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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Belçika'ya gidecek olan Başbakan Tansu ÇiIIer'in dönüşüne kadar, 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1244) 

2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hitmet Çetin'in dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo-
ğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1245) 

3. — Romanya'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in dö
nüşüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nm vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1246) 
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4. — Malezya'nın Kuala Lumpur Kentinde düzenlenecek Bosna-Hersek 
UJuslararası Parlamenter Konferansına, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsi-
len iki milletvekilinin katılması hususundaki davete icabet edilmesine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/1247) 91 

5.—Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in, Romanya'ya yapacağı resmî 
ziyarete Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın da katılmasının uygun görüldü
ğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1303) 91 

6. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2821 Sayılı Sendikalar Kanu
nunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifinin (2/420), doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergesi (4/253) 92 

7. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan'ın, Çanakkale Şehrine Altın 
Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/797), doğrudan gündeme alın
masına ilişkin önergesi (4/254) ; 92 

8. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Erzincan, Gümüşhane ve Tun
celi tilerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile îlgili Hizmetlerin Yürütülmesi Hak
kında Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/618), doğ
rudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/255) 92 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 89 

. . 1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının S.S.K.'nın yetersiz
liklerinin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) » 89:91 

. • V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 93 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına kadar 
hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, 
bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini 
ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini, tespit etmek; Ak
saray Milletvekili Mahmut Öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın, dünkü ve bu
günkü yapısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyo
nu Raporu (10/5-8) (Sıra Sayısı : 398) 93:125 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 126 

A; ÖNGÖRÜŞMELER m 

1. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve 
Nusaybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlula
rını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 126 

— 82 — 



T.B.M.M. B i 62 11 . 1 . 1994 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli 
Savur İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum 
vatandaşların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

3. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş - Muratgö-
ren Köyü Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlile
rince öldürüldüğü iddiasını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/104) 

4. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
Karayolunda meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştır
mak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

5. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Ke
maliye Başbağlar Köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/119) 

6. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'te 
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili ger
çeklerin saptırıldığı iddialarını ortaya çıkarmak amacıyla, Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/120) 

7. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bin
göl karayolunda meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olay
larla ilgili ihmal iddialarını araştırmak amacıyla, Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/121)126 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

9. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaştnınj Erzincan 
- Kemaliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin orta
ya çıkarılması amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

10. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Ağrı'nın 
Diyadin İlçesinde meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Lice'de mey
dana gelen ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgi
li olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/149) 

12. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, Erzurum -
Çat, Yavi Beldesi ile Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde meydana gelen ve 38 kişi
nin ölümü ile sonuçlanan olayların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/158) 

— 83 — 



T.B.M.M. B : 62 11 . 1 . 1994 O : 1 

Sayfa 
VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 156 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 156 
1.— Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül İlçesinin iç

me suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumba
racıbaşı'mn yazılı cevabı (7/2369) 156 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir çevre yoluna üst 
geçit yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbara-
cıbaşımn yazılı cevabı (7/2475) 157 

3. — Afyon x lilletvekili Gaffar Yakın'ın, Şuhut-Karaadilli Dinar yolunun 
ıslahına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn 
yazılı cevabı (7/2619) 158 

4. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır-Lice Karın-
cak Köyü yakınlarında çıkan çatışmaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2787) 159 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul Ümraniye-
Sarıgazi Kasabasında bulunan Mehmetçik Lisesinin bir grup militan tarafından 
basıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/2794) 160 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Zonguldak İlinin Ye
nice ve Karabük ilçeleri arasındaki yol yapım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn yazılı cevabı (7/2796) 161 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bütçe dışı fonlara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Maliye Bakanı tsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/3159) 162 

8. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Doğu ve Güneydoğu illerinde 
vatandaşlara devlet tarafından silah dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3170) 163 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu personelinin ücretlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/3181) 164 

10. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, 19 Mayıs Üniversite Senato
sunun aldığı bir karara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nev
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3207) 165 

11. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, PKK örgütünün devlet hiz
metlerinden ve bazı işadamlarından haraç aldığı şeklinde verdiği beyanlara iliş
kin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/3241) 166:167 

12. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, EGO tarafından doğalgaza dö
nüştürülecek otobüslere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ya
zılı cevabı (7/3243) 168 

13. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, teröristler tarafından bası
lan Yavi Beldesi ve Çiçekli Köyüne yardım yapılmasına ilişkin Başbakandan so
rusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3254) 169:171 

14. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş İline bağlı bazı yerleşim 
birimlerinin güvenlik güçlerince zorla boşaltılarak masum halkın mağdur edil
diği iddialanna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/3273) 171:172 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, kaybolan kardeşi ve 14 vatandaşımıza ilişkin gündem dışı 

konuşmasına İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, gençlik ve Spor sorunlarına ilişkin gün

dem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Şükrü Erdem, 
Cevap verdiler. 

Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Halil Çelik de, fikir ve düşünce özgürlüğünün son günler
de aldığı yaralara ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın (6/484), 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlü'nun (6/606), 
İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın (6/846) numaralı, 
Sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri verildiği 

bildirildi. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
137 nci sırasında yer alan 391 sıra sayılı İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının bu kısmın 20 nci sıra
sına alınmasını, 6 Ocak 1994 Perşembe günü, bugün, Genel Kurulun çalışma süresinin saat 
24.00'e kadar uzatılması, 12.1.1994 Çarşamba ve 13.1.1994 Perşembe günleri Genel Kurulun 
10.00 - 13.00, 14.00 - 19.00, 20.00 - 24.00 saatleri arasında çalışması ve 12.1.1994 Çarşamba 
günü sözlü sorulann görüşülmemesine; 

İlişkin DYP Grubu önerisinin oylanması sırasında, istem üzerine yapılan yoklama sonu
cunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

11 Ocak 1994 Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.47'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 

e 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

— 85 — 



T.B.M.M. B : 6 2 11 .1 .1994 0 : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 1 . 1994 PAZARTESİ 
Tasarılar . 

1. — Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşle
tilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının ladesini Düzenleyen Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/661) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1994) , 

2. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanun Tasarısı (1/662) (Millî Savunma Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1994) 

3. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/663) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1994) 

4. Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlama
ları Hakkında Kanun Tasarısı (1/664) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5,1.1994) 

5. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/665) (Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1994) 

Teklifler 
• 1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 13 Arkadaşının, Zile İsmi ile Bir ti Kurulma

sına Dair Kanun Teklifi (2/957) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.1.1994) 

2. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/958) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 3.1.1994) 

3. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/959) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.1.1994) 

4. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars Milletvekili 
Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/960) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1994) 

5. _ Van Milletvekili Nadir Kartal'ın, Bir îl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/961) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1994) 

6. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 7 Arkadaşının, Çorum İline Bağlı Sungurlu 
İlçesinde Sungurlu Adıyla Bir îl, Arif Gazili ve Demirşeyh Adlarıyla tki İlçe kurulmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/962) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1994) 

7. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 7 Arkadaşının, Manavgat tsmi ile Bir îl ve 
Buna Bağlı Üç İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/963) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1994) 
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8. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 Arkadaşının, Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Bir Hükmün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi (2/964) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 

-: 5.1.1994) 
9. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Emirdağ İsmi ile Bir İl Kurulmasına Dair Ka

nun Teklifi (2/965) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1994) 
10. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 10 Arkadaşının, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin 

Kanun Teklifi (2/966) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1994) 
11. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Altınkent Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkın

da Kanun Teklifi (2/967) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.1.1994) 

12. —Adana Milletvekili Ahmet Şanal'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/968) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1994) 

Raporlar 
1. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 515 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/602) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) (GÜNDEME) 

2. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı İle İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket 
Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın 
Çelebi, İsmet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve. Cemil Çiçek, Tarım 
ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu 
Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) (GÜNDEME) 

1 - O — — -

11 . 1 . 1994 SALI 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının S.S.K.'nın yetersizliklerinin ve ihti
yaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/160) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1994) 

« e , 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'ye kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmına geçmeden önce bir hususu arz 

etmek istiyorum : Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş 
ve oylamasında kaldığımız bir önerisi vardı; ancak, öneri, Danışma Kurulunun 12 Ocak 1994 
Çarşamba günü yapacağı toplantının gündemine dahil edilmek üzere geri alınmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1, — Belçika'ya gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, 

Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1244) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 3 adet tezkeresi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Brüksel'de yapılacak olan NATO Zirve Toplantısına katılmak üzere, 9 Ocak 1994 tarihin
de Belçika'ya gidecek olan Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Devlet Bakam Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım» 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1245) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Brüksel'de yapılacak olan NATO Zirve Toplantısına katılmak üzere, 9 Ocak 1994 tarihin* 

de Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan
lığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm vekâlet etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Romanya'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in dönüşüne kadar, 
Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1246) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"ya işlerlik kazandırmak ama
cıyla bazı değişiklikleri içeren "Ek Protokolü" imzalamak üzere, 10 Ocak 1994 tarihinde Ro
manya'ya gidecek olan Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 
Sayın milletvekilleri, özel gündeme geçmeden önce 3 tane oylama vardır. Bu oylamalarda 

toplantıyı sakatlayabiliriz... Bilhassa grup başkanlarından rica ediyorum... 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının S.S.K.'nın yetersizliklerinin ve ihti
yaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından birisidir. 
Kurum, parasal katılımlı bir sigorta sistemi karakterinde yapılanmış olup, iştirakçilerinin 

ve bu iştirakçileri çalıştıranların parasal katılımlarıyla finansmanının tamamı sağlanmaktadır. 
Devletin Sosyal Sigortalar Kurumunun finansmanına hiçbir şekilde iştiraki söz konusu değildir. 

Hal böyleyken kurumun kuruluş kanunuyla belirlenen statüsü ve bütün siyasî iktidarların 
bu statüye dayanarak kurumun işleyiş ve yönetimine fiilen yaptıkları müdahalelerle Sosyal Si
gortalar Kurumu hükümran bir vesayet hukuku ilişkisinin ağır baskısı altında varlığını sürdür
meye çalışmaktadır. 

Yıllardan beri kurumun malî kaynaklarına siyasî iktidarlarca el atıldığı, istihdam ve hiz
met politikalarının müdahalelerle yönlendirildiği, kurumun giderek çökertildiği iddiaları; işçi 
ve işveren kuruluşlarının raporlarından, yetkililerinin beyanlarından ve birçok milletvekili ar
kadaşımızın Meclis kürsüsünden zabıtlara geçen konuşmalarından, hatta ilgili bakanların be
yan ve konuşmalarından anlaşılmaktadır. 
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Kurumun "gizli iflas raporu"nun varlığı iddiası basın organlarınca ele geçirilerek yayın
lanmak suretiyle kamuoyuna duyurulmuştur. 

Kurumla ilgili olarak, devletin en üst düzeyinde görevli Sayın Bakanı Meclis komisyonla
rında ve Genel Kurutunda, kurumun bir enkaz halinde devralındıgını ifade etmekte; kurum 
iştirakçisi sigortalıların aktif-pasif dengesinin bozulduğu; prim, gecikme zammı ve faizlerinin 
tahsil edilemediği; aktüer dengenin sürekli açık verdiği; sigortacılık kurallarına aykırı olarak 
karşılığı alınmayan ödemelere kurumun mahkûm edildiği ileri sürülerek kurumun hizmet ve 
faaliyetinin tıkandığı iddia edilmektedir. 

Kurumun, özetle bu durumda olduğu en yetkili ağızlardan ifade edilirken; erken emekli
lik yasasıyla aktif-pasif iştirakçiler dengesinin daha da bozulduğu, prim gecikme zam ve faiz
lerinin yine bir yasayla affedildiği, bu uygulamadan beklenen yararın sağlanamadığı ve prim 
alacaklarının süratle yükseldiği, kurumun kamu kurum ve kuruluşlarından alacaklarının Ha
zinece tahkimi için çıkarılan yasaya rağmen de kurum alacaklarının varlığının devam ettiği ve 
bu tahkim usulünün yeterli sonuç vermediği bir vakıa olarak açıkça ortadadır. 

1992 yılı sonu itibariyle kurumun malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolunun 28.7 trilyon 
bir açık verdiği gözükmekte ve böylece kurumdan aylık ve gelir alan 2 milyon emekli, dul ve 
yetimlere kurumun aylık ödemesi tehlikeli bir gelişme göstermektedir. 

1992 sonu itibariyle yüzde 80'Iik bir artışla kurum alacaklarının 19.7 trilyona ulaştığı, bu
nun yanında kurumun banka nakitlerinin, tahvil faizi gelirlerinin azaldığı gözlemlenmektedir. 

Olumsuz gelişmelerin bu duruma getirdiği kuruma, bir taraftan gelir temini için gayri-
menkullerinin satılması öngörülürken, diğer taraftan 24.6 milyar lira ödenerek yeni gayrimen-
kuller alınması ve 60 bin kişilik istihdam kadrosunun yaklaşık 8 bin kadro eklenerek, istihda
mın genişletilmesi gibi çelişkili olaylarla karşılaşılmaktadır. 

Bu parasal katılımlı sigorta kurumuna, dünyada ve ülkemizde dar bütçelerinden en yük
sek primi ödeyen milyonlarca vatandaşımızın kurumdan beklenen hizmeti alamaması yanın
da, kurumun geleceğinin de tartışmalı hale geldiği, sorunlarına acil müdahale gerektiği görül
mektedir. 

Yaklaşık 2 milyon emekli, dul ve yetimin yüzde 85'i kurumdan aylık olarak 747 488 TL. 
ile 931 728TL. arasında asgarî ücretin de altında bir aylık almaktadır. Bu ücret seviyesi yüz-
binlerce emeklinin ıstıraba terk edildiğini yansıtmaktadır. 

2 milyona yakın emekli, dul ve yetim pasif iştirakçisi, 3.5 milyona varan aktif iştirakçisi 
ve bunların bağımlılarıyla birlikte kurumun bugünkü hali ve geleceği, yaklaşık 20 milyon dar 
gelirli vatandaşımızın geçimini, sağlığını ve istikbalini çok yakından ilgilendirmektedir. 

Bu durum karşısında; kurumun, bütün faaliyetleri ve hizmetleri, yönetimi, aktüer denge
siyle ilgili tüm konulardaki eksikliklerin, yetersizliklerin, ihtiyaçların ve bu durumu giderecek 
önlemlerin tespiti bakımından, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Emin Kul Engin Güner 
İstanbul İstanbul 

Gürhan Çelebican Edip Safder Gaydalı 
İstanbul Bitlis 
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Mustafa Kılıçaslan Halil Orhan Ergüder 
Sakarya İstanbul 

Mahmut Oltan Sungurlu Süha Tanık 
Gümüşhane tzmir 

tsmail Sancak Selçuk Maruflu 
İstanbul İstanbul 

Faruk Saydam Refik Arslan 
Manisa Kastamonu 

Süleyman Hatinoğlu Feyzi tşbaşaran 
Artvin İstanbul 

Hüseyin Aksoy Gürol Soylu 
Eskişehir İstanbul 

Şerif Bedirhanoglu Şükrü Yürür 
Van Ordu 

Seyit Eyyüpoğlu Cavit Kavak 
Şanlıurfa İstanbul 

Nabi Poyraz Ülkü Güney 
Ordu Bayburt -

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (DEVAM) 
4. — Malezya 'nın Kuala Lumpur Kentinde düzenlenecek Bosna-Hersek Uluslararası Par

lamenter Konferansına, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen iki milletvekilinin katılması 
hususundaki davete icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1247) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Dışişleri Bakanlığından alınan 17 Aralık 1993 tarih ve BKBY-133 sayılı yazıyla, 22-23 Ocak 

1994 tarihlerinde Malezya'nın Kuala Lumpur Kentinde düzenlenecek "Bosna-Hersek Ulusla
rarası Parlamenter Konferansı"na Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen iki milletvekilimi
zin davet edildiği bildirilmiştir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kuru
lun tasviplerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in, Romanya'ya yapacağı resmî ziyarete Sam
sun Milletvekili Cemal Alişan'ın da katılmasının uygun gbrülüğüne ilişkin Başbakanlık tezke
resi (3/1303) 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in, vaki davete icabet ve görüşmelerde bulunmak ve 

Türkiye ile Romanya arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Anlaşmasına ek proto
kolü imzalamak üzere, bir heyetle birlikte 10-13 Ocak 1994 tarihlerinde Romanya'ya yapacağı 
resmî ziyarete Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın da katılması uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 80 inci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Tansu Çiller 

Başbakan 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Şırnak Milletvekili Mahmut Âlmak'in, 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Mad
delerini Değiştiren Kanun Teklifinin (2/420) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/253) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş doğru
dan gündeme alınma önergelerinden birinci sıradaki, Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alı-
nak'ın önergesi okunmuş, üzerinde görüşmeler tamamlanmış, önergenin oylanmasında kal
mıştık. 

Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red
dedilmiştir. 

7. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan'ın, Çanakkale Şehrine Altın Madalya Ve
rilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/797) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/254) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen kanun teklifimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 5.10.1993 
tarihinde verildiği halde, komisyonlardaki müzakeresi tamamlanamadığından Meclis günde
mine getirilememiştir. 

İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, teklifimizin Genel Kurul gündemine alınmasını saygı
larımla arz ve talep ederim. 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Kanun teklifi : Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 101 arkadaşının, Çanakkale 
Şehrine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi. • 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge Kabul edilmiştir. 

8. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Erzincan, Gümüşhane ve Tlmceli İllerinde 
Vuku Bulan Deprem Afeti ile İlgili Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanuna Bir Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin (2/618) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/255) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen kanun teklifimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 4.2.1993 

tarihinde verildiği halde, hâlâ komisyonlardaki müzekeresi tamamlanamadığından, Meclis gün
demine getirilememiştir. 

İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, teklifimizin doğrudan Genel Kurul gündemine alınma
sını saygılarımızla arz ederiz. 

Ülkü Güney Lütfi Doğan 
Bayburt Gümüşhane 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Kanun Teklifi: Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli tilerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile 
Şırnak ve Çukurova'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi. 

BAŞKAN — önergenin lehinde, Bayburt Milletvekili Sayın Elçi; buyurun. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, ge
çen yıl Bayburt'ta meydana gelen çığ felâketi 50'den fazla insanımızın kaybına neden olmuştu. 
Erzincan depremi nedeniyle, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem 
Afeti ile İlgili Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun, bu yörede meydana gelen yaraların 
sarılması amacıyla Meclisimizin genel benimsemesine mazhar olmuştu. Daha sonra Bayburt 
İlinde vuku bulan çığ felaketi nedeniyle, Bayburt İlinin de Erzincanla ilgili deprem yasası kap
samına alınmasına ilişkin kanun teklifi sunmuştuk. Teklif, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
komisyonda görüşülüp sonuçlanmadığı için, doğrudan gündeme alınması talebinde bulunduk. 
Ümit ve temenni ediyorum ki, bu teklifimiz, Genel Kurulumuzun tasvibine mazhar olur ve 
doğrudan gündeme alınarak yasalaşır ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bir adım atıl
mış olur. 

Hepinizin olumlu desteğini ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Muhterem milletvekilleri, gündemin "özel Gündemde \fer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadışının, 1990 yılına kadar hayalî ihracat 
yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin 
usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil 
edilebildiğini, tespit etmek; Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın, 
dünkü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarım araştırmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması komisyonu Raporu (10/5-8) (Sıra 
Sayısı : 398) (1) 

(1) 398 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Genel Kurulun, 5.1.1994 tarihli 60 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşı ile Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 
28 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve 10/5-8 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki görüşmede ilk 

söz hakkı Meclis araştırması önergesi sahibine aittir; daha sonra, İçtüzüğümüzün 73 üncü mad
desine göre, siyasî parti grupları ile şahsı adına iki üyeye ve isterlerse komisyona ve hükümete 
söz verilecektir. Bu görüşmelerden sonra, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki gö
rüşme tamamlanmış olacaktır. 

Komisyon Raporu, 398 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır ve bildiğiniz gibi, rapor çok 
uzundur. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) ~- Sayın Başkan, oylamayı yeniden yapar mısınız?.. Oyla
ma çok açık değil, yeniden oylama yapar mısınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Milletvekili, kabul edenleri de etmeyenleri de gayet bariz gördüm. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) •— Tam anlaşılmadı, hem de yeterince... 
BAŞKAN — Önergedeki birinci imza sahibi adına Sayın Fahri Gündüz... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Rapor okunsun ve tutanaklara geçsin. 
BAŞKAN — İmza sahibi Sayın Kamer Genç konuşma hakkını Sayın Fahri Gündüz'e ver

miştir : Grup adına da konuşacaktır efendim. 
Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına kadar hayalî ihracat yoluyla 
hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin usulüne 
uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebil
diğini, tespit etmek; Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın, dünkü 
ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergeleri ve 10/5-8 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ve önergedeki ilk imza sahibi adına söz almış bulunu
yorum; sözlerime başlarken, sizleri Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Komisyon, çalışma süresince 41 birleşim yapmış, konuyla ilgili 58 
kişinin bilgisine başvurmuş, konuyla ilgisi bulunan tüm kamu kurumlarıyla yazışmalar yapa
rak, gerekli görülen tüm evrak ve dokümanı getirterek, gerekli çalışmaları yapmıştır. 

İhracatı artırmaya yönelik olarak 1970'li yıllardan sonra çeşitli teşvik sistemleri devreye 
sokulmuştur. Bunlar, ihracatta vergi iadesi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu primi, Des
tekleme Fiyat İstikrar Fonu primi ve ihracatta Katma Değer Vergisi iadesidir. İhracat teşvikle
rinin çeşitli dönemlerde genişletilip yaygınlaştırılması ve aynı zamanda etkin denetim önlemle
rinin alınmaması sonucu, kamuoyumuzca da çok önemsenen hayalî ihracat ve haksız teşvik 
ödemeleri gündeme gelmeye başlamıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayalî ihracatta kullanılan yöntemleri başlıklar ha
linde sunacağım : 

1. Ekonomik değeri olmayan malların ihraç edilmesi, 
2. thraç fiyatının gerçeğin üzerinde gösterilmesi, 
3. thraç edilen mal miktarının gerçeğin üzerinde gösterilmesi, 
4. thraç edilen malın örneğinin gerçeğinden' farklı gösterilmesi, 
5. Fiilen ihraç edilmemiş malların ihraç edilmiş gösterilmesi, 
6. İhracata ilişkin belgelerin üzerinde tahrifat yapılması, 
7. Yurt içi ve yurt dışında, hayalî ihracatı gerçekleştirmek amacıyla paravan şirketlerin 

kurulması, 
8. Sahte deklare belgesiyle, ihracat bedeli dövizlerin yurda gelmiş gibi gösterilmesi yön

temleridir. 
Hayalî ihracat yapanların, yukarıda saydığımız yöntemleri tek tek kullandıkları gibi bir

kaç yöntemi aynı olayda kullandıkları da saptanmıştır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayalî ihracata zemin hazırlayan, devlet görevlilerini 

tereddüte düşüren, denetimin etkisini büyük ölçüde ortadan kaldıran, idare hukukuna aykırı 
olan ve hayalî ihracatçılara kolaylık sağlayan düzenlemelerin 1985-1987 yılları arasında yapıl
dığı ve uygulamaya konulduğu görülmektedir. 86/11237 ve 87/11509 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararları üzerinde durmak istiyorum. Bu kararlarla, ihracatta vergi iadesinden yararlanmak 
için gerekli belgeler sayılmış; fakat, imalatçı faturasından veya mal alış faturasından söz edil
memiştir. Böylece, imalatçı faturasının aranması engellenerek, mal alış faturası naylon çıksa, 
ihraç edildi denilen mal hiç üretilmemiş olsa dahi, hayalî ihracatçıya vergi iadesi sağlanmış ol
maktadır. İmalatçı faturasının ihracatta vergi iadesinde zorunlu belge olmaktan çıkarılması, 
hayalî ihracat yapanın lehine olmuştur. Böylece, Merkez Bankasının da denetim olanağı orta
dan kalkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, kararda dikkate değer başka bir husus da, denetim elemanlarınca 
yapılmakta olan hayalî ihracat soruşturmalarıyla ilgili olarak hazırlanan dosyaların işleme ko
nulmayacak, savcılıklara gerekli suç duyurusunda bulunulmayacak, vergi ödemelerinin dur
durulmayacak ve geri alınmayacak olmasıdır. Yine bu karara göre, tamamlanmamış hayalî ih
racat soruşturmaları veya bunlarla ilgili raporların yazımı yarıda kesilerek, ilgili evrak ve do
kümanlar Devlet Planlama Teşkilatına gönderilecektir. Bundan şu sonuca varıyoruz : Hükü
met, hayalî ihracatçılara tüm kolaylıkları sağlamış, adeta, hayalî ihracat teşvik edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Teşvik Uygulama Başkanlığı antetli kâğıda yazılan ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankası 
İdare Merkezine gönderilen ve 86/11237 sayılı İhracatta Vergi ladesi kararının açıklanması ni
teliğinde, 12 Kasım 1987 tarihli, Başbakan Turgut özal imzalı bir genelge yayımlanmıştır. Bu 
genelge üzerine, ilgili birimlerden Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilen tamam 
veya eksik rapor sayısında artış olmuş, Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal eden ihracatta haksız 
vergi iadesi konularında alınan tüm ihbar, şikâyet ve yapılan çalışmalarla elde edilen bilgiler 
olduğu gibi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına intikal ettirilmiş; genelgeden itibaren, basb 
altında oldukları düşüncesiyle, emniyet ilgilileri, sahtecilik olaylarını ele almamış, Merkez Bankası 
direncini nerede ise tamamen kaybederek, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından gelen 
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haksız ödeme talimatlarını yerine getirmek zorunda kalmış, Maliye Bakanlığı ilgilileri olayla
rın üstüne eskisi gibi gitmemiş, denetim birimleri ve elemanları yeni denetimler yapamamıştır. 
Genelge, netice olarak, kamu görevlilerini son derece bunaltan, her türlü denetimi yok eden, 
her türlü yetkiyi eline alan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının keyfî uygulamalar yap
masına sebep olmuş; böylece, ciddî ve vahim sonuçlar doğurarak, boşuna milyarlarca lira öden
mesine sebebiyet vermiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar "Vardımcısı Bülent öztürkmen, kendi imzasıyla, 2.4.1987 
tarihinde yayımladığı iç genelgeyle, tüm yetkiyi kendisi almış ve kullanmıştır. Bülent öztürk
men, Komisyon üyelerine verdiği bilgide, her işten ve kullandığı her yetkiden müsteşarı, ilgili 
bakan ve Başbakanı haberdar ettiğini belirtmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Planlama Teşkilatında Toplanması istenilen 
raporların 162'si Bülent öztürkmen tarafından, işlem yapılmak üzere uzmanlara havale edil
memiş, kendisinde tutulmuştur. Bazı raporlar, üzerinde ne gibi bir işlem yapılacağı talimatı 
verilmediğinden, alt kademe tarafından bekletilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığında raporların hiçbir işlem yapılmadan bekletilmesi ve daha sonra 
ilgili kuruluşlara, tekrar, "siz gereğini yapın" diye iade edilmesi sonucu, raporların bir kısmı
nın zaman aşımına uğramasına neden olunduğu saptanmıştır. 

İhracatta vergi iadesi ve diğer teşvik tedbirleriyle ilgili hazırlanan 230 adet inceleme rapo
ru, ilgili kuruluşlarda ve Devlet Planlama Teşkilatında, hiçbir işlem yapılmadan, dört aydan 
altmışaltı aya kadar varan sürelerde bekletilmiş; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uyarıl-
madığı için, devlete, bu firmalara milyarlarca lira haksız teşvik ödemesi yaptırıldığı anlaşılmış
tır. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Merkez Bankasına usulsüz ödeme talimatları 
verildiği de tespit edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bazı şirketler hakkında devlet güvenlik mahkemeleri ve Interpol 
dahil, birçok kuruluşça rapor ve bilgiler gönderilmesine ve ödeme yapılmaması istenilmiş ol
masına rağmen, Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileri tarafından bu istekler dikkate alınmamış, 
verilen talimatlarla pek çok firmaya milyarlarca liralık haksız kazanç sağlattıkları da saptanmıştır. 

İhracatta vergi iadesi ödemelerinde, fiyat tespitiyle ilgili işlemler Devlet Planlama Teşkila
tı Müsteşarlığına devredilmiş; uygulama açısından, Müsteşarlık, gerek teknik birikimden, ge
rek personel ve gerekse bu konuyla ilgili tecrübe birikiminden yoksun olduğu için, fiyat tespit 
konusundaki görevini de yerine getirmede yetersiz kalmıştır. Bu nedenle de, aynı mal için Türk 
gümrük idaresine pahalı fatura, ithalatçı ülke gümrük idaresine daha düşük fatura gösterile
bilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayalî ihracat konusunda, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı, Türk Ceza Kanunu yönünden cumhuriyet savcılıklarına suç duyurma yetkisini 1988 
yılı sonuna kadar kullanmamıştır. 

Hayalî ihracat olayları, Marmaris, Haydarpaşa ve Habur Gümrük kapıları; İstanbul Ye
şilköy Hava Limanı Çıkış Gümrüğü ve İzmir, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Bursa, Çankırı, An
talya ve Diyarbakır gümrük idare memurlukları sorumluluk bölgelerinde meydana gelmiştir. 
İlgili birimlerin ilgili denetim elemanlarınca yapılan soruşturmalarda, ihracatçı firmaların ço
ğunluğunun hayalî olduğu, ihracatçı firmaların, genelde, çaycı, odacı, işçi gibi kişiler adına 
kurulduğu, kendi firmalarında da kendilerini işçi gibi gösterdikleri, işçilerin de patron olarak 
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gösterildikleri görülmüştür. Bazı firmaların sahiplerinin ve iş takipçilerinin terör olaylarına bu
laşmış olduğu, getirilen dövizlerin bir kısmının uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen para 
olduğu; böylece, kara paranın bu şekilde hayalî ihracat yoluyla aklandığı anlaşılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 19.6.1992 tarihi itibariyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
intikal eden bilgilere göre, 1984-1990 döneminde, ihracatı teşvik mevzuatı yönünden, ihracat 
durumları incelenen ve adına rapor düzenlenen firma sayısı 485'tir. 485 firmadan 469'unun 
hayalî ihracata adının karıştığı saptanmıştır, 303 firmanın teşvik ödemelerinden yararlandığı 
görülmüştür, 256 firmaya ise haksız teşvik primi ödemesi yapılmıştır. 

incelemeye esas alınan 1.1.1984 - 31.12.1990 tarihleri arasında, Türkiye genelinde, tüm fir
malara 5 224 166 175 000 Türk lirası tutarında ve gene adının hayalî ihracata karıştığı raporlar
la saptanan firmalara ise 2 510 216 832 862 Türk lirası tutarında teşvik primi ödenmiştir. 

Genel ihracata ödenen teşviklerin yüzde 48'inin hayalî ihracata karışan firmalara yapıldı
ğı anlaşılmıştır. Bu süre içerisinde, hayalî olduğu tespit edilen ihracatçılara, 325 868 609 777 
Türk lirası ödeme yapılmıştır. Hayalî ihracatın ne kadarlık kısmının incelenebildiği kesin ola
rak bilinmemektedir. 

Diğer kısımların incelenememesİ ve hayalî ihracatın tam olarak açığa çıkarılamamasının 
nedeni ise, 2.10.1985 tarihli, ismet Kaya Erdem'in yazısıyla başlayan, 20.10.1985 tarihli proto
kol ile devam eden ve 1987 yılından itibaren 86/11237 ve 87/11509 sayılı kararnamelerle büyük 
boyut kazanan raporların ve her türlü ihbar ve şikâyetin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğında toplanması; ancak, bunların bekletilip işleme konulmaması, firma hakkında denetimle
rin durdurulması ve yeni denetimlerin yapılamamasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 30.4.1993 tarihi itibariyle, hayalî ihracatçılardan geri 
tahsil edilen haksız teşvik ödemeleri toplamı'59 410 990 606 Türk lirasıdır. Haksız yere ödenen 
teşviklerin geri istenilebilmesinde beş yıllık zaman aşımı Danıştay kararıyla ortadan kaldırıl
mıştır. Bu nedenle, vergi daireleriyle ilgili kişi ve kuruluşlar nezdinde tahsilat ve takibat işlem
leri devam etmektedir. Ancak, firmaların büyük bir kısmının hayalî olması, sahipleri gözüken 
kişilerin ödeme gücü bulunmayan kişilerden oluşması nedeniyle, tahsilat işlemlerinde ne oran
da başarılı olunacağı bilinmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, uzun süredir ülkenin gündeminde olan hayalî ihracat konusunun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince, denetim yoluyla saptanması hususu, Sayın Kamer Genç ta
rafından, 18 inci dönemde, birkaç defa, soru, gensoru, Meclis araştırması yollarıyla gündeme 
getirilmiş; ancak, o dönemde, 290 civarında milletvekiline sahip olan ANAP iktidarları, bü
tün denetim yollarını çoğunluğun kararıyla engellemiştir. 

20 Ekim 1991 seçim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisinin oluşumunu değiştirmiştir. 
Bu konunun aydınlanması için Meclis araştırması önergesi verilmiş, Yüce Meclis, 15.1.1992 günlü 
26 ncı Birleşimde, Meclis araştırması önergesini kabul etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, komisyonca, bazı yönleri eksik de ol
sa, düzenlenen ve Yüce Meclise sunulan Rapor ve eklerinin incelenmesinde de açıkça görülece
ği üzere, 1984-1990 yılları arasında ülkeyi yöneten iktidarların, başta, o dönemlerde uzun süre 
başbakanlık yapmış olan rahmetli Turgut özal ile onun yardımcısı Sayın ismet Kaya Erdem 
ve birçok bakanın yaptıkları genel ve özel düzenlemelerle ülke ekonomisini büyük krize soka
cak boyutlara ulaşan hayalî ihracata sebebiyet verdikleri, hayalî ihracatı teşvik ettikleri, bu yolla 
devletin trilyonlara varan kaynaklarını yandaşlarına aktardıkları ortaya çıkmaktadır. Bu iti-
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barla, ilgili başbakan ve bakanlar hakkında gerekli anayasal uygulamayı yapmak üzere, Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca, Yüce Meclisçe bir soruşturma komisyonu kurularak, ge
rekli araştırma ve soruşturmanın yapılması ve ulaşılacak sonuçlara göre ilgililerin Yüce Diva
na şevkine karar verilmesinin gereğine inanmaktayız. 

Bu duygu ve düşüncelerin ışığı altında, Yüce Meclisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. ANAP Grubu adına, Sayın Pakdemirli; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, çok muh
terem milletvekilleri; kamuoyunda "hayalî ihracat" diye bilinen olayın araştırılması için kuru
lan komisyonun sunduğu raporla ilgili olarak Grubumuzun görüşlerini ifade etmek için kür
süye çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu rapor, komisyon kurulduktan iki yıl sonra ortaya çıkmış bir rapor
dur. Maalesef, benim rapor anlayışıma uymadığı, konuların işlenişi, verilen önergelerdeki içe
riği taşımadığı için bu rapora katılamadım ve bununla ilgili muhalefet şerhimi de derç ettim. 
Ancak, bu raporla ilgili konuları Grup adına ifade etmek istiyorum. 

öncelikle, bu komisyondan şunlar bekleniyordu : Hayalî ihracat yoluyla devletten ne ka
dar haksız para alındığının ve bu hayalî ihracat işlemlerinin ne suretle yapıldığının belirlenme
si Komisyon, çeşitli imkânlarını kullanarak bunu belirlemiştir. Raporun 52 nci sayfasında, alı
nan haksız teşviklerin miktarları belirtilmiştir. Orada 325 milyar lira civarında bir rakamdan 
bahsediliyor. Ancak, bu rakamlar da sağlıklı değildir. Yine, raporun 52 nci sayfasında 10 mil
yar liranın üzerinde haksız teşvik alan ilk dört firma var ki, bunlar; Menteşoğlu, Top Dış Tica
ret, Çukurova ve TEKPA'dır. Çukurova AŞ'nin yanında bir yıldız işareti vardır. Merak eden 
arkadaşlarımız varsa, bunu görecektir. Buna göre, Çukurova Firması haksız alınan toplam teş
viklerin yüzde 5'ini almış olmasına rağmen -iddia böyle- açtığı dava sonucunda aklanmıştır. 
Yani, şunu söylemek istiyorum : 325 milyar lira derken, efendim, siz bu kadar çalıştınız, kati 
rakamı bilmiyor musunuz diyebilecek bir arkadaşıma cevaben, burada sıralanmış olan firma
ların bir kısmı aklandığından, onların rakamları da toplamda vardır, onun için yanlış bir şey 
yapmayalım. 

Bu 325 milyar liradan geriye gittiğimiz zaman -dolar olarak söylemekte fayda var; çünkü, 
bunlar, çeşitli dönemlerde yapılmış ihracatın karşılığında alınan haksız prim iddialarıdır- bu 
da aşağı yukarı 400 milyon dolar civarındadır. 

Değerli arkadaşlar, 1984 - 1990 yılları arasında Türkiye'nin ihracatı, yaklaşık, 97 milyar 
dolardır. Yuvarlak olarak 100 milyar. Bizim tespit edebildiğimiz ve halen davalarda söz konusu 
olan rakam ise 400 milyon dolar civarındadır. Bunu birbirine bölerseniz binde 4 civarında bir 
kaçak vardır. Bu kaçak olmuştur. Bazıları, bilerek bunu organize etmiştir; bazıları ise, isteme
yerek, bilmeden bu işe karışmışlardır. Bilerek organize edenler, hakikaten, çaycı gibi, kapıcı 
gibi kişilere şirket kurdurmuşlar, paraları aldıktan sonra da yok olmuşlardır. 

Şimdi, yargının yakaladığı insanlardan, ödeme güçleri olmadığı için parayı belki tahsil ede
miyoruz; ama, şurası muhakkak ki, devletin elinde olan bütün belgelerle, konunun üzerine gi
dilmiş, davalar.açılmış, davaların bir kısmı, idare aleyhine sonuçlanmış, bir kısmı devam edi
yor, bir kısmında da suçlular yakalanmıştır. Ancak, daha önce de dediğimiz gibi, bazı suçlu 
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firmalar, ödeme gücü bulunmayan, alınan paralardan bile haberi olmayan firmalardır. Mese
la, Menteşoğlu Firması "iflas ettim" demiştir, dolayısıyla, ondan önemli bir tahsilat yapılamı
yor. Süzer Şirketler Grubuna bağlı olduğu bilinen TOP Dış Ticaret Şirketi ortada yoktur. Çu
kurova Dış Ticaret, beraat etmiştir. TEKPA Dış Ticaretin sahibi ise "Ben şirketimi sattım, benden 
sonra ne olduğunu bilmiyorum" demiştir. Ancak, unutulmasın ki, devlet, bunların üzerine bütün 
imkânlarıyla gidiyor. 

Aslında, raporda bir önyargı var. Bununla tabiî, o günkü siyasî idare suçlanmak isteniyor. 
Biraz önce, SHP Grubu adına konuşan arkadaşımız da, "Dönemin Başbakanı ve Başbakan 
Yardımcısı bu konuda yandaşlarına imkân tanımak için bu düzenlemeleri yapmış" dediler. Ar
kadaşımız galiba detayları bilmiyor, herhalde, konuşmasını birisi hazırladı ve o da gelip bura
dan okudu!.. Maalesef, öyle demek mecburiyetindeyim. Çünkü, yapılan araştırmada, hangi 
politikacıyla kimler ilgiliydi, yandaş mıydı değil miydi diye detaya inilip bunların çetelesi tu
tulmadı. Ancak, benim bildiğim kadarıyla, olayların başından beri, ortaya çıkmasına ve mü
sebbiplerin yakalanmasına çalışan bir arkadaşınız olarak ben, bundan, maalesef, Doğru Yol 
Partisiyle SHP'nin yandaşlarının daha fazla faydalandığını gördüm. Bunlarla ilgili davalar de
vam etmekle birlikte, isterseniz, size şirketlerin isimlerini de verebilirim. 

Hiçbir arkadaşımız, şurada, "Efendim, falanca şirket, Anavatan Partisi yöneticilerinin veya 
rahmetli Turgut Bey'in veya Kaya Bey'in yandaşıydı, onlara imkân tanınmıştı" diyemez. Eğer 
diyorsa, çıksın buradan söylesin, arşiv elimizdedir. Eğer böyle bir iddia varsa, biz, rahmetli 
Turgut özaPa da, Kaya Bey arkadaşımıza da arka çıkmayız; ama, durum böyle değildir. Maa
lesef, bu, basit bir önyargıyla polemik konusu yapılarak, arkadaşlarımıza suçlama getirilmek 
istenmektedir. 

Bir zorlama vardır. Bakın, zorlama olduğunu şuradan anlıyoruz; Komisyonun hukukî yön
den çalışmasını organize etmek için teşkil ettiğimiz bir alt teknisyen grubunda çalışan hâkim, 
maalesef, o günün Komisyon Başkanını da suçlayarak istifa ediyor; kafasındaki belirli senar
yoları bize kabul ettirmek için de bizi toplayıp, "Ben haysiyetli bir hâkimim, burada çalışamam" 
diyerek istifasını basıp gidiyor. 

Bildiğiniz gibi, burada, hem Doğru Yol Partisi, hem de SHP, seçimlerden önce, bu konu
yu, çok defa siyasî bir polemik malzemesi olarak kullandı. Seçimlerden sonra da, "bu kadar 
konuşmuştuk, onun için bir şeyi başlatalım" dendi. 

Şimdi, Komisyonun, rapor diye önümüze getirdiği dokümanı, arkadaşlarımız hakikaten 
merak edip okurlarsa, oradaki önyargıyı göreceklerdir. Bunu anlamak için hâkim olmaya da 
lüzum yok. 

Şimdi, "hayalî ihracat yapıldı" deniliyor; sanki daha önce yapılmamıştı... Şu anda da ya
pılıyor, 1980'Ii yıllarda da yapıldı, 1970'li yıllarda da yapıldı, 1960'h yıllarda da yapıldı ve her 
zaman da yapıldı, dünyada da yapılıyor, önemli olan, bunun yapılma yollarını tıkamak, onla
ra bu imkânı vermemektir. 

Dünya istatistiklerine bakın, ithalat ve ihracat oranları hep farklıdır. Bütün ülkelerin yap
tıkları ithalat miktarlarını topluyorsunuz bir rakam çıkıyor, ihracatını topluyorsunuz bir baş
ka rakam çıkıyor. Aradaki fark?.. Aradaki fark, vergilerden, dolayı gümrüklerden dolayı veya 
şişirilen veyahut az gösterilmeden ötürü meydana gelmektedir. 

Benden önce konuşan arkadaşım, hayalî ihracatın nasıl yapıldığının metotlarını gayet 
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güzel anlattı. Bunlar doğru; ama, bu, bizde icat edildiği veya bir siyasî idarece teşvik edildiği 
olgusundan kaynaklanmıyor. Doğrudan doğruya insanlarımızın, verilen teşvikleri cazip göre
rek, hukukun dışına çıkarak, haksızlığı hak sayarak başvurup aldıkları paralar bunlar. 

MÜNtR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Nispeti ne kadar. 
Sayın Bakan? 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Biraz evvel söyledim, 400 milyon dolar civarında. 
MÜNtR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Genel rakam ne kadar? 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — O dönem içinde yapılan toplam ihracat da 100 milyar 

dolar civarında. 
Nispet önemli değil; bir kuruş bile olsa, 1 dolar bile olsa, bana göre, haksız alman o dola

rın karşısında olmamız lazım; ama, "Hayalî ihracat yapılmıştır, dolayısıyla, siyasî iradeyi tem
sil edenler suçludur." demek yanlış olur. Dediğim gibi, geçmiş yıllarda, bunun, çok daha bü
yük meblağlara varan örnekleri vardı; ama, elimizde imkân olmadığı için bulamadık. Eğer ben, 
1984 yılında, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı olarak dış ticaretimizi kompütüre geçiremesey-
dim, o güne kadar olanları da bilmeyecektik, bulamayacaktık; çünkü, binlerce fiş vardır, o 
fişlerin incelenip, hangisinin şişirilmiş ihracat, hangisinin düşük bedelle gösterilmiş ihracat ol
duğunu bulmak mümkün değildi. Ama, şu global yaklaşımdan gidersek, 1970'li yıllarda bu, 
çok daha büyük oranlardaydı. Çünkü, 1970'li yıllarda, yüzde 40'a varan teşvikler vardı ve ih
racatçının, kazandığı doları, kendi yatırımında, kendi imalatında kullanma imkânı da vardı. 
tşin cazibesi çok büyüktü. Bir tüccara 4 bin dolarlık bir tahsis yapıyorduk; o 4 bin dolarlık 
mal tahsisiyle bitmiyordu iş, ithalatta rakamlar küçültülerek hem Gümrük Vergisi kaçırılıyor-
du, hem de yurda giren mallarda fatura olmadığı için, büyük haksız kazançlar elde ediliyordu. 
1970'li yıllarda, hayatî ihracat yapılmasının veya ithalatın küçük gösterilmesinin cazibesi çok 
daha büyüktü. Ne 1970'li ne 1980'Ii yıllarda, bununla ilgili olarak hukukî bir düzenleme geti
rilmedi. Hukuk düzenimizde bir boşluk var. Nitekim, arkadaşlarımız, bu konudaki hukukî 
boşlukları kapatmak ve bu gibi açıkgözlerin Önünü kesebilmek için bir taslak hazırladılar, bu
nu biz de imzaladık. 

Şurası bir gerçek ki : Hayalî ihracat veya ithalatı düşük gösterme işlemi 1960'lı yıllarda 
da, 1970'li yıllarda da, 1980'li yıllarda da vardı. 1990 sonrasında da hâlâ devam ediyor. Teşvik
ler yok edildiği zaman bunun oranı çok küçülüyor. Oran, sadece şurada varlığını koruyabili
yor : Kara para, ihracatta veya ithalatta kullanılarak aklanabiliyor. 1980'li yıllarda, yüzde 20'ye 
varan bir teşvik olduğu için, o ilave bir cazibeydi ve oran daha büyüktü. Tekrar ediyorum, 1970'li 
yıllarda bu çok daha büyüktü; ama, elimizdeki imkânlarla bunları tespit etmemiz mümkün 
olamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bu raporun hukukî yönden dayandığı tek bir nokta var. 
Raporda, 7/10624 sayılı Kararnameyi yok farz ettiler. "Sayın Kaya Erdem ve Rahmetli özal, 
genelgelerle hayalî ihracatı kolaylaştırdı.." deniyor. Tabiî, öyle bir şey yok. Bu, tamamen ön
yargı. Aslında genelgeyle istenen şey, "Ortaklıkta bir kargaşa var, dosyalar, kurumlar arasında 
gidip geliyor; gidip gelme dursun, kanunların emrettiği yerde toplansın bunlar, buradan işlem 
görsün'' düşüncesidir. Dosyaların toplandığı yer neresidir? Dosyaların toplandığı yer, Devlet 
Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığıdır. 

Bu arada, olay böyle geliştiği ve bir de kamuoyu baskısı olduğu için, bütün kurumlar bir
birleriyle yarışıyorlardı. Ben yaşadığım için anlatıyorum. "Bir an önce hayalî ihracatı 
durduralım" diye yarışıyorlardı. İhracatı durduruyorlardı bir yazı ile. 1984 yılında, Merkez Ban
kasına "şunları, şunları, şunları durdurun; bunlar hayalî ihracata bulaştı" diye ben de yazı 

— 100 — 



XB.M.M. B : 62 11 . 1 . 1994 O : 1 

yazdım. Ondan sonra ortaya çıkıyor ki, adamların bir günahı yok. Bunun üzerine "Bunları 
verin" diye bir daha yazı yazılıyor... Merkez Bankası da yaptı bunları, "Ben şüpheleniyorum, 
filanca işlemlerde hayalî ihracat vardır" dedi, hemen durdurdum. 

tş öyle bir noktaya geldi ki, Türkiye'nin ekonomsi bir anda çökebilirdi. Çünkü, herkes, 
görev yapma iddiasıyla -doğru veya yanlış- ihracatçının önüne çıkıyor "Hayır, sen bunu 
gönderemezsin" diyor, "Niye?" denildiğinde, "Efendim, bunun fiyatına ben baktıracağım" 
deniyordu. 

Bir kerevit ihracatçısı geldi, ağlamaklı, "Efendim, kerevitler İstanbul Havalimanında du
ruyor. Bu kerevitlerin birkaç saat içinde bir yere gönderilmesi lazım. Bunu gönderin, ondan 
sonra tahkik etsin. Kerevitin fiyatını şimdi sorduruyor" dedi. 

Tutup, yeniden, ihracatçının aleyhine olan yasal boşlukları doldurmak istedik, bununla 
ilgili çalışmalar yaptık. Tabiî ki, bu çalışmalar bir günde olmadı. Bir hayalî ihracat davasının 
neticelenmesi beş on seneyi buluyor. 1972 yılında, ihbarla bulunan -yani devletin memuru bul
muş değil- bir hayalî ihracat olayı, on sene sonra neticelendi. 1980'li yıllarda öyle değil; biz, 
teşkilat olarak bulduk, ortaya çıkardık. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hangisi bu beyefendi? 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Biliyorsunuz canım!.. 
Şimdi, buradaki olayda bir kötü niyet yok; ama, rapor, önyargılı olduğu için, iki kişide 

temerküz ediyor. Belki ondan sonra başka isimler de konulabilir, belki benim ismim bile zikre
dilebilir. Hayalî ihracatı ortaya biz çıkardık ve bu hayalî ihracatın olmaması, oluşmaması için 
canla başla uğraştık. 

"10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını niye kale almadınız?" deniliyor. Evet, 10624 sayı
lı Bakanlar Kurulu Kararında, Ticaret Bakanlığı da, Sanayi Bakanlığı da var; Maliye Bakanlığı 
da devrede. 

Efendim, 10624 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan çıktığı tarihte, Teşvik ve Uygulama Daire
si, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeydi. Tabiî ki, o kararname, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına atıfta bulunacaktı. Gidip de, on sene sonra kurulacak olan "Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı yapacak" diyecek hali yok veya üç sene sonra kurulmuş olan "Teşvik ve Uy
gulama Dairesi Başkanlığının görevidir" demeyecektir tabiî. 

1970'H yıllarda, 10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çıktıktan sonra, 1980'de, dünya dış 
ticaretindeki payımızın azaldığını gören siyasî irade, "Dış ticaretin, bilhassa ihracatın teşvikiy
le, ithalatın bununla ilgili kısımlannı bir birimde toplayacağım. Bu birimin adı da, 'Teşvik ve 
Uygulama Dairesi Genel Müdürlüğü' olacak" demiştir. Daha önceki siyasî irade ise 1967 yı
lında, 261 sayılı Kanunu çıkardıktan sonra, "Bir büro kuralım" demiş, bu büroyu Başbakan
lıkta kurmuş. Sonra Başbakanlığın işlemleri içinde bir atalet kazandığını görerek, o zamanki 
Devlet Planlama Teşkilatına bağlamış. 

O zamanın Teşvik ve Uygulama Bürosu Müdürü değerli arkadaşımız Ahmet Ramzi Hatip 
Bey buradadır. O da, bu ihracatı ve yatınım teşvik uygulamalarını başlattı, sonra da soruştur
ma kurullarında -1971 muhtırasından sonra- epey ter döktü ve "İhracatımızı geliştirmemiz için 
bu fevkalade önemlidir, ödemeler dengesi açıktır. Türkiye'nin ithalat yapabilmesi için ihracatı 
büyütmesi gerekir. Bu uygulamayla biz kimseye menfaat temin etmedik. İşte, bakın, bütün iş
lemlerimiz bu." diye bunları anlatmaya çalıştı. Allah'a çok şükür ki, hiçbir şeyini bulamadı
lar; o arkadaşımız ve onunla birlikte birçok arkadaşımız aklandı, temize çıktı. 
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Şimdi aynı gayret... Yani, bakıyorum, biz, hep mazide kalıyoruz. 1971'de zaten bu gayret
ler gösterildi, arkadaşlarımız sorguya çekildi. Şimdi yine tekrar ediyoruz, yine "Efendim, 3-5 
kişi sorguya çekilsin" deniliyor. 

Burada, 10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı geçerli değil. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Süremin 30 dakika olduğu söylendi bana efendim; 

ama, bir yanlışım var galiba. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, bağlayın. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Süremi söylerseniz ona göre bağlarım ben. 
BAŞKAN — Süreniz 20 dakikadır. 

EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Teşekkür ederim. 
10624 geçerli değil; 10624 1970'li yıllarda çıkıyor, 1980'de yetki kanununa dayanarak, o 

zamanın Başbakanı, Cumhurbaşkanından bir onay alıyor ve o onayda Teşvik ve Uygulama Da
iresi Başkanlığı kuruluyor ve "Her türlü teşvikte görev, yetki ve sorumluluk bundadır" deni
yor; ondan sonra 1984 geliyor ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkıyor; Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Teşkilat Kanunu çıkıyor. 

Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanılğının görevleri fevkalade net ve açıktır; "Her türlü 
teşvikte yetki ve denetim bundadır" deniyor. Ondan sonra da birçok kararname çıkıyor. Buna 
rağmen, kamuoyuna bir panik olduğu için, her kurumun, "Ben de bir şey yapayım" demesi 
üzerine, zamanın Sayın Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı, bir genelgeyle, "Bu dosyalar, Dev
let Planlama Teşkilatında toplansın" diyor. 

Devlet Planlama Teşkilatında denetim birimi vardı, yoktu tartışması oldu. Her kuruluşta 
denetim birimi olması şartı yok. Ben denetlemek istiyorsam, başka bir birimi de görevlendiri
rim, denetletirim. Nitekim, Devlet Planlama Teşkilatı bir yazı yazıyor, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığına gönderiyor, denetimlerini yaptırıyor; bir kısmı suçlu, bir 
kısmı da suçsuz görülüyor. 

Bence, burada önemli olan, bu işi, organize olarak, sistematik olarak yapıp, ortadan kay
bolan insanların önünü kesmektir. Yoksa, yanlışlıkla girmiş, birisi vasıtasıyla mutemetlik bel
gesi vererek, bir şirket, bir başka şirket üzerinden ihracat yapmış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun devam edin. 

EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Olsa olsa, biz bunlardan paramızı geri alırız, bir 
suiniyet aramayız. Suiniyet arayacağımız, bence beş tane firma var. Bu firmalar, Menteşoğlu, 
Çevik Grubu, Süzer Top Grubu, TEKPA gibi firmalardır. Bunlar, organize etmiş, yapmışa, on
dan sonra kaybolmuşlardır. İşte bunda bir kötü niyet var. Ama, Çukurova ispat ediyor kendisi
ni, bütün teşviklerin yüzde 5'ini almış olmasına rağmen, "Ben suçsuzum" diyor ve önümüze 
getiriyor yargının kararını. 

Değerli arkadaşlar, bu raporun hazırlanmasında, esas gaye, maalesef, önyargıya, ANAP 
dönemini yıpratmak idi. Şimdi durum da belki aleyhe çalışıyor, onun için, bunu tekrar kamu
oyu önüne getirmek amaçlanıyor,! 
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Buradan SHP'li arkadaşımız, "Haksız ödeme talimatları verildi. Haksız yere para alındı" 
dedi. Peki, "ödeme" diyen arkadaşlarımız, mahkemede 100 milyon lira tazminata mahkûm 
oldu; Sayın Işın Çelebi ve Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Dairesinde Genel Müdür 
olarak görev yapan arkadaşımız, 100 milyon lira tazminata mahkûm oldu, dava halen Yargı-
tayda bulunuyor, "ödeme" dediği için adamın başına bu geldi. Adam sen benim ödememi 
niye durdurdun" diyor, mahkemeye gidiyor ve ödeme emrini alıyor, "öde" dediği zaman, 
TBMM'de hazırlanan rapor onu suçlu buluyor; "Ödeme" dediği zaman, yargı suçlu buluyor 
ve ona ceza veriyor!.. Böyle gülünç durumlara idareyi sokamayız, daha ciddî, anlamlı sonuçla
ra ve iddialara gitmeliyiz. 

Ben, burada, maalesef, vergi kaçırmayla hayali ihracat arasında hiçbir fark göremiyorum. 
Hatta, bence, hayali ihracat, vergi kaçırmadan çok daha hafif bir suç. Niye biliyor musunuz? 
"Sen hayali ihracat yaptın denen adam, "bak gümrükten bu mal çıktı, belgemin altında imza 
var mı, var; mühür var mı, var; devletin bir kurumu tamam diyor, sen bana hayali ihracat yap
tın diye iddiada bulunuyorsun" diye belgeyi getiriyor. Halbuki, vergi kaçakçısı öyle değil; ayan 
beyan, vergisini ödemiyor, haydi Allahaısmarladık" deyip gidiyor. 

Biz, vergi kaçakçısının üzerine giderken, "Başbakan, Maliye Bakanı veya filanca bakan 
suçludur" diyor muyuz; demiyoruz; çünkü, bu, doğru değil. Her toplumda, her dönemde, ka
çağı yapan, sahtekârlık yapan insanlar çıkacaktır, burada da çıkmıştır. Hatta, biz daha detaylı 
bir çalışma istiyorduk; yani, her davanın, sonucu nerede, paranın ne kadarı alınmış, adamlar 
nerede kaybolmuş, bunları da bulalım diye konunun araştırılmasını istedik; ama, maalesef ol
madı. Şimdi onun polemiğine de girmek istemiyorum. 

Hayalî ihracat, böyle, zannedildiği gibi, 1980'li yıllarda hortlamış, ondan sonra da hiçbir 
şey yapılmamış değildir. Hayalî ihracat her dönemde vardı; 1980'li yıllarda da olmuştur, onun 
karşısına siyasî irade çıkmıştır. En başında ben çıktım. Ama, eğer, rahmetli Başbakandan ve 
Sayın Kaya Erdem'den güç almasaydım, onun üstüne gidemezdim. En azından kötü bir niyet 
olsaydı bana, "Sen bu işe ne karışıyorsun, bu iş senin değil" diyebilirlerdi. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, bu raporu, lütfen, arkadaşlarımız okusunlar, önyargıyı 
görsünler, ondan sonra, bir devri, böyle uluorta kötülememe gereğine de inansınlar. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Saraçlar; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç ve arkadaşları ile Aksaray Milletvekili Sayın Mah
mut öztürk ve arkadaşlarının, Anayasamızın 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin raporlarıyla ilgili olarak, Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
hakkında Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum; 
sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon raporunu dikkatle okuduk ve inceledik. Gerçek şudur 
ki, ihracatı artırmak bahanesiyle, kanunsuz birtakım emir ve talimatlar verilmiş; Hazine, tril
yonlarca lira zarara uğratılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi, bu konuyu ışığa çıkarmaktır, gerçeği tespit et
mektir. Bu görev, yerine getirilmesi zarurî bir görevdir. Bundan hiçbirimiz kaçamayız. Anaya
sanın 100 üncü maddesi gereğince, bir Meclis soruşturması açılması gerekmektedir. Gerçeğin 
ortaya çıkarılması için Meclis soruşturması açılmalıdır. 
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Muhterem arkadaşlar, sözlerimi uzatmayacağım. Yargı denetiminin, her türlü suçluyu te
spit edecek ve her nevi şaibeyi ortadan kaldıracak en iyi işlem olduğunu kabul edelim, buna 
inanalım ve gereğini yapalım. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Muhterem Başkan, değerli arka

daşlar; sözlerime başlarken, Refah Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Zannedersem, Gruplar adına en son konuşmayı Refah Partisi Grubu adına ben yapıyorum. 
Türk insanı, burada yaşayan vatandaşlarımız, şu görüşmeyi takip etme fırsatını bulsaydı, 

üzerinden on yıl geçmiş, on yıl gibi uzun bir süre içerisinde sonuçlandırılmamış, kıyametler 
koparılmış, her türlü değerlendirmelerin yapıldığı bir konunun, özellikle milletvekilleri tara
fından ve ilgililer tarafından, gerekli ihtimamla değerlendirilmediğini, takip edilmediğini, gö
recekler ve herhalde bunu hoş karşılamayacaklardı. 

Aynı zamanda, bu kadar önemli, çok konuşulmuş bir konunun da, çok basit bir meseley-
miş gibi takdim edilmiş olması, bence pek hoş değil. Bütün görüşlere elbette saygı duyuyorum; 
kıymetli Hocam bu işin fiilen tatbikatında bulunmuş, bir siyasî parti grubu adına da konuşma 
yapmıştır. Yaklaşık iki yıl süreyle de beraberce alâ kadril imkân takip ettiğimiz bu çalışmaların 
sonucunu meselenin künhüne (aslına) vâkıf olmayan insanlar dinlemiş olsalardı, bu işte hiçbir 
şey yokmuş gibi bir kanaat salübi olurlardı. Bu raporu milletvekilleri okuyacaklar mı bilmiyo
rum; ama, mutlaka, günün birinde bu raporu okuyanlar değerlendirenler olacaktır. 

Raporu savunmak için de konuşmuyoruz; fakat bir tespiti beraber yapmak mecburiyetin
deyiz. Bu kadar önemli bir konunun Üzerinde kıyametler koparılmış bir konunun, üzerinden 
on, yıl geçmiş olmasına rağmen, ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüyor olma
sı, bence hiç hoş değildir. O zamanın iktidar ve muhalefet partileri, şayet bu meseleyi, güncel
liğini koruduğu dönemde Meclise getirmiş olsalardı daha iyi olurdu. Bugün rahat konuşan ve 
Anamuhalefet olan siyasî parti, acaba aynı anlayış ve hoşgörüyü o zaman gösterip de bu me
seleyi niçin o zaman getirmedi? Mesela, gelin arkadaşlar, kıyamet koparmaya gerek yok, bu 
meseleyi konuşalım deselerdi, bu mesele bugünlere sarkmamış olsaydı, acaba daha hayırlı ol
maz mıydı? 

Dikkat buyurun beyler; şu memlekette çok ciddî olaylar oluyor : İLKSAN olayı oluyor; 
yetkilileri mahkemelerde yargılanıyor; İSKİ olayı oluyor, mahkemenin sonuçları ortaya çıkma
ya başlıyor ve bir hayalî ihracat olayı oluyor... Bütün bu olaylardan sonra da, âdeda hiçbir 
şey yokmuş, hiçbir şey olmamış, her şey tertemiz, pırıl pınlmışcasına birtakım sonuçlar orta 
yere çıkıyor. 

Sonuç itibariyle bir değerlendirme yaptığımız takdirde, orta yere şöyle bir kanaat çıkmak
tadır : Parlamentoya güvenilmez, siyasilere güvenilmez, Meclise güvenilmez, memleketi teslim 
ettiğimiz bürokratlara güvenilmez. 

Kaybedilen bu değerler, birilerinin ifade ettiği gibi, sadece 325 milyarlık veyahut da gün
cel rakamlarla 6,5 trilyonluk bir kayıp değildir. Belki 6,5 trilyonu, bir başka imkânla kazanma 
imkân ve fırsatı vardır; ama, 60 milyon gibi bir değerin manevî güvenini kaybetmiş olmak, 
elbette yerine getirilebilecek bir kaynak değildir. Benim kanaatim budur. 
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Onun için, bu meseleyi değerlendirirken, hayatî ihracatı uzun uzun anlatıp, zamanımı bun
larla tüketmek istemiyorum; ancak, ihracat, elbette, bir ülke için zaruret halindedir. 

Şimdi, Kıymetli Hocam, raporu eleştiren ifadelerinde aynen şu ifadeyi kullanıyor : "Efen
dim, Türkiye'de hayalî ihracatın, özellikle kamunun ihtiyacı olan dövizi bulmadaki suçluları 
değerlendirilecek olursa, bunların birincisi karma ekonomidir, ikincisi de sabit kur uygulama
sıdır." Şimdi, bu iddiaya, altını çizerek bir bakmak istiyorum. Nedir bu iddia? İhracatın itha
latı karşılama oranlarına onar yıllar itibariyle baktığımız zaman, 1941-1950'li yıllar arasında 
-ki, orada İkinci Dünya Savaşı olmasından dolayı özel bir durum söz konusudur- yüzde 45 
fazla gözüküyor. 1951-1960'lı yıllarda karşılama oranı yüzde 73; 1961-1970'li yıllarda yüzde 67; 
1971-1980'li yıllarda yüzde 40 -çünkü bu dönemde petrol zammı devreye giriyor- ve 1981-1990'h 
yıllarda yüzde 67 gözükmektedir. 

Şimdi, demek ki, mesele, şayet uygulanan sistemin verimliliğini ispat ediyor olsaydı; yani, 
1980'de, 24 Ocak kararlarıyla başlatılmış olan, serbest piyasaya geçiş dediğimiz, Sayın Cum
hurbaşkanı DemirePin, Sayın özaPın ve ANAP'ın paylaşamadıkları o meşhur 24 Ocak karar
ları, bu ortaya atılan iddiayı doğrulamış olsaydı, son on yıl -ki, o zamanı kastederek söylüyorum-
yüzde 67 olan ihtiyaç, yani ortalama yüzde 60 kabul edersem, bu iddianın doğru olmadığı or
taya çıkmaktadır. 

O halde biz meseleyi değerlendirirken, meseleye başka boyutlardan bakmak mecburiye
tindeyiz. 

Şimdi, hayalî ihracat konusu, hakikaten, Anavatan Partisinin, özellikle, zamanında, gün
celliği döneminde fırsat verip de araştırtırılmayan, ama daha sonraki değerlendirmelerin bir
çoğunun, zamanaşımı itibariyle, belki kanaatlerdeki eskimiş olan bu anlayıştan hareketle, bu 
işin tahfif edileceği noktası düşünülecek olursa, şunu söylemek istiyorum : Bu tip önemli bir 
hadisenin elbette bu kadar, tarih olarak, geri zamana bırakılması, hiç doğru değildir; ancak, 
memleketimizde bir zihniyet zinciri var ki, İttihat ve Terakki'den beri devam eden bu anlayış, 
isteniliyor ki, devlet eliyle zenginler oluşsun; isteniliyor ki, devlet, müteşebbis insanları teşvik 
edebilmek için birtakım imtiyazlar ve imkânlar versin. Bunun için de, birtakım faziletlerden, 
birtakım değerlerden gerekirse uzaklaşılsın anlayışı hâkimdir. İsterseniz bunu 1980 öncesine 
götürün, isterseniz 1980 sonrasına götürün, isterseniz günümüze getirin, bu anlayış elan de
vam etmektedir. 

Bakınız, zaten biz, siyasî partiler olarak, Batıcı siyasî partiler olarak sizleri tenkit eder
ken, bu zihniyetlerinizi tenkit ediyoruz. Çünkü, taklit etmiş olduğunuz ihsanların özellikle ba
kış açılarından hareket ettiğinize, kamuoyu artık inanmıştır. Nasıl mı dersiniz?.. Bakınız, 1917'Ii 
yıllarda, bu gelişmelerin meydana gelmesi için, bir maliye bakanının bu yöndeki açıklamaları,. 
birçokları tarafından bilinmektedir. Yine, taklit etmiş olduğumuz Keynes'in -sistem olarak 
kastediyorum- ifadelerini dikkatlerinize arz ediyorum. Keynes diyor ki; "Ayağınızı denk alın; 
ahlaksal düşüncelerin işimizle ilgisi olmadığı gibi, bizim için ayak bağıdır. Çünkü, kötü işe 
yarar, iyi işe yaramaz. İyiliğin zamanı henüz gelmemiştir..." Devam edip gidiyor : "Onun için, 
bizim için aç gözlülük, tefecilik, ihtiyatlılıktan daha iyidir." 

Yine, bu minval üzere, sistemin kurucularından bir zatın bir kitapta yayımlanan bir ifade
si daha ilginçtir. Kâzım Karabekir Paşa naklediyor. Söz aynen şöyle : "Dini ve namusu olanlar 
kazanamazlar, fakir kalmaya mahkûmdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek de 
mümkün değildir. Onun için, önce din ve namus telakkilerini kaldırmalıyız. Partimizi de, bu
nu kabul edenlerle kuvvetlendirmen ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınma 
çabuk ve kolay olur." 
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Şimdi, bu anlayışın ürünleri olarak bugün bir sonucu konuşuyoruz. Hayalî ihracat aslın
da bir sebep değil, bir sonuçtur. Bataklık orta yerde duruyor, sistemde herhangi bir iyileştirme 
gerçekleştirmemişiz, altyapısını oluşturmamışız, toplumumuzu bu yönde yönlendirip yetiştir
memişiz, ondan sonra, meydana gelen sonuçtan şikâyet ediyoruz... Şimdi, bu sonucun bugün 
devam etmediğini hiçbir kimse iddia edemez. 

Bakınız, şu anda "hayalî ihracat" ismi belki güncel değil, ama hayalî ithalat vasıtasıyla 
ihracat, üzülerek beyan edelim ki, aynı boyutlarıyla devam etmektedir. Belki dün, kamuoyun
da, bu, ilgiyle takip ediliyor olmasından dolayı teşviklerin bir kısmı geri çekilmiş ve bunların 
da tabiî sonucu olarak ne yapılmıştır; ihracatın fiktif ve özellikle hayalî olan kısmı durdurul
muştur; ama, bugün vermiş olduğumuz teşvik belgelerinde, ihraç kaydıyla ithal edilen ürünler 
için ciddî bir takip yapılmamaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir ithalatçı firma, dışarıdan getir
miş olduğu bir ürün türünü, kendisini yakını olduğu veyahut da anlaşmalı bulunduğu bir fir
maya, maalesef, iç pazarda satış yaparak, faturasını ona havale etmek kaydıyla bugün çok cid-

, dî vurgunların devam ettiğini bu Meclis kürsüsünden söylemek, bugün bir vecibedir. 

Bununla, meseleyi şuraya getirmek istiyorum : Dünkü iktidarıyla bugünkü muhalefetiyle 
şu anda memlekette hepimizin üzüldüğü ve hiçbirimizin de tasvip etmediği bu kötülükler de
vam etmektedir. Ancak, bu kötülüklerin devam etmesinin sebebi, bence, bu Meclisin, bu İkti
darın kendi hatalarından kaynaklanmaktadır; çünkü, bugün, dünkü yapılan yanlışlıklardan 
ibret alınarak, dünkü yanlışlıkların telafisi noktasında ciddî bir adımın atıldığı kanaatinde 
değilim. 

Bunun sebebini değerlendirmeye aldığımız takdirde gördüğüm sonuç şudur : Türkiye'de 
idare, dürüst ve süratli bir şekilde çalışmıyor. Bunun aslî sebebi de siyasî baskılardır, tşte, bu
gün, yargı üzerinde verilmiş olan bir karar söz konusu, İSKİ ile alakalı... Kamuoyu âdeta buna 
infial göstermektedir, kabullenmemektedir. Niçin? Şayet dünkü iddialar doğruysa, bugünkü 
yargının kararı yanlıştır; bugünkü yargının kararı yanlışsa, dünkü iddia sahiplerinden niçin hesap 
soran bir mekanizma söz konusu değildir? 

Elbette, bunları, kendi içimizde, dört duvarın arasında birimiz konuşuyor birkaçımız din
liyor olabiliriz. Ancak, yann seçim meydanlarında halkın huzuruna gittiğimizde, bunları, mü
spet yönde de, menfi yönde de orta yere koyup ikna etmeye çalışsak, eminim ki, bu millet artık 
buna itimat etmeyecektir. 

1984'te başlamış olan -belki daha öncesi de vardır- bu olayların üzerinden on yıl geçiyor, 
ilk defa Meclis araştırması gündeme geliyor, iki yıla yakın bir süre araştırma komisyonu çalış
ması yapılıyor... Bunun sonucunda soruşturma açılıp açılmayacağı belli değil. Açıldığını kabul 
edelim; soruşturma komisyonu çalışmasına devam edecek, yargıda mesele incelenmeye devam 
edilecek... Bu kadar uzun zamandan sonra şayet bir netice ortaya çıksa, bu gecikmiş olan ada
let, herhalde adalet değildir, kimseyi de tatmin etmeyecektir. 

Dolayısıyla, bu konularda dünküleri tenkit eden bugünkü İktidar, üzülerek beyan edelim 
ki, hiçbir ciddî adım atmamıştır, atamaz da. Niye?.. Çünkü, belki Anavatan Partisi sözcüsü 
bunu ifade edemedi; ama, şu andaki mevcut raporu okuyan değerli milletvekillerimiz görecek
tir ki, hayalî ihracata karışmış olan bir milletvekili, bir bakan, âdeta ikinci sefer tekrar aynı 
göreve getirilmiştir. Hayalî ihracata karışmış olan bir bakanın, bir milletvekilinin üzerine gidil
mesi konusunda acaba siyasî iktidarın tavrı ne olacaktır? Ben endişeyle karşılıyorum; gideme
yecektir. Niçin mi? Sebep açıktır. Malumunuz, Cavit Çağlar ile ilgili çok önemli bir'gen-
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soruyu gündeme getirdik; herkesin, net bildiği bir olaydır. Bu olayda ne oldu?.. Haklıyı veya 
haksızı ayırmaksızın, "ben partilimi korurum; bakanım da olsa, milletvekilim de olsa, tarafım 
da olsa" anlayışıyla korudunuz, kamu vicdanında da yara aldınız. Aynı konuda, yine bu haya
lî ihracat konusunda da diyorum ki, acaba bu bakan korunacak mı? Benim kanaatim koruna
caktır. Korunmayacağım buraya çıkıp söylemek gerekir. Bunların hızlandırılması, bunların so
nuçlarının, kamuoyunu tatmin edebilecek neticelerin orta yere konulabilmesi için ciddî adım
ların atılacağı kanaatinde değilim. 

Hepinizin yakinen bildiği gibi, geçmişte de bu olaylar yaşandı. 1975 yılında, ilk defa, ha
yalî ihracat, Yahya Demirel Beyefendinin ismiyle orta yere girdi. O zaman da birtakım siyasiler 
bunları kolladılar ve korudular. 

Hatırlayacaksınız, on yıl süreyle Demokrat Partide milletvekilliği yapmış Mıgırdıç Şellef-
yan adres veriyor, yapılan ihracatta; onun oğlu çıkıyor. On yıl milletvekilliği yapmış bu insan, 
bakıyorsunuz, daha sonra devlet bankalarını dolandırıyor ve kaçıyor. 

öyle bir dönemde ve şartlarda yaşıyoruz ki, kimin tokat vurduğu, kimin tokat yediği; vu
ranın yanına kâr kaldığı, alanın, götürenin yanına kâr kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. 

Bunlar, belki birtakım maddî zararlar olarak gündeme gelebilir; ama, işin bir de manevî 
zararı vardır. Dürüst, namuslu tüccar, ihracatçı, şu anda zedelenmiştir ve korkak duruma gel
miştir. Aynı şekilde, dürüst memurlar imza atamaz hale gelmiştir. 

Sebebi nedir?.. Sebebi yine sizsiniz. Çünkü, o gün meseleye el koysaydınız, Meclis günde
mine getirip bu meseleyi kurutmuş olsaydınız, bugün bunları burada konuşmaya hiç gerek yoktu. 

Yine, suçlunun diğer bir kanadı bugünkü Hükümettir. Hiçbir zaman dürüstlükle ortaya 
çıkmasınlar. Bu millet size nasıl güvensin?! Siz, siyasî bir otorite ve iktidar olarak diyorsunuz 
ki, "yatırım için dışarıdan getirilmiş olan makine, teçhizat vesairelerin KDV'leri bir yıl sonra 
ödenebilir" Vatandaş, gümrükten makine ve teçhizatını almaya gitmiş, o gece rüyanızda hangi 
korkulu şeyle karşılaşıp ne gördüyseniz, daha sonra diyorsunuz ki, "KDV ödemeleri için bir 
yıllık ödeme süresini kaldırdık, ancak, KDV'yi peşin ödemek suretiyle makine ve teçhizatları
nızı alabilirsiniz..." 

Bir müteşebbis düşününüz ki, işsizliği ortadan kaldırmak, memlekete değer kazandırmak, 
ilave gelirler temin etmek noktai nazarından hareketle bir yatırım yapmaya karar vermiştir, ama 
sizin bu kararsız tutumunuz, o müteşebbisi kararsızlığa itmiştir. 

Şu anda mahkemelerde yargılanan alt kademedeki dürüst bürokratlar, maalesef ve maale
sef, birtakım konularda, bundan sonra size yine güvenmeyeceklerdir; onları kollama ve koru
ma noktai nazarından hukukî hiçbir girişimde bulunmamışsınızdır. 

Bizim bir ifademiz belki size zaman zaman garip geliyordu; ama biz diyoruz ki, bu mem
lekette yirmiiki tane parti yok, iki tane parti var. Bunlardan birincisi Refah Partisi, ikincisi 
de diğerleri; çünkü, çizginizde, düşüncenizde, zihniyetinizde ve.tatbikatınızda, üzülerek beyan 
ediyorum ki, farklılık yok... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Hiç olmazsa bizi düşün... Komşuyuz... Bu kadar adalet
sizlik olmaz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Takdir edersiniz ki, haklının veyahut da haksızın, ikti
darı -muhalefeti olmaz. Haksızın -kim olursa olsun, en yakınımız da olsa- karşısındayız; haklı 
olanın -iktidarda da olsa- yanındayız. 
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"Farkı yoktur" derken, en son bir incelemenin sonucundan bahsedeyim : istanbul'a bağ
lı 32 ilçe belediyesinin hesapları inceleniyor; bu ilçe belediyelerin 11 tanesinin hesapları temiz 
çıkıyor. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Hangileri onlar?.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Tebrik ederiz... Diğer ilçe belediyelerin hesapları temiz 

çıkmıyor. Hesabı temiz çıkan 11 ilçe belediyesinin 6 tanesi Refah Partili... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Göreve geleli daha üç ay oldu. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) -— Bu işin üç ayı, altı ayı söz konusu değildir; herhalde 

siz zamanı bile şaşırmışsınız Sayın Keskin. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — 2 dakika ilave süre verdim, sözlerinizi toparlayınız. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Elbette, hayalî ihra
cat gibi, İSKİ gibi, İLKSAN gibi, israf ve rüşvet gibi birtakım olaylar, toplumsal rahatsızlıklar, 
maalesef, hepimizin ittifakla üzerine gideceği hastalıklardır. Bunun suçlusu kim olursa olsun, 
mutlaka, ama mutlaka üzerine gitmeliyiz. 

Sayın Ekrem Pakdemirli Beyefendi, "Bu iş incelendikten sonra, herkesin elini vicdanına 
koyarak oy vermesini" hatırlattılar. Bu konuda şunu vurgulamak istiyorum : Bu mesele ma
demki güncel bir konudur, bu meseleyi kurutmak mecburiyetindeyiz, bunu bitirmek mecburi
yetindeyiz. Araştırma Komisyonunun görüşlerini kabul edersiniz veya etmezsiniz, ama bu, bir 
soruşturma komisyonu ile teyit edilip, derhal soruşturma yapılarak bu meselenin sona erdiril
mesi, hepimizi yakinen ilgilendirmektedir ve bu sonucu en kısa zamanda almamız hepimiz için 
faydalıdır. 

Onun için, biz diyoruz ki, bu tip meselelerin, ister hayalî ihracat olsun, ister hayalî ihra
catla beraber bugün devam etmekte olan hayalî ithalat olsun, bütün bunların, en kısa zaman
da, elbirliğiyle üzerine gitmemiz lazım. 

Gerçi, arkadaşlarımız belki buna katılmayacaklar; ama, düşünebiliyor musunuz, hayalî 
ihracatta bugünkü rakamlarla 6,5 trilyon tespit edilmiş. Belki tespit edilemeyen rakam çok da
ha fazladır. Bu Meclis, bugünkü iktidarın çoğunluğuyla, maalesef, sırf ödemedikleri vergiler, 
yaptıkları birtakım haksızlıklardan dolayı, 30 trilyona yakın bir miktar için; bu kadar insanın, 
milletin hakkı olan bu para için af çıkarmıştır. 

Dikkat edersek, fakir fukaranın, her türlü maddî ve manevî sıkıntıyla yaşadığı bu ülkede, 
9 milyon işsizin olduğu bu ülkede, bu kuruluşların, bu trilyonların; yani, pamuk çuvalına de
ğer gibi, hiç önemi yokmuşçasına küçümsenip, böyle tavırlar sergilemenin uygun olmadığı ka
naatindeyiz. 

Onun için, bu soruşturma komisyonunun derhal açılıp, hızlı bir şekilde, netice şöyle veya 
böyle, ne olursa olsun, önemli değil; ama, mutlaka, kamu vicdanını yaralayan bu meselelerin 
sona erdirilmesi doğrultusundaki çalışmalara destek vereceğimizi Grubumuz adına beyan edi
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın Kaya Erdem, İçtüzüğümüzün 70 nci maddesine göre, raporun muhtelif yerlerinde, 

ileri sürmüş olduğunuz görüşün tamamen farklı aksettiği iddiasındasınız ve söz talep edi
yorsunuz. 

Buyurun. 
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İSMET KAYA ERDEM (tzmir) — Komisyon adına yapılacak konuşmadan ve diğer ko
nuşmalardan sonra söz istiyorum... 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
(10/5-8) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI MAH

MUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; kısa adıyla, 
(10/5-8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Başkanı olarak söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bir komisyonun, yaklaşık iki yıldır ve çok zor çalışma ortamı 
içerisinde süren çalışmasının sonucunu, nihaî sonucunu, nihayet, yarı boş, yani dörtte biri do
lu, dörtte üçü boş bir şekilde Yüce Meclise takdim etme zorunda olduğum için, acaba emekle
rim boşa mı gitti diye, üzülerek bu konuşmayı yapmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bir siyasî insan olarak, Özellikle bu Meclisin içerisinde olan 
veya olmayanları suçlamanın ne kadar zor olduğunu bilerek, bu çalışmayı yaptık. 

Çalışma ana prensibimiz şu noktalarda odaklaştı: Birincisi, bu rapor, hiçbir zaman, "otu
ralım, rasgele şunları yazalım, Meclise verelim" diye yazılan, rasgele sözleri ifade eden bir ra
por değildir. Bu raporun her satın, her sayfası, daha doğrusu her harfi, kamunun elindeki bil
gilere ait, bizim şahsımıza ait değil; devletin, gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki gerekse 
valiliğindeki bilgilere ait; yani, bilgilerin her kelimesine, bu raporda yer alan her kelimeye, Ko
misyon Başkanı olarak kefilim ve sorumluyum. \ani, bu bilgilerin doğruluğu veya yanlışlığı 
kamuya ait. 

İkincisi -şunu bütün samimiyetimle söylüyorum- hiçbir siyasî parti, ticarî faaliyette olan 
hiçbir şirket veya hiçbir bürokrat doğrudan doğruya hedef alınmamıştır. Hedefimiz, hırsızın 
partisi olmaz, menfaati olur şeklindedir ve bu prensiple hareket edilmiştir. 

Bir diğeri şu, özellikle, hiç kimseyi aklamak için özel bir gayret göstermedik; ama, yine 
hiç kimseyi veya kuruluşu karalamak için de özel bir gayret göstermedik. Çünkü, hayatta her 
şey parayla satın alınır; ama, şeref ve haysiyet parayla satın alınmaz. Bunun bilinci içerisinde 
hareket ettik. 

Bir diğer konu : Biz, komisyon olarak bize gelen bilgilerin doğruluk derecesine inanmak 
mecburiyetindeydik, inandık ve bu şekilde hareket ettik. 

Yine, objektif olarak çalışmayı esas aldık, sübjektif olmaktan kaçındık. Bütün bilgi ve 
belgeler, komisyonumuzda, üyelerimizle müştereken değerlendirildi ve hiçbir bilgi, hiçbir üye
den gizlenmedi; kesinlikle gizlenmedi. 

Yine, lüzum görülen herkesin bilgisine başvuruldu; burada ayırma ve kayırma olmadı. Hangi 
partiden olursa olsun, siyasetin içinde veya dışında olsun, eğer bilgisine başvurulma ihtiyacı 
duyuluyorsa, o kişi, çağrıldı ve bunu yapmakla da son derece iyi yaptık ve böylece, peşinen 
karalanan insanların olaylardan hakikaten habersiz olduklarını da müşahede ettik. 

Yine, Komisyonumuz çalışmalarında, şahsımız adına değil, Yüce Meclis adına hareket et
me bilinci içerisinde olduk. 

Sayın Başkan, sayın.üyeler; bütün bunları belirttikten sonra, tabiî hayalî ihracat nedir, 
çeşitleri nelerdir, niçin Türk kamuoyu on yıl gibi bir süre içerisinde bunu tartıştı, basında tar
tıştı, televizyonlarda tartıştı, siyaseten tartıştı, bu süre içerisinde netice alınmadı da, on yıl son
ra, yani 1984 yılından 1994 yılına gelindiğinde bu olay bu Mecliste konuşuluyor?.. İşte, bu 
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kadar önemli olan hayalî ihracat olayının ne olup olmadığını arkadaşlarımız anlattı; ama, ka
muoyu bunu niye tartıştı?.. Yani, tartışırken, bir feverandan dolayı Türk Milleti ve Türk kamu
oyu bunu tartıştı. Bu feveran nedir? Ne yapmış?.. Hayalî ihracat. Bunun sekiz çeşidini, değerli 
SHP'Ii arkadaşlarım söyledi. Nedir bunlar?.. 

Birincisi, ekonomik değeri olmayan malları ihraç edilmiş... Yani adam kırpıntıyı satmış, 
deri kırpıntısını, bez kırpıntısını satmış; taş satmış, çakıl satmış, kum satmış, tuğla satmış; bu
nun karşılığında "vergi iadesi" adı altında, vatandaştan kesilen vergilerle oluşan devlet Hazi
nesinden o hayaliciye para verilmiş, tşte bu millet bunu tartışmış. Yani, ekonomik değeri olma
yan kırpıntıya, taşa, çakıla, kuma, tuğlaya, cama para verilmiş. Nereden verilmiş?.. Vergiler
den oluşan Hazineden para verilmiş. Türk Milleti bunu on yıl tartışmış, netice alamamış ve 
bugüne gelinmiş... Niçin tartışmış? thraç fiyatı gerçek değerinin üzerinde gösterilmiş. 

Değerli arkadaşlar, şimdi ben size şunu söyleyeyim : Zengin olmanın çok çeşitli yolları 
var; helal parayla da zengin olmak var, haram parayla da zengin olmak var. Şimdi, düşünün, 
bu hayalî ihracatçılar o kadar açık gözlülük yapmışlar ki, Türkiye'de yumurtanın fiyatı 150-200 
lira iken, 1,8 dolara Amerika'ya yumurta satmışlar ve ihracatta vergi iadesi teşvik primini, o 
hayali ihracatçılar cebine koymuşlar. Kimin parasından?.. Vergi olarak toplanan paralardan. 
Yani, şimdi, bu adamı, on yıl sonra unutalım, nasıl olsa gitti diyelim... Olur mu, gitsin mi? 
Ama, aynı Türkiye Cumhuriyeti Devletin kanunları, 4 bin liralık bir pulu yanlışlıkla zimmeti
ne geçiren bir muhasebeciyi altı ay hapse atıyor ve memuriyetten men ediyor. Şimdi, bu muha
sebeciye bu cezayı veren devlet, eğer bununla kol kola kadeh kaldıracaksa, ihtilale filan gerek 
yok; bütün bunlar, devleti çökertmeye yeter. »• '• . 

Mesela, yine bir adam, Amerika'ya 1,8 dolara yumurta satmış, yani devletini soymuş. Bu
na göz mü yumalım?!. Affedelim mi?! 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Hayır, biz affet demedik. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yine, bir adam ne yapmış : Adi bir zil telini, altın 
tel diye satmış ve benim devletimden, Hazinemden milyonlarca, milyarlarca lira para almış; 
buna on yıl göz yumulmuş. Bunu burada tartışmayalım mı?!. 

Yine bir firma İngiltere'ye 150 milyon dolarlık ihracat yapmış; bizden, 150 milyon dolar
lık diye, ihracat belgesiyle çıkan mal, orada açılıp görüldüğünde, değerinin 15 bin pound oldu
ğu anlaşılmış; ama, 150 milyon doların karşılığı vergi iadesi, benim Hazinemden gitmiş. Nere
den kesilmiş?.. Okulsuz olan öğrencinin okulundan kesilmiş, ilaçsız olan hastanın ilacından 
kesilmiş, dağ başında, hudutta vatanı bekleyen askerin mermisinden kesilmiş, buna verilmiş. 
Şimdi bunu sormasın mı bu Yüce Meclis?! Bu Meclis, bunu sormasın, onu sormasın; neye ya
rıyor bu Meclis; soruyorum, neye yarayacak? Bunların sorutmamasını kim içine sindiriyorsa, 
buyursun otursun, hayırlı olsun... (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

EKREM PAKDEMÎRLÎ (Manisa) — Mahkemeye verilmemiş mi bunlar; mahkemeye ve
rilmiş. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Biz neyi sormayacağız?! thraç edilen malın miktarını 
gerçeğinden fazla göstermiş. Bunlar o kadar kıymetli insanlar ki(!). öyle bir ihracat yapmışlar 
ki, Türkiye'de o malın toplam üretim kapasitesi, yapılan o ihracattan daha düşük!.. Mesela, 
o kadar tüfek dipçiği ihraç etmişiz ki(!) Türkiye'de bu kadar dipçiği üretecek atölye ya da fab
rika yok!.. Şimdi, bunu sormayalım mı?!. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Yerli imalat... 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Deri, terlik... Yani, öyle kişilere makbuz kesilmiş ki, 
-enteresan örnekler olsun diye söylüyorum- eczacılara, doktorlara, dişçilere, profesörlere, "kazak 
imalatçısı" diye, müstahsil belgesi kesilmiş!.. Adam, açmış tzmir telefon rehberini, sırayla, müs
tahsil belgesi kesmiş! Hatta, o kadar ileri gidilmiş ki, ölüye dahi müstahsil belgesi kesilmiş! 
Şimdi biz, bu adamın yakasına yapışmayalım mı?! Soruyorum size, yapışmayalım mı?!. (DYP, 
SHP ve RP sıralarından alkışlar) Bu Meclis ne zaman lazım?.. 

Bir diğer konu, ihraç edilen malın numunesiyle kendisinin farklı olmasıdır. Numuneyi nohut 
göstermiş sattığı, fındık çıkmış!.. Şimdi biz, bu adamın yakasına yapışmayalım mı?! 

Yine bir başka örnek : Mal satışı, yani ihracat olmadığı halde, mal satılmış, ihraç edilmiş 
gibi gösterilmiş. Ne yapmış; kırık cam parçalarını, oto parçası diye göndermiş; Almanya ve 
ingiltere'ye oto yedek parçası olarak satmış. Malın gittiği ülkedeki ilgililer, ambalajı açtıkla
rında, kırılmış far parçalarıyla karşılaşıyorlar, onlar da hayrete düşüyorlar. Bunun hesabını 
sormasın mı bu Meclis?! 

Yine çok enteresan bir örnek -sizleri biraz neşelendireyim- normal suluboyayı, fosforlu 
asfalt boyası diye ingiltere'ye satmış. Peki, bu Meclis veya bizim kanunlarımız, sadece 4 bin 
liralık damga pulunu zimmetine geçirdi denilen memurun yakasına mı yapışsın? 

Başka ne yapılmış; ihracata ilişkin belgeler üzerinde tahrifat yapılmış. Adam bin liralık 
mal sattıysa, bu rakamın önüne 3 sıfır daha eklemiş 1 milyon lira yapmış, 3 sıfır daha eklemiş 
1 milyar lira yapmış. Bu sahtekârın yakasına bu devlet yapışmasın mı?! Bunlara göz yumanla
rın yakasına yapışmasın mı bu devlet?! 

Gene, hayalî ihracat maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında paravan şirketler kurulmuş. 
Okuması yazması dahi olmayan bir adam, Türkiye'de şirket kuruyor, aynı şirketin devamını 
Almanya'da kuruyor, yetmiyor, İngiltere'de kuruyor; Türkiye'den ihraç eden kendisi, oradan 
alan da kendisi, sonuçta devleti soyan da kendisi; yani, ihracatçı da aynı, ithalatçı da aynı. 
Bunun yakasına yapışmasın mı?! 

VELÎ AKSOY (tzmir) — Ne kadarı zaman aşımına uğramış? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim, yurt dışında bu 
adamın kaç pounda şirket kurduğu konusuna : İngiltere'de 1 pounda şirket kurmuş ve bu şir
kete, Türkiye'den ihracat yapmış. Şimdi, bu adam, İstanbul'da elini kolunu sallayarak gezsin 
mi?! İşte bu olaylarla, hayalî ihracat konusu gündeme gelmiş. 

Gene ne yapmış?.. Bakın, ne yaptığını ben söyleyeyim : Sahte deklare belgesiyle ihracat 
yapmış; yani, patatesten mühürle girdi çıktı mühürlerini (GÇB'leri) vurmuş ve gitmiş Merkez 
Bankasından parasını almış. Bu adamların yakasına devlet yapışmasın mı?! Bunlara göz yu
manların veya bunlara zorla para verdirtenlerin yakasına bu devlet yapışmasın mı değerli arka
daşlar?! 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — İki senedir niye yapışmadınız? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, şimdi, hayalî ihracatçılara devlet

ten para ödettir ilmesi konusuna değinmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim : Merkez Bankasında 
bir memur, bir veznedar veya Devlet Planlama Teşkilatında alt veya orta düzeydeki bir uzman 
veya şef, müdür yardımcısı veya müdür durumundaki bir idareci, hiçbir zaman, durup durur
ken, "Gel Ahmet Ağa, gel Mehmet Ağa, ben sana bir belge vereyim, git şu hayalî ihracatı yap
mış gibi göster, şuradan parayı al, seninle kırışalım" diyemez, kesinlikle diyemez. Neden?.. Balık 
baştan kokarda ondan diyemez. 
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Şimdi, ne olmuş?.. Hayalî ihracat yaptığına dair, hakkında müfettiş raporu olan firmala
ra ödeme yapılması için, DPT yetkilileri tarafından, zorla, ödeme yetkisi verilmiştir. 

Ben şunu çok açıklıkla ve samimiyetle söylüyorum : Sayın Kaya Erdem'in dürüstlüğüne, 
en azından Sayın Pakdemirli kadar inananlardan birisiyim; kesinlikle onu suçlamak veya kara
lamak niyetinde değilim. Bu emri o da verdirmedi; ama, akşam saat 17.00 - 18.00*den sonra 
bu emri veren, İcara gözlüklü, küçük bont çantalı insanın yakasına bu devlet yapışmalı; yani, 
zorla ödeme talimatı veren bu insanın yakasına, bu devlet yapışmalıdır. Sonra, bu kişi, verdiği 
bilgiler arasında, "ben, bütün yetkiyi, yukarıdan, Başbakandan doğrudan doğruya alırım,, de
miştir; o da raporlarımızda vardır. 

Gene, haklarında, Interpol ve emniyetten gelen ihbar raporları olmasına rağmen, bunlar 
dikkate alınmadan, kendilerine zorla ödeme yaptırılmıştır. Yani, yurt dışından Interpol, yurt 
içinden de Emniyet, "ey Devlet Planlama Teşkilatı, ey Hazine, ey Merkez Bankası, siz bu ada
ma ödeme yapmayın; bu adam hayalî ihracat yapmıştır, hatta bu adam uyuşturucu ticaretine 
karışmıştır" diyor; ama, bu raporlar sumen altı ediliyor ve gene aynı kişi tarafından ödeme 
emriyle Merkez Bankasından para ödettiriliyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — İki senedir neredeydiniz? 
ADNAN KESKtN (Denizli) — Nerede bu Hükümet? memlekette İktidar yok mu? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Gene, Türkiye'de o kadar fazla gümrük kapısı açıl

mış ki, normalde beş altı ihracat kapımız varken, bunlar elli altmışa çıkarılmış; yani, küçük 
balıkçı kayıklarının dahi yanaşamadığı limanlara, büyük tankerler, gemiler yanaştırılmış gibi 
gösterilmiştir. Bu raporlar burada durmasına rağmen, adam bir taraftan yakalanırsa, diğer güm
rükten yaptığı ihracatla ilgili raporla kendisine zorla para ödettirilme yoluna gidilmiştir. Bun
ların yakasına yapışılmasın mı?! 

ADNAN KESKtN (Denizli) — İlan mı verelim gazetelere?! 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, gene, haklannda, devlet güvenlik 

mahkemesi raporu olmasına rağmen, bu adamlara zorla para verdirtilmiştir. Bunların yakası
na yapışılmasın mı?! 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kim soracak bunların hesabını? İktidar sormuyor, muha
lefet mi soracak? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Gene, hayalî ihracatçı firmanın vergi borcunu, gene 
hayalî ihracat parasıyla devlet ödemiş!.. Çok enteresandır. Bunların hepsi raporlarımda var; 
biz bu raporları, süs olsun diye veya kara laf olsun diye hazırlamadık; inanmayan bakar. Yani, 
adamın vergi borcunu bile, hayalî ihracat parasıyla ödetmişiz!., 

VELİ AKSOY (İzmir) •— Ne kadarı zamanaşımına uğramış? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla)—Buna razı mı bu Meclis?.. 
Yine, Merkez Bankasının bütün itirazlarına rağmen, "arkadaş öde" diye zorla para ödet

miş ve bu ödeme emirleri var. Buna bu Meclis razı mı?! 
Yine, hayalî ihracat yaptığı tespit edilen firmaların ticarî faaliyetten menedilmeleri gecik

tirilmiş, bunlara göz yumularak, faaliyetleri sürdürülmüş. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; akla hayale gelmedik şekilde zorla bunlara para ödettirilmiş. 

Yani, açıkça söyleyeyim; davulla zurnayla, hayalî ihracat yapıldığı, bunların yurt dışına kaça
cağı ihbar edildiği, yazıldığı çizildiği halde, bunlara gene ödeme yaptırılmış ve bugün adam, 
Miami'de kral hayatı yaşıyor, dünyanın cennetinde yaşıyor. O cennette yaşarken, benim köy
lüm su parası bulamıyor. Buna göz mü yumacağız?! (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi mesele burada şu : Bu bir Koalisyon Hükümeti. Bu hü
kümet, iktidara gelir gelmez bu olaya el attı. Şimdi deniyor ki, "mevzuatta boşluk var..*' O 
zamanki iktidarın 290 milletvekili vardı... Ben size şunu söyleyeyim : Bir rapor bir ay bekler, 
iki ay bekler. Hayalî ihracat yapan bir firmanın raporu, altmışaltı ay yani beşbuçuk sene yü
rürlüğe konmamış değerli arkadaşlar. Bunu yürürlüğe koymayanın, koydurmayanın ve bu fir
manın yaptığı yanına kâr kalsın mı?! ("Kalmasın" sesleri) 

VELt AKSOY (tzmir) — Hükümete doğru söyle, o tarafa söyle. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim : Ra

porlar, üç sene, beş sene, beşbuçuk sene yürürlüğe konmamış. 
HALtT DUMANKAYA (tstanbul) — tki sene de şimdi bekledi. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —- Raporlar, Hazine, DPT ve Maliye arasında gitti gel
di, gitti geldi... Yani, bunlara tam bir zikzak çizdirilmiş ve bu raporlar beşbuçuk seneye kadar 
bekletilmiş. 

Değerli arkadaşlar, bu raporlar beklerken, bu uzmanlar, bu görevliler nasıl çalışabilir? 
Değerli arkadaşlar, ben şuna canı yürekten inanıyorum : Hem Doğru Yol Partisi mensubu 

olarak hem bir milletvekili olarak, bu rapor, benim namusumdur, namusum!.. O şekilde çalış
tım ben bu rapor hakkında. Geldiğimiz günden itibaren, beşbuçuk senedir bekleyen raporları 
didik didik aradık ve ilgili yerlere yazılar yazarak bu raporlar hakkında gerekli işlemleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Size kocaman 5 dakikalık bir süre daha veriyorum!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —, 10 dakika... 
Sayın Başkan, ben iki sene çalıştım, benim iki senelik ürünüm 10 dakikaya sığmaz. ("Bı

rakınız konuşsun Sayın Başkan" sesleri) 
Ben size şunu söyleyeyim : Biz raporlara el attığımız zaman, bunların yüzde 80*i zaten . 

müruruzamana uğratılmıştı; nerede uğratılmıştı; Planlamada, Hazinede, Maliyede ve Merkez 
Bankası arasında uğratılmıştı. Raporlar bu dörtgen içerisinde gitti geldi. Bu raporlara, ben, 
"pinpon topu" diyorum; vurmuşlar, oraya gitmiş; vurmuşlar, buraya gelmiş; bu beşbuçuk se
ne sürmüş. Bunların hesabını verecek birilerinin mutlaka olması lazım. 

AHMET ARIKAN (Sivas) — Ekip çalışması, ekip... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu ayıbı işleyenlerin ayıplarının, namuslu insanların 

üstünde kalmaması için bir Meclis soruşturması lazım diyorum ben. Değilse, falanı filanı ka
ralayalım amacında değiliz.,. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Bakan var mı, bakan?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yine, hayalî ihracatçı firmaların özelliklerini sayayım. 
Değerli arkadaşlar, hayalî ihracatçı firmaların faaliyet yerleri belli değil. Bunlar, sadece 

kâğıt üzerinde kurulmuşlar; çoğunun adresi, boş arsa çıkıyor, karakol çıkıyor. Şirketin adresi 
karakol çıktı!.. ' 

GÜROL SOYLU (tstanbul) — En sağlam adres!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — PTT çıkıyor, konut çıkıyor, kahvehane çıkıyor, der

nek lokali dahi çıkıyor; dernek lokali çıkan hayalî ihracatçı firmalar var! 
Değerli arkadaşlarım, her şey alaya alınır, her şeyin çaresi bulunur; ama, devlet alaya alın

maz; devlet, çok ciddî bir müessesedir. Hepimiz bu devlete saygı göstermeliyiz. Bu adamlar, 
devleti bile alaya almışlar; devletin karakolunu, PTT'sini dahi adres göstererek alaya almışlar. 
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Değerli arkadaşlar, hayalî ihracatçı firmaların kurucuları ile gerçek sahiplerinin farklı ol
duğunu görüyoruz. Bu işlerin enteresan tarafını sizlere söyleyeyim. Hayalî ihracatçı firmaların 
çoğunun sahipleri inşaat işçisi çıkıyor, oto yıkayıcısı çıkıyor, kuaför çıkıyor, şoför çıkıyor, mu
hasebeci çıkıyor, sabıkalı çıkıyor, öğrenci çıkıyor, terörist çıkıyor... 

Şimdi, Menteşoğlu grubu deniyor... Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanı Sayın tsmet At-
tila'nın müfettişleri oraya gitsinler, yani Maliye Bakanlığının müfettişleri gitsinler; orada bir 
işçi ortaya çıkıyor, "ben, patronum" diyor; patronun bir işçisi ortaya çıkıyor; ama, kendisi 
öbür tarafta kral odasından işleri yürütüyor; ceza olursa işçisine, patronluk olursa kendisine 
oluyor ve şu anda da onlar hâlâ faaliyetlerini yürütüyorlar, vekâletnameyle faaliyetlerini yürü
tüyorlar; bunlar faaliyetlerine devam etmektedirler. Bunlara, devletin ciddiyeti açısından el ko
nulması lazım. 

Değerli arkadaşlar, ihraç malları üretenlerin adresleri farklı çıkıyor; yani, bu raporları ha
zırlayan müfettişlerin bize verdikleri bilgilerden şöyle bir durum ortaya çıktı: Mesela, bir adam 
Adapazarı'nda gözlükçü, Kocaeli'nde gözlükçü; oto yedek parçası ihraç etmişL. Bu yedek par
çanın üretildiği adrese gidiliyor, orada karşınıza ne çıkıyor biliyor musunuz; kahvehane çıkı
yor!.. Bu gözlükçümüz, kahvehanede oto yedek parçası üretmiş ve ihraç etmiş ve sonucunda 
da devletten para almış!.. Şimdi, buna göz mü yumalım?! Olay bu. Yıllardır bu işlere el kon
mamıştır. 

İhracatçı ve ithalatçı kişiler aynı demiştim; adam aynı. Yani, bir Turan Çevik'e bakıyoruz. 
Değerli arkadaşlar, bir zamanlar güzde prens, her yere yanaşabilen, kolunda altın saat, altında 
en iyi araba ve bütün kokteyllerde büyüklerin yanında bu Turan Çevik var. Şimdi ne oldu? 
Bu Turan Çevik, aldığı milyarları Nazan Şoray'la.yiyemez, bitiremez; ama, bakıyorsunuz, o 
paralar çekilmiş, Turan Çevik'e ise, İstanbul'da şimdi anası bakıyor!.. Peki, bu paralar nereye 
gitti? 

Arkadaşlar, bu oyunu herkes biliyordu; bu, bilerek oynanan bir oyundur. Paravan şirket
ler kuruluyor, böyle fedailer tutuluyor; ama paraları kendileri alıyorlar. Bir örnek veriyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bunları kime söylüyorsun? 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, son 5 dakika; ona göre konularınızı sıkıştırınız. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —• Sayın Başkan, bir kuaföre, deniyor ki, "sen, yılın 
en başarılı ihracatçısısın." Adam, bir bayanın saçını tararken, İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanı 
geliyor, "60 milyon dolarlık ihracat yaptın, başarılı ihracattan dolayı sana belge vereceğiz" 
diyor!.. Adam korkuyor... Neyse; sabahleyin geliyorlar, arabaya bindiriyorlar, bu başarılı ihra
catçıya!) Sayın Ahmet Kurtcebe Alpternoçin'in karşısına çıkarıyorlar, o, 60 milyon dolarlık 
ihracat yaptığı için adamın boynuna altın madalyayı takıyor ve adamı geri getiriyorlar, madal
yayı cebine koyuyorlar, alıyorlar, "haydi, güle güle git" diyorlar!.. 

Değerli arkadaşlar, devleti hafife aldırmayalım, ne olursa olsun aldırmayalım; yani, size 
şunu söylüyorum : Bu Yüce Meclise yakışmaz; körle gezen, şaşı olur... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Zaten, sizin Hükümetiniz de şaşı olmuş. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Körle gezen şaşı olur, yani, bu işlerde bu adamlarla 
dostluk kuranlar, hangi partiden olursa olsun, şaşı olur. Bunların mutlaka yakalarına yapışıl-
ması lazım. 
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Sayın Başkan, şimdi de işin bir diğer boyutuna gelelim. Bu adamlar o kadar ileri gitmişler 
ki, 1 milyon lira sermayeli bir şirket kurmuşlar, devletten 3 milyar lira para almışlar. Bugünkü 
paraya endekslersek 50 milyar lira; yani, 1 milyon lira sermayeli bir şirket kuruyor, devletten 
50 milyar lira para alıyor. 1 milyon lira sermayeli şirket kuruyor, bugünkü parayla 35-40 milyar 
devletten para alıyor. Yine, 3 milyon lira sermayeli şirket kuruyor, devletten 3 milyar lira para 
alıyor. 10 milyon sermayeli bir şirket kuruyor, 7,5 milyar alıyor; bugünkü parayla 100-150 mil
yar lira tutan bir para alıyor. 

Değerli arkadaşlar, bunların çoğunun, ihracatı yaptıktan sonraki adresleri meçhuldür. Yani, 
şimdi, Maliye para alamıyor; neden? Çünkü, ortada şirketler yok da ondan; şirketler ortada 
yok, gitmiş!. "Malları naklettik, gönderdik" denen TIR'ların plakaları, bisiklet plakası çıkıyor!.. 

Değerli arkadaşlar, bugün Mehmetçiğin, doğudaki vatandaşımızın, anamızın, bacımızın, 
çocuğumuzun kanını akıtan PKK hayalî ihracat şirketleri kurmuş. Bu Meclis buna el koymalı. 

Yine, Turan Çevik'in işlerini takip eden, kişi Dev-Sol militanı çıkıyor! Bu Meclis buna 
el koymalı Dev*Sol militanı, devlette Turan Çevik'in işlerini takip etmiş!.. Bu Meclis buna el 
koymayacak da neye el koyacak? 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bir örnek daha vermek istiyorum : Güllük'te hayalî ihracat 
işine karıştığı için yakalanan "Şafak-1" adlı gemi, sonunda, Akdeniz'de "Kısmetim-1" diye, 
batırılan eroin gemisi çıkıyor!.. "Kısmetim-1" adını da Bülent Ersoy koymuş!.. Ve bunun ar
kasında bir siyasî var... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Kimdir o? 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Mahmut Bey, kimdir o siyasî? 
HASAN DÎKtCt (Kahramanmaraş) — Mahmut Bey, lütfen açıklayınız. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Mecliste araştırılsın; onun için bir araştırma komis

yonu kurulsun... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Siyasî kimdir, siyasî?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Meclis araştırma komisyonu kurulsun... 
BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen sözlerinizi bağlamaya gayret edin; çünkü, o süre de bitti. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 256 firma, bugünkü pa

rayla, yaklaşık 50 trilyon lira para almış. Benim şahsî kanaatim, bu paranın 100 trilyon liranın 
üzerinde olduğudur. Ben hayal kurmuyorum. 1984-1990 yılları arasında yapılan ihracata öde
nen toplam teşviklerin yüzde 48'i hayalî ihracatçı firmalara ödenmiş ve bu da 2,5 trilyon lira 
tutuyor. Bugünkü paraya endekslenirse, yaklaşık 50 trilyon lira tutuyor; ama, bu inceleme ge
nelgelerle durdurulduğundan, bir adamın ancak üç beş dosyası incelenmiş, diğer dosyaları in
celenmediği için, bu paranın 100 trilyon liranın üzerinde olduğu kanaatindeyim. Onun için bu 
konuda mutlaka bir Meclis soruşturması açılması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler... 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, her zaman için, bu işlerin faturası küçük me

murlara çıkar. Bugün, Hazinede çalışan değerli otuz kırk arkadaşım mahkemelere gidip geli
yor, niye biliyor musunuz? Bir parafı eksik, bir parafı fazla attı diye ve bu yüzden de, son dere
ce dürüst bir arkadaşım üç defa ameliyat geçirdi. 

Değerli arkadaşlarım, eğer biz, bu hayalî ihracatçıların günahını, buna göz yumanların, 
bunu teşvik edenlerin, zorlayanların günahını bu küçük memurların üzerine yıkarsak, belki 
bu dünyada bizden sormazlar, ama toprağın altında bunun hesabını mutlaka sorarlar. 
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HASAN DİKÎCt (Kahramanmaraş) — Bravo Mahmut Bey. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Onun için, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanının da 

keyfiliğe dayanan bu tutumunu şahsen burada kınıyorum. Ben burada açıkça konuşuyorum ; 
Eğer gücü yetiyorsa, istanbul'da kadeh kaldıran insanların yakasına yapışsın. 

Değerli arkadaşlar, raporda yer aldığı için söylüyorum : Gelirler eski Genel Müdürü Al-
tan Tufan'ın özel gayretiyle, pek çok raporun müruruzamana uğraması önlenmiştir. Vicdan 
borcum olduğu için bunu söylüyorum. Yani, raporda onun da suçlanmasını şahsen doğru bul
muyorum. Eğer, hayalî ihracatı benim babam da yapsaydı, bu raporda yer alacağından kimse
nin şüphesi olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. 

Sonuç olarak, hiç kimseyi haksız yere, ömür boyu töhmet altında bırakmamak, hiçbir si
yasî partiyi peşinen suçlu ilan etmemek için; yapılanların, yapanların yanına kalmaması için; 
daha sağlıklı bir neticeye ulaşılması için bir Meclis soruşturmasının açılması gerektiğine bir 
Komisyon Başkanı olarak, inanıyor, beni sabırla dinlediği için Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Siyasileri açıklamadınız... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdem. 

İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hayalî İhracatı 
Araştırma Komisyonu raporu hakkında mütalaada bulunmaya yetkim yok veya imkânım yok; 
İçtüzük hükümleri, buna imkûn vermiyor. Onun için, ancak, İçtüzüğün bana verdiği yetki ve 
Sayın Başkanın müsaadesi sınırlan içinde kalacağım. 2.10.1985 tarihinde, benim imzamla, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yazılan yazıdaki düşüncem, Komisyon Raporunda, tamamen de
ğişik tarzda değerlendirilerek birtakım sonuçlara varılmıştır. İçtüzüğük bana bu konuda söz 
hakkı verdiğinden, konuşmamı veya açıklamalarımı yalnız bu noktayla sınırlamak zorunda ol
duğumu peşinen dile getirmek istiyorum. 

Başbakan Yardımcısı olduğum dönemde, 2.10.1985 tarihinde Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına yazılan yazıyla ilgili, "İhracatı teşvik ve vergi iadesiyle alakalı olarak bütün yetkile
rin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında olduğu" görüşünde Komisyon ve "İhracatı teşvik 
yönündeki bu yetki, Devlet Planlama Teşkilatına ait değildir" denilmektedir raporda; düşü
nüş tarzı itibariyle, benim yazımı değerlendirirken böyle denilmektedir. Ayrıca, raporda denil
mektedir ki, "siz, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında olan her türlü yetkiyi, kanunlara ay
kırı olarak, bir yazıyla -ki, bu yazıyı yazmaya da yetkiniz yok- Devlet Planlama Teşkilatına 
devrettiniz ve bu suretle hukukî bir boşluk, kargaşa yaratıldı. Bu kargaşa neticesinde de, hayalî 
ihracat ortaya çıktı. 1987 yılı başında, Hükümet olarak hukukî bir boşluk olduğunu, Başba
kan Yardımcısının hukuk dışı bir tasarrufu olduğunu gördünüz. Bakanlar Kurulu bir kararna
me çıkararak, bu hukuk dışı tasarrufu, Bakanlar Kurulu kararı haline getirdi ve dolayısıyla, 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ve kanunsuz bir tasarrufu Bakanlar Kurulu kararı haline 
getiren o dönemin Bakanlar Kurulu suçludur." Raporun sonuç kısmında da, bu gerekçeye da
yanarak Meclis soruşturması açılması istenilmektedir. 

Sayın arkadaşlar, hiç kimse, hayalî ihracattan sorumlu bir kimse varsa, soruşturma açıl
masına karşı değil; ancak, soruşturmanın hukukî bir mesnedi olması lazım. 

Ben size şunu açıklayacağım : Komisyon, "1985 yılında bütün yetkiler Hazinededir, Plan
lamanın hiçbir yetkisi yoktur; siz, bu yetkileri Devlet Planlama Teşkilatına vererek suç iş-
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lediniz diyor. "Biliyoruz ki, ^Sayın Pakdemirli de ortaya koydu-14.1.1980 tarihinde -nazarı dik
katinize arz ediyorum- Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle, Teşvik Uygulama Başkanlığı kuruluyor 
ve bu Başkanlık, 22.2.1980 tarihinde, Sayın Demirel'in Başbakanlığı zamanında, Devlet Plan
lama Teşkilatına bağlanıyor. Bu konuda tek yetkili merci, Devlet Planlama Teşkilatı oluyor. 
Bu ne zamana kadar devam ediyor? 1984 yılında Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili bir kanun 
çıkıyor ve bu kanun, ihracatta tek yetkili kurumun Devlet Planlama Teşkilatı olduğunu söylü
yor, 1984 yılında bir kararname çıkıyor ve burada da, "bu konuda tek yetkili merci Devlet Plan
lama Teşkilatı" diyor. Denetim konusunda, "Planlamanın denetim elemanı yoktur, bu yetki 
Devlet Planlama Teşkilatında olmaz" iddiasıyla, ilgililer Danıştaya dava açıyorlar. Dava so
nuçlanıyor ve Danıştayın verdiği karar şu : "Denetim konusunda tek yetkili organ Devlet Plan
lama Teşkilatıdır..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Şimdi, 1980 yılında, benim yazımın yazıldığı tarih 
dahil, tek yetkili merciin Devlet Planlama Teşkilatı olduğu, mevcut kanunlarla çok açık orta
dayken, Sayın Komisyon, benim yazımla "Hazineye ait olan yetkilerin Devlet Planlama Teşki
latına devredildiğinden dolayı, Sayın Başbakan Yardımcısı hukukî bir boşluk yaratmıştır ve 
bundan dolayı da hayalî ihracatın olmasına sebep olmuştur" iddiası düşünülebilir mi, bu, söy
lenebilir mi? Benim Hazineye yazdığım yazı şu mahiyettedir. "İhracat konusunda, plan ve ka
nunlara göre yetkili merci Devlet Planlama Teşkilatıdır. Birçok kimse müracaatı Hazineye de 
yapıyor, Devlet Planlama Teşkilatına da yapıyor. Yapılan müracaatlara verilen cevaplar, kanun 
bütün yetkiyi Planlamaya verdiğine göre, bundan böyle yetki burada olduğuna göre, mütalaa
lar da buraya yapılacaktır, müracaatları da buraya gönderin" demektir. Yani, devlet içerisinde 
gayet normal olarak yazılan bir koordinasyon yazısıdır. Bunu, şimdi, tam tersine değerlendire
rek, bir suç unsuru haline getirip, soruşturma açılmasının gerekçesi haline sokup, Hükümeti, 
dolayısıyla ben, Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri suçlanıyor. Bakanlar Kurulu üye
lerinin kabahati de kararnameyi çıkarmış olmaları. O kararname yer yer tenkit ediliyor, yanlış
lıkları söyleniyor; fakat en önemlisi, hukukî bir boşluğu doldurmak için çıkarıldığı iddiası var. 
Hukukî boşluk yok ki... Hatta, benim yazım "Kanunları uygulayın" diye yazılan bir yazıdır. 
Bunun suç unsuru nerede?,, 

Sayın milletvekilleri, ortada, komisyonun, Hükümet hakkında soruşturma açılmasının bu 
şartlar altında gerekçesi yoktur, hukukî dayanağı mevcut değildir. 

Ben, çok dikkatli olarak grup sözcülerini dinledim; bilhassa, iktidar partilerinin grup söz
cüleri "Soruşturma açılsın" dediler. Doğru, açalım... önümüzde seçimler var ve bu konu da 
çok konuşuldu; Belki de, seçimlerde siyasî polemik konusu yapabilmek bakımından iktidar 
olarak böye bir soruşturma açılması arzu ediliyordur. Gerekçe nedir?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Böyle bir şey yok. 

İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Müsaade ederseniz anlatayım. 
Gerekçe nedir?.. Gerekçe yok. Sizin dayandırdığınız gerekçe ortada yok. Nedir gerekçe

niz?.. Başbakan Yardımcısının yazdığı 2.10.1985 tarihli yazıyla Hazineye ait yetkileri Planla
maya verdi... Zaten yetkiler planlamada bütün her şeyiyle. Ha, öyleyse... 

. İBRAHİM ARISOY (Niğde) — Devleti zarara uğratmak gerekçe değil mi? 
İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın Milletvekili, dediğiniz doğru; ama, eğer be

nim bir kanunsuz tasarrufumla devlet bir zarara uğradıysa, siz gelir benim hakkımda bundan 
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dolayı bir soruşturma açarsınız. Benim bu yaptığım tasarruf, söz konusu yazıya bağlanıyor. 
Ben demiyorum ki, soruşturma açılmasın; ama bunun gerekçesini ortaya koyun. Benim şimdi 
iktidar grubu sözcülerine ve ilgililerine tavsiyem şu : Siz şimdi ANAP iktidarını suçlamak ve 
bir soruşturma açmak istiyorsanız, oturun, arayın, bulun. Bir gerekçe hazırlayın. Yoksa sorşu-
turma komisyonunun bu gerekçesi, Meclise gelecek bir gerekçe değil. Arayın, sebepler yarat
maya çalışın. Benim tavsiyem bu. * 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Suçlu, millet galiba?!. 
İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ancak, size şunu son olarak söylemek istiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tarz davranışlarla karşı karşıya getirilecek bir müessese olma
ya layık değildir. 

Biz, milletvekilleri olarak, hepimiz, parti farkı gözetmeksizin, üzerimize düşecek görevle
ri yapmamız gerektiği inancındayım. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Şahısları adına söz istemlerini yerine 

getirmeden önce mi konuşmak istiyorsunuz? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Şahısları adına birinci konuşmacıdan 

sonra konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki. 
Sayın Muharrem Şemsek; buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mület Meclisinin de

ğerli üyeleri; hayalî ihracat konusuyla ilgili Araştırma Komisyonu Raporu üzerinde şahsî dü
şüncelerimi arz etmek üzere söz aldım. Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, görüşmekte olduğumuz bu Komisyon Raporu ile Türkiye'de, 
yıllardır münakaşası yapılmış olan, bir devre de damgasını vurmuş olan, uzun bir süre siyasî 
ve sosyal hayatımızda büyük tartışmalara sebep olmuş olan ve çalkantılara sebep olmuş olan 
mühim bir konunun müzakeresini yapıyoruz. 

Hayalî ihracat konusu, sosyal hayatımızda o kadar büyük tahribatlar meydana getirmiş, 
siyasî hayatımızda o kadar büyük tartışmalara sebep olmuş ki, ortada, akla siyah, karayla be
yaz, âdeta birbirine karıştırılmıştır. Hayalî ihracat konusu, çok yönlü ilişkilerle yürütülmüş olan 
bir yanlışlık, bir sosyal hastalık, bir ahlaksızlık olarak toplumumuzda yer etmiştir. 

Bugün 170 sayfa tutarındaki bu komisyon raporu metni ve yine, yüzlerle ifade edilecek 
ekleriyle birlikte güzel bir doküman olarak önümüze gelmiştir; ancak, hemen sözümün bura
sında ifade etmek istiyorum ki, bu rapor da, tam kâmil bir rapor olarak huzura gelmemiştir, 
hayalî ihracat konusunda Türk kamuoyunu tatmin edecek bir rapor değildir, eksiktir. Bu ra
por, Komisyonun bir üyesinin şerhinde de ifade ettiği gibi, bir aysbergin sadece su yüzündeld 
bölümlerini tespit edebilmiştir; su altında kalan bölümü bu rapora intikal edebilmiş değildir. 
Bu rapor, Türk kamu vicdanını tatmin edecek ağırlıkta değildir. Bu raporda vahim neticeler 
vardır; ama, efkârıumumiyeyi bu konuda tatmin edecek bir rapor değildir. Hayalî ihracat ya
pan firmalar, kişiler kimlerdir; bunların ilişki alanları, irtibat alanları, siyasî, ticarî, şahsî iliş
kileri nedir? Bunlar bu raporda ortaya konamamıştır. Rapor, devlet kuruluşlarına yazılan res
mî yazıların, âdeta bir derlenmesi şeklinde hazırlanmıştır. Bu, bir derleme raporudur. 
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Değerli arkadaşlar, demin, Komisyon Başkanı arkadaşımız fevkalade güzel şeyler ifade 
etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hiç kimseyi, peşinen töhmet altında tutmadan, suçlama
dan bu işin üzerine gitmeli, meseleye seyirci kalmamalıdır. Bu meselenin, varsa, geçmişte ikti
dar olan, şimdi iktidar olan; geçmişte muhalefet olan, şimdi muhalefet olan siyasî ilişkileri 
de kapsayacak şekilde, bu konuyu, Türk milletini tatmin edecek bir noktaya götürecek çalış
mayı yapmaya mecburuz. Aksi takdirde, "Araştırma komisyonunu kurduk, tamam, bu haliyle 
kapatılsın" dersek, gerçekten, millet, bu Yüce Meclise bu konuda yanlış bakar. 

Değerli arkadaşlar, hayalî ihracat konusu, devlet idaremizi, siyasî hayatımızı, ticarî haya
tımızı kirletmiş bir konudur. Hayalî ihracat olayı, bütün değer yargılarımızı, millî, dinî kıymet 
hükümlerimizi, bizatihi insanımızı yozlaştırmış, dejenere etmiş bir kanunsuzluk ve ahlaksız
lıktır. özellikle, 1980'li yıllarda, toplum hayatımızı kemiren, siyasî iktidarın teşvikiyle daha da 
yaygınlaşan bir durum olarak karşımıza çıkmıştır. Köşe dönmece anlayışı, çalışmadan kazan
ma, devleti soyma, talan etme zihniyeti; para kazan da, nasıl kazanırsan kazan anlayışı, döviz 
getirdiğini göster de, nasıl gösterirsen göster anlayışıyla bir döneme damgasını vurmuş olan 
hayalî ihracat olayı, Türk kamuoyuna girmiştir. Hayalî ihracat, bir ahlaksızlık hareketidir de
ğerli arkadaşlarım. Türkiye gündemine bu şekliyle girmiş ve devlet, bunu gündeminden çıkar
maya mecbur hale gelmiştir. 

Devleti devlet yapan, insanı insan yapan, milleti millet yapan her türlü millî, ahlakî, insa
nî, hukukî değer ve kurallar çiğnenerek, devletin himaye ve teşvikiyle, göz göre göre bu yanlış
lık yapılmıştır. Rapordan da bu açıkça anlaşılmaktadır. Devletimiz, bu kirlilikten kendisini kur
tarmalı, Türk siyasetini ve Türk ticarî hayatını kurtaracak tedbirleri geliştirmeli; kamu vicda
nını rahatsız eden şaibeler ortadan kaldırılmalı, suçlular da cezalarını mutlaka bulmalı; dev
let, devlet olma ciddiyetiyle bağdaşmayan ilişkilerini sürdürmemelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayalî ihracat sebebiyle devlet ve millet nezdinde or
taya çıkan çok ciddî problemler vardır. Devlet, hayalî ihracat hadisesine baştan itibaren mutta
li olduğu halde, konvertibl paraya olan ihtiyaç gerekçesiyle, meselenin üzerine arzu edilen ma
nada gitmemiştir. Bunda da, bir kısım zayıf iradeli kamu personeli vasıta olarak kullanılmış 
ve neticesinde, onların müdafileri de şimdi kalmamıştır. Kendisini açıkgöz zanneden nice in
sanlar da, hayalî ihracat yaparak, devletin hiç de küçümsenmeyecek miktarda para kaybına 
sebep olmuşlardır. Hiçbir mal ve hizmet hareketine dayalı olmaksızın, bazı çevrelerin kara pa
raları lira olarak yurt dışına çıkarılmış, dışarıda bulunan ve kaynağı belli olmayan paraların 
da yurda getirildiği görüntüsüyle, devlet kasasından vergi iadesi alınmasına vesile olunmuştur. 

Belirtilen muamelenin temelinde herhangi bir mal ve hizmet hareketi olmadığından, bu 
durum, belli çevrelerin satın alma güçlerini artırmış, talep çokluğundan doğan enflasyona da 
dayanak teşkil etmiştir. 

Nihayet, bu gibi hususlar, yarış ve mücadele de meydana getirmiş, sosyal kitlelerde grup
laşmalar meydana gelmiş, belirtilen kimseler arasındaki mücadeleler, çatışmalara bile dönüş
müş, ölümlere veya yaralanmalara sebep olacak olaylar cereyan etmiştir. Böyle bir imkân, da
ha çok kara para kazanma arzusunu kamçılamış, ihtiraslar, eroin, silah kaçakçılığına varan 
muamelelere kadar uzanarak gitmiştir. 

Kara paranın kazanılmasına esas teşkil eden birçok mal ve hizmet hareketleri, birçok yön
leriyle de, Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil ettiğinden, söz konusu kişiler faaliyetlerini le
gal olarak Maliye idaresine bildirememiş ve bu yolla da Hazinenin aşırı miktarda vergi kaybına 
sebep teşkil edilmiştir. Ancak, bundan dolayı, sonradan... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN—T Buyurun efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Kanunun ağına düşenler ise, adlî mercileri ve ver

gi idaresini beyhude meşgul etmekten başka bir işe yaramımışlardır. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Hayalî İhracatı Araştırma Komisyonu Raporunda, ha

yalî ihracat olaylarında rolü olan, zamanın bazı bürokratlarının halen üst seviyede görevlerde 
bulunduklarına dair görüşler vardır, ki, bu görüşler doğrudur. İktidarın bu konuyu ciddiyetle 
değerlendirmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. 

Hayalî ihracat gibi bir olayın bir daha yaşanmaması için, Hükümet tarafından ne gibi ted
birler alındığı, mevzuatla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı hususu da açıklanması lazım gelen 
bir konudur. 

Haksız yere ödenen ihracat teşviklerinin son durumu itibariyle ne kadarı tahsil edilmiştir; 
bunun Yüce Meclise getirilmesi de gerekmektedir. Thhsilatın neden büyük ölçüde gerçekleşti
rilemediğinin, idarî ve hukukî tedbirlerinin de Mecliste tartışılması icap etmektedir. 

Raporda, hayalî ihracat olayında ihmali olan bazı siyasetçiler ve bürokratların üzerine de 
yeterince gidilmediği görülmektedir. Bazı konularda da derinlemesine çalışma yapılmadığı, açıkça 
müşahede edilmektedir. 

Genelde güzel bir çalışmanın ürünü olan bu raporda, yukarıda ifade etmeye çalıştığım 
hususların üzerine gerektiği kadar gidilmemesini de, Komisyonun, İçtüzük gereği yetkisizliğin
den olduğu kanaatini taşımak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soruşturma komisyonunun kurulmasını, bu komis
yonun, Hayalî İhracat Araştırma Komisyonunun, geniş araştırma raporundan faydalanarak, 
suçluları tam olarak ortaya çıkarmasını istiyoruz. 

Yine, bu soruşturma komisyonunun, hayalî ihracat yapan firma ve sahiplerinin politika
cılarla ilişkileri olup olmadığının tam olarak ortaya çıkarması da lazımdır. 

Araştırma Raporundan da anlaşılıyor ki, Komisyona çağırılan bazı kişiler bilgi vermeye 
dahi gelmemiştir. İçtüzüğe göre, bu gibi kişiler için bir müeyyide de söz konusu değildir. Bu 
gibi hususların da ortadan kaldırılabilmesi için, Komisyon Raporunda teklif edilen, soruştur
ma komisyonunun bir an önce kurularak, bu konunun milletimizi tatmin edecek bir neticeye 
kavuşturulmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şemsek. 
Devlet Bakanı Sayın Ali Şevki Erek; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;' 'Ha
yalî İhracat Dosyası" adıyla anılan araştırma dosyasının Yüce Meclise intikali ve Yüce Meclis
te okunması dolayısıyla, Hükümetimizin görüşlerini gayet kısa bir biçimde aktarmaya çalı
şacağım. 

Değerli milletvekilleri arkadaşlarım, her şeyden evvel, burada, kişisel bir yargılamaya, Hü
kümet Sözcüsü olarak gitmeyi düşünmediğimi belirtmek isterim. Ancak, bir kısım ilkeleri, Yüce 
Meclisin bize göre tarihî bir celsesinde tespit etmekte ve zabıtlara intikal ettirmekte bir fayda 
olduğunun inancını taşıyorum. Bugün, Hükümete dayanak olan iktidar Partileri, seçimlerden 
önce, Türkiye Cumhuriyetindeki her türlü yolsuzluğun üzerine gideceklerini, bu yolsuzlukla
rın her şartta ve ortamda peşini bırakmayacaklarını, seçim beyannameleriyle bütün kamuoyu
na açıklamışlardı. Erken olsun, geç olsun; ama, 700 küsur işlemin yapılabildiği, bine yakın 
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raporun incelendiği ve yüzlerce ifadenin alındığı bir tahkikat, iktidar partilerinin verdikleri teklif 
sonucunda, onlarca dosya halinde Yüce Meclise, iki yıl sonra da olsa, sunulabilmiştir. Böyle
ce, Yüce Meclis, kendisinden beklenen, kendisinden istenen haksızlıklara ve yolsuzluklara el 
atma, onların üzerine gitme gibi, en aslî, en önemli görevini yapma fırsatını bulmaktan da 
öteye, bu görevini hem yapmış hem de kamuoyuna açıklamıştır. Bununla şunu söylemek isti
yorum ki, bir büyük görev yerine getirilmiştir. Bu görev, doğru olarak, doğru olması inancıyla 
yerine getirilmiştir ve sonucunun da bir soruşturmayla, kesin bir yere bağlanmasına ihtiyaç 
vardır ki, "Beraatı zimmet asıldır" ilkesinin gereği ortaya çıkarılsın. Aksi halde, şüpheler, şai
beler bir kenarda kalır ki, bu da işin sonucunun alınmaması gibi, bugüne kadar yapılan emek
leri bir tarafa bıraktırır. 

Değerli arkadaşlarım, birkısım arkadaşlarımızın konuşmaları konusundaki kanaatimi açık
lamama müsaade buyurunuz. Sanki, biz iktidara gelmeden evvel beyannamelerimizde böyle 
bir iddiada bulunmamışız gibi, bu iddianın gereğini bugünkü celsede ortaya çıkarmak, sanki 
yapılması kaçınılması gereken bir işmiş gibi, sanki bu kadar incelemenin, bu kadar araştırma
nın ve gerçekleri bulma gayretinin, sanki bir yanlış hareketmiş gibi gösterilmesini kabul etmek 
mümkün değildir. Bugün bu dosyanın ortaya çıkarılmasını; şu veya bu tarihte de bu olaylar 
olmuştu, yarın da olabilir, bugün de olabilir gibi bir gerekçeyle küçültmeye de mahal yoktur. 
Yüce Meclis açıktır; ağızlar açıktır, devletin tüm organları çalışmaktadır. Herkes, bildiğini or
taya koymakta serbesttir. Nitekim, bu iddiaların bu kadar uzun bir süre içinde, onlarca dosya 
haline getirilip, bir sonuca bağlanması, bu konuda çalışan arkadaşlarımızın, -her halükârda, 
mutlak, yüzde yüz iyi bir sonuç almak insanüstü bir gayretin eseridir ama- yolsuzlukların üze
rine gidebilmesi, onların peşinin bırakılmayacağının kamuoyuna açıklanması ve hele hele bu
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yapılabilmesi, başlıbaşına bir başarıdır, başlıbaşına 
bir görevin ifasının göstergesidir. 

Bir arkadaşımın, zabıtlara intikal etmesi dolayısıyla, dile getirdiği hususa burada cevap 
vermek mecburiyetindeyim. 1970'lerde yapılan çok münferit bir olaya, hesabı verilmiş bir ola
ya, dosyası tamamlanmış bir olaya işaret buyurdular. Burada isimleri zikretmekten içtinap ede
rim; uygun görmem, arkadaşlarımız da söylemediler. O olay, bir başka zamanda olmuş, bizim 
de iktidarımız zamanında "O olayın faili" diye belirtilen kişi tutuklanmış, adalet önünde he
sabını vermiş ve cezaevine konmuştur. Bu, (DYP sıralarından alkışlar) devri iktidarımız zama
nında yapılmıştır. 

Esasında, buradan şu noktaya geçiyorum : önemli olan, yolsuzlukların devri iktidarlar 
zamanında yakasına yapışâbilmesinin ortaya çıkarılmasıdır. 

Bakınız, bir diğer sözcü arkadaşım; ki, o teklifin sahibi Komiyonun Başkanı Mahmut öz-
türk'tür, "Biz şimdi verdiğimiz haksız kazancın önlenmesi yolundaki bir tasarıyla -gerçekten 
memnuniyet vericidir, bu tasarının muhtelif partilerdeki arkadaşlarımız tarafından imzalan
ması uygun görülmüştür, imzalanmıştır- bu hukukî boşlukları kapatma yolunda adım attık" 
dedi. Tabiî, ister istemez, bu söz üzerine bizim aklımıza da, "Bu boşluklar sekiz yıl niye kapa
tılmadı; artı, bu raporlar sekiz yıl niye bekletildi; artı, bu tahkikatlar, keşke zamanında, vak
tinde, dosyada görüleceği üzere, bir kısım müruru zamanlar işlemeden niye yapılmadı?" gibi 
sorular gelmektedir. 

Şurası muhakkaktır ki, bu kadar konuşmaya, bu kadar ithama, bu kadar açık şekilde ka
muoyunu meşgul eden ve gerçekten, kamuoyundaki vicdanların kanamasına sebebiyet veren 
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böyle bir olayın Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme getirilmesi konusunda, bilhassa 
önergeyi veren, takip eden ve komisyonda bu çalışmaları yapan arkadaşlarımızın emekleri ba
kımından, kendilerine teşekkür etmek bizim için bir borçtur. 

Hiçbir şeyin kapalı kalmaması, karanlıkta kalmaması, bugünkü Türkiye Cumhuriyetinin 
Anayasasına göre, Türkiye Cumhuriyetinin Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğünün gereklerine 
göre araştırmaya, soruşturmaya, incelemeye, tespite konu olması kadar doğal bir şey yoktur 
ve bunun sonuçlarına göre, Yüce Türk adaletinin vereceği her türlü karara boyun eğmek, yine 
doğal bir sonuç kabul edilmelidir. 

Hükümetimizin bu konu hakkındaki görüşü bu doğrultudadır. İnceleme ve araştırma ra
porunun, Yüce Meclisimizin İçtüzüğüne göre, o prosedürün takip edilerek sonuçlandırılması 
gerekir. Bu da, bu raporda suçlanan veya töhmet altında kalan, töhmet altında bırakılan arka
daşlarımız bakımından da, şüphesiz nihaî bir aklanma fırsatıdır, yine, bu raporun, bu incele
melerin sonuçlandırılması, "Hayalî ihracat" diye adlandırılan bu meselelerde, Hükümete de, 
Yüce Meclise de ve bürokrasiye de daha titiz, daha dikkatli, kanunların uygulamasında devle
tin ve milletin ve Hazinenin bir kuruşunun zayi olmaması bakımından her türlü tedbiri alması 
yolunda da bir uyarı olacağı ve bu rapordan elde edilen ve çıkan sonuçların gereği gibi değer
lendirileceğini de Yüce Meclisin huzurunda ifade etmek ister ve Sayın Başkan başta olmak üzere, 
arkadaşlarıma saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Faik Altun; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

FAİK ALTUN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamuoyunu yıllardır meş
gul eden hayalî ihracat konusu, eğer Meclisimizde de aynı duyarlılıkla karşılanırsa, bu dönem 
milletvekilleri olarak görevimizi yapmış olacağımızı belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

10 trilyona varan ve sadece saptanabildiği kadarıyla büyük bir vurgunu tarih önünde bü
tün açıklığıyla ortaya sermezsek, ne insanımıza ne ülkemize olan sorumluluğumuzu yerine ge
tirmiş sayılırız. Bu sorumluluk, bazı partilerimizin değil, tüm parlamenterlerimizin sorumlu
luğu olmaya devam etmektedir. Bu olay bir soygundur, bir vurgundur. (CHP sıralarından al
kışlar) Bu olay, devleti, belli zamanlarda yönetenlerin bir vurgunudur, açık bir soygundur. Bu 
soygunu en tepeden en alt birime kadar açığa çıkarmak, halkımızın gözü önüne sergilemek 
zorundayız ki, çocuklarımız ve torunlarımız bize lanet yağdırmasınlar. Bu olay, Mustafa Ke
mal Atatürk'ün gençliğe seslenişinde çok açık bir şekilde belirttiği gibi, "Bu iktidar sahipleri, 
kötü emellerini amaca ulaştırmak için, her türlü yola başvurabilirler. Ülke, kendi içinde yöne
ticiler tarafından gasp edilebilir" anlatımıyla da özdeş ve tarihî bir olaydır. (CHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ülke insanları uyutulmuş, devlet ele geçirilmiş, işletilmemiş, belge ve bilgiler kaçırılmış, 
adalet mekanizması yok sayılmış ve daha doğmamış çocukların gelecekleri bir anda yenilip 
yutulabilmiştir. İki yıla yakın bir zaman Araştırma Komisyonu çalıştı; 50'den fazla bürokratın 
bilgisine başvuruldu, 4 bin sayfanın üzerinde bilgi ve belge oluşturuldu. Bu soygunda zamanın 
Başbakanının, ona bağlı Devlet Planlama Teşkilatının, Emniyet Genel Müdürlüğünün, Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, zamanın Devlet Bakanlığının, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın ve daha nice devlet örgütünün sorumluları açık olarak ortaya çıkmıştır. Bu soyulma ve 
soyma olayında somut yasalar çiğnenmiş, tüm yönetmelikler göz ardı edilmiştir. Bununla da 
yetinilmemiş, memurlara baskılar yapılarak, yasaları yok sayma eylemlerine ortak olmayanlar 
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cezalandırılmış ve mağdur edilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, Anayasa ve yasalara rağmen, 
Başbakan, bir talimatıyla kendi başına padişah gibi karar alarak ferman yayınlamış ve bu fer
mana uymayanların yasadışı ilan olunacağını belirtmiştir. 

Açıkça görülmektedir ki, hukuk devleti yok sayılmış, yasalar dikkate alınmamış ve hatta 
yasaları yok sayan kişisel kararlar çıkarılarak, soygunun planlı bir şekilde yürütülmesi sağlan
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "kalkınan Türkiye, gelişen Türkiye" masallarının 
altında borca, batağa, talana, yağmaya sokulan ülkemizin ve halkımızın her kuruşunda hakkı 
olduğu bu soygunu yargılamamız gerekmektedir. (CHP sıralarnıdan alkışlar) 

Yasalar, insanlar için vardır; hiçbir mevzuat, insanın hakkını yok edici olamaz, hiçbir soy
gun, mevzuat gereği, haklı görülemez, hiçbir alacak zamanaşımı ile düşürülemez. Şimdi yapıl
ması gereken, hakkın ve hukukun gereğini yapmak, böyle kuralsızlıkların geç de olsa önüne 
geçilebileceğini bütün kamuoyna kanıtlamaktır. Bu, biz parlamenterlerin elindedir. Hiçbirimiz, 
insanımıza, halkımıza, zamanaşımı yasaları nedeniyle bu konuda bir şeyler yapılamaz olduğu
nu anlatamayız; esasen buna hakkımız da yoktur. 

"Türkiye 20 sente muhtaçtı ve bu uygulamalarla Türkiye'nin döviz rezervleri oluşmaya 
başladı; Türkiye, yoklar ülkesi, kuyruklar ülkesi olmaktan çıkarıldı" denilebilir ve bunlar söy
lendi de. Ancak, bu gelen dövizler kimindi ve neyin karşılığı olarak geliyordu? Bunlar, bir ih
racatın karşılığı değildi. O zaman bu dövizler nasıl geldi? Bunlar, yasadışı yollarla kazanılmış 
veya vergilendirilmemiş, yurt dışına kaçan, Türkiye'nin kendi artı değerleri olan dövizlerdi, iş
te, hayalî ihracatla bu paralar hem devlet denetiminden alıkonuldu ve hem de kara para kaza
nanlar hayalî yolla bir kez daha teşvik edilerek, bir yeni soygunla daha ödüllendirildiler. (CHP 
sıralarnıdan "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

Bunu gerçekleştirmek pahasına, tebliğler çıkarılıp yasalar devre dışı bırakılarak, soyguna 
devam edildi. Alınan kararların sorumluğu bürokrasiye yüklenerek, siyasî sorumluluktan ka
çıldı. Buna direnen bürokratlar bir gecede işlerinden oldu. Şimdi, bütün bu saptanan belgele
rin, gerçek sorumlularını sıralamak gerekmektedir. 

Bu sorumluluk, ANAP tktidarınındır. Bu sorumluluk, işin baş plancısı ANAP İktidarı
nın Başbakanı merhum Turgut özal'ındır. Bu sorumluluk, ortak siyasî sorumluluğu paylaşan 
ANAP Kabinesinindir. öyle ki, dünün hayalicileri, maalesef bugünkü kabinede de hâlâ so
rumluluk paylaşmaya devam edebilmektedir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kimmiş o, kim?.. Bilelim... 
FAİK ALTUN (Devamla) — Mahmut öztürk o sorunuzun cevabını verir. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Komisyona soruyoruz bu soruyu, kapatıyor; size soruyo

ruz, kapatıyorsunuz... 
FAİK ALTUN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; nasıl olmaktadır da, bir 

büyük soygun zinciri, devletin onca ilgi ve denetiminde yetkililerin önünden geçerken, bu ka
dar uzun yıllar cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilmeden bekletilebilmektedir; en küçük 
belgenin, en küçük bilginin o saat istihbarat örgütlerine aktarıldığı bu ünlü yönetim dönemle
rinde, devletin belgeleri bir türlü devletin adalet organlarına ulaşamamaktadır? Minareyi ça
lanlar kılıflarını hazırlamışlardır; fakat, bunca çuvallar dolusu belge, minare kılıfına bile gire
meyecek büyüklüktedir. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunun başarılması, dev
leti, ancak tam örgütlü bir kadro ile kuşatıp, soyup soğana çevirme harekâtı ile gerçekleştirile
bilirdi. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; belgeler ortadadır; durum, hiçbir şüpheye yer verme
yecek kadar açıktır; soyulan ortadadır, soyan ortadadır. Şimdi, hepimize bir görev düşmekte
dir. Bu görev, bu belgelerin anlattıklarını yargıya ulaştırmak ve yargılamaktır. Bu, bugün şaibe 
altında olanların geleceğe belki de hak etmedikleri halde kötü anılmalarının önlenmesi bakı
mından da katkı sağlayacaktır. Sonuç ne olursa olsun, devletin, halkın, insanımızın göz göre 
göre kandırılmasının ve soyulmasının, küçük bir mevzuata kurban edilmemesidir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız... 

FAÎK ALTUN (Devamla) — Bizler 19 uncu Dönem milletvekilleri olarak, en az tüm suç
lular kadar sorumluyuz. İşte, bu sorumluluğumuzun gereğini yapmakla karşı karşıyayız. Bu
nun gereği ise, yeni bir vergilendirme sistemi, dış ticaret mevzuatının düzeltilmesi, gümrük teş
kilatının fizikî eksikliğinin giderilmesi, personel açığının kapatılması, ihtisas gümrüklerinin 
kurulması, hayalî ihracata adı karışan bürokratların yerlerinin değiştirilmesi, 1984-1990 yılları 
arasında haksız olarak elde edilen teşviklerin geri alınması için yasa çıkarılmasıdır. Bu hayalî 
ihracat olayı, aysberg gibidir; görülmeyen, karanlıkta kalan bölümünü soruşturmalar sonu
cunda gün ışığına çıkarmakda Yüce Meclisin görevi sayılmaktadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. (CHP, RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) •— Sayın Başkanım, biraz önce konuşan Hayalî İhracatı 

Araştırma Komisyonu Başkanı "Şafak-1 Gemisi, Kısmetim-1 Gemisi adını almıştır. Bu gemiy
le yapılan hayalî ihracatın arkasında bir siyasî var" dedi. Biraz önce söyledi, hep duyduk. Bu
rada biz 450 kişiyiz. 450 kişi şaibe altındadır. Bu konu aydınlığa kavuşsun. Bu siyasî kimse, 
Yüce Kurulun önünde açıklansın. Yüce Kurulun üyeleri de bu töhmetin altından kalkmış olsunlar. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — İsim açıklansın. Temiz toplum temiz yöneti

ci... Söyle bakalım, kim? (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Siyasiyi bu salonda aramayın; siyasî kişi o kadar çoktur ki... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Biz de siyasiyiz, bizi de töhmet altında bırakmayın Sayın 

Başkan. 
(10/5-8) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI MAH

MUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bizim "Bir Meclis soruşturması 
açılsın" dememizdeki maksat, buna yönelikti. Eğer Mecliste, bir önergeyle, hayalî ihracat hak
kında bir Meclis soruşturması açılırsa, Şafak-1, Kısmetim-1 ve hayalî ihracatı kim yapmışsa 
ortaya çıkar. Çünkü, devletin elinde bilgi var. Bu, ancak Meclis soruşturmasıyla ortaya çıkar. 

Onun için, ben, Yüce Meclisin, Meclis soruşturması açılması konusundaki talebimize destek 
vereceğine inanıyorum. Ayrıca şunu söylüyoruz; Yüce Meclis şuna inansın : Hiç kimseyi akla
madık, hiç kimseyi karalamadık ve belgelere dayanmadan hiçbir şeyi de konuşmadık. Onun 
için, Meclis soruşturması açılırsa, kimler olduğu ortaya çıkar, hepsi anlaşılır. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Konu aydınlanmıştır. 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, nasıl aydınlandı? 
BAŞKAN — Tamam efendim, Zorlayacak mıyız "illâ bir isim söyle" diye? 
VELİ AKSOY (tzmir) — Hiç kimse zan altında bırakılamaz. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, arkadaşımızın isteğiyle bu açıklamanın bağ
daşır tarafı yok. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Meclis soruşturması açılmasının 
usulü Anayasada ve İçtüzükte yazılıdır. Meclis soruşturması açmak için, itham edilen bir kişi 
olacak, o kişiye atfedilen bir fiil olacak ve bu fiilin cezaî soruşturma gerektirdiği hakkında 
emareler olacak. Şimdi, hayalî bir isim söyleyip, ondan sonra "soruşturma açılırsa bu isim 
ortaya çıkar" demek, Meclis adına görev yapan bir komisyona yakışmaz. Komisyon böyle bir 
ifadede bulunuyorsa, elindeki emareleri açıklamak zorundadır bu müzakere çerçevesinde; ya
ni, araştırma önergesiyle ilgili değerlendirmenin yapılabilmesi için. 

Şimdi, biz milletvekilleri olarak, bilgi sahibi olduk. Anayasaya göre Meclisin onda biri 
kadar üye toplanıp bir Meclis soruşturması önergesi hazırlayacaksa, kimi itham edeceğiz? Hangi 
fiilden dolayı, hangi ceza hükmüne çarpılmalarını isteyeceğiz? Onu bilmek hakkımız. Komis
yon Başkanının bilgileri varsa, burada açıkça söylemelidir. Ancak öylelikle bu araştırma ko
misyonu raporu bir soruşturmaya temel teşkil edebilir. İsim vermeden, "bir soruşturma açılsın" 
demek mümkün değil; Anayasaya göre mümkün değil, İçtüzüğe göre mümkün değil. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından "Dosyada var" sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Dosyada varsa soru sorulmazdı. Dosyada olma

yan bir şey soruluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem milletvekilleri, Sayın Komisyon Başkanına, sizin de arzunuz üzerine üç defa 

5'er dakikalık uzatma verdim, 20 dakikalık süresini de kullandı; böylece, 35 dakika içerisinde 
söyleyeceği hiçbir şeyi kalmamıştır; olsaydı söylerdi. 

Teşekkür ederim. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Hayırlı olsun Sayın Başkan(!) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, (10/5-8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nunun 398 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeler tamamlanmıştır. 

Teşekkür ederim. 

Muhterem milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. —Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nusaybin'de Nev

ruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amaayla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçesi Yazır 
ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öldürüldüğü id
dialarını tespit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

3. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş - Muratgören Köyü Murat 
Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî İstihbarat görevlilerince öldürüldüğü iddiasını araş
tırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

4. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Karayolunda 
meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak amacıyla bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

5. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye Başbağlar 
Köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

6. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'te Ağrı'nın Diya
din İlçesinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili gerçeklerin saptırıldığı iddialarını 
ortaya çıkarmak amacıyla, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

7. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gür kan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bingöl karayolunda 
meydana gelen ve 33 askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili ihmal iddialarını araş
tırmak amacıyla, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Kemaliye - Baş
bağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/122) 

9. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşının, Erzincan - Kemaliye - Baş
bağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla, bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

10. — Diyarbakır Milletvekili M, Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, Ağrı 'nın Diyadin İlçesin
de meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/125) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Lice'de meydana gelen 
ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

12. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, Erzurum - Çat, Yavi Belde
si ile Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayla
rın araştırılması amacıyla Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 
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BAŞKAN — Genel Kurulun 5.1.1994 tarihli 60 tncı Birleşiminde alınan karar gereğince, 
gündemde 34 üncü sırada yer alan Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının (10/53), 
38 inci sırada yer alan Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş ve 9 arkadaşının (10/57), 76 ncı 
sırada yer alan Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının (10/104), 83 üncü sırada 
yer alan Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının (10/113), 87 nci sırada yer alan 
Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının (10/119), 88 inci sırada yer alan İstanbul 
Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının (10/120), 89 uncu sırada yer alan Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının (10/121), 90 inci sırada yer alan Ankara Milletvekili 
Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının (10/122), 91 inci sırada yer alan Erzincan Milletvekili Yıldırım 
Akbulut ve 10 arkadaşının (10/124), 92 nci sırada yer alan Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle 
ve 9 arkadaşının (10/125), 116 ncı sırada yer alan Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş ve 10 
arkadaşının (10/149) ve 125 inci sırada yer alan Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 ar
kadaşının (10/158) esas numaralı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen 
olaylarla ilgili Meclis araştırması önergelerinin birlikte yapılacak görüşmelerine başlıyoruz. 

önergeler daha evvel okunmuş ve tutanaklara geçmiştir. 
Şimdi müzakerelere geçiyorum. 
Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze göre Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda sırasıyla Hükümete, 

siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer im
za sahibine söz verilecektir. 

Şimdi, söz sırası Hükümette. 
Buyurun Sayın Bakan. ' 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ifade buyurduğunuz gibi, gündemimizde bu konuda oniki araştırma önergesi vardır. Bunlar 
teker teker tarafımızdan incelenmiştir. Hemen hemen hepsi aynı mahiyette olduğu için, zama
nın yetersizliği sebebiyle hepsini teker teker ifade etmek ve konu üzerinde mütalaa beyan et
mek mümkün değildir. Ancak, söylediğim gibi, bunların hepsi de aynı mahiyettedir. 

Her zaman da ifade ettiğim gibi, terör, dokuz yıldan beri ülkemizin gündeminde bir nu
maralı sorun olarak önemini muhafaza etmeye devam etmektedir. Bu sorunun büyümesinde 
ve bugünkü noktaya gelmesinde, bölgenin doğal ve ekonomik koşullarının yanı sıra, Türkiye'
nin çevresinde hâkim olan istikrarsızlık ve belirsizliklerin de etken olduğunu kabul etmek gere
kir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, bölgesinde barış, demokrasi, huzur, güven ve 
refah yolunda başarılı bir şekilde ilerlemeye devam etmekte olan ve gelişen bir ülkedir. Bu ge
lişme ve ilerleme, herşeye rağmen devam edecektir; bunu önlemeye de kimsenin gücü yetmeye
cektir. 

Dünyanın her demokratik ülkesinde olduğu gibi, kanun ve nizam hâkimiyeti, hukukun 
içinde kalarak sağlanacak ve terör belasının hakkından mutlaka gelinecektir. Bu mücadelede 
gözardı edilmemesi gereken en önemli husus, demokrasiye ve devletin kurumlarına saygınlık 
kazandırmak ve yaratılan güven ortamrmuhafaza edilerek, tetörün üzerine kararlılıkla gidil
mesidir. Terörle mücadele konusunda, siyasî iradenin kararlılığı paralelinde, Yüce Meclisimi
zin, basınımızın ve halkımızın şimdiye kadar sürdürdüğü desteği devam ettirmeleri, gelinen nokta 
itibariyle kaçınılmaz bir hal almıştır. Son günlerde terörün önlenmesinde vatandaşlarımızın 
sergilediği coşkulu destek, Parlamento ve basınımızın devletin yanında yer alması, terörün 
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ve dış kaynaklarının kökünü kurutma doğrultusundaki azim ve kararlılığımızın daha da pekiş
tirmiş, daha da artırmıştır. 

Değerli milletvekilleri, güvenlik kuvvetlerimizin olayları önlemede gösterdiği cesaret, azim 
ve kararlılık, her türlü takdirin üstünde olup terörün etkisiz kılınmasında rol oynayan en bü
yük etkenlerden de birisidir. 

Devletin ve Hükümetimizin, hukukun içinde kalarak, terörü sona erdirmeye çalışmasını, 
terör örgütleri kendilerince bir avantaj olarak değerlcndirseler dahi,tavrtmızda herhangi bir de
ğişiklik olmayacaktır; çünkü, terörün etkisiz kılınmasında ve halk desteğini yitirmesinde en 
büyük etken, devletin bölge halkına şefkatla yaklaşması olacaktır. 

İçindeki olumsuzlukları ayıklayıp adalete teslim ederken, sağlam olanları onların safları
na itmemek gibi, hassas bir dengeyle karşı karşıyayız. Esasen hukuk devletine yakışan da budur. 

Hükümetimizin, anarşi ve terörü bir devlet sorunu olarak gördüğünü ve demokrasinin önün
deki en önemli engellerden biri kabul ettiğini, burada bir kez daha belirtmek isterim. Terör 
örgütü PKK'nın, güvenlik kuvvetlerimizin her başarılı operasyonundan sonra, rizikosuz ey-
memlerle karşılık vermeye çalışması, "Biz daha bitmedik, biz daha buradayız" demeleri, da
ha fazla kan akıtmak için gösterdikleri çaba; duydukları tedirginliğin ve bölge halkından kop
muş olmalarının açık bir ifadesidir, 

örgütün taktiği, yurdumuzda, devleti ve demokrasiyi çizgisinden çıkarmak ve Yüce Par
lamentomuza iradesi dışında oldubittilerle karşı karşıya bırakmaktır. Hedef olarak güvenlik 
kuvvetlerimizi ve masum yöre vatandaşlarımızı seçseler bile, asıl amaçları, devleti ve karar me
kanizmalarını kendi hayal ettikleri maceralara sürüklemektir. Türkiye ve demokrasimiz, geç
mişte çok iyi deneyler kazanmıştır; tetörün ülkeye kurduğu tuzaklara asla düşmeyecektir. Bu 
nedenle, hiç kimse, devletin birliğinden taviz verileceği, demokrasinin, ülkenin bölünmesine 
yol açacağı gibi bir düşünceye kapılmasın, hayal etmesin. Milletimizin terör odaklarına yönel
tilmiş nefreti, güvenlik kuvvetlerimizin üstün gayretleri, Parlamentomuzun ülkenin bölünmez
liği yönündeki kesin kararlılığı, basınımızın birlik ve beraberlik çizgisindeki ısrarlı ve kararlı 
tutumuyla, terör, ülkemizin gündeminden mutlaka çıkarılacaktır. 

Terörle mücadelede, sonucun kısa sürede alınması için, Parlamentomuzun soruna iyi teş
his koyması kaçınılmazdır. Eleştiri yapmak ve hükümetleri denetlemek, Yüce Parlamentonun 
değerli üyelerinin görevidir. Kısa sürede sonuç alınması, bu çatı altında bulunan herkesin gö
nül birliğine, kader birliğine ve hükümetlerin arkasında bulunan Parlamentomuzun tam siyasî 
desteğine bağlıdır. Gerçek, hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Devletimizin bayrağını, sim
gelerini, sınırlarım ve Türkiye Cumhuriyetinin hükümranlık haklarını her türlü tartışmanın 
dışında tutmak azim ve kararlılığımızdan, bizi, hiçbir güç döndüremez. Bunların tartışılması 
dahi, asla mümkün değildir. Zira, bunların tartışılması, Türkiye Cumhuriyeti için olmak ve 
olmamakla eşanlamlıdır. Bunu, herkes böyle bilmelidir. 

Terörü tırmandırmak isteyenlerin gerçek emellerini en ince ayrıntılarına kadar bilmekte
yiz. Oynamak istedikleri bu oyunu, hangi kılığa girerek oynarlarsa oynasınlar, hangi taktikleri 
kullanırlarsa kullansınlar, onların teşhis edilmesi asla zor değildir. Devlet, bunları iyi tanımak
tadır, demokratik kurumların araçlarını, kendi şer emellerine nasıl alet etmek istediklerini çok 
iyi bilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; anarşi ve terörle mücadelede temel gayemiz, millet ira
desinin mutlak üstünülgü ve egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu gerçeğini 
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her şeyin hareket noktası olarak kabul etmektir. Bunun için, mücadelenin zaman almasını asla 
başarısızlık olarak görmemek gerekir; çünkü, gerçekten terör çok acımasızdır. Geçen gün Adı
yaman'da gelişen bir olayı valimiz anlattı. Teröristler, aynı etnik kökenden geldikleri bilinen 
ve hatta akraba oldukları iddia edilen eve giriyorlar; orada misafir ediliyorlar ve yemek yiyor
lar. Yemekten sonra iki yaşındaki küçücük çocuktan başlamak suretiyle evin bütün fertlerini 
tarayarak öldürüyorlar. Ne mücadelesi bu?!. Bunun neresi tasvip edilebilir, neresi alkışlanır 
değerli arkadaşlar?.. Hangi insan bu fikrin, bu terörün arkasında gidebilir? Onun için, bu ya
pılan hareketler insanlık dışı hareketlerdir. Bunu o kadar çoğaltmak mümkün ki... Parlamen
todan bir arkadaşımızın dahi bunu tasvip etmesi mümkün değildir, etmemelidir de. Onun için, 
geçen gün buradan haykırdım, "Ey DEP milletvekilleri, geliniz, hep beraber bunu telin edelim" 
dedim... Arkadaşlarımızdan bunu gene beklemekteyiz. "Güvenlik kuvvetleri şunu yapmış bu
nu yapmış..." Güvenlik kuvvetleri, masum vatandaşlarımızı korumak için canlarını veriyorlar; 
bunları kayalar arasında, dağlarda, mağaralarda takip ediyorlar. 

Demin de söylediğim gibi, hepsine hitap ettim geçen gün; yerlerinden haykırdılar. Niye 
haykırıyorlar? "Gelsinler, telin etsinler bunu" diyorum. Benim yüreğim parça parça oluyor; 
iki yaşındaki çocuğun öldürülmesinden, ihtiyar, masum vatandaşın öldürülmesinden... Ne ka
bahati var bunların? Hangi sorunu savunuyor bunlar?.. Kürt sorunu mu?.. Yok böyle bir şey 
Türkiye'de; etnik sorun yok Türkiye'de. Türkiye'de, maalesef, değerli arkadaşlarım, terör var 
terör, insanlık dışı terör var. Bunu insanın tasvip etmesi mümkün değil, vicdanlı kimsenin tas
vip etmesi mümkün değil. Aynı etnik gruptan olan vatandaşın evine giriyor, aileyi bertaraf edi
yor. Ey milletvekilleri diyorum burada, daha evvel HEP'li, şimdi DEP'li olart milletvekili ar
kadaşlarım gelsinler, buradan, kürsüden haykırsınlar, telin etsinler, arkasında durmasınlar bu 
terör örgütünün diyorum... 

SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) — Kimsenin arkasında değiliz. 
İÇİŞLERt BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Eğer ben bunu haykırıyorsam yü

reğim parça parça oluyor değerli arkadaşlar; terörist olduğu zaman da yüreğim parça parça 
oluyor; ama, bunlar birtakım mihrakların maşası olarak kullanılıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, terörün ülkemiz gündeminden çıkarılacağı günler mutlaka gelecek
tir; devlet, bunun hakkından gelmeye kararlıdır. Hükümetimiz, Hükümetiniz bunu başarma
ya kararlıdır; kısa sürede terörü etkisiz hale getirerek, kontrol altına alacağınızdan hiç kimse
nin, ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyor, değerli Meclisi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ANAP Grubu adına, Mehmet Keçeciler; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; güneydoğu olaylarını kapsayan ve çeşitli partilere mensup milletvekilierimizce ve
rilmiş bulunan araştırma önergeleri üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz ve 
ifade etmek üzere huzurlarınıza geldim; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte oludğumuz 12 tane araştırma önergesidir ve bunların 
her birisi de değişik olaylar hakkında verilmişlerdir. Bu itibarla, sözlerimin başında, kısaca, 
usule ilişkin bazı tenkitlerimi dile getirmek istiyorum. 
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Hepinizin bildiği gibi, ülkemizde cereyan eden, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
cereyan eden olaylar, cumhuriyet tarihinde karşı karşıya kaldığımız en ciddî olaylardır. Bu olaylara 
ilişkin, her kurumun, Meclisin de, üzerine düşen vazifeler vardır. Meseleler çok dikkatli bir 
şekilde ele alınmalıdır. Bakınız, 12 değişik önerge bir araya getiriliyor ve toptan müzakere edi
liyor. Halbuki, Meclisin gündemine bakınız, -önünüzde gündem pusulaları var- gündemimiz
de aynı konuyla ilgili 18 tane daha önerge vardır. Acaba bu 12 önerge nasıl seçildi, nasıl bir 
araya getirildi? Müzakereler sonunda oylama yapılacaktır, bu konuda bir araştırma yapılsın 
veya yapılmasın diye. Erzincan'daki olay ile Şırnak'taki olay veya -ne bileyim- Hakkâri'deki 
olay ile Doğubeyazıt'taki olay bir araya getirilmiş, hepsine aynı mahiyette oy verilmesi isteni
yor. Anavatan Partisi olarak bizim, kendi üyelerimizin verdiği önergeler var, ona müspet rey 
vermek istiyoruz veya başka partili arkadaşlarımızın verdikleri, bizim mahallinde yaptığımız 
tetkikler sonucunda, hakikaten araştırılmasını istediğimiz önergeler var, onlara da müspet rey 
vermek istiyoruz; ama, bu arada devleti itham eden, devlet görevlilerine karşı sert ifadelerle 
kaleme alınmış önergeler de var, onlara da katılmak istemiyoruz. Şimdi, ne yapacağız? Bunu 
nasıl oylayacaksınız? Biz, oyumuzu nasıl kullanacağız? Sayın Başkanlık Divanı bu 12 değişik 
önergeyi bir araya getirirken hangi kriteri kullandı, anlamak mümkün değil. 

Bakınız, bir misal vereyim ve maruzatımı daha iyi anlatayım. Şimdi, görüşmekte olduğu
muz önergeler arasında, 10/138 sayılı, Sayın Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, Hakkâri İlinde 
meydana gelen olaylarla ilgili önergesi var; aynı nitelikte, gündemin 106 ncı sırasında bulunan 
Sayın Mahmut Kılınç'ın Hakkâri İlinin Yüksekova İlçesinde meydana gelen olaylarla ilgili öner
gesi de var. Eğer Hakkâri tlini ele alacaksak, Hakkâri İlinin Yüksekova İlçesini ele almayaca
ğız demek mümkün değil. Bari, bugün görüştüğümüz şu 12 önergeyi seçerkön, Meclis Başkan
lık Divanı veya bu düzeni kuran arkadaşlar, 106 ncı sıradaki, Sayın Mahmut Kılınç'ın önerge
sini de alsalardı ve hep beraber müzakere etseydik beli bir mantığı olurdu. Yani, 12 tane öner
geyi almışız, 18 tanesini dışarıda bırakmışız/Dışarıda bıraktığımız önergeler arasında, bugün 
görüştüklerimizle konusu aynı olan önergeler var. Bunu nasıl seçtik?.. Demek ki, bu seçimde 
bile bir ilgisizliğimiz var, bir dikkatsizliğimiz var. Türkiye'nin en önemli meselesinde, gereken 
hassasiyeti, titizliliği, maalesef, İktidar partilerinin mensupları göstermemektedir, grupları gös
termemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şunu özellikle ifade etmek istiyorum : Elbette ki, güneydoğuda de
vam eden olaylar, bütün Meclis üyelerimizi meşgul eden, derinden yaralayan, üzen olaylardır. 
Bu olayların bir an evvel sonuca ulaştırılmasını herkes canı gönülden istemektedir. 

Bu kürsüden, müteaddit vesilelerle, başta Genel Başkanımız olmak üzere Anavatan Parti
si sözcüleri olarak şunu ifade ettik: Biz, terörle mücadele konusunda millî politika izlediğiniz 
müddetçe sizin arkanızdayız, size destek vereceğiz, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz; ama, 
sizden de ricamız var; o da şudur: Terörle mücadeleyi bir iç politika malzemesi haline getirme
yin. Vergi Kanunu çıkarıyorsunuz, "biz bu Vergi Kanununu çıkarıyoruz, bu vergi ile toplaya
cağımız her kaynağı teröre karşı kurşun olarak iade edeceğiz; terörle mücadele etmek için Ver
gi Kanunu çıkarıyoruz." diye kamuoyuna beyanda bulunuyorsunuz. Ayrıca, durup dururken 
askerliği uzatıyorsunuz ve "efendim, terörle mücadele ediyoruz, bu kış terörün üstesinden ge
leceğiz, onun için askerlik süresini uzattık" diyorsunuz. Peki, askerlik süresini kısaltırken aklı
nız neredeydi? Niye bir yıl evvel, bugünü görmediniz? Hükümetlerden hesap sorarlar, niye bir 
yıl evvel bugünlerin gelebileceğini hesap etmediniz diye. Sonra, durup dururken, "üniversite 
sınavına giren bütün öğrencileri üniversiteye alacağım" diye ilan edip, asker mevcudunda bir 
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açık meydana getirdiniz, sadece ve sadece üniversite gençlerinin ve onların ailelerinin reylerini 
alacağım diye... Tutup böyle beyanlarda bulunuyorsunuz, sonra da açıköğretimi zorluyorsu
nuz, 100 bine yakın kişiyi üniversiteye kaydetmek için sıkıştırıyorsunuz; ama, bir de bakıyor
sunuz ki asker açığınız var, askerî tarafınızda bir açık meydana gelmişi.. O açığı kapatmak 
için de, "şu anda silah altında bulunanların askerlik süresini uzattım" deyip geçip gidiyorsu
nuz. Bunu kamuoyuna açıklarken de "terörle mücadele edebilmek için bunu yaptım" diyor
sunuz. Buna hakkınız var mı? Bakın, baştan söylüyorum; "terörle mücadele" sloganı, Hükü
metin, hesapsız, plansız, programsız işlerinin ve bunun neticesinde ortaya çıkan ayıbının ör
tülmesi için sarılacağı bir can simidi değildir. Her seferinde, sanki can simidiymiş gibi, terörle 
mücadele konusuna sarılıp, kendinizi ibra etmeye, yaptığınız yanlış işleri toplum önünde kabul 
ettirmeye çalışmayınız. Bu, meseleyi saptırmak olur, terörle mücadeleyi iç politika malzemesi 
olarak kullanmak olur ki, bu çok tehlikeli bir sahadır. O sahaya girdiğiniz takdirde -bir, iki, 
üç derken, neticede- terörle mücadele ederken, arkanızda bulunan bu desteği kaybedebilirsi
niz; bunu unutmayınız. Bu manada, özellikle Hükümetin dikkatini çekmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki bu konuda daha başka şeyler de düşünülebilirdi. Yani, şu 
anda görüştüğümüz 12, bekleyen de 18 tane araştırma önergesi var; ama, bir de, Meclisin kur
muş olduğu, Güneydoğu Olaylarını Araştırma Komisyonu var; bendeniz de o komisyonda üye
yim. O komisyon, aşağı yukarı altı ay çalıştı ve yılbaşı itibariyle de çalışmasını bitirdi; şu an 
15 günlük mehil müddetini kullanıyor ve zannediyorum dört beş gün içerisinde de raporunu 
Meclis başkanlığına sunacaktır. Şimdi, o komisyon görev yapmaktayken, aynı nitelikte, aynı 
mahiyette olaylar, bu meclis gündeminde bekliyorken, buraya bir karar getirip, Meclis günde
mindeki bütün bu araştırma önergelerini o komisyona verip, meseleyi derli toplu müzakere et
me imkânı olabilirdi. Maalesef, iktidar, bunu da planlamamış ve bunu da, sistemli bir şekilde, 
düzenli bir şekilde, şık bir şekilde, hukuka da uygun bir tarzda huzurumuza, Meclisin huzuru
na getirememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz ki, konuşmamın başında da arz ve ifade ettiğim gibi, 
Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında, doğu ve güneydoğuda yaşanan terör olayları gel
mektedir. Bölgede, terörün kaynağını PKK oluşturmakta ve PKK devletin gücünü ve desteğini 
vatandaşlarımızdan uzak tutmak gayesiyle, sistemli ve dış destekli bir silahlı mücadeleyi bölge
de ayakta tutabilmek ve daha da yaygınlaştırmak için her çareyi denemektedir. 

Biz, her vesileyle ifade ediyoruz, -Sayın Bakanıma burada katılıyorum- bu Mecliste yer alan 
bütün arkadaşlarımız, çıkıp, PKK'nin bir terör örgütü olduğunu, dış destekli bir terör örgütü 
olduğunu, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kastetmek için dışarıda planlanan, tezgâhlanan 
bir örgüt olduğunu ve bu örgüte karşı olduklarını, açık ve net bir şekilde ifade etmelidirler. 
Bunu ifade etmeyenlerle, Anavatan Partisi olarak bizim anlaşmamız, bir araya gelmemiz, on
larla herhangi bir güç birliği içerisinde -muhalefet de olsalar- bir arada olmamız mümkün de
ğildir. Bunu, Anavatan Partisi olarak, açık ve net bir şekilde, altını çizerek söylüyoruz. 

Ama, şunu unutmamak gerekir : Elbette ki, bölgede meydana gelen ve bu Meclis araştır
ması önergelerinde de ifade edildiği gibi, gerçekten incelenmesi, araştırılması gereken olaylar 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz aşağı yukarı -o komisyon raporu geldiğinde de ifade edeceğiz-
bu yaz tatilini bölgede gezerek geçirdik. Bölgede, boşaltılan köyler var. Bir siyasî partimizin 
genel başkanı, Sayın SHP Genel Başkanı "bölgede boşaltılan köy yok" dediler; bölgede 
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boşaltılan köyler var efendim, sayıları da 738'dir ve boşaltılan bu köylerin halkına, Anayasa
mızın 125 inci maddesinde ifade edilen tazminatlar ödenmemektedir. Yani, insanları, köyün
den, yurdundan ediyorsunuz -elbetteki PKK'nın saldırısı sebebiyle boşalan köy de var, güven
lik gerekçesiyle boşaltılan köy de var- ve bu insanları kendi kaderlerine terk ediyorsunuz. Bu 
insanlar, gidecek yer bulamıyorlar, gidip akrabalarının yanına sığınıyorlar; herhangi bir yar
dım yok, herhangi bir toplu konut faaliyetiyle bunları iskân etme politikanız yok. Bu insanlar, 
kendi başlarının çaresine baksınlar!.. Buna hakkınız var mı? Hukuk devleti içerisinde, insan
ları, böyle, başıboş bırakmak tedbir olamaz, bunun düşüncesi bile olamaz. Hukuk devleti, va
tandaşına sahip çıkan devlettir ve hukuk rejimi, vatandaşın, başına bir iş geldiğinde devletten 
nasıl muamele göreceğini bildiği bir anlayıştır, bir rejimdir. 

Değerli arkadaşlarım.üzerinde en çok durulması gereken konulardan bir tanesi de, bölge
de meydana gelen faili meçhul cinayetlerdir. Gün geçmiyor ki, bu bölgede, bir vilayetimizde 
faili meçhul bir cinayet işlenmesin. Faili meçhul cinayetlerin sayısı binlere yaklaşıyor. Bu cina
yetler "faili meçhuldür efendim" diye geçiştirilemez. Hukuk devletinde, faili meçhul cinayet
lerin üzerine gidilir, faillerinin bulunması için gerekli kuvvet ayrılır, gerekli çaba sarf edilir, 
gösterilir ve failleri bulunur, bulunmaya çalışılır. Bu kadar yüksek sayıda faili meçhul cinayet 
olan bir toplumun devletine, hukuk devleti nazarıyla bakmak fevkalade zordur. Bu faili meç
hul cinayetlerin aydınlatılması konusunda da, Hükümet, üzerine düşeni yapmalıdır ve kararlı 
bir şekilde hadiselerin üzerine gitmelidir; yoksa, bölgede birtakım şer kuvvetler, bunu menfî 
manada kullanmakta ve bölge halkı büyük bir tedirginlik içerisine girmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, o bölgede yaşayan vatandaşlarımız, her türlü baskıya rağ
men, her türlü şiddete rağmen devlete bağlıdır, memlekete bağlıdır, Bayrağa bağlıdır; birlik 
ve bütünlük içerisinde olmak istediğini her vesileyle ifade etmeye çalışmaktadır; ama korkmuştur, 
terörden dolayı yılmıştır, tedirgindir. O insanlarımızı takdir etmek lazım; o insanlara, devletin 
sıcak elini, şefkatli elini götürmek lazım. 

Bakınız, bölgede gördüğümüz ve burada bazı araştırma önergelerinin içerisinde yer alan 
eksik uygulamalar da var. Elbette terör önlenecek. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir insa
nın üzerine ateş ederseniz, onun da size cevap vermek hakkı doğar; buna meşru müdafaa de
nir. Eğer bir karakola, eğer bir kışlaya, ateş ederseniz, elbette ki oradan ateşle mukabele görür
sünüz. Bunu böylece zabıtlara geçirip tescil ettikten sonra şunu söylemek istiyorum : 

Bazı ilçelerimizde, bazı karargâhlarımıza veya kışlalarımıza veya karakollarımıza ateş edildi 
diye, bir araç çıkıyor, ilçenin ne kadar dükkânı varsa tarıyor!.. Ben bunu gözlerimle gördüm; 
Yüksekova'da gördüm, Kulp'ta gördüm, Hakkâri'de gördüm... Şimdi, arkadaşlar, buna hak
kımız var mı? Yani, böyle, bir şehrin halkını toptan cezalandırmaya hakkımız var mı Teröristle 
normal vatandaşı seçmek mecburiyetindesiniz. "Efendim, bilmeyiz..." Bilmeyiz olmaz; devlet 
bunu bilmek zorundadır. Sıradan, caddedeki bütün dükkânları makineli tüfekle tarayıp geç
menin, önleyici, mani olucu zabıta tedbiriyle de alakası yok. Yani "ben böyle yaparsam, hadi
seleri önlerim" diyorlarsa, bu mantık yanlıştır, hatalı bir mantıkdır. Bunun mutlaka izale edil
mesi gerekir. Terörü önleyin; terörü önlemek için kararlı olun. Elbette, terörle mücadelede bazı 
zorluklar vardır. Elbette, terörist kaçarken arkasından ateş edilirse dükkâna da isabet eder, eve 
de isabet eder, onu biliyoruz; ama.bu öyle değil Sayın Bakanım, gidin görün; yani Yüksekova'
yı görün; sıradan, bütün dükkânları takır takır taramışlar,adamın buzdolabı delinmiş, televiz
yonu parçalanmış... Bu insanlara bir tazminat da ödemiyorsunuz, tazminat da vermiyorsunuz... 
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Ne oldu? Bilinmeyen bir adam gece vaktinde kışlaya ateş etti; dolayısıyla, kışladan, ateşin gel
diği yere rasgele ateş edildi, bu oldu.,. Böyle olmaz!.. 

BAŞKAN — Sayın Keçeciler, bağlamaya gayret edelim... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Peki. 
Böyle mücadele bize fayda getirmez. Böyle mücadele sonunda bakın ne olur ben size söy

leyeyim: Terörist örgüt PKK, oradaki vatandaşla devletin arasını açmak için zaten gayret gös
teriyor, çaba harcıyor, bütün hadiseleri devlete mal etmeye çalışıyor, devletin işlemediği suçları 
da devlet işlemiş gibi göstermeye çalışıyor; siz de eğer buna çanak tutar, yardım eder bir tavır 
içerisinde terörle mücadelenizi sürdürürseniz, PKK'y» başarılı kılarsınız; Allah korusun!.. Ba
şarılı olması mümkün değil, olmayacak da; biz buna inanıyoruz. Bunu temin etmek için size, 
yardım etme gayreti içerisinde bunları söylüyorum; ikaz ediyorum, muhalefet vazifemizi yapı
yoruz. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Eğer bunlar nazarı itibara alınmazsa, neticede, bölge 
halkıyla devletin arası açılır; bu açıklıktan da başkaları istifade eder aziz milletvekilleri ve bu
gün, bu noktaya doğru gitmektedir hadiseler. Buna karşı dikkatli olmak zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, söylemek istediğim bir diğer konu, Hükümetin, daha doğrusu, İk
tidar partilerin olağanüstü hal uygulamalarıyla ilgili tavrıdır. Bakınız, Hükümet olarak bu mü
cadelede yekvücut bir görüntü vermeye mecbursunuz; ayrı ayrı tavırlar sergilerseniz, orada mü
cadele eden insanların azmini kırarsınız. Şimdi, Hükümet, oturuyor, olağanüstü halin uzatıl
masına karar veriyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfen... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — ... bütün bakanlar imzalıyor, Meclise geliyor, Mec

liste, SHP grup Başkanı Sayın GUrkan bir demeç veriyor -televizyonda kendi sesinden izleme-
sem, belki gazeteciler yanlış yazmış diyeceğim; ama televizyonda kendi sesinden dinlediğim için 
söylüyorum huzurunuzda- "olağanüstü halin uzatılmasına şimdiye kadar rey vermedim, rey 
vermeyi içime sindiremedim, şimdi de vermeyeceğim" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, siz, SHP olarak olağanüstü hal uygulamasına karşıysanız bakanla
rınıza söylersiniz, olağanüstü halin uzatılması kararnamesini imzalamazlar. Hem orada 12 ba
kanınız imzalayacak hem de Grup Başkanınız buraya gelecek, "ben, buna karşıyım" diyecek!.. 
Politika yaptığınızı zannediyorsunuz, güneydoğu halkına mesaj vermek istiyorsunuz bu tavrı
nızla; ama, artık Türkiye'de 10 tane televizyon kanalı vatandaşın evinde, her gün yayın yapı
yor; bunları millete yutturamazstnız. Eski usullerle politik a yapma devri geçti. Hükümet ola
rak, terörle mücadele edecekseniz, güneydoğu meselesinde başarılı olacaksanız, kararlı ve hep 
birlikte hareket eden, uyumlu bir hükümet imajı vermeye mecbursunuz. Yoksa ne.zaman dev
rileceği, hangi maddeden dolayı yıkılacağı belli olmayan hükümetin terörle mücadele etmesi 
ve özellikle güneydoğu olaylarını durdurması mümkün değildir. 

Bu itibarla, biz, Hükümete destek versek de, bu konuda her türlü çabayı göstersek de, 
maalesef, endişemiz odur ki, terörle mücadelede siz, bu halinizle başarılı olamayackasınız; ama, 
temennim, dileğim şudur : Türk Milleti, terörle mücadelede mutlaka ama mutlaka başarılı ola
caktır ve terörü yenecek hükümeti işbaşına getirecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Üzülme Sayın Keçeciler, 27 Martta biter bu iş. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Böyle çok rüyalar görürsünüz siz. 
BAŞKAN — Sayın Keçeciler, konuşmanızın bir bölümünü, "bu 12 önerge nereden çık

tı?" diye harcadınız. Bu, Başkanlığın verdiği bir karar değildir, önünüzdeki gündemin 1 inci 
sayfasını açarsanız, 5.1.1994 günü, Yüce Meclisin bu 12 önergenin görüşülmesine karar vermiş 
olduğunu göreceksiniz; çünkü, öneriyi Danışma Kurulu getirmiş ve burada oylanmıştır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Danışma Kurulu niye böyle yanlış getirdi acaba? 
BAŞKAN — Şimdi, kısa bir not vereyim; çünkü, içinizde İçtüzükle uğraşan arkadaşlarım 

vardır. 
Konuşmanızda "daha evvel bu anlamda bir araştırma komisyonu kuruldu ve çalışmaları

na devam ediyor" dediniz. Doğru; ama arkadaşlarımız da önerge vermeye devam ediyorlarl.. 
Böyle bir araştırma komisyonu çalıştığı halde, arkadaşlarımız önerge vermeye devam ediyor
lar. Nasıl devam ediyorlar? Görüştüğümüz 12 önergenin sahiplerinden ancak 3 kişi var bura
da, şu anda; ayrıca, bu 12 önergenin arkasında da 129 imza var!.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Şu anda Mecliste kaç kişi var Sayın Başkan? 
BAŞKAN — tçtüzükçüler, bu konuda bir çıkış yolu bulsunlar diye kaydettim bu hususu. 
SHP Grubu adına, Sayın İbrahim Tutu, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; konuşmama başlarken, bu araştırma önergelerinin Meclise verilmesine neden olan 
tüm olayların ortadan kalkması, bu önergelerin gerekçelerinin bir daha var olamamak üzere 
ortadan kalkması temennisiyle, bu önergelerin verilmesine neden olan olaylarda yaşamlarını 
yitiren insanlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyor, bu vesileyle Yüce Meclisi saygılarımla se
lamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Keçeciler'in, önerge
lerin birleştirilmesi konusundaki düşüncelerine katılmadığımı hemen belirtmek isterim: Zira, 
bu önergelerin tümünün bir ortak paydası, bir ortak yönü vardır; bu da, hemen hemen tümün
de en birincil insan hakkı olan yaşam hakkına saldırı söz konusudur. Verilen tüm önergelerde... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Evet, aynı şekilde 18 önerge daha var. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla) —- Haklısınız da, şu anda gündeme gelen 12 önergenin 

bir ortak paydası, tümünün de temelini, en birincil insan hakkı olan yaşam hakkına saldırının 
teşkil etmesidir. Bu anlamda bir ortak payda söz konusudur ve bu anlamda birleştirilmesi man
tıklıdır. Birleştirildiği ölçüde, Meclisteki tüm siyasal partilerin -Meclis dışındaki tüm partilerin 
de- bugün, ülkemizin birincil sorunu haline gelen bu konuyu ortadan kaldırmalarını, bu konu
da doğru yaklaşım ve tespitte bulunmalarını diliyorum. 

Konuşmamın sonrasında belirtecektim; ama, Sayın Keçeciler'in olağanüstü halle ilgili olarak 
SHP'ye yönelttiği eleştiriyi haksız ve yersiz bulduğumu belirtmek istiyorum. Her şeyden önce, 
bu, özellikle Hükümeti ilgilendiren bir sorundur. Sayın Keçeciler, bu konuda, özellikle SHP'yi 
hedef alıp eleştirinceye kadar, kendi çözüm önerilerini ortaya koymalıydı ya da sekiz yıllık ANAP 
İktidarı döneminde yüzlerle sayılan PKK militanının neden onbinlere vardığının hesabını 
vermeliydi. Sekiz yıllık ANAP İktidarı döneminde neden bu soruna bir çözüm üreteme-
diklerinin yanıtını vermeliydi. Diğer muhalefet partilerinin bu konuda eleştiri 
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getirmede, bugüne kadar ülkeyi yönetmedikleri için belki bir haklan olabilir; ama, ANAP'Iı 
arkadaşlarımızın bu konuda eleştiri getirmeye hiç haklan yoktur. Zira, biraz önce eleştirdiği 
şekilde bir koalisyon hükümetiyle de ülkeyi yönetmiyorlardı; tek başlarına iktidarda bulundu
lar; dedikleri dedik idi. Neyse, devamını söylemek istemiyorum... 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Şimdi farklı mı? 
ALÎ İBRAHİM TUTU (Devamla) — Hayır; biraz önce, Koalisyon Hükümetinin zorluk

larını anlatıyordu aslında, doğrudur. Bir koalisyon hükümetinin karşı karşıya olduğu, doğası 
gereği karşı karşıya olduğu zorluklar vardır; ama, ANAP tek başına sekiz yıl iktidardaydı ve 
koalisyon gibi bir zorlukla da karşı karşıya değildi; ama,# bu eleştirileri getirebiliyor. Bir söz 
vardır : Dinime küfreden Müslüman olsa bari... 

Sekiz yıl iktidarda kalıyorsunuz, en ufak bir adım attırmıyorsunuz; üstelik, olayı, içinden 
çıkılmaz bir noktaya getiriyorsunuz, Koalisyon Hükümetini oluşturan partilerin önüne için
den çıkılmaz bir halde bu sorunu bırakıyorsunuz, -aynen Çekiç Güç olayında ve diğerlerinde 
olduğu gibi- ondan sonra da çıkıp burada eleştiri yapıyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu!.. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, SHP'li milletvekillerini bağlayan bir Koalisyon Protokolü ve 
Hükümet Programı vardır; mihenk taşımız, Koalisyon Protokolü ve Hükümet Programımız-
dır. Ne bizim Koalisyon Protokolümüz olağanüstü hale oy verilmesi hükmünü getiriyor -böyle 
bir şey yok- ne de Hükümet Programımızda böyle bir şey var. Tam tersine, Doğru Yol Partisi 
ile SHP'nin oluşturduğu Koalisyon Protokolü ve Hükümet Programı, genel demokratikleşme 
hedefi doğrultusunda, kapsamında, olağanüstü halin de gözden geçirileceğini ve kaldırılacağı
nı söylüyor. Bu,Koalisyon Hükümetine aykırı bir tutum değil. 

Sayın Gürkan gibi, ben de bugüne kadar ret oyu kullandım. Olağanüstü halin uzatılması
na niye ret oyu kullandım? Olağanüstü halin mantığının çözüm getirmeyeceğine inandığım için 
ret oyu kullandım, bu benim doğal hakkımdır. 

Bu olay, birinci olarak Hükümeti ilgilendiren bir olaydır, ikinci olarak da SHP Grubunu 
ilgilendiren bir olaydır. Kaldı ki, SHP Grubunun da, bugüne kadar, bu olayda bağlayıcı bir 
grup kararı olmamıştır. Ayrıca, Koalisyon Protokolünde ve Hükümet Programında böyle bir 
hedef yoktur; tam tersine, genel demokratikleşme hedefleri çerçevesinde, olağanüstü halin ye
niden gözden geçirilmesi ve kaldırılmasından bahsedilmektedir. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Siz gelince önleyecektiniz; iki yıldır iktidardasınız... 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla) — Bu anlamda Olağanüstü Halin uzatılmasına ret oyu 

kullanan Sayın Gürkan'm ve diğer arkadaşlarımızın, Koalisyon Protokolüyle ya da Hükümet 
Programıyla, çelişmeleri gibi bir durum söz konusu değildir. Bunu da bilgilerinize sunmak is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir kez daha şunu belirtmek istiyorum : Bu coğrafyada, gerçekten, 
farklı etnik kökenden, farklı inançtan insanlarla, yani Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziy-
le, Alevisiyle, Sunnisiyle kardeşçe barış içerisinde bir arada yaşamaya mecburuz. Hatta mec
bur olmanın ötesinde, mahkûmuz. Bu coğrafyada çok hassas olan bu konu, doğru ele alın
mazsa, doğru tespit edilmezse, bugün birtakım güçler tarafından Kürt - Türk düşmanlığı kö
rüklenirken, bir yandan da Alevî - Sünnî çelişkisi tezgâhlanmaya çalışılırsa, bu da bu coğraf
yaya eklenirse, bu coğrafya, Bosna-Hersek'e rahmet okutan bir coğrafya haline gelir ve bugün 
bulunduğumuz noktayı bile belki mumla aramak durumuna gelebiliriz. 
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O anlamda, gerçekten, en ince hassasiyetimizle, en duyarlı tavırlarımızla, bu konunun üze
rine, tüm siyasal partiler olarak gitmek zorundayız. Bu olayı, sadece Hükümetin sorunu ola
rak görmemek, ülkenin bir sorunu olarak görmek gerekir. Parti çıkarlarını da bir yana bıraka
rak, gerekirse parti çıkarlarından taviz vermek pahasına, olaya doğru tespitlerde bulunmak 
gerekiyor. 

Bu anlamda, tabiî ki, önergelerin ortak paydası var. Ortak paydası, akan kandır, akan 
gözyaşıdır, en birincil insan hakkı olan yaşama hakkına yapılan saldırıdır. Bunu hep birlikte 
ortadan kaldırmanın yolunu bulmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. 

Sayın Keçeciler, biraz önce, olağanüstü hal ile ilgili tavrımızı gündeme getirdiler. Biz de 
ona değinecektik. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar Sayın Keçeciler'in mensup olduğu ANAP iktidarı 
da, tek başına iktidarda olmasına rağmen, 8 yıl boyunca bu soruna en ufak bir çözüm getire
medi. Zira, ANAP iktidarının o günkü tespiti, sorunu, sadece bir askerî sorun olarak görmek 
sadece bir asayiş sorunu olarak görmek ve çözüm yollarını da buna uygun olarak üretmekti. 

Elbette, siz, bir sorunu, bir hastalığı doğru tespit edemezseniz, doğru teşhis edemezseniz, 
çözümünü de doğru üretemezsiniz. ANAP, bu sorunu, diğer boyutlarından kopararak, sadece 
bir askerî sorun olarak, sadece bir asayiş sorun olarak görmek gibi bir yanlış tespitte bulundu. 
Bu yanlış ve sakat tespitin sonucu, olayı, tümüyle güvenlik güçlerine, askere, polise havale etti. 
Ama, gördük ki, olayı, askerî sorun olarak, asayiş sorunu olarak tespit eden mantık ve bu 
sakat mantığın sonucu, askerî çözüm yöntemleriyle çözmeye çalışan mantık, çözmek bir yana, 
olayı, içinden çıkılmaz bir noktaya getirdi. 

Sorunu, olağanüstü hal çözemedi, gittikçe de içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Korucu
luk, olayı çözmedi ve bunun gibi, olaya bu açıdan bakan, bu açıdan yaklaşan mantık, olayı 
gittikçe büyüttü ve gerçekten doğru çözüm de üretemediği için, bugün, getirdi ve bir anlamda 
Koalisyon Hükümetinin önüne bıraktı. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Siz kaldıracaktınız, kaldırın... 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, biz, elbette, en birincil insan hakkı 

olan yaşam hakkına yönelik her türden şiddete, kimden gelirse gelin; PKK'dan da, Hizbullah'-
tan da, devlet güçlerinden de gelse, nereden, nasıl gelirse gelsin, saldırıların karşısındayız. Şid
detin, siyasal yaşamdan, mutlaka ve mutlaka çıkarılması gereğine inanıyoruz. Bunun için de, 
sorunun doğru tespit edilmesi gereğine inanıyoruz. 

Biraz önce söylediğim gibi, bu sorundaki tespit bugüne kadar yanlış olduğu için, doğru 
çözüm üretilememiştir. "Kürt sorunu yoktur" diyen hiçbir arkadaşımıza da katılmıyorum. Ül
kemizde bir Kürt sorunu vardır ve çözüm beklemektedir. Bu sorunu, sadece bir askerî sorun, 
sadece bir asayiş sorunu şeklinde görerek çözmemiz mümkün değildir. Bu olayı, tüm boyutla
rıyla, ekonomik, sosyal, kültürel boyutuyla ele alıp, çözüm üretmek gerekmektedir ve bunu 
böyle görmeden, bu temelde çözüm üretmeden, olaylara, sadece askerî bir mantık gözlüğüyle 
bakarsak, bir asayiş sorunu gözlüğüyle bakarsak, işte 300 rakamıyla telaffuz edilen PKK mili
tan sayısı, bugün elbette 10 binlerle telaffuz edilme noktasına gelir. 

Hiç kimse, bugüne kadar yapılan yanlışlıkların, gerek ekonomik alanda, gerek sosyal alanda, 
gerek kültürel alanda yapılan yanlışlıkların, güneydoğudaki sorunu bu noktaya getirmekte katkısı 
olmadığını söyleyemez. Yani, katkısı vardır değerli arkadaşlarım ve biz bugüne kadar 
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sürdürdüğümüz mantık, bana göre, birlik ve beraberliği, kardeşliği sağlamak yerine, tam tersi
ne, bu coğrafyada farklı etnik kökenlerden oluşan yapıyı, farklı kültürlerden oluşan yapıyı da
ha da keskinleştirerek, daha da kafa kafaya vurdurarak bölünmeye götürmektedir. 

Bu çerçevede, dış güçlerden sık sık bahseden arkadaşlarımız var. Doğrudur, Suriye'siyle, 
Irak'ıyla, Fransa'sıyla, Almanya'sıyla, Amerika'sıyla, tüm güçler, her ülke, kendi menfaatlan 
neyi gerektiriyorsa, onu yapmaya çalışıyorlar. Bu konuda da onu yapıyorlar, önemli olan, bi
zim, bu coğrafyada yaşayan insanların ortak menfaatlarını doğru görebilmemiz, kafamızı kum
dan çıkarmamız, olayları doğru görmemiz ve bu coğrafyada yaşayan Kürtle-Türk'ün, Lazla-
Çerkezin, Alevi ile Sunninin ortak çıkarlarını doğru tespit etmemiz, doğru hedef göstermemiz 
ve doğru çözüm üretmemizdir, Yoksa, mevcut realiteyi yok sayarak, kürdü yok sayarak, diğer 
yapıları yok sayarak, bunun karşısında çözüm üretmeyerek, sorunu, sadece bir askerî sorun, 
sadece bir asayiş sorunu olarak görüp, çözmek mümkün değildir. Bu, hepimizin sorunudur. 
Kendimizi hiç öyle, sağdan soldan, parti tabanlarından gelen baskıların altında görerek kork-
mayalım, kaçmayalım; çünkü bu, büyük bir insanlık sorunudur ve akan, kandır; akan, gözya-
şıdır. Akan gözyaşını, akan kanı durdurmak da hepimizin sorumluluğundadır ve yine bugüne 
kadar Türkiye'nin bu konuyla ilgili olarak, bana göre eksikliği, bu sorunu çok tartışması değildir. 

Değerli arkadaşlar, demokrasiden bahsediyoruz, çokseslilikten bahsediyoruz. Demokra
side, en aykırı düşünceler bile dile getirilmelidir. Yani, yanlış düşüncelerin dile getirilmediği 
yerde, doğruyu bulamayız, doğruyu bulmamız mümkün değildir. Demokrasi, çoksesliliktir ve 
en aykırı gördüğümüz, en uçta gördüğümüz düşüncelerin bile en açık şekliyle, tüm zeminler
de, her zaman dile getirilmesini gerekli kılar. Bu anlamda, Türkiye'de, Kürt sorununu tabu 
olmaktan çıkarmak gerekiyor. En açık şekliyle bunu tartışmak gerekiyor, en aykırı düşünceleri 
bile sindirerek. Çünkü, en aykırı düşünceler, en yanlış gördüğümüz düşünceler dile getirilmez
se, doğruları tam olarak ortaya çıkaramayız, doğruları bulamayız. Bu anlamda ihtiyacımız, 
bu sorunu tartışmaktır ve bu sorunu tartışmak için de bunun yolunu açmak gerekmektedir. 

Demokratik kanalları, demokratik zeminleri sonuna kadar kullanmamız, sonuna kadar 
açmamız gerekmektedir. Birtakım demokratik kanalların tıkanması, şiddeti güçlendirmekte
dir; yer altını güçlendirmektedir. Ben buna yürekten inanıyorum. Bizzat kendi gözlemlerim 
de var. Güneydoğuda birçok ile gittim, başka yerlerde de birçok gözlemim oldu. Bu anlamda 
düşünce ve örgütlenme özgürlüğü diyoruz ve bu ülke topraklarında yaşayan her insanın, bu 
ülkenin her sorunuyla ilgili düşüncelerini dile getirme hakkı vardır ve örgütlenme hakkı vardır. 
Bunların önünü de açmamız gerekiyor ve en özgür şekliyle, bu sorunu, en aykırı düşüncelerle 
birlikte, en yanlış gördüğümüz düşüncelerle birlikte tartışmak zorundayız. Tartışmanın, çok
sesliliğin dünyada hiç kimseye, hiçbir ülkeye, hiçbir insana bugüne kadar zararı olmamıştır, 
Türkiye'ye de olmayacaktır. Tam tersine, birliği, kardeşliği, beraberliği sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, söyleyeceklerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bu önergeyi, daha doğ
rusu bu önergeleri doğru ve yerinde buluyoruz. Güneydoğudaki sorunlar, Sayın Keçeciler'in 
söylediği gibi, birbirinden çok kopuk şeyler değil, bir ortak paydası var ve aslında sıkı sıkıya 
birbirine bağlı. Buna ister terör sorunu diyelim, ister güneydoğu sorunu diyelim, ister tek başı
na Kürt sorunu diyelim, ne dersek diyelim; akan gözyaşının, kanın durdurulması sorunudur. 

Bu anlamda, bu önergeleri veren arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyor ve bunları ye
rinde, doğru, yararlı gördüğümüzü belirtmek istiyorum, SHP Grubu olarak da olumlu oy ve
receğimizi bildiriyorum. 
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Bu vesileyle oluşacak araştırma komisyonunun, bu sorun konusunda doğru tespitler yap
masını, doğru çözümler üretmesini ve bir an önce, bir daha da Meclis gündemine bu türden 
önergelerin gelmemesini sağlayacak şartların oluşması dileğiyle en içten duygularımla, saygıla
rımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutu, vakti çok iyi kullandınız. 
RP Grubu adına, Sayın Esengün; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Yüce Heyetinizce birleştirilerek görüşülmesine karar verilen, özellikle Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'daki terörist eylemlerle ilgili çeşitli araştırma önergeleri konusunda, Refah Partisi 
Grubumuzun görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, birleştirilen araştırma önergelerinin ağırlığını, 24 Mayıs 1993 tari
hinde, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen ve 35 er ve sivil vatandaşımızın şehit edilme
siyle ilgili olay; 5 Temmuz 1993 tarihinde, Erzincan'ın Başbağlar Köyünün basılması ve 33 in
sanımızın şehit edilmesiyle ilgili olay ve son olarak da 24 Ekim 1993 günü, Erzurum'un Çat 
İlçesine bağlı Yavi Beldesinin yine PKK teröristleri tarafından basılması ve 32 kişinin şehit edil
mesi; olaydan birkaç gün sonra, Pasinler İlçesinin Çiçekli Köyünde meydana gelen PKK baskı
nı ve şehit edilen 6 vatan evladıyla ilgili olaylar teşkil etmektedir. Bu olayların meydana gelişi 
öncesinde ve sonrasındaki gelişmeler, yetkililerin tutumları, ihmal bulunup bulunmadığı, bu 
olayların aydınlatılması ve tekrarının önlenmesi için alınacak tedbirler araştırma önergelerinin 
özünü teşkil etmektedir, > 

Kurulması talep edilen araştırma komisyonunun da yoğun olarak üzerinde duracağı ve 
çalışacağı konular genelde bu olaylardır. Ayrıca, doğu ve güneydoğuda meydana gelen terör 
olaylarının da ana hatlarıyla incelenmesi, genel bir değerlendirme yapılması gerektiği kanaa
tindeyiz. 

Ülkemizin en önemli sorununu teşkil eden terörle mücadelede, Yüce Meclisin olaylara el 
koymasının faydasına ve lüzumuna inandığımız için bir kısım önergenin muhtevasına veya ka
leme alınış şekline, önerge metninde kullanılan bazı tedbirlere hiçbir suretle katılmasak dahi, 
gündemde bekleyen 12 adet konuyla ilgili araştırma önergesinin bir an evvel görüşülmesi için, 
Refah Partisi olarak ön ayak olduğumuzu ve bu suretle ülkemizin menfaatına hayırlı bir hiz
meti ifa ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Olaylarla ilgili değerlendirmeye geçmeden önce, Bingöl'de şehit edilen erlerimizi, Başbağ-
lar'da şehit edilen günahsız vatan insanlarını, Yavi ve Çiçekli'de şehit edilen hemşerilerimizi 
ve terörle mücadelede canlarını kaybeden güvenlik güçlerimize mensup insanlarımızı rahmetle 
anmayı, Cenabı Hak'tan rahmet ve mağfiret dilemeyi üzerime bir borç addediyorum. Cenabı 
Hak hepsine rahmet eylesin. 

önergelerde konu olan olayların büyük kısmı 1993 yılı içinde cereyan etmiştir. 1993 yılına 
genel olarak baktığımızda görülen manzara gayet hazindir, tehlikelidir. Terör, Türkiye'nin bir 
numaralı sorunu olmaya devam etmektedir. Anarşi ve terör gün geçtikçe artmakta, tehlikeli 
istikametlere doğru gelişmekte, Türkiye'yi bölmek isteyen dış güçler tarafından planlı olarak 
tahrik edilmekte ve desteklenmektedir. 

Güneydoğuda yıllardan beri uygulanan yanlış politikalarla terör için müsait bir ortam ha
zırlanmış, bunun sonucu olarak da, bilhassa son on yılda devamlı olarak tırmandırılan terör, 
Silahlı Kuvvetlerimizin bir kısmının fiilen yer aldığı bir savaş görüntüsüne bürünmüştür. 
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Bugün, ülkenin büyük bir kısmına gidilememekte, yollar kesilmekte, her gün çatışmalar 
olmakta, kan ve gözyaşı akmaya devam etmektedir. Bölgenin önemli bir kısmında sosyal ve 
ekonomik yapı çökmüştür, tç ve dış güç artmış, köyler boşalmış, iki ateş arasında kalan bölge 
halkı çaresizlik içerisine itilmiştir. 

Diğer yandan, ölümlerin artması, temelinde terör olan bu çatışmayı, kişi ve kitlelerin vic
danında etkin bir düşmanlığa doğru itmekte, kaldırılan her cenazede, o duygular derinleşerek 
dile getirilmekte ve asırlarca bir arada yaşayan, birbiri için canını veren kardeşler arasında bu
gün etknik tefrikalar oluşturulmak suretiyle, kardeşlerin birbirine düşman edilmesi istenmektedir. 

Bu vahim gidişin bir an evvel durdurulması, akan kanın durması, ülkede ve özellikle böl
gede can ve mal emniyetinin temini gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; verdiğimiz araştırma önergesine konu olan olaylardan 
birincisi, 24 Mayıs 1993 günü Elazığ-Bingöl karayolunun PKK teröristleri tarafından kesilerek 
33 er ile 2 sivilin şehit edilmesi olayıdır. Olayın meydana gelişinde yetkililerin mutlak bir ihmal 
ve kusurunun olduğu açıktır. Bingöl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, olaydan üç gün 
önce Ankara'ya çok acil bir fax mesaj göndererek, 150 kişilik bir terörist grubun BingöI-EIazığ 
karayolunu kesip eylem yapacaklarını bildirdiği halde, gerekli tedbirler zamanında alınmamış
tır. Olayın olduğu günlerde kamuoyunun zihnini meşgul eden, ancak bugüne kadar yeterince 
cevaplandıralamayan soruları, buradan, yeniden Hükümete ve yetkililere yöneltmek duru
mundayız. 

24 Ocak günü saat 18.30 -19.00 arasında meydana gelen olaydan Hükümet, neden 12 saat 
sonra haberdar olmuştur? 

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, olayın bir gün sonra, yani 25 mayıs sabahı cereyan et
miş gibi gösterilmesi bir gafletin eseri değil midir? 

Günün İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin, olayı Çorum'da öğrendiği halde neden derhal 
bölgeye gitmemiştir? 

Genelkurmay Başkanlığının, askerlerin uçakla sevk edilmesi yolundaki emrine, Asayiş Bölge 
Komutanlığı tarafından niçin uyulmamıştır? 

Asayiş Bölge Komutanı, aynı günlerde Diyarbakır ve Elazığ yollarının kesileceği ihbarını 
önceden aldıklarını söylediği halde, bu yolda niçin tedbir almamıştır? 

Malatya Şoför Okulundan Erzurum'daki birliklerine gitmekte olan vatan evlatları, niçin 
hiçbir tedbir alınmadan yola çıkarılmış ve Malatya'dan otobüsle yola çıkarılan erlerin seyirle
ri, PKK tarafından dinlenme ihtimali olan telsizlerle niçin bir ileri karakola duyurulmuştur? 

Bütün bu olaylarda ihmali olanlardan bugüne kadar kaç kişi hakkında tahkikat yapılmış 
ve bizzat Sayın Genelkurmay Başkanının ifadesi çerçevesinde, ihmali olanlardan bugüne ka
dar emekliye sevk edilen olmuş mudur? 

Bütün bu soruların cevaplarının araştırılması, ihmali olanlar hakkında yasal işlemlerin 
yapılması, olayların tekrarının önlenmesi bakımından Meclis araştırması açılması lüzumuna 
bir defa daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, araştırma konusu yapılan diğer bir üzücü olay, Erzincan'ın Kema
liye İlçesine bağlı Başbağlar Köyüne PKK teröristlerince yapılan haince saldırıdır. Saldırı so
nucu 210 haneli köyün 191 hanesi yıkılmış, camisi dahil, çoğu aile reisi olmak üzere, 33 kişi 
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şehit edilmiştir. Olay sonrası, saldırının önceden planlandığı, militanların İstanbul'daki bazı 
çevrelerle irtibatlı olduğu görüşü kuvvet kazanmış, olaydan birkaç saat önce iki minibüsle İs
tanbul'dan köylerine gelen 25 kişi teröristlerce katledilmiştir. Bir görgü tanığı, "Eşkiya, sanki 
ellerinde liste varmış gibi, ismen adam topladı" demektedir. Bu durum dahi saldırının tesadü
fi değil, planlı, programlı ve önceden seçilmiş bir hedefe yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. 

Olaylardan sonra, 21 Temmuz günü, Başbağlar katliamına karışan, yardım ve yataklık yap
tığı iddia edilen 16 kişinin yakalandığı açıklanıyor. Aynı gün basın toplantısı yapan Vali Recep 
Yazıcıoğlu, köye baskın düzenleyenlerin 45 kişi olduğunu, bunlardan 22'sinin köylerden topla
nan milisler olduğunu belirtiyor. Yakalanan 16 kişi, gözetim süresi sonunda Erzincan Sulh Ce
za Mahkemesince serbest bırakılıyor, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısının itirazı üzerine de, 
Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi sanıkların serbest bırakılmasına karar veriyor. Ancak, 
geçen zaman içerisinde ve yapılan tahkikatla bu kez, aynı mahkeme serbest bıraktığı sanıkla
rın bir kısmı için gıyabi tevkif kararı veriyor. Ancak, bu sanıkların yakalanması bugünkü şart
larda zannederim mümkün olmayacak. 33 kişinin katledilmesi gibi vahim bir olayda, sanıkla
ra yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen bu kişiler niçin serbest bırakılmışlardır? 

İlk sorgularında suçlarını itiraf ettikleri ifade edilen bu kişilerin, serbest kalmasında siya
sî bir baskı ve tesir var mıdır? Maalesef, bu yönde kamuoyunun ciddî şüphesi ve endişesi var
dır. Özellikle Adalet Bakanlığındaki bazı uygulamalar, kadrolaşmalar, İSKİ davasının gelişimi 
ve birkaç gün önce İSKİ yolsuzluğunun soruşturmasını yapan Fatih Cumhuriyet Savcısının, 
adalet adına dehşet verici açıklamaları, Erzincan'daki tahliyelerde de şüpheleri haklı kılmak
ta, bizleri, ister istemez bu konuyu düşünmeye sevk etmektedir. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Hayret, nereden nereye geçiyorlar... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Başbağlar olayı ile ilgili araştırılması gereken noktalar 

vardır. İnsanlarımızın mal ve can güvenliğinin temininde yeterli tedbirler alınamamaktadır. Ay
rıca, olay sonrasındaki durumun, güvenlik kuvvetlerinin olaydan 15 saat sonra köye gelmeleri
nin, ihbarın dahi ertesi sabah saat 05.00'te Erzincan'a ancak ulaştırılabilmesinin sebeplerini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, millet adına araştırmak mecburiyetindeyiz. 

Bakınız, olay sonrasında, bir köylü neler söylüyor: "Katliamın üzerinden iki gün geçti. 
Vali dışında devlet büyüğü gelmedi. Kardeşimi, amcaoğlunu, dayımı kaybettim; ailece yıkıl
dık. İstanbul'dan geldik, evimizin, ocağımızın, ata topraklarımızın kalleşçe söndürüldüğünü 
gördük. Perişan olduk; çadır yok. Başpınar halkı da olmasa açlıktan ölecektik. Hükümet âde
ta kör, sağır ve dilsiz olmuş; yakarışlarımızı, haykırışlarımızı duymuyor." 

Bu feryatlardan tam 8 gün sonra, Hükümet adına, Sayın Türkân Akyol köye incelemeye 
gidiyor. Hükümetin gösterdiği alaka sadece bundan ibarettir. 

Burada şunu iftiharla söyleyeyim: Köye giden ilk milletvekili, Erzincan Milletvekilimiz ol
mamasına rağmen, Erzincan'dan sorumlu olan Bayburt Milletvekilimiz Sayın Bahaddin Elçi'-
dir; devletten önce, Hükümetten önce, o ilin milletvekillerinden önce köye gitmiştir, köylünün 
yanında olmuştur/Kendisine huzurlarınızda teşekkürü de borç biliyorum. (RP sıralarından al
kışlar) 

Hükümetin gösterdiği alaka bundan ibarettir. Artcak, aynı Hükümet, bu olaydan birkaç 
gün önce meydana gelen ve bütün milletimizi üzüntüye boğan Sivas'taki olaylara ise, Başba
kan Vekili, bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve kalabalık bir heyet halinde -haklı olarak- git
miş, gereken ilgiyi göstermiş; ancak, Başbağlar olayında maalesef sessiz kalmıştır. Bu olaydaki 
sessizlik ise, Başbağlar halkında büyük üzüntü meydana getirmiştir. 
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Sivas'ta hayatını kaybedenlerle Başbağlar'dakilerin farkı nedir?.. Gösterilen ilgideki bu 
farklı tutumun sebebi nedir?.. Bunu anlamak maalesef mümkün değil. Ancak, Hükümetin kendi 
insanları arasında yaptığı bu ayırım; sonuçta, milletin birliğinin, bütünlüğünün teminine de
ğil, bölünmesine, düşmanlıkların artmasına yaramıştır. Bu olay gerçekten Sivas olaylarının in
tikamı mıdır? Sünnî-AIevî çatışması mı amaçlanmaktadır? Veya yöredeki insanların göç ede
rek bölgeyi boşaltmaları mı istenmektedir? Bütün bu suallerin cevaplandırılması gerektiği, ce
vaplandırılması için de bir Meclis araştırması açılması, araştırma komisyonu kurulması gerek
tiği kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son olarak, aynı yörede, yani PKK terörünün yaz bo
yunca eylem yaptığı Sansa Deresi - iliç ve Pülümür üçgenine yakın bir noktadaki Erzurum'un 
Çat İlçesine bağlı Yavi beldesinin basılması ve masum 32 insanın katli, birkaç gün sonra da 
Pasinler'in Çiçekli Köyündeki saldırı ve bu saldırıda da 6 masum insanın hunharca katledil
mesi, bütün ülke çapında olduğu gibi Erzurum'da da bardağı taşıran son damla olmuştur. 

Gece saat 22.00'de -olayları ve Erzurum'un yapısını gayet yakinen bilen bir arkadaşınız 
olarak ifade ediyorum- Erzurum halkı, hiçbir çağrı olmadan, hiçbir öncü olmadan, kendili
ğinden sokaklara dökülmüştür. Kürdüyle, sağcısıyla, solcusuyla, şu partilisiyle, bu partilisiyle 
birlik ve beraberliğin en güzel örneğini vererek, PKK terörünü hep birlikte, hep bir ağızdan, 
hep bir gönülden telin etmiştir. 

Erzurum'daki olaylardan alınacak ibret dersleri vardır. Öncelikle, Türkle Kürdün yan ya
na, iç içe, huzurlu bir ortamda yaşadığı yerdir Erzurum ve galeyana gelen kitleleri teskin etme
nin, onların heyecanını gidermenin yolunun da, yine, Naim Hocaların ağzından çıkan sözler 
olduğunu göstermiştir Erzurum halkı. 

ALI İBRAHtM TUTU (Erzincan) — Devlet mi otorite, Naim Hocalar mı?.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) —- Bu olayda da yetkilerin ihmali söz konusudur. Yavi'de-

ki jandarma karakolu birkaç yıl önce kapatılmış olmasına rağmen ve Yavi halkının, özellikle 
Belediye Başkanının ısrarlı taleplerine rağmen, olaydan önce Yavi'ye yeni bir İcarakol maalesef 
kurulmamıştır. Ancak, yine maalesef, 32 insanımız hayatını kaybettikten sonra, Sayın İçişleri 
Bakanımız, sorduğum bir yazılı soru önergesine verdiği cevapta aynen şöyle demiştir, cevaptan 
sizlere aktarıyorum: "tice Tarım Müdürlüğüne ait Tarım Kredi Kooperatifi binasında, Jandar
ma tç Güvenlik Karakolu faaliyete geçirilmiştir -ki, bu Tarım Müdürlüğü binasını, köy halkı, 
kendi imkânlarıyla zaten karakol olmaya hazır hale aylarca önce getirmişti, sadece buraya gü
venlik güçlerinin gelmesi kalmıştı- karakol hizmet binası inşaatı için 4 bin metrekare arsa te
min edilmiş olup, karakol binası inşaatı, Jandarma Genel Komutanlığı 1994 Yatırım Planı Tek
lif Programına dahil edilmiştir" diyor Sayın Bakanımız. 

Sayın Bakanım, keşke bu karakolu o saldırı olmadan yapabilseydi k; belki o saldırıda cay
dırıcı, o kadar canın, o kadar insanın kaybına sebep olmayan bir tedbir olurdu... Maalesef... 

Yine, Yavi'nin, Çat İlçesiyle bağlantısını temin eden 17 kilometrelik yolunun ne zaman 
asfaltlanacağına dair Sayın Devlet Bakanıma sorduğum sorunun cevabı da önümde. 

Burası bir kasaba muhterem kardeşlerim, belediyesi var, Çat İlçesine 17 kilometre ve gayet 
de trafiği fazla olan bir yol. Maalesef, Sayın Bakanımız burada yok; Yavi'ye giden tek Bakan 
Sayın Türkân Akyol da zannederim bunu müşahede etmiştir. 

"Bu yol asfaltlanmayacak mı?" diye sorduğumuz suale verilen cevabı arz ediyorum: "Söz 
konusu yol, 1994 yılı köy yolları stabilize kaplama tekliflerinde yer almakta olup, bütçe 
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imkânları dahilinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Yolun stabilize kaplaması yapıldıktan sonra, 
ileriki yıllarda asfalt kaplaması da yapılacaktır." 

BAŞKAN — Lütfen bağlamaya çalışalım Sayın Esengün... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Ben de, takip ediyorum... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — İnşallah efendim. Yalnız, bu cevap, bu yolun asfaltlan

masının çok daha uzun zamana bağlı gibi olduğunu gösteriyor; inşallah, yardımlarınızla Ya-
vi'nin bu sıkıntısını da halledelim. 

Muhterem kardeşlerim, sözümün sonuna geldim; ancak, yine, Yavi olaylarının olduğu gün, 
Sayın Millî Savunma Bakanımız, Sayın Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız 
Erzurum'da idiler, orada başka bir görevle ilgili olarak bulunuyorlardı. Akşam Yavi'deki olay
ların haber alınmasını müteakip, sabahleyin, hiç olmazsa orada katledilen insanların, şehit edilen 
insanların yakınlarına başsağlığı dilemek, bütün kasaba halkına da bir geçmiş olsun demek, 
Sayın Millî Savunma Bakanımıza ve komutanlarımıza, zannediyorum, düşen bir vazife... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — 1-2 dakika rica edeyim efendim... 
BAŞKAN — Buyurun. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — ... olmasına rağmen, maalesef, bakanımız ve komu

tanlarımız Yavi'ye kadar gidemediler. Birkaç gün sonra Erzurum'a gelen Kültür Bakanı da Ya-
vi'ye gitme cesaretini kendinde bulamadı. 

Bir taraftan terör, diğer taraftan geri kalmışlık, fakirlik ve işsizlik altında ezilen bölge in
sanı, devletten, sorunlarına çareler istemektedir, çareler beklemektedir. Bakınız, 17 ili içine alan 
"Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Kanun Tasarısı" hâlâ meclis gündeminin 24 üncü sırasında 
beklemektedir. İki yıl önce, seçim meydanlarında, "DAP" diye diye milleti sanki de aldatan 
siyasilerimize buradan sesleniyorum : İki yıl bitti, üçüncü yılın ortasına geldik; lütfen, hiç ol
mazsa, şu Doğu Anadolu Projesi Kanununu çıkarın. Hükümetin doğuya, güneydoğuya verdi
ği önem; işte, Doğu Anadolu Projesi Kanun Tasarısının Meclis gündeminin 24 üncü sırasında 
beklemesiyle ölçülüyor. 

Muhterem kardeşlerim, bölgedeki geri kalmışlığı, işsizliği, fakirliği önlemek mecburiye
tindeyiz. Terörün önüne geçmenin en önemli yollarından, faktörlerinden birisi budur. İşsiz genç
ler, terörün kucağına çok daha kolayca itilmektedir. 

Sonuç olarak, verdiğimiz araştırma önergelerinin kabulünün ve bu konuların, Yüce Mec
lis tarafından teşkil edilecek bir komisyon tarafından araştırılmasının lüzum ve faydasına inan
dığımızı huzurunuzda ifade ediyor; inşallah, bir daha, Yüce Meclisimizin bu tip önergeleri gö
rüşmemesini, bu hadiselerin sona ermesini, bu tip önergelerin de bir daha gündemi işgal etme
mesini ben de gönülden diliyor; hepsine hürmetlerimi arz ediyorum. (RP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esengün. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ercan; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; birleştirilerek görüşülmekte olan terörle ilgili Meclis araştırması önergeleri üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, öncelikle ifade etmeliyim ki, bahse konu önergelerde, yer yer devlet 
suçlanmaktadır. Bu, büyük bir haksızlıktır, buna katılmadığımızı ifade etmek istiyorum. Te
rörle ilgili hadiselerde devleti kusurlu çıkarmak yerine, devlete destek vermek gerekmektedir. 
Ortada devletin başlattığı bir olay yoktur. Olayı başlatan, devletin güvenlik güçlerine, hâkimi
ne, savcısına, öğretmenine, genç-ihtiyar demeden, kadın-erkek tefrik etmeden, kundaktaki be
beğine kadar, acımasızca eylemlerini sürdüren bölücü terör örgütüdür, cinayet şebekesidir. O 
itibarla, önergelerde büyük bir haksızlık yapılmıştır. Kundaktaki bebeğe kadar, tamamen in
sanlık dışı ve tarihte eşine rastlanmayan bir biçimde çocukları katleden bu cinayet şebekesine, 
bu bölücü terör örgütüne karşı, devlet, görevini yapmaktadır. Devlet, halkına kurşun sıkmı
yor; devlet, halkını bu eşkıyadan korumaya çalışıyor; devlet, hukukun içinde kalarak, meşru, 
yasal güçlerini kullanarak sınırlarını korumaya çalışıyor, ülkenin ve devletin bölünmez bütün
lüğünü ve birliğini korumaya gayret ediyor. 

Değerli arkadaşlar, devlet, burada, en tabiî hakkını kullanıyor, en temel görevini yerine 
getiriyor. Demokratik hukuk nizamını ve halkını savunuyor; bunu yaparken de, hukukun üs
tünlüğüne bağlı kalarak, hukukun verdiği meşru güçle olayları aşmaya ve terörü yok etmeye 
çalışıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, her araştırma önergesiyle ilgili olarak bütün 
ayrıntılara girebilirim, sizlere en ince ayrıntılara kadar bilgi sunabilirim; ancak, bu durum, hem 
sizleri lüzumsuz ayrıntılarla meşgul etmek olur hem de parçaları sayarken bütünü gözden ka
çırmak olur. O itibarla, cumhuriyetimize yönelmiş tehdidin ve tehlikenin bütününü görmenin 
daha elzem olduğuna inanmaktayım. 

Türk Devletine ve Milletine açıktan düşmanlık yürütenlerin sonunun hüsran olduğunu, 
tarih, ibret verici derslerle göstermiştir. Türk Devletinin düşmanları karşısında birlik ve bera
berliğini bilen dış güçler ile onların iç uzantıları, bugün taktiklerini değiştirmiş olarak karşı-
mızdadırlar. Yetmiş sene önce oynanmak istenen oyun, sadece araçları değiştirilmiş olarak kar
şımızdadır. Türk Devletini ve milletini savaş yoluyla yıkamayacağını anlayanlar, değişik orga
nizasyonlarla karşımızdadırlar. Kullandıkları araç da terör silahıdır. 

On yıldır devam eden terör olayı, başlagınçta yeterli teşhis koyulamayışı nedeniyle bugün
kü boyutlara ulaşmıştır. Bunu, hiçbir dönemi ve hiçbir kişiyi suçlamak amacıyla söylemiş de
ğilim; çünkü, bir devlet sorunu olan terör belasından, bu anlayışla kurtulacağımıza inanmak
tayım. Bu belanın üstüne gitmek için bütün önyargı ve düşüncelerimizi bir tarafa atmalıyız, 
kendimizi aşmalıyız, bunu, partilerarası bir etkinlik mücadelesinden çıkarmalıyız; açıkçası, va
tanın birlik ve bütünlüğünü her türlü siyasî çekişmelerin üzerinde tutmalıyız. Terör, hangi dil
den anlıyorsa, bunu tartışmalıyız; ama bu tartışma, hiçbir zaman, teröre haklılık kazandıra
cak ve "terör, ülkenin sorunlarının mevcudiyeti nedeniyledir" düşüncesine haklılık kazandır
mak için bir bahane olmamalıdır. Bu düşünce, terörün, daha fazla masumun kanını akıtması 
için zemin hazırlamaktır, terör örgütünün oyununa gelmektir. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir gerekçe, hiçbir düşünce, insanlarımızın katledilmesini haklı 
gösteremez. Hepimizin bu noktayı çok iyi teşhis etmesi gerekir. Terör örgütünün, son bir yıllık 
katliam ve cinayetleri, gerçeklerin, bu ülkede yaşayan herkes tarafından anlaşılmasına yeter de 
artar bile. Bu örgütün, bu vatanda yaşayan, etnik kökeni, felsefesi ve düşüncesi ne olursa ol
sun, bu vatanın bütün değerlerine, bütün kurum ve kuruluşlarına yönelmiş bir cinayet örgütü 
olduğuna inanmayan kaldı mı?! İnanmayan varsa, bunlar, daha ne kadar masum insanın öl
mesini, güvenlik kuvvetlerimizin şehit olmasını beklemektedir?! 
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Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, milletimizin terör örgütüne yönelmiş kin ve nefreti
nin bilincindedir. Devletine sadık sessiz çoğunluğun sabrı taşmak üzeredir, "bu iş artık bitsin" 
demektedir, bu oyun sona erdirilsin istemektedir. Milletimizin büyük çoğunluğu bu kararda
dır; inançlı siyasî kadrolara destek vereceğini çeşitli vesilelerle sergilemiştir. Sessiz çoğunluk, 
"ben hazırım" demektedir. Bu anlamlı tepkilerden, bize düşen, payımıza düşen mesajları, si
yaset adamı olarak, partiler olarak, devlet adamı olarak almak durumundayız. Bu mesajlar 
ve bunların sinyalleri, toplumumuzun kendisine has sağduyusu içinde verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgede cereyan eden bütün olaylara rağmen, inisi
yatif, güvenlik kuvvetlerimizdedir. Bu azim ve kararlılık, "ya bitecek ya da bitecek" şeklinde
ki siyasî kararlılıkla, en üst düzeyde.kamuoyuna defalarca açıklanmıştır. Terör örgütünün pro
paganda ve yalanlarına kananlar, ya gaflet ya da hıyanet içindedirler. 

Karşı karşıya bulunduğumuz hadise, devletin, kendine tevcih edilen silaha ve ateşe, silahla 
ve ateşle cevap vermesidir. Bize, yeryüzünde bir tek ülke gösteriniz ki; orada, güvenlik kuvvet
leri kendisine açılan ateşe çiçekle cevap versin; orada güvenlik kuvvetleri kendisine ateş açıldığı 
zaman kaçsın; orada güvenlik kuvvetleri kendisine açılan ateş karşısında sussun(!) 

Devletin güvenlik kuvvetlerine verilen silah, sadece bir caydırma vasıtası değildir; güven
lik kuvvetlerine silah, kanununun gerektirdiği şartlarda kullanılması için verilir. O silahın ne
rede ve nasıl kullanılacağım, gene hukuk devletinin kuralları tayin ve tespit etmiştir. Devletin 
güvenlik kuvvetlerinin silah kullanma yetkisini, meşru müdafaa şartlarıyla sınırlamaya kalkış
mak, eğer hukuku bilmemek değilse, kaba bir aldatmacadır. Meşru müdafaanın son derece 
ayrıntılı ve ince şartlarıyla güvenlik kuvvetlerinin görev yapmasını, silah kullanmasını, suçlu
ları yakalamasını beklemek, bir ham hayaldir. Silah kullanmada meşru müdafaa durumu gü
venlik kuvvetleri için sadece silah kullanma hallerinden birisidir. 

Meşru müdafaa, güvenlikle görevli olmayan sade kişiler ve vatandaşlar bakımından uygu
lanabilecek genel bir kuraldır. Devletin güvenlik kuvvetlerinin silah kullanmasını, bu mantık 
çerçevesinde yerine oturtmalıyız. 

Güvenlik kuvvetleri, yalnız ölecek; ama öldürmeyecek... Bu mantıkla devlet düzenini ko
rumak mümkün müdür?!. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; suçluların öldürülmesi değil, yakalanmasını savunu
yoruz; ancak, suçlular ateş kusuyorsa, güvenlik kuvvetlerimizin ateş etmek yetkisini de aynı 
içtenlikle savunuyoruz. Aksi halde, bırakınız profesyonel anarşist ve teröristleri, adi zabıta olay
larının sanıklarıyla da başa çıkmamız mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, hükümetler gelip geçicidir; kurulurlar ve dağılırlar. Ancak, Türki
ye Cumhuriyeti Devleti ebedidir ve her şeye rağmen ebedî kalacaktır; çünkü, devletine sahip 
bir millet vardır. Bu millet de desteğini, Hükümetimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin arkasına 
koymuştur. 

Güvenlik kuvvetlerimizi hukuk dışı uygulamaların odağı gibi göstermek, şer güçlerin bir 
oyunudur. Hükümetlerin gelip geçici olduğu, sık sık değişebildiği bir rejimde, devletin sürekli
liği ve toplumun esenliği, ancak kamu görevlilerinin ve iç güvenlik kuvvetlerinin hukukun üs
tünlüğüne bağlı kalmalarıyla sağlanabilir. Bu anlayışın yerleşmesi, iktidarda olsun muhalefet
te olsun, herkes için güvencedir. Hükümetimiz de bunun dışında bir anlayış ve uygulama pe
şinde değildir. Bunun dışında bir anlayış, demokrasi geleneğini ve kurallarını içlerine sindire
meyenlerin oyunudur. Çünkü, birçoğunun gözünde, iktidar kim ise, devletin sahibi de odur. 
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Haksız itham ve iddialar, bu düşünceden de kaynaklanabilmektedir. O zaman devleti yıkmak, 
iktidarı yıkmanın yolu sayılmaktadır. Bu düşüncenin yanlışlığını en iyi öğrenen toplumlardan 
biri olduğumuza inanmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli vasfı, bir hukuk devleti 
olmasıdır. Bu husus, herkes için getirilmiş önemli bir teminattır, herkese lazım olacak bir temi
nattır. Hukukun üstünlüğü, teneffüs ettiğimiz hava kadar elzemdir, gereklidir, ilk ve önemli 
şarttır. Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir toplumda, diğer özgürlüklerin haya
ta geçirilme şansı yoktur. Herkesin paylaştığına inandığım ortak tespit bu olmasına rağmen, 
bazı kişi ve kuruluşların, kendisini bunun dışında görme isteklerinin ağır bastığına tanık ol
maktayız. Kalemini veya dilini bir ihtiras çılgınlığı içinde kullananlar, zararı, karşılarındakile-
re değil, kendilerine vermiş olurlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir seçim kazanmanın, milletten sınırsız yetki alma 
anlamına gelmediğini, en iyi, Yüce Heyetinizin üyelerinin takdir edeceği inancındayım. Yani, 
hükümetleri bağlayan anayasa ve kanunlar yürürlüktedir. Hükümetlerin, iş görürken izinde 
yürüyeceği ve bağlı bulunacağı prensipler, yerleşik hukuk düzeninde belli edilmiştir. Zamanın 
değişmesiyle beraber bu kurallar da değişebilir. Değişimlerin de hangi şekilde yapılacağı, yine 
hukuk düzeninde tarif edilip tanımlanmıştır. Bir kanunu beğenmediğimiz takdirde, onun tat
bikine karşı koymak başka şeydir, onun kusurlarını göstermek, onun bozuklukları üzerinde 
muhakeme yürütmek ve onun nasıl yürürlükten kaldırılması veya yerine niçin bir başkasının 
konması lazım geldiğini belirtmek ise başka şeylerdir. 

Bizim hukuk anlayışımız şudur : istenmeyen bir kanunu, kuvvet kullanarak, zor kullana
rak ihlal etmektense, onun, aynı zamanda hatalı taraflarını göstermek ve değiştirilmesini sağ
lamak için delil kullanarak ona itaat yolunu seçmek, en akıllı yoldur. Çünkü, istenmeyen bir 
kanunu çiğnemekle ortaya konulan örnek, iyi kanunların da kuvvetini ve tatbik gücünü zaafa 
uğratabilir, bütün kanunların aynı keyfilikle ihlal edilmelerine yol açabilir. Hukukun üstünlü
ğüne inanmak ve onun gereklerini yerine getirmek, herkesin yararınadır. Kimse kendisinde si
hirli bir güç vehmederek toplumu yanlış yönlendirmeme!idir, buna da hakkı yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten, kuvvetli bir kişisel ve sosyal ahlakla des
teklenmeyen hukuk sisteminin, hiçbir insan topluluğunun mutluluğunu sağlayabildiği tarihte 
görülmemiştir. Kişisel ve sosyal ahlakın çöktüğü toplumlarda, hukuk, mutlaka soysuzlaşır, ayak
lar altında kalır, hatta, daha da kötüsü, bütün haksızlıkların aracı haline bile getirilebilir. 

Zaman zaman muhatap olduğumuz sorularınızı cevaplandırmak görevimizdir; ancak, bu
radan söylenecek her sözün, verilecek her mesajın vicdanî sorumluluğunu da taşımaktayız. Ve
rilen her mücadelenin, yapılan her davranışın, cinayet örgütünün propagandasına hizmet eder 
duruma düşmemesi gerekir; buna dikkat etmeliyiz. Olayın psikolojik yönü ile propaganda bo
yutlarını dikkate almak durumundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha önce bu kürsüden, "bitirdik, yok oldular, sonla
rı yakın" sözleri çok söylendi. Bir azim ve kararlılığın ifadesi olarak kullanılan bu sözlerin, 
millet huzurunda söylenmiş bu sözlerin hemen akabinde, bu sözleri tekzip edercesine, terör 
örgütlerince gerçekleştirilen katliamlara tanık olduk. Daha fazla insanımızın canına kıydılar; 
"biz daha ölmedik, buradayız" dercesine kan akıttılar. 
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Sizlere şunu söylemek istiyorum : Türkiye Cumhuriyetinin 50 nci Hükümetiyiz. Türkiye 
Cumhuriyetinin üniter devlet yapısının, her koşulda, sonuna kadar savunucusuyuz. Bu düşün
cemizden ve tavrımızdan geri dönüş asla mümkün değildir. Anarşi ve törerle mücadelede te
mel gayemiz, millet iradesinin mutlak üstünlüğü ve egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine 
ait olduğu gerçeğini, her şeyin hareket noktası olarak kabul etmektir. 

Milletimizin terör odaklarına yöneltilmiş nefreti, güvenlik küvetlerimizin üstün gayretlê -
ri, Parlamentomuzun, ülkenin bölünmezliği yönündeki kesin kararlılığı ve bu kararlılığın ar
kasındaki halk desteği, baskı gruplarının desteği, basınımızın desteği ve bu konudaki ısrarlı 
tutum ve kararlılık, terör örgütlerini yok etmeye, terörü tümüyle boğmaya, ona sempati du
yanları da, onu arkalayanları da, ona yardakçılık edenleri de, hangi zeminde olursa olsun, on
ları da yok etmeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün organlarıyla ve aziz milletiyle kararlı
dır. Bu terör olayı, bu kararlılıkla ülkemizin gündeminden, ama mutlaka çok kısa zamanda 
çıkacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinize içten sevgiler, saygılar sunuyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ercan. 
Muhterem milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Birinci önerge sahibi olarak, Sayın Sadak, buyurun. 
Sayın Sadak, zaman çok gecikmiştir, vaktimize dikkat edelim... 

SELİM SADAK (Şırnak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 21.3.1992 tarihinde mey
dana gelen Nevruz olaylarıyla ilgili vermiş olduğum Meclis araştırması önergesi üzerinde söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Nevruz olayları meydana geldiği sırada bölgede, Şırnak İlinin İdil 
İlçesinde idim ve olaylar meydana geldiği sırada, hemen, 70 kilometrelik yolu katederek Şır-
nak'a varmaya çalıştım. Olayları baştan sona kadar izledim, gördüm, işittim ve yaşadım. Bu 
Nevruz olaylarını eksiksiz ve gerçek şekliyle, tam olarak Yüce Kurula sunmaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, 1992 Nevruz olaylarından bir hafta önce, zamanın Başbakanı Sa
yın Süleyman Demirel, kamuoyuna bir açıklama yaparak, "yurdun her köşesinde, yurttaşları
mız, dilediği gibi, gelenek ve görenekleri çerçevesinde Nevruz Bayramını kutlayabilirler" şek
linde bir açıklama yaptılar. Halk da, zamanın Başbakanı ve bugünün Cumhurbaşkanı Sayın 
Süleyman Demirel'in bu açıklamasını takdirle karşıladı, her yerde alkışlamaya başladı, fakat, 
ne yazık ki, bu açıklama yapıldığı halde, Nevruz günü şenlik yeri kana bulandı. Bu kürsüden 
iddia ediyor ve eksiksiz olarak söylüyorum ki; Şırnak halkı, Şırnak İl merkezinde kendi yöresel 
giysileriyle "Cumhuriyet Meydanı" denen alanda toplanarak, hep birlikte türkü söylemeye baş
ladılar, yöresel oyunlar oynadılar; ama, orada PKK ile ilgili ne tek amblem vardı ne bayrak 
vardı ne de bir slogan atıldı. Eğer böyle bir şey olmuşsa, bu, devletin güvenlik güçlerinin bant
larında olacaktır. Şayet, PKK ile ilgili tek bir slogan atılmışsa, PKK ile ilgili tek bir amblem 
taşınmışsa, PKK ile veyahut da yasa dışı herhangi bir örgütle ilgili herhangi bir açıklama yapıl
mışsa huzurunuzda Sayın İçişleri Bakanından bu bantı Yüce Kurula sunmasını istiyorum ve 
Yüce Kurul da bu bantı izlesin. 

Kesinlikle tekrar şunu iddia ediyorum: Ortada hiçbir şey yokken; devletin bazı yetkilileri 
dahi, bazı polisleri dahi, bazı askerî komutanları dahi halkın bu coşkusuna katılarak, halkın 
bu yöresel bayramını kutlarken, halkla birlikte oynarken, halay çekerken; hep iddia ettiğimiz, 
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devletin içinde bulunan bazı devletçikler, gizli kişiler tarafından, yani bir astsubayın havaya 
iki el ateş açmasıyla her taraf alevlendi, her taraf tarandı; oynamakta olan, yöresel türküleri 
söyleyen halk üzerine panzerlerle gidildi, insanlar dağıtıldı. O günkü tespitlerime göre, bu Nevruz 
olayında 51 can gitti. Bu giden canların hepsi halktandır, 7 yaşındaki çocuk da 80 yaşındaki 
insan da öldürülmüştür. Bu olayda ne bir PKK'lı öldürüldü ne de güvenlik güçlerine mensup 
bir kişi öldürüldü; yalnız, halk, üzerine giden görevlilere karşı, elleriyle, taşla sopayla kendile
rini korumaya çalışmışlardır; resmî bilgilere göre de, bir polisin halk tarafından linç edildiği 
söylenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, o olaya eğer zamanında müdahale etmiş olsaydık; Yüce Kurul mü
dahale etmiş olsaydı, o insanlarımızın yaralarını sarmış olsaydı; devlet, kendini bu insanların 
yanında görmüş olsaydı; olayın rengini değiştirerek, saptırarak kamuoyuna sunmamış olsaydı, 
bu insanlara "sizi öldürenleri kanun huzuruna çıkaracağız ve yargılayacağız" şeklinde mesaj
lar da vermiş olsaydı, bence o günden bugüne kadar geçen yirmibir aylık süre içerisinde çok 
büyük olayları da engellemiş olacaktı ve halkın devlete güvenini sağlamış olacaktı. 

Değerli üyeler, hakkında Meclis araştırması açılması önergesi vermiş olduğum 1991 yılı 
Nevruz olaylarında 51 can gitti, yüzlerce araç tahrip edildi, yüzlerce ev yıkıldı ve yüzlerce insan 
göç ettirildi. Bu olayda herhangi bir silahlı çatışma olmamıştır. Karşı taraftan atılan tek bir 
silah dahi yoktu. Eğer varsa, Sayın İçişleri Bakanımız, -tekrar, tahrik edici sloganlar atmadan, 
hiç kimseyi töhmet altında bırakmadan- bu kürsüden açıklasın ve bantı Yüce Kurulun bilgisi
ne sunsun. 

O günden bugüne kadar, onlarca Şırnak olayı yaşandı. Akşam halk, televizyonları başın
da, yaşanmış bir olayı, bir olguyu, değişik bir şekilde, saptırılmış olarak öğrendiği zaman... 
Bir örnekle bunu açıklamak istiyorum : Dün gece değil, evvelsi gece, Şırnak'ın Cizre İlçesinde, 
ikisi bebek, birisi 60 yaşlarında 5 kişi, devletin atmış olduğu... Bunu üzülerek söylüyorum, 
devlete karşı herhangi bir kastım yoktur, üzülerek devleti suçlu göstermeye çalışıyoruz; Biz, 
burada devleti gururla anlatmak istiyorduk, devletin iyi yönlerini anlatmak istiyorduk, devle
tin halktan destek aldığını anlatmak istiyorduk; fakat, suçlu kim olursa olsun, üzerine gitme
miz, yargı huzuruna çıkarmamız gerekir. Devletin atmış olduğu bir havan topu Şırnak'ta bir 
eve isabet etmiş, ikisi bebek, birisi 60 yaşında 5 insan öldürülmüştür. Peki, bu insanları başka
ları Öldürdü desek bunda bir yarar varsa, bu, devletin birliğine bir fayda, bir katkı sağlıyorsa, 
hep birlikte bunu söyleyelim; fakat, olayı yaşayan insanlar, olayın nasıl oludğunu, merminin 
kimden geldiğini, olayı kimlerin meydana getirdiğini biliyorlar. Akşam TRT-1'den açıklanıyor, 
"PKK terör örgütü şunu yaptı..." Bu, hem PKK'ya güç sağlamaktır hem PKK'nın güçlü oldu
ğunu göstermektir hem de halkın desteğini yitirmek demektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Siz PKK'y» savunuyorsunuz... 
SELİM SADAK (Devamla) — Hayır efendim, biz PKK'yı savunmuyoruz; biz, sivil insan

ları öldüren her gücü nefretle kınıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Haydi canım sen de!.. 
SELİM SADAK (Devamla) — Çocukları öldüren, halkı öldüren, köyleri boşaltan, insan

ları katleden, yargısız infazlar meydana getiren herkesi, Yüce Kurul huzurunda kını
yorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Söyleyin, emir verin de dursun PKK. 
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SELİM SADAK (Devamla) — Efendim, gelin, Cizre'ye gidelim, Şırnak'a gidelim, halk 
ne diyorsa onu yapalım, halk nasıl söylüyorsa, halkın dediğini yapalım, 

PKK'yı yok etmenin yolu, demokrasiden geçer, demokrasinin Türkiye'de uygulanmasın
dan geçer. Tarih boyunca, Kürt halkının istemleri olmuştur, demokratik talepleri olmuştur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bağlamaya gayret edin efendim. 
SELİM SADAK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bir Kürt sorunu vardır; kim he söy

lerse söylesin, tarih boyunca, cumhuriyet tarihinden önce de vardı, şimdi de vardır. 
* İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Olsaydı, burada siz olmazdınız. 

SELİM SADAK (Devamla) — Kürt halkının bazı demokratik talepleri vardır. Kürt halkı
nın bu demokratik talepleri karşılanmalıdır, 12 Eylül Anayasası kaldırılarak, çağdaş bir Ana
yasa yapılmalıdır. Böyle bir Anayasayla, kişilerin hak ve özgürlükleri sınırlandırılmamalıdır. 
Kürt sorununun ve çözümlerinin özgürce tartışılabileceği bir demokratik ortam yaratılmalıdır. 
Her türlü siyasal düşünceye, ifade ve örgütlenme özgürlüğü getirilmelidir. Olağanüstü hal, bü
tün kurum ve kurallarıyla kaldırılmalıdır. Bölgede yaşanan olaylar, net ve açık bir şekilde ka
muoyuna sunulmalıdır. Bu şekilde, Kürt halkının desteğini almak mümkündür. 

Bu vesileyle, Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (DEP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeleri birleştirerek müzakere ettik; yani, 12 önerge 
1 önerge haline geldi. Şimdi, bütün önerge sahiplerine söz vereceğim; ama, bir haksızlık orta
ya çıkacak, o zaman gruplar da 12 önergenin her biri için konuşma hakkı isteyecekler, Zaman 
da çok geçti; fakat, Sayın Yurtdaş'ın, oturumun başından beri çalıştığını, bir hazırlık yaptığını 
gördüm. 

Sayın Demir... 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Sayın Başkan, ben de konuşmak istiyorum, hakkımı kul

lanmak istiyorum. Lütfen... 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, ben şimdi Sayın Sadak'ın vaktinden kestim; size ayrı 

ayrı söz veriyorum; size, Sayın Sadak'tan kestiğim vakti kullandıracağım. 
Sayın Yurtdaş, buyurun. (DEP sıralarından alkışlar) 

SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) —- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bundan yaklaşık 
olarak yirmi ay önce bir önerge vermiştik v ebirinci imza sahibi idim; ancak, ne yazık ki, yirmi 
ay sonra görüşmeye başlıyoruz. 

Aslında, önerge konusu olayların sıcağı sıcağına araştırılmasının, bu anlamda gerçeklerin 
ortaya konulmasının büyük hayatî öneme sahip olduğunu her hukukçu arkadaşım çok iyi bi
lir. Çünkü, deliller zamanında toplanmadığında, özel olarak karartılmasa dahi, silikleşmesi 
ihtimali yüksektir. Ancak, silikleşmesi, halkın bağrında açtığı yaranın giderilmesi anlamına 
gelmemektedir. Bu nedenle, bu önergenin bugüne kadar Parlamento gündemine gelmemiş ol
ması -bu ve benzeri olayların araştırılması için, doğrunun ortaya konulması için- çok büyük 
bir talihsizliktir. 

Ayrıca, bu ve benzeri araştırma önergelerinin 12 tanesinin aynı günde görüşülmesi de bir 
eksikliktir, Çünkü, böylesi bir yaklaşım, gerçekleri ortaya çıkarma amacına değit, verilmiş öner
gelerin eritilmesi amacına dönüktür. Bu tablo, 49 uncu ve 50 inci Koalisyon Hükümetlerinin, 
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hem bu olaylar karşısındaki duyarsızlığını hem de yangından mal kaçırırcasına bu önergelerin 
usulen görüştürülmesi amacını ortaya koymaktadır. Bu, toplumsal yarara ters düşen amaçla
rın, halkı, seçilmişleri derinden yaraladığını, yaralayacağını bilmenizi isterim. 

Sayın milletvekilleri, görüşme konusu -benim imzacı olarak yirmi ay önce verdiğim- öner
gede, hukukçu titizliğiyle araştırılması gereken çok önemli bir olay vardır. Bu olay, Savur İlçe
sinin Yazır ve Taşlık Köylerinde yürütülen operasyonlar sırasında 9 sivil masum vatandaşımı
zın, güvenlik adına hedef haline getirilip öldürülmeleriyle, yanlarına konan silah ve benzeri 
aletlerle PKK'lı olarak lanse edilmeleridir. 

Biz, Türkiye'de yaşanan bütün sorunların, barış içerisinde, siyasal zeminde ve tartışılarak 
çözülmesine taraftarız, bunun ısrarlı savunucusuyuz. Bu anlamda, hiçbir arkadaşımız kuşku 
duymasın; sivil, savunmasız, silahsız masum vatandaşlarımızın öldürülmesine, kesin olarak ve 
kaynağina bakmaksızın karşıyız. 

Bu yüzden, Yüce Parlamentoda, bu önergeye konu masum vatandaşlarımızın ve önergele
rin birleştirilmiş olması nedeniyle diğer önergelerdeki olayların ve vatandaşlarımızın durumla
rını bütün açıklığıyla ortaya konmasını sağlayacak bir Meclis araştırması komisyonu oluştu
rulmalıdır. 

Toplum, bu ve benzeri olaylar nedeniyle çok ağır yaralar almaktadır. İnsanlarımızın, dev
lete, hükümete ve Parlamentoya olan güveni ağır sarsıntılar geçirmektedir. Hiç kimsenin, bu 
gelişmelere kulağını tıkama hakkı yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, her vatandaş gibi sizler de, göz attığınız gazetelerden, 
izlediğiniz televizyonlardan, benim gibi dehşete kapılıyorsunuz diye düşünüyorum. "Şu kadar 
PKK'lı öldürüldü, şu kadar güvenlik görevlisi veya korucu şehit edildi" şeklinde spot haber
ler; insanların ölümüne, ailesinin ve yakınlarının dul, yetim/kimsesiz, yersiz, yurtsuz kalmala
rına neden olan bu gelişmeler, devletin, Hükümetin izlediği politikalar sonucunda, âdeta maç 
skoruna dönüştürülmüştür; neredeyse tamamen kanıksanır hale getirilmiştir. Toplum bunu hak 
etmiyor, insanlık ülküsünden nasibini almış hiç kimse bunu hak etmiyor. Bu nedenle Parla
mento, bu önerge konusu olay da dahil olmak Üzere her bir olayın araştırılması için tarihsel 
bir sorumlulukla karşı karşıyadır. 

Eminim ki, bu Parlamentoya seçilmiş siz saygıdeğer arkadaşlarım, bırakın bu olayları ya
şayan biri olmak, yaşayanları dinleme şansını kendinizde yaratsanız dahi -ne yazık ki, önemli 
bir bölümünüz, sadece tek yanlı bilgi bombardımanına maruz kalmış bulunuyor- bizimle aynı 
acıları duyarak bu kürsüden konuşur, uyarırsınız. 

Hükümet, olayları, olduğu gibi değil, yorumlamak istediği gibi. aktarıyor. Haddizatında, 
sistem, olayların taraflı olarak Parlamentoya ve kamuoyuna yansıtılmasını sağlayan bir nite
liktedir. Bir operasyonda, operasyonlara katılanların değerlendirmesi, Hükümetin resmî görü
şü haline geliyor. Bu yüzden Meclis, her bir olayı bizzat değerlendirmek yükümlülüğü altında
dır. önerge konusu olaydaki resmî görüş, operasyonu yürütenlerin dikte ettiği düşüncelerdir. 

Sayın milletvekilleri, 1978'den 1987 yılına kadar sıkıyönetim, o tarihten bugüne kadar da 
olağanüstü hal rejimi uygulanmaktadır. Tüm bu uygulamaların gerekçesinde, bölge halkının 
arzusuna uygun düştüğü için yapıldığı iddia edilmektedir. 

Hükümete ve bu fikri onaylayan bütün kurumlara buradan sesleniyorum : Eğer bu dü
şüncelerinde samimî iseler, bugünkü yönetimin devamı konusunda, halkoyuna, referanduma 
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başvursunlar; bölge halkının düşüncesine, iradesine saygı duyacak bir yaklaşım içerisine gir
sinler. Bu kurum ve siyasî partiler, önerge konusu olayların yaşandığı ve dalga dalga yayıldığı 
yerlerden bir bütün olarak "ret" alırlar; yani, yönetim anlamında sınıfta kalırlar. Bu durum, 
halkın iradesine karşı gerçekleri saptırmakla eşanlamlıdır; bu, güneşi balçıkla sıvamaktır. 

Kısa bir süre önce, iktidar partileri ve aynı şablonun ürünleri partilerin desteğiyle çıkarı
lan ve seçme ve seçilme hakkını zedeleyen, bütün Anayasa ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı 
olan Seçim Yasasındaki değişiklikler, bu anlamda, demokrasiye deli gömleği giydirmek anla
mını taşır. 

İşte, önerge konusu olaylara kulağını tıkayan, görmezlikten gelen ve halkın bilincine çık
masını engelleyen iktidar partileri ve diğer onaylayıcıları, bir avuç oy için, halkın iradesini, 
demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini, dünya uygarlık sürecinin bir parçası olma olgusunu, 
ayaklar altına almaktadırlar; bu, böyle bilinmelidir. Yarın, en çok, demokrasiye ve insan hak
larına saygı gösterilmesine, yine, buna oy verenler ihtiyaç duyabilir; zaman içerisinde duydu
lar. Daha 12 Eylülün bıraktığı yaralar iyileşmedi. 

Sayın milletvekilleri, zaman içerisinde bu kürsüden, resmî ideolojinin teorik ve uygulama 
anlamında gerçek iflasını yansıtan pek çok konu ve olayhakkında bilgiler verdik. Bu bilgiler 
için, doğru ve önyargısız cevaplar vermek yerine, hemen her seferinde, bugün olduğu gibi, ya 
suskunlukla geçiştirildi ya da bu kürsüden yer, zaman ve isim vermek suretiyle aktardığımız 
olaylar hakkında, gerçeklerle ilgisi olmayan, salt demagojiye dayanan, tahrike dayanan açıkla
malar yapıldı. Bu Parlamentodaki parmak sayısının arkasına geçilerek, siz sayın milletvekille
rinin bilinci karartılmak istendi. Bu nedenle, bu Yüce Parlamentonun, bu ve benzeri olaylar 
konusunda zaman geçirmeden harekete geçme yükümlülüğü vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünya globalleşiyor; sınırlar, uluslar, renkler, halklar, 
dinler, diller, mezhepler birbirine karışıyor ve bu anlamda gündemde olan, dünya yurttaşlığı
dır. Bu yüzden, Türkiye'nin bütün insanları; Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla.Çerkeziyle, sorunla
rını, barış içerisinde, dünyadaki ilgili bütün gelişmeleri de didaktik bir üslupla inceleyerek çöz
mekle yükümlüdürler. Bu anlamda, 49 uncu Koalisyon Hükümetinin devlet adına kabul ettiği, 
50 nci Hükümetin de ilkelerine bağlı kaldığı program çerçevesinde Kürt realitesinin gerekleri 
derhal yerine getirilmelidir. Kürt sorunu çözümlenerek, böylece, demokrasinin önündeki en 
büyük engel kaldırılmalıdır. Toplumsal barışı, huzuru, esenliği sağlamanın yolu budur. Bu an
lamda Kürt sorunu, dil kültür, tarih, sosyoloji, eğitim, örgütlenme ve bir kimlik sorunu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Salt askerî tedbirlerle alınan önlemlerin, sorunu hangi boyutlara getir
diğini -her gün biraz daha yaşayarak- ne yazık ki tanık oluyoruz. 

Bu imkânsız değildir... Anayasalar, yasalar ve teamüller ve bunların ürünü kurumlar; hiç
bir zaman, tarihsel, sosyolojik, toplumsal gelişmelerin önüne engel olan ve bu halleriyle savu
nulan birer unsur olarak değerlendirilmemelidir. Her şey insan içindir. Hiçbir insanımızın, si
lah sesleri altında, sofrasına şiddetin ve kanın sıçradığı toplumsal atmosferi yaşamak istemedi
ğinden hepimiz eminiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın... 
SEDAT YURTDAŞ (Devamla) — Bu Parlamento, sözünü ettiğim barış ortamını sağla

mak göreviyle karşı karşıyadır. Ya bunu yapar, ya da görevlerini yapmamış, dahası yetkilerini 
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kullanmamış, dahası devretmiş bir parlamento olarak tarihe geçer. Daha geç olmadan, gere
kenleri yapmakla yükümlüyüz; yine daha geç olmadan, bu Parlamentonun sayın üyeleri, bıra
kın bakkal olmayı, bakkal çırağı olsalar dahi "buradayız" diyebilmeliler, diyebilmeliyiz. 

Eğer bu gerçekleşmezse, Parlamento duyarsız kalır, Hükümet tek yanlı biçimlendirmeye 
devam eder, egemenlik milletin temsilcilerinin değil de, atanmışların, asker ve sivil bürokrasi
nin elinde kalmaya devam ederse, biz daha çok bu tür araştırmaları getirmek zorunda kalaca
ğız ve olaylar hakkında gerçek bilgi sahibi olmayan pek çok arkadaşımız da "ret" oyu ver
mekle yüz yüze kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, birinci imzacı olarak verdiğim önergelerdeki olaylar son derece va
himdir. 24.4.1992 tarihinde Kuzerip'te gerçekleştirilen operasyonda 9 sivil vatandaş öldürül
müştür; bunun araştırılması, bu konuda gerçeklerin ortaya konulması zorunluğu vardır. Ab-
dülkerim Kortak, oğlu M. Cazım Kortak, Rıza Akbaş, Adil Kılıç, Orhan Kılıç, Mustafa Ok, 
Kemal Ok, Eyüp İlhan, Hıdır Temirtaş'ın durumu budur. 

Zaman sınırlı olduğu için sadece özetleyerek geçmek durumunda kaldım. 
BAŞKAN — Bağlayalım... 
SEDAT YURTDAŞ (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Lice olayı da, aynı şekilde, bu Parlamentonun araştırmasına muhtaç bir hale gelmiştir. 

Daha kolay ve kestirme olması açısından, Yalçın Doğan'ın "Güvercinler Birer Birer" başlıklı 
yazısından ... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bağlayalım efendim. 
SEDAT YURTDAŞ (Devamla) — Toparlayacağım efendim; çok önemli. 
Okuyorum : "Hulusi Sayın, İbrahim Selen, iki korgeneral; ikisi de güneydoğuda jandar

ma bölge asayiş komutanı, ikisi de öldürülüyor. İki emekli korgeneralin ortak yönleri, güney
doğuya ılımlı yaklaşımları, yani ikisi de güvercin. 

Derken, Jandarma Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis bir uçak kazasında yaşamını yitiri
yor. Ne ilginç rastlantı; Bitlis de güvercinlerden... 

Diyarbakır'daki komutan Tuğgeneral Bahtiyar Aydın; Cumhurbaşkanı Demirel'in deyi
miyle, bir kör kurşunla can veriyor. Rastlantıya bakın ki, Aydın da güvercin; sertlikten yana 
değil hiçbiri. 

Film devam ediyor : Çok şey bilen Binbaşı Cem Ersever öldürülüyor; onun yakın arkada
şı Yüzbaşı Mustafa Deniz de, Ersever'den bir gün sonra ölü olarak bulunuyor. Arkasından, 
Ersever'in sevgilisi, Suriye gizli servisinin adamı olarak bilinen Mahsune de öldürülüyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen bağlayalım efendim. 
MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) — Okuduk onları. 
SEDAT YURTDAŞ (Devamla) — Okuduysanız anlaşılır. 
Son bir cümle ile bağlamak istiyorum Sayın Başkanım; gösterdiğiniz müsamahaya da te

şekkür ediyorum. 
Bu anlamda, vermiş olduğumuz Lice ile ilgili araştırma önergesinin kabulü, bir komis

yonca gerçeklerin ortaya konulması anlamında zorunludur. 
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Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ile koruma görevlisi Uzman Çavuş Yüksel Bayar'ın kaza sonu
cu mu, yoksa yapılan açıklamalarda ısrar edildiği şekilde mi öldürüldüğünün aydınlatılması; 
bu çerçevede, Lice'deki olayların bir çatışma sonucu mu, yoksa tek taraflı bir saldırı mı oldu
ğunun aydınlatılması; olaylardan önce polis ve askerlerin kendi çocuklarını okullardan almış 
olmaları göz önüne alınarak, diğer öğrencilerin 24 saat okulda kalmaları olgusunun açıklan
ması; ölü ya da diri, hiç kimsenin çatışmada ele geçmemesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen... Ben bağlatmak istiyorum, ama siz yine tamamlayamıyorsunuz. 
SEDAT YÜRTDAŞ (Devamla) — Tüm bu olaylar, Meclisin araştırmasına muhtaçtır. Bu 

Meclisten, bugün, bu olayların araştırılması konusunda bir karar çıkmalıdır. Bu, tarihsel bir 
görevdir. 

Bu itibarla da, Başkana, gösterdiği toleranstan dolayı saygılarımı sunuyor, hepinize teşek
kür ediyorum. (DEP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, grupları ve şahısları adına konuşanlar, herkes, araştır
manın açılması lehinde konuştular. Mesele bu noktaya geldi, vakit de bu durumda. 

Sayın demir, uygulamamı içinize neden sindiremediniz; buyurun onu izah edin; size o ba
kımdan söz veriyorum. 

MUZAFFER DEMİR (Muş) — 5 dakikalık söz hakkımı kullanmak istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hayır; uygulamamı neden beğenmedin, onu izah edeceksin. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Aynı şeyi söyleyeceksen gelme... 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Hayır; söyleyeceklerim önemli şeyler. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Bu konuda usul hakkında söz istemedi ki... 
BAŞKAN — Siz konuşun onun yerine. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Söz alma hakkı var. Ben tutumunuz hakkında söz alı-

rım.diğer grupların da konuşması gerekir. 
BAŞKAN — Arkadaşınız sözü size versin, kınamayı siz yapın... Bazen zor anlaşılıyor ba

zı konular; kavrayamadınız... 
Buyurun Sayın Demir. 
MUZAFFER DEMİR (Muş) •— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 1994 yılına girdiğimiz 

şu günlerde, ülkemize, halkımıza, Türkiyemize barışın, demokrasinin, kardeşliğin gelmesi di
leğiyle ve yine bölgemizde -güneydoğuda, doğuda- devam eden kirli savaşın, akan kardeş kanı
nın durması temennisiyle hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin şu anda içerisinde bulunduğu durum -takdir edersiniz 
ki- hiç iyi bir durum değildir. Türkiye Cumhuriyeti, belki tarihinde en bunalımlı dönemini ya
şamaktadır. Ekonomisi kötüye gitmektedir. Dış politikada; neredeyse dış politikası, hedefle
nen hedeflerin dışında çok kötü bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Başbakan yılın lideri seçildi, haberin yok mu? 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Başbakan belki güzelliğiyle yılın lideri seçilmiş ola

bilir; ama icraat önemlidir, Türkiye'nin geldiği nokta önemlidir. (DYP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen... Vakte ihtiyacımız var, karşılıklı konuşmayalım. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Başbakanımız, yılbaşını Di

yarbakır'da kutladı. Yılbaşını Diyarbakır'dan kutlarken, teröre iki yıl içerisinde ödenen, har
canan 400 trilyon lira Türk parasından bahsetti. Bu 400 trilyon Türk Lirası, Türkiye'nin geçen 
yılkı bütçesinin miktarı kadar paradır, bu para, salt güvenlik amaçlı olarak kullanılmaktadır. 
Koruyucu verilmektedir, helikoptere verilmektedir, gizli ajana verilmektedir, panzere verilmek
tedir, cezaevi ve karakollar yapılmaktadır. Ama, Türkiye insanı, insanlarımız, telekümonikas-
yon ve iletişim çağının yaşandığı dünyada, globalleşmenin yaşandığı dünyada, ülke sınırlarının 
yıkıldığı, tek bir dünya ulusunun, Avrupa ulusunun oluştuğu bir dünyada, açlık ve sefalet çek
mektedir. İnsanlarımız, bir kör inat uğruna birbirini boğazlamakta ve öldürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tarihi incelerseniz, Kürt halkı ile Türk halkının buluştuğu üç önemli 
tarihî dönem vardır: Birincisi, 1071 Malazgirt Meydan Savaşıdır; Türklere, Oğuz boyuna Ana
dolu kapısını açan savaştır. Bu savaşta Kürt halkı, Türk halkının yanında olmuştur. 

İkinci tarihî dönem, 1514 Çaldıran Meydan Savaşıdır. Safavi İmparatorluğu güçlenmekte, 
kuvvetlenmekte ve Anadolu'daki insanlar için, Osmanlının hükümranlığı için tehdit oluştur
maktadır. Yine bu tarihî dönemde de Kürt halkı, Türk halkının yanındadır, yine onunla birlik
te omuz omuza savaşmıştır ve safevi ordularını yenmiştir. 

Üçüncü önemli dönem, Birinci Dünya Savaşı dönemidir. Osmanlı darmadağındır, Fran
sızlar güneyi işgal etmiştir, İngilizler İstanbul'a yerleşmiştir, İtalyanlar Antalya'ya yerleşmiştir, 
Osmanlı Mondros'u, Sevr'i imzalamak durumunda kalmıştır; ama, Kurtuluş Savaşının başla
dığı yeri bir görün, hassaten rica ediyorum bir düşünün, bakın aynı şeyleri konuşmuyorum, 
Kurtuluş Savaşının harcı Erzurum'da atılıyor. Eruzurum Kongresinin Divan Başkanı Hacı Musa 
Beydir. Hacı Musa Bey, benim halamın kocasıdır. Erzurum Kongresinin bir başka Divan Üyesi 
Hasenanlı Halit Beydir, o da benim dedemdir. 

Değerli arkadaşlarım, Sivas'a gidilmiştir, Ankara sırtlarında Mustafa Kemal Atatürk'ü Ba
lâ'nın ve Haymana'nın Kürt aşiretleri karşılamıştır. Çapanoğlu'nun, Anzavur'un kurşun sesle
rinin Mustafa Kemal'in karargâhının bulunduğu Keçiören'de duyulduğu bir sırada Mustafa 
Kemal'in muhafızlığını, korumalığını Kürtler yapmıştır. Yani şunu demek istiyorum : Bu ülke
nin her karış toprağında, milimetrik toprağında Türk halkı kadar, Kürt halkının da kanı ve 
emeği vardır. Şimdi nedir peki bu kör inat, nedir yani?.. Türkiye'nin taraf olduğu, uluslararası 
anlaşmalar vardır. Paris şartı vardır, AGİK vardır, Helsinki Nihaî Senedi vardır, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi vardır, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vardır; peki, Anayasamıza gö
re, Türkiye'nin taraf olduğu bu anlaşmalara Türk Devleti, Türk hükümetleri uymak zorunda
dır, durumunda değil midir? 

Bir insan kendi dilini, kültürünü özgürce kullanmayacak... Bakınız ben şimdi samimiye
timle söylüyorum, keşke Türk bir anneden, Türk babadan doğmuş olsaydım ve bir Türk aydı
nı, bir Türk demokratı olarak bu kürsüden sizlere, Yüce Meclise aynı düşüncelerimi, aynı duy
gularımı ifade edebilseydim; ama, ben bir Kürt anneden, bir Kürt babadan doğdum... (DYP 
sıralarından "Ne fark eder sen de aynı şeyleri söyleyebiliyorsun" sesleri) 

Efendim, farz edelim ki, Türk... Peki efendim, konuştuğu ayrı bir dil var, bu dilin fonetiği 
ayrı, dil grameri ayrı, cümle yapısı ayrı. Temsil ettiği fizyonomi, fenotip olarak ayrıdır... 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Aslını inkâr etme... 
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MUZAFFER DEMÎR (Devamla) —- Şimdi efendim, yani siz bir şeye illa da budur diye
mezsiniz. Niye, birlikte kardeşçe yaşasak; niye, yeni bir milliyetçilik anlayışı geliştirsek, bu mil
liyetçilik Anadolu milliyetçiliği olsa, herkesi kucaklayan bir milliyetçilik olsa... (DYP ve ANAP 
sıralarından "Zaten öyle... Zaten öyle, ne farkı var?.." sesleri) 

öyle değil efendim... Öyle değildir... (DYP sıralarından gürültüler) 
Şimdi hepinize saygılar sunarken meseleye girmek istiyorum... 
BAŞKAN — Hayır, bağlamak istiyorsunuz... 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Efendim, 27-28 Mayıs 1992 günü Muş-Bingöl-Varto 

yol ayrımında 5 vatandaş bir minibüsün içerisinde yakalanıyor. Bunların 3'ü silahlı PKK mili
tanı, 2'si sade vatandaş Muş merkezine bağlı Üçsırt Köyüne akşam saat 22.00 sularında 3 PKK'Iı 
militan köyün minibüsçüsünün evine gidiyor, silah zoruyla minibüsçü ve yanındaki yardımcı
sını minibüse bindirerek "Bingöl istikametine götüreceksiniz" diye tehdit ediyor ve Bingöl is
tikametine giden minibüs Varto-Bingöl-Muş yol ayrımında, güvenlik güçlerinin kurmuş oldu
ğu barikata denk düşüyor ve yakalanıyorlar. 5 insan -ki, o dönem yoldan gelip geçmekte olan 
araçların, yolcuların gözleri önünde- tesirsiz hale getiriliyor, yakalanıyor ve Muş Alay Komu
tanlığına götürülüyor ve ertesi günü bu 5 vatandaşın cesedi ailelere teslim ediliyor. Versi Çağla
yan ve Saim Çelik isimli vatandaşların yakınları yakınlarının cesetlerini alıyorlar, ama diğer 
PKK'Iı militanların cesetleri ortada kalıyor. Olay biraz şüphe vericidir; çünkü, olayın meydana 
geldiği Murat Nehri üzerindeki köprünün altındaki olayda cumhuriyet savcılığının ve avukat
ların yapmış olduğu araştırmada beş ayrı yerde beş ayrı kan izine rastlanıyor ve yerde, o kan 
izlerinin bulunduğu toprak parçaları içerisinde saç tellerine rastlanıyor, beyin parçalarına rast
lanıyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayalım. Zaten bunları araştırmak için açacağız. 
MUZAFFER DEMlR (Devamla) — Çok önemli bir olay. Şimdi, adliyeye intikal etmiş 

bir olayı size burada izah etmeye çalışıyorum Başkanım affınıza sığınıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen, özetleyerek... 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Cumhuriyet Başsavcılığı dava açıyor. O akşam alay 

komutanlığında görevli olan subayın ifadesi aynen şöyle : "Saat 4 suları gibi, sivil giyimli ve 
MİT mensubu olduklarını iddia eden 7 kişi geldiler "sorgulamalarını biz yapacağız' dediler 
ve bu 5 şahsı onlara teslim ettik gitti." 

Muş Savcısı Nail Yalçın'ın, olayı başlatmak için, tahkikat açmak için -2937 sayılı MİT 
Yasasının 26 ncı bendine göre, MİT mensupları hakkında dava açabilmek için Başbakanlıktan 
izin alması gerekiyor-Adalet Bakanlığına, dolayısıyla Başbakana müracaat ediyor, ama müra
caatı reddediliyor "MİT Mensuplarını yargılayamazsınız" deniliyor ve olay böylelikle kapanıyor. 

Şimdi, benim o tarihlerde eski İçişleri Bakanımız Sayın İsmet Sezgin'e yöneltmiş oldu
ğum soru önergeme Sayın Sezgin'den aynen şu cevabı almıştım. Bakınız, ben size, vermiş ol
duğu yazılı yanıtı okuyayım: "Yakalanan 5 PKK militanıyla, yakalandıkları mahalde buluş
mak üzere gelen bir PKK örgüt mensubu grupça güvenlik güçlerine ateş açılmış, açılan bu ateş 
sırasında yakalanan 5 militan ateşe maruz kalarak ölmüştür." 
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MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Şimdi, İçişleri Bakanı diyor ki, "Yakalanan 5 PKK 
militanı karşı taraftan gelmekte olan diğer PKK'h grubun açmış olduğu ateş sonucu öldüler." 
Bağımsız yargının savcısı da diyor ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından tapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen, sadece bağlayacaksınız... 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — "Hayır, yaptığım tahkikata göre bu insanlar sağ ola

rak yakalandılar alay komutanlığına götürüldüler, ana 7 kişilik bir MİT Timi alıp bunları gö
türdü, muhtemelen bunları öldüren onlar; ancak, bu konuda MİT yasası yargı olarak önümü 
kapatıyor, ben bunları yargılayamıyorum." 

Şimdi, bu kadar şüpheli bir olay var. İçişleri eski Bakanımız -İsmet Ağabey beni bağışla
sın, burada mı bilmiyorum- İsmet Ağabeyin ifadesi böyle, cumhuriyet savcısının ise ifadesi bu. 
Peki, bunu ortaya çıkarmak, doğruyu ortaya çıkarmak, hukuk devleti olduğumuzu iddia etti
ğimiz bir ülkede yaşıyoruz, bu bizim Yüce Meclisin görevi değil midir? 

Bakın, Yüce Meclis aynı gerekçelerle 1943 yılında... 
BAŞKAN — Tamam efendim, onu isteyin, bağlayın.. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Özalp'ta General Mustafa Muğlalı tarafından katle

dilen 33 vatandaşın hukukunu aradı ve Mustafa Muğlalı'y» yargı önüne çıkardı. Yani, 1943 yı
lındaki bu Meclis bu görevini yerine getirdi. Eğer biz 1994'ün Meclisi, modernleştik, demokra-
tikleştik dediğimiz bir ülkenin Meclisi, 1943'ün Meclisine göre bu adımı atamazsak, affınıza 
sığınarak, bir milletvekili olarak utanırım. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (DEP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Meclis araştırması önergeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
12 önerge de Meclis araştırması açılmasını istiyor, o nedenle önergeleri oylarınıza sunacağım. 
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması açılması kabul edildiğine göre; Meclis araştırması yapacak komisyo

nun 11 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ı 
Muhterem milletvekilleri, sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 12 Ocak 

1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saali : 19.42 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

J, — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül İlçesinin içme suyu ihtiyacına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumburacıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2369) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibi
nize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
Iıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler** adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan lş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül İlçesine içme suyu temini ve ilçe su tesisatının yenilenmesi. 

TC. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 11.1.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/42 
Konu : Ankara Milletvekili M, Vehbi Dinçerler'in 

Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 14.12.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2369-6446/28368 sayılı 

yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Güdül İlçesinin içme 

suyu tesisine dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Güdül tlçesi içme suyu tesisinin inşası tiler Bankası Genel Müdürlüğünce gerçekleştirile
rek 14.3.1989 tarihinde geçici kabulü, 27.3.1990 tarihinde de kesin kabulü yapılmış olup; bu 
tarihlerden sonra söz konusu tesisle ilgili olarak Belediyesinin herhangi bir talebi veya müraca
atı olmamıştır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış 'in, Nevşehir çevre yoluna üst geçit yapılma
sına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yaalı cevabı (7/2475) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğini saygı ile arz ederim. 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Sorular : 
1. Nevşehir çevre yolunda Nevşehir-Ürgüp, Avanos kavşağı ile Nevşehir-Gülşehir kavşa

ğına üst geçit yapılması düşünülmekte midir? 
2. tik projede bu kavşaklarda üst geçitler var mıydı? 
3. İlk projedeki üst geçitler neden projeden sonradan çıkarıldı? 
4. Şehir içerisinde kalan ve trafik yoğunluğu bulunan ve turistik özelliği de bulunan bu 

kavşaklar ileride ölüm saçacaktır. İleride meydana gelecek kazalar için ne tedbirler düşünül
mektedir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 11,1,1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2A/44 
Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm 

Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 15.12.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2475-6560/28465 sayılı 

yazısı. 
ligi yazı ilişiğinde alınan Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, çevre yoluna üst geçit 

yapılması hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Nevşehir çevre yolu projesi planlama aşamasında iken, Nevşehir-Ürgüp-Avanos kavşağı

nın köprülü kavşak olarak düzenlenmesi düşünülmüş ve imar planına işlenmiştir. 
Uygulama projeleri yapılırken, konu daha detaylı olarak araştırılmış ve bu kavşakta köp

rülü kavşak yapımını gerektirecek teknik esasların henüz oluşmadığı tespit edildiğinden, uygu
lama projesi hemzemin kavşağa göre yapılmıştır. 

Gülşehir kavşağı ise planlama aşamasından itibaren hemzemin olarak düşünülmüş ve uy
gulama projeleri de buna göre hazırlanmıştır. 
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Belirtildiği gibi, herhangi bir proje değişikliği söz konusu değildir. Ancak, Belediye Mec
lisinin aldığı karar ile kavşağın, hemzemin olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Sözü edilen hemzemin kavşaklarda gerekli trafik işaretlemeleri yapılmak suretiyle kazala
ra karşı teknik önlemlerin alınması planlanmıştır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
3. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, ŞuhUt-Karaadilti Dinar yolunun ıslahına ilişkin 

sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı (7/2619) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

1. Şuhut-Karaadilli-Dinar yolunun dar olması nedeni ile bu yolda çok sayıda trafik ka
zası olmakta ve can kaybına yol açmaktadır. Bu yol, aynı zamanda Konya-Çay-Karaadilli-Dinar 
güzergâhı ile Ankara ve Konya'dan gelen kamyonların Antalya bölgesine geçişte sıkça kullan
dıkları kestirme bir yol olduğu için yol trafiği hayli yüksektir. Çay-Karaadilli-Dinar ve Şuhut 
Karaadilli yollarının ıslahı çalışmaları ne zaman gerçekleştirilecektir? 1994 yatırım planına da
hil edilecek midir? 

T.C. o 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 11.1.1994 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/40 
Konu : Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın 

Yazılı Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M.'nin 6.12.1993 gün ve A.Oİ.O.GNS.0.10.00.02-7/2619-6724/28736 sayılı yazısı. 
ilgi yazı ilişiğinde alınan Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Şuhut-Karaadilli-Dinar yo

lunun ıslahı hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
il yolları ağında bulunan 85 km. uzunluğundaki asfalt kaplamalı Çay Ayr.-

Karaadilli-13.BI.Hd. yolu, Çay ayrımından itibaren 30 km. olup, geçmiş yıllarda projeli olarak 
onarımı yapılmış ve standart hale getirilmiştir. Platform genişliği 8 m. olan yolun devamında 
bu genişlikler Km. : 30+000 - 45+000 kesiminde 6 m.'ye, Km. 45+000 - 85+000 kesiminde 
de 5 m.'ye düşmektedir. II yolunun 1993 yılı Y.O.G.T. değeri 1 014 araç ve ağır taşıt yüzdesi 
ise40'tır. Bu yolun onarılarak iyileştirilmesi halinde, Çay-Afyon-Sandıklı-Dinar Devlet yolu
nun bir kısım trafiği buraya yöneleceğinden; trafik akışında büyük ölçüde rahatlama olacağı 
tahmin edilmektedir. 

69 Km. uzunluğundaki Ayr.-Şuhut-Karaadilli il Hd. yolunun tamamı asfalt kaplamadır. 
Bu yolun Y.O.G.T. değeri 535 araç, ağır taşıt yüzdesi ise 48'dir. Yolun fizikî ve geometrik stan
dardı yeterli olup, platform genişliği 6-7 m. arasında değişmektedir. Ancak, her iki il yolu da 
1994 yılı yatırım programında yer almamaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
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4. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır-Lice Karmcak Köyü yakın
larında çıkan çatışmaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/2787) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının sağlanma

sını arz ederim. 
Hatip Dicle 
Diyarbakır 

16 Ekim 1993 günü, Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Karıncak (Bayırlı) Köyü yakınlarındaki 
dağlık alanda, PKK gerillaları ile devlet güvenlik güçleri arasında silahtı çatışma çıktı. Sabah 
saatlerinde başlayıp öğleye doğru sona eren çatışma sonucunda, kesin rakamını tespit edeme
diğim askerlerle, 12 gerilla yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, Lice Belediyesince toprağa veri
len gerillaların, kulaklarının kesik olduğunu belirtmektedir. 

Silahlı çatışma ve sonucunda gelen ölümler, anlaşılır durumdadır. Ama hukukî ve insanî 
değer yargılarını hiçe sayarak, gerilla cesetlerinin kulaklarını kesmek, nasıl izah edilebilir? 

Kanıtlanması çok kolay olan bu vahşeti, gidip mezarları açarak yerinde tespit etmeye var 
mısınız? 

Bu iddiayı araştırmayı ve bizzat yerinde soruşturmayı düşünüyor musunuz? 
Gerilla cesetlerinin kulaklarını keserek kendini tatmin edenler, ancak ruh hastaları olabi

lirler. Bu anlayıştaki güvenlik birimleriyle, böylesi büyük bir problemin çözülebileceğine, ina
nıyor musunuz? 

Savaşın da bir hukuk ve ahlakı vardır. Kim olursa olsun, insan ölülerine saygı gösterilmesi 
gerektiği hususunda, ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 30.12.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-1312-93/ASYŞ.Ş.ŞİK. (4672) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 6 Aralık 1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/2787-7330/29613 sayılı yazısı. 
1. Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin Lice İlçesi, Karıncak Köyü yakınlarında 

çıkan çatışmada öldürülen teröristlerin kulaklarının kesildiği iddiasını içeren soru önergesi in
celenmiştir. 

2. önerge sahibi TBMM üyesi Milletvekili M. Hatip Dicle'nin soru önergesinde; terö
ristler için sarf edilen "Gerilla" tabirinin, PKK'ya meşruluk kazandırma amacına yönelik, mak
satlı ve belli düşüncelere hizmet etme gayretiyle kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

3. Gerilla : Gerilla harbine katılan herhangi bir sivil veya askerî şahsı ifade eden genel 
bir terimdir. Gerilla harbi ise; Vatan toprağını işgal eden düşmanı taciz veya zayiat verdirmek 
amacı ile muharebe gücünü azaltmak ve işgal ettiği topraklardan terke zorlamak maksadı ile 
yerli halktan ve düşman gerisinde kalan kuvvetler tarafından askerî veya yarı askerî esaslarla 
sevk ve idare edilen bir hareket türüdür. Bu nedenle, Türkiye sınırları içinde Gerilla yokturl 
Ancak; terörist ve onlara söz ve davranışları ile destek veren işbirlikçileri vardır. 
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4. Soru önergesinde belirtilen hususlar maksatlı, tamamen belli çevrelere destek vermek 
amacına yönelik, asılsız iddialardan ibarettir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul Ümraniye - Sarıgazi Kasa
basında bulunan Mehmetçik Lisesinin bir grup militan tarafından basıldığı iddialarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mcnteşe'nin yazılı cevabı (7/2794) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemizin, İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

gereğini saygılarımla arz ederim. 21.10.1993 
ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1. İstanbul Ümraniye İlçesine bağlı Sarıgazi Kasabasında bulunan, Yenidoğan ve Sul-
tançiftliği beldesindeki vatandaşlarımızın çocuklarının da devam ettiği Mehmetçik Lisesinin 
1 Ekim 1993 günü dışarıdan gelen bir grup solcu militan tarafından basılarak, İstiklal Marşı
nın engellendiği, okulun tahrip edildiği ve müdür ve idarecilerin tartaklandığı doğru mudur? 

2. Okulu basan ve "yaşasın dev-sol, yaşasın devrimciler" sloganları atan bu grubun önün
de, Sarıgazi Belediye Başkanı ve zabıtalarının bulunduğu. Bu militanların belediye araçları ta
rafından taşındığı iddiaları karşısında, bu olay ve Belediye Başkanı hakkında ne gibi işlem 
yaptınız? 

3. Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulun saldırıya uğramasından sonra, so
rumlu Jandarma Yüzbaşısının saldırganlara değil de, çocuklarını almaya gelen velilere eziyet 
ettiği iddiası karşısında ne düşünüyorsunuz? Bu görevliler hakkında ne gibi işlem yapmayı dü
şünüyorsunuz? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 28.12.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-1089-93/ASYŞ.Ş.ŞİK.(4577) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 8 Aralık 1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2794-

7352/29707 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in İstanbul - Ümraniye - Sarıgazi Kasaba
sında bulunan Mehmetçik Lisesinin bir grup militan tarafından basıldığı iddiasına ilişkin soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yenidoğan ve Sultan Çiftliği beldesindeki vatandaşlarımı
zın 1.10.1993 günü çocuklarının devam ettiği Mehmetçik Lisesine geldiklerini ve bu velilerden 
bir kısmının Sarıgazi Belediyesi teşkilatında çalışan kişiler olduğu, ancak okulun basılması şek
linde bir davranışları olmadığı tespit edilmiştir. 
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2. Mehmetçik Lisesinde bir grup veli ve öğrencilerin toplanarak olay çıkaracaklarının 
Güvenlik Kuvvetlerine önceden bildirilmesi üzerine, yeteri kadar kuvvetle olay yerine gidilmiş
tir. Lise önünde 100-150 kişilik öğrenci velilerinden oluşan bir topluluk, okul müdürünün ken
dileri ile görüşmeyi kabul etmemesi üzerine görevden alınması yönünde slogan atarak, okula 
girmek istemeleri ve Icapı önünde tartışmaları sonucu kapı camları kırılmış, okulda başkaca 
herhangi bir tahribat olmamıştır. 

3. Olay günü Mehmetçik Lisesinde İstiklal Marşı Töreni yapılmış olup, okul müdürü 
ve idareciler tartaklanmamıştır. Okul önünde bulunan topluluğun siyasî amaçlı "yaşasın dev-
sol, yaşasın devrimciler" gibi herhangi bir slogan atması ve topluluğun dağıtılmasında güven
lik güçlerince öğrenci velilerine eziyet edilmesi gibi bir olay da meydana gelmemiştir. Topluluk 
yasalar çerçevesinde hareket edilerek dağıtılmış, Güvenlik Güçlerinin olay mahallinde bulun
duğu sırada, Kadir Çolak isimli şahıs, araba ile okul önünden geçerken kuru-sıkı tabanca ile 
ateş etmesi üzerine yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Olayın siyasî boyutla
rının da olabileceği değerlendirildiğinden olay hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan 
soruşturma devam etmektedir. Bu nedenle ayrıntılı bilgilerin Millî Eğitim Bakanlığından alı
nabileceğini arz ederim. 

Nahit Menteşe 
içişleri Bakam 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendi iler'in, Zonguldak ilinin Yenice ve Kara
bük ilçeleri arasındaki yol yapım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı 
Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2796) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemizin Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1. Zonguldak, Yenice İlçemizle, Karabük arasındaki yapımı devam eden yol ne zaman 
tamamlanacaktır? 

2. Yol inşaatının yavaşlatıldığı doğru mudur? 
3. Bu inşaat için ayrılan ödeneklerin başka maksatla, değişik yerlerde kullanıldığı iddia

ları doğru mu? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân bakanlığı 11.1.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00/2-A/48 
Konu : Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in 

Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 6.12.1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.0Û.02-7/2796-7354/29709 sayılı yazısı. 
tlgi yazı ilişiğinde alınan, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in "Yenice ve Ka

rabük ilçeleri arasındaki yol yapım çalışmaları" hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 
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10.11.1991 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen (Devrek-Zonguldak) Ayr. - Karabük yolunun, 
sözleşmesine göre 30.11.1993 tarihinde tamamlanması öngörülmüştür. Ancak, bütçe imkânla
rının yetersizliğinden işin bitim tarihi 27.6.1995 olarak tespit edilmiş olup; bu süre içerisinde 
finansman teminine bağlı olarak işin bitirilmesine çalışılacaktır. 

Ayrıca; bu iş için yılı içinde ayrılan ödenek, müteahhitin yaptığı çalışma karşılığında har
canmış olup, yatırım programına bu amaçla tahsis edilen ödenek başka işlerde kullanılmamıştır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın*m, bütçe dışı fonlara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakanı ismet Attila'nm yazılı cevabı (7/3159) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için dela

letlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Gaffar Yakın 

Afyon 

1. 1992 ve 1993 malî yıllarında genel bütçe kapsamı dışındaki fonlar hangileridir ve ne 
kadar gelirleri olmuştur? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 6.1.1994 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.BMK.O.11/390 

Konu : Yazılı Soru önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 10.12.1993 tarih ve 

B.02.0.KKG/106-4409/6410 sayılı yazısı. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Sayın 

Başbakanımıza yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandı
rılmasını tensip ettikleri "bütçe kapsamı dışındaki fonların 1992 ve 1993 yılı gelirleri" hakkın
daki soruya ait cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Fonlar 1992 yılında bütçe kapsamı dışında işlevlerini yerine getirmişlerdir. Bütçe kapsamı 
dışındaki 104 adet fonun 1992 yılı gelirleri 84 948 milyar lira olarak gerçekleştirilmiştir. 

1993 yılında ise, Bütçe Kanununda yapılan bir düzenleme ile fonların büyük bir kısmı bütçe 
kapsamına alınmıştır. Bütçe kapsamı dışında kalan fon sayısı 50 olup, bu miktarın 34 adedi 
üniversite araştırma fonlarına ait bulunmaktadır (Ek : 1). Söz konusu fonların 27.12.1993 tari
hi itibariyle, borçlanma dahil tüm gelirleri 30 613 milyar lira olmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
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1993 Yılı Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Fonlar 

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
2. Karayolları Trafik Garanti Fonu 
3. Çimento Fonu 
4. Gecekondu (Bakanlık) Fonu 
5. Gecekondu (Belediyeler) Fonu 
6. Sigorta Murakabe Kurutu Fonu 
7. Sermaye Piyasası Kurulu Fonu 
8. Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme Fonu 
9. Vakıflar özel Fonu 

10. ödeme Kaydedici Cihaz Özel Hesabı 
11. Savunma Sanayini Destekleme Fonu 
12. Tanıtma Fonu 
13. Prelevman Fonu 
14. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
15. Dış Krediler Kur Farkı Fonu 
16. 2981 Sayılı Kanunla Kurulan Fon 
17. Üniversite Araştırma Fonları (34 üniversite) 

8. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Doğu ve Güneydoğu illerinde vatandaşlara devlet 
tarafından silah dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahif Men
teşe'nin yazılı cevabı (7/3170) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanan terör olgusunun yoğunlaştığı bugünlerde, ciddî ve 

köktenci öneriler gerekirken, 13, 14, 16, 18, 20, 23 Ağustos 1993 tarihli basın organlarında çı
kan, özellikle Erzincan ve yöresi ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Thnsu 
Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

İbrahim özdiş 
Adana 

1. Söz konusu tarihlerdeki Aydınlık, Daily News, Hürriyet gazetelerinde çıkan söz ko
nusu bölgelere karakol kurulamadığı gerekçesi ile halkın silahmandırılmasını hükümet olarak 
uygun buluyor musunuz? 

2. Silah dağıtımı yer yer gerçekleştirilmiş olduğundan, kaç köye ne kadar silah dağıtıl
mıştır? Bazr köylerin silah dağıtımını kabul etmediği doğru mudur? Bu ciddî durumu tehlikeli 
bulmuyor musunuz? 

3. Devlet bu ve benzeri yörelerde güvenlik güçlerimizin ve silahlı kuvvetlerin teröre karşı 
zayıf kaldığını mı düşünüyor? Bu böyle ise kolluk kuvvetlerini anlamsız bir biçimde zaafa dü
şürmüyor musunuz? 

4. Bu dağıtılan silahların Türk - Kürt, Alevî - Sünnî kökenli yurttaşların en ufak anlaş
mazlıkları bahane edilerek birbirine kırdırılması gibi bir tehlikeyi görmüyor musunuz? 

5. Hükümet programında giderek koruculuk sistemi kaldırılacağı vurgulanmışken, şim
di bu sistemi daha da mı geliştirmek istiyorsunuz? 
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6. Ülkelerin ancak savaş durumlarında ve genel seferberlik koşullarında, ulusal savun
ma sisteminin bir parçası olarak gördüğü halkı silahlandırma örneklerinden mi yola çıkmak 
istenmektedir? -

TC. 
içişleri Bakanı 30.12.1993 

Jandarma Genel Komutamlğı 
HRK : 7504-1298-93/ASYŞ.Ş.ŞIK.(4582) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi ; T.B.M.M. Başkanlığının 19 Kasım 1993 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3170-

7397/29902 sayılı yazısı. 
1. Adana Milletvekili tbrahim özdiş'in Erzincan ve yöresinde halkın silahlandırıldığı ve 

ne kadar silah verildiği iddia edilen soru önergesinin ilgili maddeleri incelenmiştir. 
2. Erzincan İli ve çevresinde toplam 62 köye 1 049 silah dağıtılmıştır. Silahlar, hassas 

ve korumasız köylere 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine uygun olarak gönüllü köy
lülere, hiçbir ayırım yapılmadan dağıtılmaktadır. Yapılan tüm işlemlerin kanunlara uygun ol
duğunu ve herhangi bir sakıncanın olmadığını arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu personelinin ücretlerine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/3181) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Yargıda 1 inci sınıf hâkim 1/4 derecede 22 232 000 TL, Sağlıkta doktor 1/4 derecede 

8 814 000 TL, teknik sınıfta mühendis (şantiyede) Ankara'da oturmayıp dağ başında her türlü 
cefayı çeken 1/4 derecede 8 702 000 TL almaktadır. 

— Bu kadar ücret dengesizliğinin olduğu bir başka ülke var mıdır? 
— Bu dengesizliklerin giderilmesi hep eylemler yapılarak mı düzeltilecektir? 
— Bu dengesiz ücret ortamında çalışan kesimin verimli ve kaliteli bir çalışma yapmaları 

mümkün müdür? 
— Yeni işe başlamış bir hâkimin maaşı 25 yıllık bir hizmeti olan doktor ve mühendisten 

daha fazla olursa sizce bu dengesizlik değildir de nedir? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 6.1.1994 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.BMK.0.11/390 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 10.12.1993 tarih ve 106-4387/6388 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan ce
vaplandırılmasını tensip ettikleri soruya ait cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Kamu personel rejiminde zaman zaman yapılan münferit düzenlemeler eşit işe eşit ücret 
verilmesi prensibini bozmuştur. Bu nevi dengesizlikleri gidermek ancak yapılacak çağdaş bir 
personel reformu ile mümkün olacaktır. 

Halen Devlet Personel Başkanlığınca sürdürülen reform çalışmalarında, memur ve emek
lilerimize adil ve yeterli bir hayat seviyesini sağlayacak düzenlemelerin yanı sıra, eşit işe eşit 
ücret verilmesini sağlayacak düzenlemeler de öngörülmektedir. Bu kapsamda olmak üzere, me
mur ve işçilerin görev alanları kesin olarak tespit edilecek, aynı işin farklı statüdeki personelle 
ve farklı ücretle yapılması önlenecektir. 

Personel reformu ile ilgi olarak önceki hükümet döneminde başlatılan bu çalışmaların, 
en kısa zamanda tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması başlıca amacımızdır. 

Bilgilerine arz olunur. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

10, — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'm, 19 Mayıs Üniversite Senatosunun aldığı 
bir karara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/3207) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tarafından yazılı cevaplandırılmasına aracılığınızı 

saygıyla arz ederim. 
Haydar Oymak 

Amasya 
19 Mayıs Üniversitesi Senatosu bir karar alarak bir dönemde alınabilecek ders kredi sayı

sını 26 birim saatle sınırlandırmıştır. Bu uygulama önceki yıllarda çalışma programım 26 bi
rim saatten daha fazla ders alma yönünde planlayan son sınıf öğrencileri başta olmak üzere 
öğrencileri mağdur duruma düşürmekte, 26 saatten daha fazla ders alma zorunluluğunda olan 
öğrencinin otomatikman sınıfta kalmasına neden olmaktadır. 

Sınıfta kalma durumunda ise, koca bir yılın kaybolması yanında öğrenciler Devletin öğ
renci yurtlarında kalamamakta, kredileri ve bursları kesilmekte ayrıca da tazminat ödeme du
rumu doğmaktadır. 

1. Böyle bir kararı alırken temel dürtü, ne idi? öğrencilere ve velilerine getireceği fayda 
ve zararlar düşünülüp muhasebesi yapıldı mı? Yapıldı ise hangi faydalar ve hangi olumsuzluk
lar tespit edildi. 

2. Uygulamadan kaç öğrenci zarar görecektir? 
3. Türkiye'de kaç üniversitede böyle ders saati kısıtlaması vardır. 
4. Böyle bir karar alırken müktesep hak olgusundan hareket ederek yeni alınacak öğren

cilerden başlatmak daha uygun olmaz mıydı? 
5. Bu uygulama çalışkanlığına, yeteneğine ve zekâsına güvenen, dolayısıyla daha fazla 

ders almak isteyen öğrencilerin önüne set çekme anlamına da gelmez mi? 
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6. öğrenciler ve veliler için her türlü kolaylığı, desteği yapacağını söyleyen hatta sınavı 
kazanamayan öğrencilere bile üniversite kapılarını açtım diyen bir hükümet olarak bu uygula
madan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
.','.• Millî Eğitim Bakanlığı 7.1.1994 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/82 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 19.11.1993 tarih ve 7/3207-7472/30131 

sayılı yazısı. 
Amasya Milletvekili Sayın Haydar Oymak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, kendileri 

adına tarafımdan cevap verilmesini tensip buyurdukları yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin haftalık ders yükünün en çok 26 saat ol
ması, ancak Atatürk tikeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve Yabancı Dil Derslerinin bu yükün 
dışında tutulması, Yükseköğretim Kurulunun 29 Kasım 1982 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

19 Mayıs Üniversitesinin 14.7.1993 tarihli Sınav Yönetmeliğinde „yer alan bu hüküm, 
28.1.1989 tarih ve 20063 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelikte de aynı şekilde vardır. 

2. Sınav Yönetmeliğinde bu konuda yapılmış bir değişiklik olmadığı için uygulamadan 
öğrencilerin zarar görmeleri söz konusu değildir. 

3. Haftalık ders yükü; Atatürk Üniversitesinde 24, Dokuz Eylül Üniversitesinde 26, Ha
cettepe Üniversitesinde 19, Boğaziçi Üniversitesinde 22 kredi saattir. 

4. Yıllardır süregelen bu uygulamadan eski öğrencilerin olumsuz yönden etkilenmeleri 
düşünülemez. 

5. Uygulama, bilimsel yönden yapılan değerlendirmenin ürünüdür. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakam 

11. — Mardin Milletvekili Faruk Saydam 'm, PKK örgütünün devlet hizmetlerinden ve ba
zı işadamlarından haraç aldığı şeklinde verdiği beyanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3241) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Faruk Saydam 
Manisa 
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Milliyet Gazetesinin 3 Kasım 1993 tarihli nüshasında yer alan "Kim Bunlar? Açıklayın" 
başlıklı haberinden partinizin Meclis Grubunda yaptığınız konuşmada "Eşkiyaya Güneydo
ğuya Devletin götürdüklerinden haraç alıyor. Büyük şehirlerde bir dizi insandan, iş adamla
rından haraç alıyor" şeklinde beyanda bulunduğunuz anlaşılmaktadır. 

Sorular : 
1. Devletin Güneydoğuya götürdüğü hizmetlerden eşkiyanın ve terör örgütünün haraç 

aldığını bildiğinize göre terör örgütü tarafından alınan toplam haraç miktarı nedir? 
2. Büyükşehirlerde bazı kimselerden ve özellikle iş adamlarından terör örgütlerinin ala

cağı haraç miktarı nedir? 
3. Gerek Güneydoğuda yaşayan ve gerekse büyükşehirlerde terör örgütü ve eşkiya kim

lerden ve hangi iş adamlarından haraç almaktadır? Bu iş adamları kimlerdir ve ne miktarda 
haraç alınmaktadır? 

4. Partiniz Grubunda yaptığınız bu konuşmayı kamuoyundan neden saklıyorsunuz? Şeffaf 
bir Hükümet olarak teröre haraç ödeyenleri açıklamayı neden düşünmüyor ve kamuoyuna açık-
lamıyorsunz? 

5. Terör örgütüne ve eşkiyaya haraç verdiğini söylediğiniz iş adamlarının baskısı altında 
mısınız? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.1.1994 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/017377 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) TBMM Başkanlığının 19.11.1993 gün ve A.Ol.Û.GNS.0.10.02-7/3241-7544/30355 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 10.12.1993 gün ve 

B.02.0.KKG/106-4451/6466 sayılı yazısı. 
Manisa Milletvekili Faruk Saydam tarafından Sayın Başbakanımıza sunulan ve Başbaka

nımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması İstenilen soru önergesinin cevabı aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

Yasa dışı terör örgütü PKK'nın Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yapılan yatırımlardan haraç 
aldığına dair 3.11.1993 tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan haber incelenmiştir. 

Bölücü terör örgütü PKK faaliyetleri için finansman ihtiyacının bir kısmını kendisini des
tekleyen dış mihraklardan, bir kısmını ise yurt içi ve yurt dışında bulunan sempatizanlarından 
bağış, aidat, vergilendirme ve cezalandırma adı altında zorla haraç toplayarak temin ettiği ma
alesef doğrudur. 

Bölücü terör örgütü PKK'ya maddî yardımda bulundukları tespit edilenler adlî makamla
ra sevk edilmekte ve mahkeme sonuçlanıncaya kadar bu konuda herhangi bir bilginin verilme
si usul hukuku bakımından mümkün görülmemektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 
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12. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, EGO tarafından doğalgaza dönüştürülecek oto
büslere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3243) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de

laletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Timur Demir 
İzmir 

Bir müddetten beri Ankara Büyükşehir Belediyesine ait EGO Genel Müdürlüğü tarafın
dan dönüşüm yaptırmak suretiyle doğalgaz ile çalıştırıldıkları iddia edilen yeşil otobüslere, ye
ni 60 adet daha ilave edilerek bu ay hizmete sokulacağı söyleniyor. Ancak, Kimya Mühendisle
ri Odasının 1992 yılı 144 sayılı dergisinde, doğalgaz ile çalışan araçlarda depolama zorlukları 
ve bir takım mahzurlardan dolayı bu tip araçların kullanımı şu anda dünyada sadece onbinde 
birkaç adet olduğu ve bunların da sadece deneme amaçlı üretildiği belirtilmektedir. Bunun ya
nında doğalgazla çalıştırılması için orijinal olarak üretilen bir aracın, sonradan doğalgaz kul
lanmak suretiyle çalışacak duruma getirilen dizel motorlu otobüslerden daha ucuza mal oldu
ğu, buna rağmen, doğalgaz kullanan taşıtların ticarî olarak üretiminin de yapılmadığı belirtili
yor. Vergide, ayrıca yakıt olarak doğalgaz kullanan bu otobüslerin son derece tehlikeli ve bü
yük sakıncaları olduğu belertiliyor. 

1. Bu otobüsler için dönüşüm raporları var mıdır? 
2. Dönüşüm yapılan bu araçların kesin kabulleri yapılmış mıdır? 
3. Bir aracın dönüşüm maliyeti nedir? 
4. % 20 dizel yakıt, % 80 doğalgaz kullanarak çalışan bu otobüsler hangi hıza ulaşınca 

doğalgazla çalışmaya başlamaktalar? 
5. Dünyada ticarî üretimi olmayan bu otobüslerin yapımı için milletin parasını çarçur 

ederek kimlere ne imkânlar temin edilmektedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.1.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/29 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in 
"Vazıh Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 19.11.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3243/7546/30345 

sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Timur Demir'in "EGO tarafından doğalgaza dönüştürülecek otobüsle

re ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak, Ankara Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Belediye 
Başkanlığından alınan bilgilerden: 

Araçlarda doğalgaz kullanımı araştırma çalışmalarının 1990 yılında OTDÜ, BOTAŞ ve 
EGO Genel Müdürlüğünün ortak katkıları ile başlatıldığı, malî yükünün BOTAŞ tarafından 
üstlenildiği, bu ilk çalışmanın 1991 yılı şubat ayında tamamlandığı ve MAN 590 tipi bir moto
run laboratuvarda doğalgazla çalışır duruma getirildiği, 
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Laboratuvar çalışmalarının olumlu sonuçlanması üzerine, ilk dönüşüm sisteminin bir MAN 
toplu taşım aracına BOTAŞ ve EGO'nun desteği ile uygulandığı, Ekim 1992 tarihinde ise yerli 
teknoloji ile ilk otobüs dönüşümünün gerçekleştirildiği ve uygulanan iki değişik teknolojinin 
patentlerinin alındığı, 

Bu çalışmanın başarı ile tamamlanması üzerine EGO Genel Müdürlüğünün bir fizibilite 
çalışması yaptırdığı ve 30 aracın yabancı teknoloji ile dogalgaza dönüştürülmesi işinin ihale 
edildiği ve bu çalışmanın da başarı ile sonuçlandığı, 

Şu anda da, 60 aracın yerli teknoloji ile dogalgaza dönüşümü çalışmalarının devam ettiği, 
Bu çerçevede : 
1. Tüm bu çalışmalar sonucunda çok ayrıntılı dönüşüm raporları hazırlandığı ve bu ra

porların hem BOTAŞ'a hem de EGO'ya sunulduğu, ayrıca dönüşümü yapılan 30 araç için gaz 
kullanım miktarları ile bakım ve onarım durumlarını içeren sicil kartları tutulduğu, 

2. Yabancı teknoloji ile dönüşümü yapılan ilk 30 aracın kesin kabullerinin yapıldığı, yer
li teknoloji ile üretilen araçların ise peyderpey teslim alınarak geçici kuballerinin yapılmakta 
olduğu, 

3. Yerli teknoloji ile dönüşümü yapılan bir aracın maliyetinin 9 356 Amerikan Doları 
olduğu, 

4. Araçların dizel yakıt ve doğalgaz kullanım miktarlarının kullanılan teknoloji ve araç
ların kullanım şartlarına göre değişiklik gösterdiği, EGO'da kullanılan yerli teknolojide aracın 
900 devir/dakikaya gelince dogalgaza geçtiği, daha aşağı devirlerde dizel yakıtla çalıştığı, 

5. Başta İskandinav ülkeleri olmak üzere, ABD ve kanada gibi teknolojide çok ileri ül
kelerin de doğalgazın araçlarda uygulanması hususundaki araştırmalara büyük kaynak ayırdığı, 

Anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 

13. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, teröristler tarafından basılan Yavi Beldesi 
ve Çiçekli Köyüne yardım yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3254) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cavaplandırıl-

masını saygı ile arz ederim 
Lütfü Esengün 

Erzurum 

Soru : 
Geçen on gün içerisinde teröristler tarafından basılan Erzurum'un Çat İlçesi Yavi Beldesi 

ile Pasinler İlçesi Çiçekli Köyündeki şehitlerimizin yakınlarının durumu ile devletin yaktnen 
ilgilenmesi, insanların yaralarının sarılması, acılarının biraz olsun dindirilmesi için hükümetin 
süratle tedbir alması gerekmektedir. 
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Bu cümleden olarak : 
1. Her iki yerleşim biriminin Sayın Başbakan tarafından ziyaret edilmesi düşünülmekte 

midir? Hiç olmazsa bir bakan tarafından ziyaret mümkün müdür? 
2. Şehit ailelerinden ihtiyacı olanlara herhangi bir yardım yapılmış mıdır? Yapılmışsa 

cins ve miktarı nedir? 
3. Yine şehit ailelerinden iş ihtiyacı olan gençlere iş temini konusunda bir çalışma var 

mıdır, bu gençlere herhangi bir öncelik tanınacak mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 31.12.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-1304-93/ASYŞ.Ş.ŞÎK.(4588) 

Konu ; Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 29.11.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3254-7560/30385 

sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün teröristler tarafından saldırıya uğrayan Çat İlçe
si, Yavi Beldesi ile Pasinler İlçesi Çiçekli Köyündeki şehitlerin yakınlarının durumu ile devletin 
yakinen ilgilenmesi ve yaralarının sarılması konusunu içeren soru önergesi incelenmiştir. 

1. Pasinler İlçesi, Çiçekli Köyündeki katliama maruz kalan (6) şehit ailesinin her birine 
Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 50'şer milyon TL.» ayrıca bir yaralı için 
10 milyon TL. nakdî yardım yapılmıştır. Yine 30 ton kömür yardımı yapılmış olup bedeli 
24 150 000 TL.'dir. Pasinler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da (6) ton odun, 
(6) ton kömür yardımı yapılmıştır, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfınca da öncelikle şehit ai
leleri çocuklarına giyecek yardımı olarak 20 000 000 TL. değerinde yardım yapılmıştır. 

2. İş olarak deri eşya üretimi ile ilgili atölye kurulmasının fizibilitesi İlçe Halk Eğitim 
Müdürlüğünce yapılmış 1993 yılının ilk ayları itibarı ile fiyat olarak 335 000 000 TL. değerinde 
ödenek istenmiştir. Bunun yanında Erzurum İş ve İşçi Bulma Kurumu Bölge Müdürlüğünce 
otuz kişilik kadınlara yönelik kilimcilik kursu açılması ile ilgili çalışmalar yürütülmekte olup 
burada üretilen kilimler, pazar sorunu olmadan özel sektörce pazarlanabilecektir. Burada 15 
yaşından büyük kız çocukları çalıştırılacak kurs süresince gündelikleri olan 20 000 TL. İş ve 
İşçi Bulma Kurumunca 4 ay süre ile ödenecektir. Kurs bitiminden sonra ise 1-1,5 milyon TL. 
ödeme yapılacaktır. 

3. Çat-Yavi Beldesindeki şehit ailelerine Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak
fınca erzak (ekmek, helva, zeytin, şeker, çay, reçel) yardımı yapılmış olup bedeli 59 397 720 
TL.'dir. Yine 29 şehit ailesine 50'şer milyon TL., 10 yaralı aileye ise 10'ar milyon TL. nakdî 
yardım, 100 ton da kömür yardımı yapılmıştır. Ayrıca Erzurum Şehit Ailelerine Yardım Vak
fınca bu beldedeki şehit ailelerine 5'er milyon, yaralananlara ise 2,5'er milyon TL. yardım ya
pılmıştır. Ölenlerin tüm cenaze masrafları Çat Sosyal Yardımlaşma Vakfınca karşılanmıştır. 
Yaralıların ise tüm ilaç masrafları Çat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılan
mıştır. Yaralıların tamamına ve ölen kişilerin aile fertlerine Çat Kaymakamlığınca yeşil kart 
verilmiştir. Yavi beldesinde bulunan üniversite ve lise mezunu gençlerden üç kişi vekil öğret
men olarak görevlendirilmiştir. 
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4. Ölenlerin okuyan tüm çocukları veya kardeşleri Sosyal Hizmetler ti Müdürlüğünce 
Yatılı Çocuk Yuvalarına ve Okullara yerleştirilmiştir. Yine ölenlerden her aileden bir kişiye Va
kıflar Genel Müdürlüğünce maaş bağlanması için teklif yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

14. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş İline bağlı bazı yerleşim birimlerinin gü
venlik güçlerince zorla boşaltılarak masum halkın mağdur edildiği iddialarına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazıtı cevabı (7/3273) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Muzaffer Demir 

Muş 

Güvenlik güçlerinin Muş'un Kızılağaç bölgesinde; PKK'ya karşı başlatılan operasyonlar 
çerçevesinde; haksız yere köylerin yakıldığı ve boşaltıldığı, suçsuz ve masum halkın mağdur 
edildiği gelen şikâyetler arasındadır. Son iki ay içerisinde aynı bölgede 25-30 köyün yakılıp bo
şaltıldığı söylenmektedir. Yine evleri yakılan, köyleri boşaltılan halkın kitle halinde gözaltına 
alındığı ve bunlardan 7'sinin gözaltında şüpheli bir şekilde öldürüldükleri iddia edilmektedir. 

Durum böyle iken : 
1. Bundan 25-30 gün önce Muş merkeze bağlı Eralan Köyü yakınlarında Güvenlik Güç

lerince, önce gözaltına alınan daha sonra Murat Nehri kenarına götürülerek kurşuna dizilen 
Adem Simin, Fadıl Baran, Yusuf Söylemez adlı köylülerin öldürüldükleri, Vahdet Yalçın adlı 
köylünün de aldığı kurşun yarası ile nehre düştüğü ve yaralı olarak kurtulduğu doğru mudur? 
Yaralı olarak kurtulan Vahdet Yalçın adlı vatandaşın akibeti ne oldu? Olayla ilgili olarak bu 
şahsın bilgisine başvuruldu mu? 

2. Yine 20-25 gün önce gözaltına alınan ve 15 gün kadar gözaltında tutulan ve serbest 
bırakıldıklarına ilişkin hiçbir görgü şahidi olmadığı iddia edilen; Yakup Tetik, Alican öner, 
Mahmut Acar ve M. Emin Bingöl adlı şahısların kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmüş ce
setleri, Muş Merkez Köykent yakınındaki Murat Köprüsü altında bulunmuştur. 

Şahıslardan M. Emin Bingöl; 67 yaşında ve bölgede önemli bir dinî nüfusu olan bir nak-
şibendi şeyhidir. 

Gözaltında bulunan bu şahısları başka birileri veya bir örgüt alıp öldüremeyeceğine göre 
öldürülmelerini nasıl açıklayacaksınız? 

3. Muş İli Kızılağaç ve ziyaret bölgelerinde bugüne kadar 25-30 köyün yakılıp boşaltıldı
ğı iddia edilmektedir. Hiçbir suçu olmayan savunmasız, zavallı halkın ev ve yuvalarının yakıl
masını, sokağa atılmasını nasıl açıklarsınız? Eğer doğru ise; kendi vatandaşının köyünü yıkan, 
evini yakan bir başka hukuk devleti örneği daha gösterebilir misiniz? Böyle hukuk devleti olur 
mu? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 21.12.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-1271-93/ASYŞ.Ş.ŞtK.(4425) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 29 Kasım 1993 gün ve A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-7/3273-7613/30539 

sayılı yazıları. 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in Muş tüne bağlı bazı yerleşim birimlerinin güvenlik 

güçlerince zorla boşaltılarak halkın mağdur edildiği iddialarına ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. Güvenlik küvetleri tarafından 1993 yılı ekim ayı içinde Muş-Diyarbakır-Bingöl üçge
ninde yer alan Şenyayla bölgesinde yapılan geniş çaplı operasyonda her üç ilimizdeki yerleşim 
birimlerine yapılan saldırılarda, terör örgütünün Us olarak kullandığı ve lojistik destek sağla
dığı sığınaklar ve barınaklar imha edilmiş, teröristlerle sağlanan sıcak temas neticesinde bir
çok terörist silahları ve bol miktarda malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

2. Muş Merkez Eralan Köyü yakınlarında meydana gelen olayda; 31 Ekim 1993 günü 
yaklaşık 15 kişilik terörist grubun köye gelerek soru önergesinde adları geçen Adem Simin, 
Fadıl Baran, Yusuf Söylemez ve Vahdet Yalçın'ı yanlarına alarak köyün 2-3 km. uzağındaki 
Murat nehri kenarında anılan şahısları silahla tarayarak cesetleri Murat nehrine atmışlardır. 
Şahıslardan Vahdet Yalçın ise ölü numarası yaparak yaralı olarak kurtulmayı başarmış ve bila
hare Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Bu olay Vahdet Yalçın'ın ifadesi ve ölen 
Fadıl Baran'ın ailesinin beyanı ile de doğrulanmıştır. 

3 . 6 Kasım 1993 günü Merkez Muratgören Köyü yakınlarında Eski Murat Köprüsü civa
rında meydana gelen olayda ise; Mehmet Emin Bingöl, Yakup Tetik, Ali Can öner ve Mahmut 
Acar isimli şahıslar, terör örgütü mensuplarınca silahla taranmak suretiyle öldürülmüşlerdir. 
Olay yerinde yapılan incelemede 41 adet Kataşnikof marka uzun namlulu silaha ait boş kovan 
ve cesetlerin üzerinde "Kahrolsun ajanlık, yaşasın PKK" ve "Düşmana hizmet ve örgüte iha
netin sonu budur" yazılı bildiri bulunmuştur. Bu olay, terör örgütünün iç hesaplaşması sonu
cu meydana geldiği şeklinde değerlendirilmekte olup.tahkikat evrakı adlî mercilere intikal etti
rilmiştir. 

4. Muş İli Ziyaret ve Kızılağaç köyleri ve çevresinde bulunan vatandaşların Devletine bağlı 
yasalara saygılı ve bir kısmının korucu olmalarından dolayı teröristler tarafından evleri yakıla
rak sindirilmeye ve bulundukları yerleri terk etmeye zorlanmışlardır. Ayrıca bölgede kış yakla
şırken kırsaldan şehirlere bir göç olgusu yaşanmaktadır. Son zamanlarda terör örgütünün faa
liyetleri sebebi ile maddî-manevî zarara uğrayan vatandaşın çoğu şehir merkezlerinde kalmayı 
tercih ederek köy ve mezralarına dönmemişlerdir. 

Soru önergesinde belirtilen konular tamamen asılsız iddialar olup, gerçeği yansıtmamak
tadır. Arz ederim. 

Nahit Menteşe 
içişleri Bakanı 
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. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI' ' 

l1. — Sırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
nun, Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi (2/420) < 

2. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan'ın, Çanakkale Şehrine AJtın Ma
dalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 mcı maddesine göre doğ
rudan doğruya Gündeme alınma önergesi (2/797) 

3. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Erzincan, Gümüşhane ve Tun
celi .İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile İlgili Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci mad
desine göre doğrudan doğruya Gündeme alınma önergesi (2/618) 

., 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 Yılına Kadar 
Hayali İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağladıklarını, 
Bu Suretle Yapılan Ödemelerin Usulüne Uygun Olarak Geri İstenip İstenmediğini ve 
Geri İstenilen 'Paralardan Ne Kadarının Tahsil Edilebildiğini, Tespiiıt Etmelk; Aksaray 
Milletvekili Mahmut Öztürk ve 28 Arkadaşının, İhracatın, Dünkü've Bugünkü Ya
pısı ile Sorunlarını ve Hayali ihracat İddialarını Aratşırmak Amacıyla. Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 'Mad'deılerli Uyarınca Bir Meclis Araşiti rinası Açıl
masına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/5-8) (Sıra 
Sayısı : 398) (Dağıtım tarihi: 5.1.1994) 

• . •• , , 3 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayıl,ı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbafcan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

' 4 . — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 (arkadaşının,- Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması tile bu konularda alınması gere
ken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 dnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açtlmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. r— Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kuıt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykır,t olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) • 

7. — Şırnıak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

'8. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larım tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) ' 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık-. 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÜNGÖRÜŞMELER 

lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltüric ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 ankadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/9) 

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

15. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

il 6. ,— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi-(10/29) 

17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla .Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik .kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
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inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) , 

19. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ye 25 aırkiadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) ,. • .[--I- ; ' 

20̂  — Konya Milletvekili Necmettin Erbalkan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

21 „ — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 • arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına .ilişkin önergesi (10/35) 

23. — Ankara Milletvekili İH Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) , • 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

25. —- İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) ' 

26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. —; Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek, ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 
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28. — Nevşehir. Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) 

29. —Malatya Milletvekili Oğuzhan A'siltüırk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) . . 

31. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

33. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

34. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

35. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü-maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

36. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişSkin önergesi (10/56) 
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37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol 
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesii (8/14) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/57) 

39. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaış ve 18 arkadaşının, ilâç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

40. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

41. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve "17 larifcadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yuırtıdaş ve. 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

43. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açılk öğretim Fakültesli öğrencilerimin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

44. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 dnci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekenbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
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olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

46. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

47İ — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

48. — Şimale Milletvekili 'Mahmut Almak1 ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

49. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıllclığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

50. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 vo 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

151. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınoa bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

52. — Izrriir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

54."— Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
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çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

56. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 aırkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri, uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) ' 

57. — Konya Milletvekili Servet Turgut ye 11 aırkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) ' 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 aırkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı,ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes-; 
pıt edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

59. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 -1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 9& inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) , 

60. — Antalya Milletvekili Deniz Bayikal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) > -

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ye öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

. 62. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) -'i.: 
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!63. — Manisa Milletvekili Tevfik Ditor ve 19. arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

,64. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

65. — îzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

66. — Ordu Milletvekili Şadı Fehlivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

67. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bk Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97). • 

69. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal
tılması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/98) 

,70. — Elazığ Milletvekili Ahmet CemJil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba-
ajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia

larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araşürması açılmasına ilişkin önergesi {10/99) 

71, — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be-
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lirlemek' amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

72. —- İstanbul Milletvekili Halil Orhan Erigüder ve 23 arkadaşının, tüm 'millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) , 

73. — İstanbul Milletvelkilii Mehmet Sevigen ve''10.arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

74."— Sırnıaik Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 vo 101 inai maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

75. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da » 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak-Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

76. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş - Muratgören 
Köyü Murat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Mil jî-İstihbarat görevlilerince öldürül
düğü iddiasını araştırmak amacıyla'.Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi' (10/104) 

i77H — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

78.—• Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü dle sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101. inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

79,— Bursa Milletvekili Hüsamettin örÜç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

/ • ' • ' 

80. —• Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcrağlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının 'araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 
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81. '— Siirt Milletvekili Zübeyir Ay dar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların. belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

83. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
Karayolunda meydana gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

84. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve lö arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

85. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

86. —' Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

87,— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 13 arkadaşının, Erzincan Kemaliye 
Başbağlar Köyünde meydana gelen olayın sorumlularının ve alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 iinci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

88.— İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, 12.7.1993'te 
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili gerçeklerin 
saptırıldığı iddialarını ortaya çıkarmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/120) 

89. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Elazığ - Bingöl 
karayolunda meydana gelen ve-33. askerimizin ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili ih
mal iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 
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90. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 9 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olayları araştırmak amacıyla, Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına (ilişkin önergesi (10/122) 

91. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve 10 arkadaşının, Erzincan - Ke
maliye - Başbağlar Köyünde meydana gelen olaylarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarıl
ması amacıyla, Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

92. —/ Diyarbakır (Milletvekili M, Hatip Dicle ve 9 aılkaıdaışının, Ağrı'nın Diya
din İlçesinde.meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 ve 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleni uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş- . 
kin önergesi (10/125) . 

93. —- Diyarbakır Milletvekili M. H M p Diclıe ve 9 'arkadaşının, özgür Gündem . 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı Isak Tepe'ııin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen (iddiaların araştırılarak açıklığa (kavuş
turulması amacıyla, -Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

94. — Mıaırdin Milletvekili Menmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen okryı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmas;-
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) . • ' • . , ' 

95. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayian ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

96. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kilınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129), 

97. — Kpnya Milletvekili Muştala Ünialdı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak^ alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 

98. — Konya Milletvekili Mustafa Ünal'dı ve 11 arkadaşının, .başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar-
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şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gerdken tedbirlenin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

99. — Ankara 'Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa (kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/133) 

100. — Hars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, îçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

il0.1, — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

102.: — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

103. — Şırnak Milletvekili Miahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

104. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç-. 
lerinin Hakkâri'de 'bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün" 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

105. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malı kaynakları ile ilgili olaraik, ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

106. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 
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107. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muşrun Korkut ilçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

108. — Van 'Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

109. — Van Milletvekili Remzi Kairtal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan ilçesiinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

110. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

111. —• Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdag ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro ilçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

112. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve Yİ arkadaşının, Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103,üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

113. —Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

114. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürikoğlıı ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

115. — Sımak' Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Sımak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

;iT6. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Lice'de meyda
na gelen ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili olarak 
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ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

117. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundükoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

• \ 

,118. — Siirt Milletvekili Zübeyi'r Aydar ve İH arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

119. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

120. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

121. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı _ iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergeesi (10/154) 

122. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının,'dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ütıcü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

123. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

124. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/157) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

125. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Erzurum - Çat, 
Yavi Beldesi ile Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde Meydana Gelen ve 38 Kişinin Ölü
mü :'le Sonuçlanan Olayların Araştınlması Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Öner
gesi (10/158) 

!İ26..— Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 Arkadaşının, Şoför Esnafının 
Proıblemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikaların Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca 'Bir Meclis Araştırması Açilmasına İlişkin Önergesi (10/159) 
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*l t — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonıısu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındalki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*4. — İstanbul Milletvekili^ Halit -Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*6. —' İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan 'kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

*7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğme ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

8. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi'(6/355) 

>!:9. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan taralından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) -

*10. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) 

"ÎT. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi fcüyülk bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
siözlü soru önergesi (6/366) 

(*) İçtüzüğün 97 rici maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
sora önergesi (6/367) 

*13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

*,14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi içlin alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

*15. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

'*V6i-— İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

•*17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/525) (1) 

*18, — Şimale Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) 

19. — Nevşehir Milletveikili Mehmet Elkalmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*20.— İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul Kâğıthane semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*21. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Irak vatandaşı olan Mesut -Bar-. 
zani ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden ka
çırılan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından vsözlü soru önergesi (6/425) 

23. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişjkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözli^ soru önergesi (6/543) (1) 
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*24. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, llhami Sosyal'ın ölümüne, 
hastanelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin 
Sağlık 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

*25, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğiu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

*26. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

27. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

28. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

*29. — Konya Milletvekili Mehmet Kcçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde 
resmî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan s'özlü soru. önergesi (6/488) 

*30. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne-

» denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/489) 

*31. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

32. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

33. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

*34. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan «Yol
suzluk Bakanlığında Yolsuzluk» başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

35. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan «Neriman 
Hanımın Ruhu Demirel'i izliyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/497) ' 
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36. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fene
rinde yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/498) 

37. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Reşitpaşa Mahalle
sinde yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/499) 

38. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

39. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Döküinıez'in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

4'1. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

*42. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

43. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

44. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

45. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

46. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkfcent Ajans Mü
dürünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

47. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) ; -

48. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel, seçimlere ilişkin İçişleri-
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 
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49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumıankaya'nın, «Çekiç Güç», olarak bilinen 
birliklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/517) 

51. —• İstanlbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük .Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayan'ın, İzmir Narlıdeıre'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

j53. —. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

*56. —• Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

®57. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğüne bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/587) (1) 

58. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

59. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nm, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

61. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*62. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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63. — ŞırnaJk Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik.güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/553) 

64. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

65. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/555). « 

66. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

67. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

68. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

70. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçının oynandığı sahan,m değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/559) 

71. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

72. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

73. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde "Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

74. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin-Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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75. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

76. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

77. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere (ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/570) 

78. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilme
sinin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

80. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti .ile imzalanan özel 
malî protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

" 81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) (1) 

82. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi '(6/574) 

' 83. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin. Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

84. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyasiet yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

85. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet .usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

86. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

87. — İstianbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından son'ra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 
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88. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

*89. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, istanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

*90. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 'istanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişikin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/585) 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbmahirn özsoy'un, Yardımcı S'aığlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

92. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

93. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
ramlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

*94. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlıık Baka
nından sözlü soru önergesi ı(6/725) (1) 

95j — istanbul Milletvekili Halit Dumianlkaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama ıharcamalarına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/591) 

96. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecdkondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

97.'— Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, 'bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin ^Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) 

98. — Aksiaray Milletvekili Halil Demir'in, Baklanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

*99. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

*1Q0. t~ Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğinden 
öğretmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/732) (1) 
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*101. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

:1<102. — Siirt Milletvekili Zülbeytir Aydar'ın, vergi Iborou bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumank&ya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*104.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

*105. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK' Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

*106. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikası
nın ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/597) 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İmam Hatip Lisesi mezunla
rının Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

108. — Diyarbakır Milletvekili M, Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağılh Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

*109. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

110. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (i) 

111. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet. Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

112. — İstanbul Milletvekilli Halit Dumankaya'nm, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

113. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İstanbul'un" çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 
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114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

« 115. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*116. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) , / 

11.7a — Kalkman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTÛVTda çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

. *1!İ8,; —' Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*119i — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 'belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü som önergesi (6/783) (1) 

120, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAIC inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan- v 
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

*121. — Kayseri Milletvekili S ey fi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk. İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

122. — İstanbul Milletivekilİ Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

" "123. — İstanbul Milletvekili Halit Duhı'anik&yja'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi*(6/609) 

124. — İstanbul Milletvekili Halt Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi! (6/797) (1) 

*125. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 
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126. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak 
olarak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

127. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

129. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

• 13CV — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

131. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

132. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marufiu'nun, Emlâk Bankasınca 
satın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

133. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruf İu'nun, Tekel taraf ından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 

134. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

135. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruf İu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

136. — İstanbul Milletvekili Ziyaöddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

137. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son 
verilen bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

138. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin 'Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

— 27 — 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

139. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

140. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) (1). • ' • " . . 

141. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

142. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

143. — Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Babanından sözlü soru önergesi (6/625) 

144. _ Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, Maımak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi 
(6/626) 

145. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

146. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

147. __ istanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org..Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

148. -^ istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marufiü'nun, İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/628) 

149. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü som öner
gesi (6/629) • . - . ' . 

150. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 
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151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 

- sözlü soru önergesi (6/632) 

153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

154. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

155.-— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnafc eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan 'Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638). 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü som önergesi (6/639) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

161. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

162. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

163. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

164. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
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165. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

166. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30. Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

167. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

168. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakııı'm, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

169. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

170.— İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

171. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

172. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nıın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

173. —• Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1)' 

174. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

175. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

176. — İstanbul Milletvekili Elaottin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin 'Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

177. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) 

178. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'ııun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarınla ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

— 30 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR' 

179. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

180. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

i 81. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 

. önergesi (6/662) 
182. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya

pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

183. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 

184. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

185. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

186. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som öner
gesi (6/667) 

187. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

188. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ. Seyitömer ve Tunç-, 
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

190. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

191. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) 
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192. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

193..— Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi! (6/673) - . ' • • - . 

194. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674), 

195. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlifc Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

196. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

197.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) • 

198. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

199. __ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

200. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

201.—• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) -

202. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

203. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

204. —- İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev verme söz
leşmesi » imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) ' 

205. — Afyon Milletvekili ,Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

206. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

207. —v İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 
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208.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bitlis - Gür oymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru Önergesi (6/689) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Kartal - D olayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

'215. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,maî Kalkınma Ban-
kas,ı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

216. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) , 

217. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

'218. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

219. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

220. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

221. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

222. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

223. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

224ı — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

— 33 — 62 nej Birleşim 
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225. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımanlcaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

226. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî. Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

227.-— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

228. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

229. — Artvin. Milletvekili, Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

230. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Emlak Bankası Ataşehir .Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

231. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından s'özlü soru önergesi.(6/713) 

233. '— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) • 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/739) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koldaştın!ması için bir teslis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar-Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına' ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından'sözlü soru önergesi (6/741) 

• 239. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

240. —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün,.'bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

• ' • . ' • • • . . " . • . ' ; . — 3 4 — ' . • • ' 
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2 4 1 . — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlılk ve İskân Bakanından sözlü 
soru öncrgcsii {6/744) ' • 

242. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan, işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

243. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

244. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/747) 

245. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

246. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil, Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

247. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

248. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından 'kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

249. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) ' 

250. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

251. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

252. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

253. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

254. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 
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255. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
alman bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

256.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

257. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kalıramanmaraş İline 
bağlı-köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köy işleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

258. — Kahramanmaraş Milletvekili. Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilme
sine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

259. — Kahramanmaraş 'Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

260.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım, ürünlerinin İslah .ve 
zenginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/763) ' • ' . ' • - . 

'261. — Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki, izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

262. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 

263. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü Soru önergesi (6/766) 

264. —-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

265. — Kahramanmaraş-Milletvekili'Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/768) , , 

266. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/769) 

267. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
dalki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner-. 
gesi (6/770) 
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268. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

269. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

270.,— İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

271. — İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
> 

yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişikin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

273. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

274. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

275. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) , • ' ' 

276. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî. Eğitim Ba- . 
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

277. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin,' S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
Soru önergesi (6/778) 

278. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Maikina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) <* 

279. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 
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280. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanıkaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) ' • • • . . 

281. — İzmir Milletvekili "Cengiz Bulüt'un, Ümraniye'de meydanla gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

282. — Artivin. Mil'letveklili Süleyman Hatinoğlu'nıın, doktor atama kur'&larında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/786) 

283. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nıın, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

284. — Artvin Milletvekili Süleyman Haıtlinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

285. — İstanbul 'Milletvekili . İsmail Sıancak'ın, VIP salonlarından yararlanaınlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

286. — İstanbul MiiletJvekiH Ziyaeddin Selçuk Maımflu'nun,' hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) • 

287. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

288. — Karaman MİiletvekiH Zeki Ünal'ın, Karaman ilinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/884) (1) 

289. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) , 

290. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde* kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

291. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

292. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Erigüdeır'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

293. — Ordu Milletvekili Şaıdi Pehlivanoğlu'nun, Etiban'k Genel Müdürlüğünce 
Antalya Omanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tahiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
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294. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

295. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yeriikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

296. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

297. —• Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

298. — Denizli Milletvekili Hasan Korlkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

299. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) ' 

300. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

301. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

302. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

303. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) • 

304. — İstanbul Milletvekili Temel Gundoğdu'nım, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Edirne İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

305. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 
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306. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm,. Düzenleme ye'Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve. Aydın-İllerindeki"'belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi• '(6/921)'(1)-

307. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

308. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) , ! 

309. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi• (6/888) (1) 

310. — Kütahya Milletvekili Musta-Ca Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

311. —.Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık. ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) •• ' . ' . - ,•• 

312. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

313. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 'Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) , 

314. — Kbnya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

1 315. — Muğla .Milletvekili Nevşat'-.özerin,. Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

316. — İzmiri Milletvekili Cengiz Bulut'un,-, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 
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317. — Malatya Milletvekili Gazi Barat'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Muş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (İ) ı 

318. — İstanbul Milletvekili Gürol .Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs-. 
kân Bakanından sözlü sora önergesi '(6/897) (1) 

319. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 (kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) . ' ' . . . ' 

320. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

321. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı, il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta-
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

322. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında. 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

323. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

324. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü isoru önergesi (6/924) (1) 

325. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/9İ5) (1) 

326. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

327. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere' yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) < 
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328. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

329. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) * 

330. — Ankara Milletvekili Mehmet ÇeVik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

33.1. — Istanlbul Milletvekili Mehmet Catvit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

332. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüderlin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

333. — Şanlıurfa Milletvekili Seyjyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

334. — Ankara Milletvekilli Yücel Seçkinerln, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

335. — Ankaira Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Klamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

336. — Afyon Milletveikiİi 'Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştlırima 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

337. — İstanbul Milletvekili Saıbri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

338. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve ..İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

339. — KahriamanmiaraiŞ Milletvekili Hasan Dik'ici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 
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340. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

341. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, . emniyet personeli arasında zor 
alıra silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

342. — Van Milletvekili §erif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

343. — Manisa Milletvekili. Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) • 

344. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) . • • • ' • 

345. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, BaKanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım mfiktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

346. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

347. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

348. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

349. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

350. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Boyüzük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

351. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 
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352. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nM, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

353. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'inin, §anlıurfa'h bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

354. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

355. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

356. —'Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

357. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

,' 358. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in,'görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

359, — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

360.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 

•önergesi (6/871) • _ 

361. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, b'ir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

362. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) -

363. —Tunceli Milletvekili' Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına, ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) ' 

364. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) 
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365. — Diyiarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı 
Oymapınar Köyü İmamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü som önergesi (6/876) 

366. — Denizli Milletvekili • Halsan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

367: — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkjn Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/878) 

368. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Nafrman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

369. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

370. — Erzurum Millötvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

371. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

372. — Erzurum Milletveklili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

373.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in,. Saip Molla Özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

374..— 'İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) ' 

375. — îstartbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaıköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

376. -— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

377. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

378. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

379. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un,-Devlet teşviki verilen'besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 
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380. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve İrak Türkmen
leri . konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

381. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın' yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

382. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstaribul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) , . 

383. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçelkmecc Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

384. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Erigüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) . ' 

, 385. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Elrigüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

386. — iitlanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, istaıhbul Defterdarının görev
den alınmasının nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

387. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Übra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

388. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından , 
sözlü soru önergesi (6/944) 

389. — Elazığ Milletvekilli Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İl Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

390. — Elaziğ Milletvekili 'Ahmet Cemil Tunç'un, Yazı konak' Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin 'Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

391. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 
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392. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

393. —. Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine' iliş
kin Çevre 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

394. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

395. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, (günlük bir gazetede çıkan 
«Zehirli Oyunu Vali ıBozdu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/958) 

396. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Trak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

397. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet 'Bakanlığı Nerede» başlıklı' haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

398. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştırılmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

399. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Turban Genel Müdürünün gö
revini kötüye 'kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

400. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, günlük bir gazetede «Doğum
evinde Yolsuzluk» başlığı ile yer alan haberlere ilişkin Sağlık 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/963) 

401. — İstanbul 'Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, günlük bir gazetede «Pes doğ
rusu» başlığı ile yer alan haberlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/964) 
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.KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu, Rapora (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri :-29.4.1992; 2.7,1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve, Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Rapora (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun" Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) • • • ' • • • • 7 ' 

5. —- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 • Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

6. — ödünç Para Vörme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180), (Da
ğıtma tarihi : 16.10,1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri, ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi.: 9.11.1992) 
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X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, .1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi: 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (11 Sil) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (î/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat,* Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S, Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

14. — Çorum .Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1993) 

15. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi 
ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

X 16,— Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 
1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 
3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) 
(S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

— 49 — 62 nci Birleşim 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 17. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 219, 220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/467, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/137, 3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 18. — Diyarbakır (Dicle) Üniversitesinin 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu Taşanları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/249, 1/250, 1/251, .1/252, 1/253, 1/254, 1/255, 1/256, 
1/257, 3/943, 3/944, 3/945, 3/946, 3/947, 3/948, 3/949, 3/950, 3-/951) (S. Sayısı : 371) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

19. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve 9 Arkadaşının, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Uluslararası Sekreteryası ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parla
menter Asamblesi Uluslararası Sekreteryası'nın Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, 
Bağışıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/853) 
(S. Sayısı: 383) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

20. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : Z4.1993) 

21. — Doğru Yol Partisi Grup Başikanvöküli Bursa MilletveMli Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvelkilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili Istemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

22. — Vakıflar Kanunundia Dağ'işikik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

23. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 
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24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /490) (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) -

26. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 27. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

28. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992), 

29. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

.30. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32? — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 33. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
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Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

34, — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

X 35, —• Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

36. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvefcilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkç,ı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Miilletvekili Aydm Güven Gürkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik -
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı: 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

37. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

38. — Kars Milletvekili Zeki Naüitarnan ve 7'Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

39. — Çocuik Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

>< 40. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlar,! (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

41. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 42. — Çocuk Halklarına Dair Sözleşmenin Onaylan masının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

43. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 
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44. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'm, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
lıaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 1 1 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

45. — Çeşitli Kanun ve" Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

46. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

47. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türle Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

48. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) -

49. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı- : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) ' , 

50.'— Manisa .Milletvekili Tevfik Dikerin, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili - Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

51. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde-
sinin Değiştirilmesine İlişkin' Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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52/— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih' ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) . ' 

53.—, Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evralk ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

54. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

55. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S.'Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

57. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Haikkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 2L9.1992) 

58. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşii Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından. Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

59. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

60. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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61. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

63. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun'34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

64. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

65. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

66. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ye Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785'Sayılı İmar Kanununun Bir Maddes'inin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

67. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Mallı Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

68. — Taşınmaz Mal Zilyedfiğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (Ş. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 
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69. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

70. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6,1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

71. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Ana3'asanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

72. — Mahalle Muhtarlığı , Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

73. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri -
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

74. — Askerî Ceza Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

75. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

76. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstean Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

77. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

78. — 17.7.1963 Tarihli ve 278'Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
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Oımhurbaşkanmca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) . 

79. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fücrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365), (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

80. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

8 1 . — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvelkili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
rıık'ün, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Rapora (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993) 

82. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

83. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

84. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

85; —- Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

86. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1324 Sayüı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1,1993) 

87. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay, Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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'88..— Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

90. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa. 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

91. — Hatay Milletvekili Mehmet Donen'in, 1479' Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir. Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisi-
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

92. — Aydın Milletvekili Nahif Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

93. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S. Sayısı: 307) (Dağıtma tarihi :•25.2.1993) 

94. — Hatay Milletvekili Mehmet Donen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

95^ — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayıh Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

96. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

97. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
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Güllıane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

98. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Haklcmda Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

99. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

100. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklar eh Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993) 

101. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

102. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) ' *' 

104. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

105. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında, Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 106-— Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı: 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

59 — 



•7 

KANUN TASAMI VE TEKLİFLERİYLE 
.KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 107. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tecsili Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun 'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı: 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

108. — Samsun Milletvekili İlyas Afctaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu. Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 109. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 

110. — Manisıa Milletvekili Tevfik Dikerdin, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

111. — Denizli Milletvekili Nabi Salbuncu'nun, 54-34 Sayılı T.'C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 ikici Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme. alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

U2. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

113,— Türk Vatandaşlığı Kanunumda Değişüklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

114. __ Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî.Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) : . . • ; . . ' 

115. — Harp Araç ve Gereçleri ile, SÜSLII, Mühimmat,ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Ilakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993)' 

116.— İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) „ 

117, Şırnaik Milletvekili Mahmut Alınafc'ııı, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının 'Nezarethanelerde, Geza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komlisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 
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X 118. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

119. — Mefa Kanonu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

120. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1 /53S) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

121. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

122. — Konyia Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun-Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

İİ23ÎJ — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

124. — Ankara Milletivekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi .: 25.11.1993) 

X 125. — İnsan Halkları vo Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek 
ve Bu Sözleşme ile ilk Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer Bazı Hak 
ve özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (S. Sayısı : 374) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) . 

X 126. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ekonomik ve Sınaî 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları- (1/405) (S. Sayısı : 
376) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 
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X 127. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi: 26.11.1993) 

X 128. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993). 

X 129. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S: Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

130.:— Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 
26.11.1993) ' 

X 131. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenlkleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve. Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

132. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

133.-7- Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

134. — Manisa Milletvekili Tevfik Diıker'lin, 1İ11İ Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi ••: 7.12.1993) 

135* — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takilbi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir 4 Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

136. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Ilişlkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağılma tarihi : 7.12,1993) 
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X 137. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (i/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993). 

138. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 
X 139. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 140. — Türksoy'ıın Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1 /624) (S. Sayısı: 400) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993 
X 141. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 142. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 143. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 144. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

145. — Eskişehir Milletvekili i. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

146. — Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/632) (S. Sa
yısı : 408) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 
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147. —'İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şalıin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

148, — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

. T. B. M. M. (S. Sayısı: 398) 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 Arkadaşının, 1990 Yı
lına Kadar Hayalî İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Ka
dar Haksız Kazanç Sağladıklarım, Bu Suretle Yapılan Öde
melerin Usulüne Uygun Olarak Geri İstenip İstenmediğini ve 
Geri İstenilen Paralardan Ne Kadarının Tahsil Edilebildiğini 
Tespit Etmek; Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve 28 Ar
kadaşının, İhracatın, Dünkü ve Bugünkü Yapısı İle Sorunla
rını ve Hayalî İhracat İddialarını Araştırmak Amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uya
rınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve 
(10/5-8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Geçmiş hükümetler döneminde kamuoyunu en fazla işgal ve rahatsız eden konuların başın

da hayalî ihracat yapmak suretiyle devletten haksız olarak trilyonlara varan para alan kişilerin 
durumu olduğu kuşkusuzdur. 

18 inci Dönem Milletvekilliğim sırasında bu konuları bir kaç kez soru ve gensoru yoluyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirmeme rağmen geçmiş hükümetlerin konuyu ört-bas 
etme gayretleri sonucu hayalî ihracatçıların gerçek durumlarının anlaşılması mümkün olmamıştır. 

Çok karışık ve memleket ekonomisine büyük darbe vuran hayalî ihracat işlemleri tüm açık
lığı ile ortaya çıkarılması gerçeği inkâr edilemez. 

Bu itibarla 1990 yılına kadar hangi firmaların hayalî ihracat yoluyla devletten ne kadar haksız 
para aldıklarının ve bu hayatî ihracat işlemlerinin ne suretle yapıldığının belirlenmesi, hayatî ih
racat yoluyla devletten milyarlarca lira para sağlayan firmaların politikacılarla ilişkilerinin olup 
olmadığının, ödemelerin yapılmasında İçimlerin aracılık yaptığının ve hayalî ihracat yoluyla dev
letten büyük para sağlayan kişilerden bu paralar usulüne uygun geri istenip istenmediğinin, geri 
istenme sırasında gerçek borçlulara başvurulup vurulmadığının, geri istenmiş ise ne kadarının 
tahsil edildiğinin ve hâlâ hayalî ihracat yoluyla devletten haksız kazanç sağladığı tespit edilen 
kişilerden bu paraların geri alınmayanlarının bulunup bulunmadığının ve paralardan idarenin 
kastı ve ihmali sonucu zamanaşımına uğratılanlarının da bulunup bulunmadığının saptanması 
için Anayasanın 98 İnci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç Mehmet Alp 
Tunceli Kars 

Mehmet Kerimoğlu Timurçin Savaş 
Ankara Adana 

Mehmet Adnan Ekmen Fahri Gündüz 
Batman Uşak 



Sabrı Yavuz Zeki Nacitarhan 
Kırşehir Kars 

Ali İbrahim Tutu Mahmut Almak 
Erzincan Şırnak 

Natf Güneş Mehmet Sinçar 
Siirt '. - Mardin 

Ural Köklü Mustafa Kul 
Uşak Erzincan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği gibi; ihracat olgusu, ülke kalkınmasını gerçekleştirecek sağlam döviz kaynakları
nın temini yanında, iç üretim artışı üzerindeki olumlu etkisi yönünden çok önemli bir ekono
mik faktördür. 

Bu sebeple, ülke kalkınmasını ihracata yönelik stratejiler üzerinde kuran bazı devletler, 
aldıkları buna yönelik çeşitli teşvik tedbirleri sayesinde başarılı oldukları görülmüştür. (Japonya, 
Güney Kore ve benzerleri) 

Değişik zamanlarda, ülkemizde de dışa yönelik çeşitli ihracat politikalarının izlendiği gö
rülmüştür. 

Ancak, özellikle 1980'li yıllarda izlenen ihracat politikaları ve buna bağlı olarak uygula
nan sanayileşme politikaları, ihracatı teşvik politikaları ve ihracattan beklenen döviz gelirleri 
ile GSMH beklenen artışlar arasında bir paralellik görülmemiştir. # 

Bir taraftan ihracatımız rakamlar itibariyle büyürken, diğer taraftan bu ihracatımızı ger
çekleştiren gerek kamu ve gerekse özel sektör imalat yatırımlarında reel bazda yıllık ortalama 
% 5 bir gerileme olmuştur. 

Diğer taraftan; ihracatı kolaylaştıracak teşvik tedbirleri yalnız ihracat safhasında yoğun-
laştırıldığından, adeta ihracatımız diğer kalemlerden elde edilen gelirler ve yine kamunun sağ
ladığı yardımlarla ayakta durur hale gelmiştir. 

Bu sebeple ihracat politikalarımız bu yönleriyle üretim artışına yol açmayan, dış rekabet 
şartlarına uymayan ve kısa vadeli kâr gözeten bir yapıya bürünmüştür. 

Ayrıca; ihracatı teşvik amacıyla alınan hukukî, idarî ve malî tedbirler birçok suiistimalle
re yol açmış ve Türk kamuoyunda hayalî ihracat diye bilinen olayları doğurmuştur. 

Hal böyleyken; 1980'li yıllarda ülkeyi yönetenler ihracat politikalarımızdan doğan yanlış
lıkları ve ortaya atılan suiistimal iddialarını tartışmak ve bunları araştırarak Türk kamuoyuna 
bilgi vermekten adeta kaçınmışlardır. 

Bütün bu sebeplerle; ihracatımızın dünkü ve bugünkü yapısını araştırmak, sorunlarını göz
den geçirme, gerçek artış değerlerini ortaya koymak bununla ilgili tüm kuruluşların (Kamu-
üzel) durumlarını tespit etmek, idarî, hukukî ve malî mevzuatı incelemek ve ıslah etmek, yapı
lan ve üzerine gidilemeyen hayalî ihracat iddialarını araştırmak ve bu hususta karanlıkta kalan 
diğer noktaları açığa çıkarmak, sorumluları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını tensiplerinize arz 
ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. (S. Sayısı : 398) 



Mahmut öztürk 
Aksaray 

İsmail Köse 
Erzurum 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

trfan KÖksalan 
Ankara 

Tevfık Diker 
Manisa 

Nazmi Çiloğlu 
Bolu 

Baki Durmaz 
Afyon 

Adil Aydın 
Antalya 

M, Kazım Dinç 
Kocaeli 

Ayvaz Gökdemir 
Gaziantep 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Titrhan ihyan 
Bursa 

İsmet At t ila 
Afyon 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Doğan Baran 
Niğde 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

İbrahim Arısoy 
Niğde 

Bilâl Güngör 
Ankara 

İbrahim Gürdal 
Bursa 

Gökberk Ergenekon 
Antalya 

Tlmç Bilget 
Aydın 

Hasan Peker 
Tekirdağ. 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

(10/5,8) Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(10/5,8) Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu 

Esas No : 10/5,8 
Karar No : 10 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.1.1992 tarihli 26 ncı Birleşiminde 154 

sayılı kararıyla kurulan 10/5,8 numaralı Araştırma Komisyonu görevini tamamlamış, gerekli 
inceleme ve araştırma sonucunda hazırlanmış olan rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. Mahmut Öztürk 

(10/5,8) Numaralı Meclis 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Aksaray Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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A) Araştırmamıza Esas Alınan Bilgi ve Belgeler 
B) İhracat Nedir? 
C) Hayalî İhracat ve Belli Başlı Yöntemler 

İNCELEME VE ARAŞTIRMA 
İHRACAT TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ GENEL MEVZUAT 
(Hukukî - İdarî - Cezaî) 
I. İhracatta Teşvik Primlerine İlişkin Mevzuat 
İhracatta Vergi ladesi ' 
Kaynak Kullanım Destekleme Fonu 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
II. Hayalî İhracatın Cezaî ve Hukukî Yönü 
III. 1975 Tarihli 7/10624 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Göre 1975-1987 

Yılları Arasında İhracatta Vergi ladesi İle Görevli ve Yetkili Kuruluşlar 
A) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Görev ve Yetkileri 
B) T.C. Merkez Bankasına Verilen Görevler 
C) Maliye ve Gümrük Bakanlığına Verilen Görevler 
IV. 1987 Yılında Yürürlüğe Giren 86/11237 Sayılı İhracatta Vergi ladesi 

Kararına Görev Görevli ve Yetkili Kuruluşlar 
A) DPT Müsteşarlığı 
B) Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
C) T.C. Merkez Bankası 
V. Hayalî İhracatı Kolaylaştıran Mevzuat ve Yazışmalar 
— HAYALÎ İHRACATIN MERKEZ BANKASI YÖNÜ 
I. T.C. Merkez Bankasının İhracat İşlemlerindeki Yeri 
II. T.C. Merkez Bankasında Hayali İhracata Yönelik Yapılan ve Yaptırılan 

İşlemler 
III. T.C. Merkez Bankasına Verilen Usulsüz ödeme Talimatları . 
IV. Merkez Bankasının Hayalî İhracata Yaptığı ödemeler 
1. İhracatta Vergi ladesi ödemeleri 
2. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Prim ödemeleri 
3. Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan İhracata Prim ödemeleri 
V. Hayalî İhracatla İlgili İncelenen ve Adına Rapor Düzenlenen Firmalar 
A) İncelenen ve Adına Rapor Düzenlenen Firmalar 
B) Adına Rapor Düzenlenen ve Bu Raporlarla Hayalî İhracata Adi Karış

tığı Tespit Edilen Firmalar 49 

9 

11 

28 

38 
43 

7 
7 
8 
8 
8 

: 11 
11 
11 

11 
: 27 
27 
27 

: 32 

33 
33 
33 
33 

34 
34 
34 
34 
35 
36 
36 

42 
47 
47 
47 
48 
48 
49 
49 



— 5 — 

Sayfa 

C) Raporu Olumlu Çıkan Firmalar 49 
D) Hayalî İhracata Karışan, Ancak Hiç Teşvik Primi ödenmeyen Firmalar 49 
E) Teşvik Primi ödenen Hayalî İhracatçı Firmalar 49 
VI. Merkez Bankasınca Yapılan İhracat Teşvik ödemeleri İle İlgili Genel 

Değerlendirme 50 : 67 
— HAYALÎ İHRACATIN DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI YÖNÜ 67 
I. İhracatta Vergi İadesiyle İlgili Yetkileri Tamamen DPT'da Toplayan 

Mevzuat ve Yazışmalar 67 
II. DPT'da Toplanan İhracatta Vergi ladesi İle İlgili Yetkilerin Planlama 

Bünyesi İçerisinde Tek Elde Toplanması 68 
III. İhracatta Vergi ladesi İle İlgili Raporların DPT'da Toplanması İle İl

gili Mevzuat ve kızışmalar 68 
IV. Raporların DPT'da Değerlendirilmesi İle İlgili İşlemler 68:70 
V. DPT'dan Merkez Bankasına Verilen Usulsüz ödeme Talimatları 70 : 72 
VI. DPT'da İhracatta Vergi ladesi ödemelerinde Fiyat Tespiti İle İlgili İş

lemler 72 

— HAYALÎ İHRACATIN HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
YÖNÜ 73 

I. Genel İhracat İşlemlerinde HDTM'nin Görev ve Yetkileri 73 
A) 3274 Sayılı Teşkilat Kanununa Göre HDTM'nin Görev ve Yetkileri 73 
B) İhracat Genel Müdürlüğünün Görevleri 73 
C) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün Görevleri 74 
D) Hazine Kontrolörlerinin Görevleri 74 
E) Bankalar Yeminli Murakıptan Kurulunun Görevleri 74 
F) Diğer Mevzuatla Verileri Yetki ve Görevler 75 
II. İhracat ve İhracatta Vergi ladesi İşlemlerine Ait Kanun, Karar, Tebliğ, 

Genelge ve Yazılar 76 : 86 
— HAYALÎ İHRACATIN MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI YÖNÜ 86 

I. Genel Açıklama 86 
II. Denetim Birimleri 87 : 89 

III. Gelirler Genel Müdürlüğü 89 
1. Gelirler Kontrolörlerine Yapılan İşlemler 89 
2. Haksız Yere Yararlanılan Teşvik ödemelerinin Devletçe Geri Alınması 

Prosedürü 90 : 97 
3. İhracat İstisnasından Doğan Katma Değer Vergisi İade Uygulaması 97 : 105 
IV. Gümrükler Genel Müdürlüğü 105 
A) Görev ve Yetki 105 
B) Yapılan İşlemler 105 
C) Hayalî İhracatta Gümrük İdarelerinin Durumu 106 



— 6 — 

• Sayfa 

V. Muhakemat Genel Müdürlüğü ve Başhukuk Müşavirliği 107 
A) Görev ve Yetki 107 
B) Hayalî ihracat Davaları tle İlgili Yapılan işler 107:109 
C) Muhakemat Müdürlüklerine Takip Edilen ihracat Kaçakçılığı Davaları 

tle ilgili Dava özetleri 109 
VI. Denetim Elemanlarının incelemelerinde Olumsuz Etki Yapan Mevzuat 

ve Yazışmalar 109 
VII. Raporların HDTM Yerine Maliye ve Gümrük Bakanlığına Gönderil

mesinin Bu Raporların Zaman Aşimına Uğramasına Etkisi 110 

— HAYALÎ İHRACATIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜ 111 
I. Yasa ve Yönergelerle Emniyet Genel Müdürlüğüne Kaçakçılık İşlemle

riyle İlgili Olarak Verilen Görevler ve İlgili Birimler 111:113 
II. Hayalî ihracat ile ilgili Olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce Yapılan 

İşlemler 113:116 
III. Hayalî ihracat Konusunda Emniyet Teşkilatının Görevlerini Kısıtlayan _-

Mevzuat ve Talimatlar 116 

— BAŞBAKANLIK TEFTtŞ KURULU BAŞKANLIĞI RAPORUNUN DE
ĞERLENDİRİLMESİ 117:119 

— HAYALÎ İHRACATLA İLGİLİ Z A M A N A S I M I 120 
A) Konu İle İlgili Zaman Aşımı Çeşitleri 120 
B) Raporların Beklettirilmesi ve Zaman Aşımı Süreci 120 
I. 1987 Yılına Kadar Olan Dönem 120:123 
II. 1987 ve Sonraki Dönem 123:127 
C) Raporların Bekletilme Süreleri 127 
D) Raporlar İşlem Görmeden Beklerken Yapılan Haksız ödemeler 128:129 
— HAYALÎ İHRACAT İŞLEMLERİYLE İLGtLİ KOMİSYONUMUZCA 

ALINMASI İSTENEN TEDBİRLER VE YAPILAN İŞLEMLER 130 
A) Raporların Zaman Aşımına Uğramasını önlemeyi Teminen Yapılan 

Uyarılar 130 
B) Raporların Zaman Aşımına Uğramasına Neden Olan Kamu Görevlileri 

Hakkında Yapılan Uyarılar 131 
C) Haksız ödenen Teşviklerin Geri Alınabilmesi İçin Yapılan işlemler 132 
— BİLGİLERİNE BAŞVURULAN KİŞİLER v 132:135 
DEĞERLENDİRME 135:150 
ÖNERİLER VE SONUÇ 151:170 



_ 7 — 

Araştırma Komisyonu Raporu -

KONU : 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 Arkadaşının, 1990 yılına kadar hayalî ihracat yo

luyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin 
usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil 
edilebildiğini tespit .etmek (10/5), Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 28 arkadaşının, ih
racatın dünkü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak (10/8) 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğünün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergeleri, üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
15.1.1992 tarihli 26 ncı Birleşiminde birlikte görüşülerek alınan 154 sayılı karar, 

GlRlŞ : 
Meclis Araştırma Komisyonu 12.2.1992 tarihinde toplanarak görev bölümü yapmış, Ak

saray Milletvekili Mahmut öztürk Başkan, Tunceli Milletvekili Kamer Genç Başkanvekili, De
nizli Milletvekili Muzaffer Arıcı Sözcü ve Tekirdağ Milletvekili Hasan Peker Kâtip seçilmişlerdir. 

Komisyonumuz, Başkanlık Divanının oluşturulduğu 12.2.1992 tarihinden sonra Bütçe gö
rüşmeleri bittikten ve belgeler toplandıktan sonra 6.5.1992 tarihinde ikinci toplantısını yapmıştır. 

Komisyonumuz, işin hukukî boyutu, tüm konulardaki ilgili mevzuat, tüzük, yönetmelik, 
yürürlükten kaldırılan mevzuat, firma bazında muktezalar istatistiki bilgilerin derlenmesi için, 
ayrıca bütün kurumların elinde bulunan bilgilerin bir araya getirilmesi ve tüm kuruluşları yan
sıtan bir sonuca ulaşılması için uzmanlardan kurulu heyetler teşkil etmiştir. 

Konuların değerlendirilmesi ile ilgili olarak Komisyonumuz nezdinde görevlendirilen uz
manlar, Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışma yerinde veya lüzum görülen 
diğer mahallerde sürekli bir çalışma içinde olmuşlardır. 

Ayrıca Komisyonumuz 1992 yılı yaz tatilinde de çalışma kararı iznini Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulu'ndan almış ve tatil boyunca da sürekli çalışmıştır. 

Komisyonumuz çalıştığı süre içerisinde toplam 41 birleşim yapmış, hayalî ihracat olayın
da doğruları tespit etmek amacıyla, konuyla ilgisi bulunan veya bulunabilecek olan 58 kişinin 
bilgilerine başvurmuştur. Konu ile ilgili olarak bilgilerine başvurulan kişilerin ifadeleri Türki
ye Büyük Millet Meclisi stenografları tarafından tutulmuş olup, deşifreleri muntazaman yapı
larak dosyalar halinde muhafazaya alınmıştır. Ayrıca konuyla ilgisi bulunan tüm kamu ku
rumlarıyla yazışmalar yapılarak konunun açıklığa kavuşması için gerekli görülen evrak ve do
kümanlar getirtilmiş ve bütün dokümanlarla, deşifresi yapılan bilgi zabıtlarının tamamı Ko
misyonumuzca değerlendirilmiştir. 

Konuyla ilgisi görülerek doküman istenen kurum ve kuruluşlar şunlardır : 
— Başbakanlık ve Bağlı Kuruluşları 
Teftiş Kurulu Başkanlığı, MtT Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası 
— Devlet Bakanlıkları ve Bağlı Kuruluşları ; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
— içişleri Bakanlığı -
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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— Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü, Muhakemat Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü 
— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
— tç Ticaret Genel Müdürlüğü 
— Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı 
Bankalar (Kamu ve özel) 
KAPSAM: 
A) ARAŞTIRMAMIZA ESAS ALINAN BİLGİ VE BELGELER : 
Araştırma Komisyonu Başkan ve Üyelerinin görevi dava konusu yapılsın veya yapılmasın 

firma bazında hiçbir ayırım söz konusu olmaksızın, devletin denetim elemanlarınca düzenle
nen raporlarla, hayalî ihracata adı karıştığı veya ihracat ve dövize ilişkin belgelerde (teşvik primleri 
ve müktesep haklardan yararlanmak için) tahrifat yaptıkları tespit olunan firmaların yapmış 
oldukları ihracatlara ilişkin, kamu kurumlarınca Komisyona gönderilen liste, bilgi ve belgele
rin toparlanarak, bu konuda bir araştırma raporunun yazılmasıdır. • 

İlgili kuruluşların Komisyon Başkanlığına göndermiş olduğu liste ve belgelerin her birisi
nin ayrı ayrı incelenerek bu belgelerin doğru olup olmadığının tahkikatını yapmak Komisyo
nun görevlerinden olmadığı gibi binlerce evrakın tek tek detayına inilmesi de maddeten müm
kün değildir. 

Bu nedenlerle Komisyon Başkan ve üyeleri listelerin yanlış düzenlenmesi, gelen bilgilerin 
yanlış olması durumlarında sorumlu ve muhatabı olmayıp, bu gibi durumların muhatabı liste, 
bilgi ve belgeleri gönderen ilgili Devlet kuruluştandır. 

Komisyonumuzca; 
1. Durumları Devletin ilgili kuruluşlarının denetim birimlerince hayalî ihracata kanştığı 

tespit edilen firmalar esas alınmıştır. 
2. Devlerin ilgili birimlerinde yine Devletin denetim elemanlarının hazırladığı raporlar

da yerine getirilmesi istenilen ve idarî, malî ve hukukî sonuçlar doğuran bilgi ve yapılan işlem
ler ilgili kuruluşların ellerindeki söz konusu bilgi ve belgeleri Komisyonumuza göndermeleri 
sonucu aynen değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

3. Sözkonusu firmaların, haklarında kamu kuruluşlarının düzenledikleri raporlarla il
gili olarak kamu kuruluşları aleyhine açtıkları davalar ile Devletin söz konusu bu firmalar aley
hine açtıkları davaların sonucu son durum itibariyle bilinmediğinden çalışmalarımızda Devle
tin idarî kademelerinin elinde olan ve Komisyonumuzun isteği üzerine Araştırma Komisyonu
muza gönderilen son bilgi ve belgeler esas alınmıştır. 

B) İHRACAT NEDİR : 
Bir ülkenin üretmiş olduğu ve ekonomik değeri bulunan her türlü mal ve hizmetin kendi 

ulusal ve uluslararası hukuk kararları ile ticarî teamüller çerçevesinde, belli bir bedel karşılı
ğında yabancı ülkelere satılmasıdır. 

Fiili İhracat: İhraç eşyasının Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde muayesinin yapı
lıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte 
olan dökme veya diğer eşyada yüklemenin tamamlanmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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Bunun dışında İhracat yönetmeliklerinde tanımları verilen Konsinyasyon yoluyla ihracat, 
müşterek hesap yoluyla ihracat, kredili ihracat, alivre satış gibi ihracat şekilleri bulunmakta-, 
dır. Ayrıca geçici ihracat, transit ticaret, reeksport, bedelsiz ihracat gibi ihracat çeşitleri vardır. 

İhracat Belgesi veya İhracat Belgesi ve Ruhsatnamesini haiz olan ve ilgili diğer kanunlara 
göre ihracat yapmasına bir engel bulunmayan gerçek veya tüzel kişi tacirler ihracatçıdır. 

C) HAYALÎ İHRACAT VE BELLİ BAŞLI YÖNTEMLER .: 
1960*11 yıllara gelindiğinde, ödemeler dengesi probleminin çözümü için ihracatın mutlaka 

artırılması gerektiği, bunun içinde ihracatın ciddi şekilde teşvik edilmesinden başka alternatif 
bulunmadığı ve bu yola gidildiği müşahade edilmektedir. İhracatta vergi iadesi ödemeleri, ger
çek bir teşvik primi olarak bu dönemlerde uygulanmaya başlanmıştır. 

Daha sonra ihracat teşvikleri genişletilip yaygınlaştırılmaya başlanmış, Kaynak Kullanım 
Destekleme Fonu Primi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi, İhracatta Katma Değer Ver
gisi ladesi gibi diğer teşvik sistemleri.de devreye sokulmuştur. 

İhracat teşvikleri o derece yaygınlaştırılmıştır ki zaman zaman bazı ürünlerde bu oranla
rın, gelen dövizin % 70-80'ine ve ürünün gerçek maliyetlerinin % 200'üne ulaştığı görülmüş
tür. Bunlara bir de Katma Değer Vergisi ladesi, gümrük muafiyeti, ucuz faizli ihracat kredisi, 
selektif kredi faiz iadesi, tahakkuk edecek vergi iadesine mahsuben avans şeklinde peşinen ödenen 
faizsiz krediler gibi mevzuatımızda zaman zaman yer almış diğer teşvikleri de ilave ettiğimiz 
takdirde bu sistemin ne kadar yaygınlaştırıldığı ortaya çıkmaktadır. 

İhracat teşviklerinin bu derece genişletilip yaygınlaştırılmasının yanı sıra raporumuzun il
gili bölümlerinde detaylı olarak anlatacağımız bazı mevzuat düzenlemelerinin de etkisi ile ka
muoyunun gündemine "Hayalî İhracat" ve haksız teşvik ödemeleri konusu gelmeye başlamıştır. 

özellikle vergi iadesi ve prim alabilmek veya daha fazla vergi iadesi ve prim alabilmek 
için miktarı, değeri ve ihraç tarihleri çeşitli usullerle farklı gösterilen ihracata hayalî ihracat 
denilmektedir. . . » _ . , ' 

Hayalî ihracata ilişkin akla hayale gelmedik pek çok yöntem kullanılmıştır. Aşağıda sade
ce belli başlı yöntemler anlatılmaya çalışılmıştır. 

Hayalî ihracatçıların bazen bu yöntemlerin birkaçını aynı olayda kullandıkları tespit edil
miştir. 

1. Ekonomik değeri olmayart malların ihraç edilmesi; 
Bu yöntemde hiç bir ekonomik değeri olmayan taş, toprak, hurda, metal kırpıntıları ve 

döküntüler vergi iadesi listelerindeki mal isimleri altında ihraç edilir. Mesela Gümrük Çıkış 
Beyannamelerinde deriden mamul giyim eşyası olarak beyan edilen malın aslında deri kırpın
tıları ve bunun altında taş, tuğla ve briketten oluştuğu tespit edilmiştir. 

Yine kuzu mantarı olarak beyan edilen malın kullanım imkânı olmayan mantar sapları 
olduğu, fiilen gönderilen malların beyannamenin aksine aslında fonksiyonları yerine getirmesi 
mümkün olmayan taklitlerden oluştuğu bu yönteme ait örneklerdir. 

2. İhraç fiyatının gerçeğinin çok üstünde gösterilmesi; 
Bu yöntemde, malların gerçek ihraç fiyatlarını 5-10 misli katlayarak, bazen 100 katına ka

dar fazla gösterip, bu şekilde beyan edilip. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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Üçüncü kalite sıradan halıların ipek halıymış gibi gösterilip milyarlarca lira haksız vergi 
iadesi alınması, basit zil tellerinin altınlı tel gibi gösterilip normal fiyatının 100 katına yakın 
beyan etmek fiyat şişirme yöntemine ilişkin örnekler olarak verilebilir. 

Bu yöntemde bazen o kadar ileri gidilmiştir ki bir tek çıkış beyannamesi ile ihraç edildiği 
belirtilen eşya ile ilgili beyan edilen kıymetin, gönderildiği belirtilen ülkenin aynı yıl içerisinde 
ithal ettiği aynı cins eşyanın toplam kıymetinden çok daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

3. ihraç edilen mal miktarının gerçeğin üzerinde gösterilmesi; 
Bu yöntemde ihraç mallarının gerçek miktarı 5-10 misli katlayarak beyan edilir. Bazı du

rumlarda miktarın 100 katından daha çok gösterildiği de anlaşılmaktadır. 
Bir kısım firmaların yaklaşık 100 milyon metre elektrik kablosu ihraç etmiş gözükmesi, 

yine bir kısım firmaların milyonlarca adet deri etek, mont ve kabanı gümrük çıkış beyanname
lerinde ihraç ettiğini beyan etmesi bu yöntemin çarpıcı örnekleri arasındadır. 

4. İhraç edilen malın örneğinin gerçeğinden farklı gösterilmesi; 
Bu yöntemde, gerçekte vergi iadesi listelerinde yer almayan ve yer alıpta düşük vergi iadesi 

uygulanan bir mal yüksek teşvik primi uygulanan bir mal gibi gösterilerek, haksız yere teşvik
ten yararlanılması veya yine haksız yere daha yüksek oranda teşvikten faydalanılması amaç
lanmaktadır. 

Gerçekte fındık ihraç edip, beyannamelere balkabağı ihraç etmiş gibi göstererek bir taraf
tan fon ödenmesinden kurtulmaya çalışmak, diğer taraftan haksız vergi iadesi almaya çalış
mak bu şekille ilgili bir örnek olarak verilebilir. Yine yün ipliği beyan edilip, pamuk ipliği gön
derildiği, bu suretle daha fazla teşvik primi alınmaya çalışıldığı tespit edilen örnekler arasındadır. 

5. Fiilen ihraç edilmemiş malların ihraç edilmiş gösterilmesi; 
Ortada ihraç edilen hiç bir şey olmamasına rağmen gümrük idarelerinden gümrük çıkış 

beyannamesi temin etmek veya baştan sona kadar herşeyi sahte belge ve imzalarla halletmek 
bu yöntemin esasıdır. 

Bu yöntemle ilgili olarak gümrük çıkış beyannamelerinin Gümrük Müdürlüğünde hiç bir 
kaydının bulunmadığı, gemi ile yapılmış gözüken ihracatlarda liman giriş defterinde çıkış be
yannamesinde belirtilen eşyalarla ilgili hiç bir bilgi ve kaydın bulunmadığı, ihraç edildiği be
yan edilen eşyaların, limana gelişine ve yüklenişine ilişkin herhangi bir belgenin mevcut olma
dığı yapılan tespitler arasındadır. 

6. İhracata ilişkin belgeler üzerinde tahrifat yapılması; 
İhracatta vergi iadesi, kaynak kullanım destekleme fonu veya destekleme ve fiyat istikrar 

fonu primi ödemelerinden veya müktesep haklarından faydalanmak veya daha fazla faydalan
mak amacıyla Gümrük Çıkış Beyannameleri veya Kambiyo mevzuatına ilişkin Döviz Alım Bel
gesi, Akreditif Belgesi gibi belgeler üzerinde ve bu belgelerle ilgili işlemlerde tahrifat yapılmasıdır. 

7. Yurt içinde ve yurt dışında hayalî ihracatı gerçekleştirmek maksadıyla paravan şirket
ler kurulması; 

Yurt dışında alıcı olarak gösterilen firmaların çoğunun mevcut olmadığı, beyannamelere 
hayalî alıcı firma isimlerinin yazıldığı, 

Alıcı olarak gösterilen firmaların bir kısmının hayalî ihracatçı firmalara ait olduğu, bir 
kısmının ise orada bulunan bir kısım Türkler tarafından kurulup, hayalî ihracat gerçekleşir 
gerçekleşmez hemen kapatıldığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. ŞayıSı : 398) 
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8. Sahte deklere belgesi ile ihracat bedeli dövizlerin yurda gelmiş gösterilmesi; 
Gerçekte yurt dışından döviz gelmediği halde, sahte deklere belgesi düzenlemek suretiyle 

yurt dışında yerleşik kişiler adına bankalarda döviz tevdiat hesabı açılması ve bu döviz tevdiat 
hesaplarından ihracat taahhüt hesaplarının kapatılmasıyla haksız olarak ihracat teşvik prim
lerinden yararlanılmaktadır. 

İNCELEME VE ARAŞTIRMA 

İHRACAT TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ GENEL MEVZUAT 
(HUKUKÎ - İDARÎ - CEZAÎ) 

I) İhracatla Teşvik Primlerine İlişkin Mevzuat : 
Kısaca "Dışarıya mal satarak karşılığında "yabancı para (döviz) kazanmak" olarak tanım

lanabilecek olan ihracat, eskiden beri ülkenin başındaki en önemli sorun olarak görülen öde
meler dengesi açığını gidermek veya azaltmak için öngörülen en esaslı çare olmuştur. 

ihracatla ilgili mevzuatın dünkü ve bugünkü yapısına bakmadan önce, ihracatı özendir
mek ve artırmak için düşünülen tedbirlere topluca bir göz atmak istersek, bunları şu ana baş
lıklarda toplayabiliriz; 

1. İhraç edilecek malın maliyetinin düşürülmesine yönelik tedbirler, 
; 2. İhracatçının ucuz kredi sağlayabilmesine yönelik önlemler (ihracat kredileri) 

3. İhracatçının ihraç malını sürekli üretebilmesine yönelik önlemler; 
İhracatçıya yurtiçinde ve yurtdışında ucuz mal ve yardımcı maddeyle, işletme malzemesi 

ve yatırım malı sağlaması 
4. İhracatçının malını güven içinde piyasalara sürebilmesini sağlamaya yönelik önlemler; 
"ihracat sigortası" 
5. İhracata dönük yatırımlarının özendirilmesi amacıyla öngörülen tedbirler; , 
Gümrük muafiyeti, gümrük verki ve resimlerinin teksitlendirilmesi, yatırım indirimi, çe

şitli vergi, resim ve harç istisnaları 
6. Değişik (müteferrik) önlemler; 
İHRACATTA VERGİ İADESİ : 
İhracatta vergi iadesi uygulanmasına esas teşkil eden Bakanlar Kurulu Kararlarının yasal 

dayanakları, "İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Ted
birlere Dair" 27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun ile "Kalkınma Planının Uygulanması Esasla
rına Dair" 28.7.1967 tarih ve 933 sayılı kanunlardır. 

Bunlardan, 261 sayılı Kanun yürürlük ve yürütme maddesi dahil 4 maddelik bir Kanun
dur. Kanunun, Hükümetçe ihracatı geliştirmek üzeje alınacak tedbirlerin vergilere ilişkin ol
ması nedeniyle Meclis onayından geçirilmesi gerektiğine dair 2 nci maddesi 28.7.1967 gün ve 
933 sayılı Kanun ile kaldırılmış olup, uygulamaya yön veren tek madde aşağıdaki gibidir; 

"Mamullerimize ihraç gücü kazandırmak amacı ile bunların tevsik edilecek ihraç fiyatla
rında vergi, resim, harç ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri, muaflık ve istisnalar 
ihdası veya iade suretiyle ve gerektiği takdirde mevcut malî mevzuattaki ihracata müteallik mu
aflık, muvakkat kabul ve iade hükümlerini de geri bırakarak tamamen veya kısmen bertaraf 
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etmeye ve bu maksatta gerekli usulleri ihdasa bunların uygulanmasını mümkün kılacak şartla
rı hazırlamaya, bu usul ve şartlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
İhracat dolayısıyla vergi iadesi imkânlarından haksız olarak faydalanıldığının tespit edilmesi 
halinde, bu yolla elde edilen vergi iadeleri ilgililerden 6183 sayılı Kanun Hükümleri gereğince 
geri alınır. 

Yukarıda belirtilen yasa maddeleri ye gerekçesinden anlaşılacağı üzere, 261 sayılı Kanun 
ile getirilen ihracatta vergi iadesi ve düşünülen teşviklerin asıl amacı, ürünlerimize yurt dışı 
pazarlarda rekabet şansı ve sonuç olarak ihraç gücü kazandırmaktır, (Ek : 1) 

thracatta vergi iadesinin dayanaklarından 933 sayılı Kanun özel bir araç sağlayan spesifik 
nitelikli bir yasa olmayıp, kalkınma planının uygulanması esaslanna ilişkin bir Kanundur. Ya
sanın bir çok maddesi Anayasa Mahkemesinin 1967/41 Esas ve 1969/57 Karar sayılı karan ile 
iptal edilmiştir. iptal dışında kalan hükümler, Hükümete kalkınma planı ve programlarına uy
gun olarak ihracatın teşviki ve döviz gelirlerinin artırılması maksadıyla gerekli tedbirleri alma
ya yetki veren 3 üncü maddenin C bendi, bu teşvik tedbirlerinin koordinasyonunu sağlayacak 
bir büronun kurulmasına ilişkin 4 üncü madde ve Hükümetçe alınacak tedbirlerin Yüksek Plan
lama Kurulunun mütelaasını gerektireceğine dair 13 üncü maddeleridir. Böylece Kanun ihra
catta vergi iadesi ile ilgili tüm uygulamalara ilişkin olarak alınan kararlara dayanarak teşkil 
etmiştir. (Ek : 2) 

İhraç malının maliyetinin düşürülmesine yönelik önlemlerin başında gelen "İhracatta vergi 
iadesinin" genel esasları 9.9.1975 tarih ve 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanmış
tır. Yukarıda belirtilen 261 ve 933 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılmış olan bu 
Bakanlar Kurulu Kararında ürünlerimize dış piyasalarda rekabet gücü ve ihraç imkânı kazan
dırmak amacıyla alınacak önlemlere ilişkin esaslar ayrıntılı olarak gösterilmiştir. (Ek : 3) 

En uzun süre yürürlükte kalan bu Bakanlar Kurulu Kararında zaman zaman bazı değişik
likler yapılmış olmakla birlikte, bu değişiklikler esasa yönelik olmayıp karar ekindeki listeler
deki iade oranlarının değiştirilmesine ilişkin olmuştur. 

,7/10624 sayılı thracatta Vergi ladesi Kararının kavram ve kapsam başlıklı 1 inci madde
sinde "İhracatta vergi iadesi Türkiye'den ihraç edilen ya da bu karara göre ihraç edilmiş sayı
lan maddelerin maliyetine girmiş bulunan ve "Malî Yükler listesi" nde (Liste A) yer alan; ver
gi, resim ve harçlar ile benzeri etki yapan yüklerin; doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak 
ödenmiş bulunsun, bu mamullerin ihracatçısına, ihracattan veya ihraç sayılan devrinden sonra 
Ödenmesidir." hükmü bulunmaktadır. Kararın 2 nci maddesinde iadenin sınırları, 3 üncü mad
dede iadeden faydalanamayacak ihracat, 4 üncü maddede listelere alınacak mamullerin seçi
minin kimin tarafından yapılacağı belirtilmiştir. O tarihte bu konuda yetkili kuruluş olarak 
belirlenen Ticaret Bakanlığı vergi iade listelerinde yer alan mamul konumlarının kapsamını tes
pite, bu konuda yorum yapmaya, listelerden çıkarmaya, yeniden listelere geri almaya yetkili 
kılınmış, bu hususlarda değişiklik yapılması Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatının 
görüşlerinin alınmasına bağlanmıştır. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının "aranacak belgeler başlıklı" 21 inci maddesinde 
ihracatta vergi iadesinden faydalanılabilmesi için ihracatçıların Bankaya gümrük çıkış beyan
namesi ve döviz alım bordrosu ibraz etmek zorunda oldukları, ancak bakanlığın bu konuda 
her türlü düzenlemeyi yapmaya ve başkaca belgeler aramaya yetkili olduğu, bankanın (Merkez 
Bankası) Bakanlıktan (Ticaret Bakanlığı) izin almak kaydıyla ek bilgi ve belgeler isteyebileceği 
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öngörülmüştür. Kararın "ödemelerin yapılması" başlıklı 22 inci maddesinde "ihracatta vergi 
iadesi ödemeleri, imkânlarının elverdiği ölçüde en kısa sürede yapılır. Ancak, şüpheli durum
larda ödemeler bakanlık veya ilgili diğer bakanlık ve kuruluşlar yetkililerince; inceleme, araş
tırma ve soruşturma işlemleri bitirilip sonuçlandırılıncaya kadar geciktirilebilir veya durduru
labilir. Durdurma kararı, söz konusu Bakanlık ve Kuruluşlar ile bankaca en geç 3 iş günü için
de Bakanlık'a bildirilir." hükmü bulunmaktadır. Kararın "yanlış ve fazla ödemelerin geri 
alınması" başlıklı 26 ncı maddesi ise "vergi iadesi" mevzuatının yanlış uygulanmasında ya 
da ihracatçı adına yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi ia
deleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usuluü Hakkında Kanun ve vergi mevzuatı çerçevesinde 
geri alınır. Banka, bu geri alma işlemini sağlama, kolaylaştırmak ve hızlandırmak için her tür
lü fiili ve hukukî tedbiri almaya yetkilidir." hükmü bulunmaktadır. 

7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, 21 inci maddede ihracatta vergi iadesinden fay
dalanmak için ihracatçıların Merkez Bankasına gümrük çıkış beyannamesi ve döviz alım bord
rosu ibraz etmek zorunda oldukları ancak banka ve bakanlığın bu konuda ek belgeler isteyebi
leceği belirtilmiş olduğundan bu maddeye dayanılarak çıkanlan ve 22.12.1976 tarih ve 15797 
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ihracatta vergi iadesi kararına ilişkin 2 sıra numaralı Tebli
ğinde (Ek : 4) Merkez Bankasının ihracatta vergi iadesi ödemeleri sırasında ihracatçılardan ih
raç ettikleri mallarla ilgili olarak aşağıdaki belgeleri isteyeceği belirtilmiştir. 

a) Gümrük çıkış beyannamesi, 
b) Döviz alım bordrosu, 
c) Tescil/Lisans beyannamesi, 
d) Satış faturası, 
e) İmalatçı olmayan ihracatçılar için ihraç mallarının alış faturası, 
f) Vergi iadesi uygulaması yönünden ekspertize tabi ihracatta ekspertiz raporları, 
g) Kararnamenin 18 irtci maddesine göre vergi iade matrahının tesbiti için gerekli taşıma 

ve sigorta faturaları" ile yapılan diğer masraflara ilişkin belgeler, 
h) T.C. Merkez Bankasının Bakanlıktan izin almak kaydıyla isteyebileceği ek bilgi ve 

belgeler, 

İhracatta vergi iadesi ödemesinde aranılacak belgeler yönünden 1987 yılına kadar başka
ca bir düzenleme yapılmamıştır. 

Kararın "ödemelerin yapılması" başlıklı 22 nci maddesi metninin incelenmesinden açık
ça anlaşılacağı üzere; 

— ihracatta vergi iadesi ödemelerinin imkânlar ölçüsünde en kısa zamanda yapılması esastır. 
— Ancak, şüpheli durumlarda ödemeler ilgili Bakanlıklar ve Kuruluşlarca geciktirilebilir 

veya durdurulabilir. 
— Bu geciktirme ya da durdurma, şüpheli durumla ilgili inceleme, araştırma ve soruştur

ma işlemlerinin sonuçlandırılması süresince devam eder. 
— İlgili her Bakanlık veya Kuruluşun, şüpheli durumlarda, re'sen alacağı durdurma kara

rı 3 iş günü içinde ilgili birim veya kuruluşa bildirmesi gerekir. 
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Bu madde gereğince, gümrük idaresi, gümrük işlemlerine ilişkin şüpheli bir durumla kar
şılaşırsa, Merkez Bankası ödemeler esnasında belgelerde şüpheli bir durum görürse, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Denetim elemanları ya da Hazine kontrolörleri, denetimleri sırasında 

•şüpheli bir durumla karşılaşırlarsa vergi iadeleri ödemelerinin durdurulması yoluna gidecek
lerdir. Böylece kararın amacı bakımından vergi iadesi ödemelerinin en kısa zamanda yapılması 
ve işlemlerin kolaylaştırılması esas olmakla birlikte, hileli işlemlerin önüne geçilmesi ve şüphe
lerin giderilmesi için konuyla ilgili kuruluşların şüphelendikleri anda ödemeleri durdurabilme
leri yetkisi kendilerine verilmiştir. 7/19624 sayılı kararın bu maddesi hiç bir değişikliğe uğra
madan 86/11237 sayılı kararla yürürlükten kaldırıldığı 1.1.1987 tarihine kadar uygulamada kal
mıştır. 

7/10624 sayılı İhracatta vergi iadesi kararının 22 inci maddesinde düzenlenmiş bulunan 
ödemelerin yapılmasına ilişkin uygulama ile ilgili olarak, karar dışında çeşitli genelge, proto
kol, ve tebliğ gibi iç düzenlemeler de yapılmıştır. Bu çerçevede 1985 yılına kadar yapılan uygu
lamayı şöyle özetlemek mümkündür : 

22 inci madde çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları kendilerini ilgilendiren yön
den ihracatta vergi iadeleri ödemelerine ilişkin denetimleri yaptırma ve gerektiğinde ödemeleri 
madde hükmü çerçevesinde durdurma yolundaki uygulamayı yürütmüşlerdir. Nitekim Merkez 
Bankasınca ödemelerin yapılması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığıyla yapılan 8,10.1979 tarihli 
protokolde (Ek : 5) uygulama şöyle yönlendirilmiştir : . 

Protokole göre; mevzuatta öngörülen belgeler tamam ise ve şüpheli bir durum da yoksa, 
Merkez Bankasınca gerekli veri iade ödemeleri yapılacak, belgelerde noksanlık veya şüpheli 
bir durum görülmesi halinde dosya tetkik edilmek üzere Merkez Bankası şubelerince Gelirler 
Kontrolörleri Grup Başkanlıklarına gönderilecek, gelecek rapora göre işlem yapılacaktır. Fir
ma talep ettiği takdirde teminat mektubu karşılığında avans olarak ödeme yapılabilecektir. 

Anlaşılacağı üzere; 1985 yılına kadar ihracatta vergi iadesi kararlarına göre yapılan uygu
lamada, denetimin, 7/10624 sayıl kararın 22 inci maddesi hükmüne göre ilgili tüm kuruluşlar
ca kendilerini ilgilendiren yönden yerine getirilmesi öngörülmüştür. 

1985 yılından itibaren 7/10624 sayılı kararın 22 nci maddesinin uygulanması konusunda 
önemli farklılıklar taşıyan genelge ve protokoller uygulamaya konmuştur. 

Bu genelge ve protokoller aşağıda tarih sırasına göre ele alınmıştır. 
— Devlet Planlama Teşkilatı çıkışlı 2 Ekim 1985 tarih ve 35478 sayılı yazı (Ek : 6); 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem imzasını taşıyan ve Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığına yazılan bu yazı ile; ihracatı teşvik tedbirleri ile ilgili çalışmaların ve ted
birlerin, ihracatta vergi iadesi dahil tümüyle Devlet Planlama Teşkilatı görevlerinden olduğu 
aynı konuda iki ayrı Müsteşarlığın uygulamada bulunmasının farklı görüşlerin ortaya çıkma
sına sebep olduğu, bu nedenle bizzat zamanın Sayın Başbakanının konuyla ilgili sözlü talimat
tan uyarınca teşvik tedbirleriyle ilgili olarak (ihracatı teşvik tedbirleri dahil) yazı tarihine ka
dar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılmış ve yazı tarihinden sonra yapılacak müraca
at ve dokümanların Devlet Planlama Teşkilatına intikal ettirilmesinin ve bu suretle uygulama
nın tek elden yürütülmesinin uygun görüldüğü beirtilmektedir. 

Anılan yazı DPT Teşvik Uygulama Başkanlığının Fahrettin Kunak imzalı 7 Ekim 1985 gün 
ve 35790 sayılı yazısı ekinde T.C. Merkez Bankası tdare Merkezine gönderilmiştir. (Ek : 7) 
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Bu yazı tarihinde yürürlükte olan 84/8861 sayılı ve 13.12.1984 tarihli ihracatı teşvik kara
rının giriş bölümü hükmü aşağıdaki gibidir. (Ek : 8) 

"933 sayılı Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanunun 2 inci maddesinde 
sayılan Kanunlarla, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 inci maddesine dayanılarak kurulan 
geçici kabul komisyonunun görevleri, diğer kanunlarda öngörülen teşvik tedbirlerinin tama
mının uygulanması, denetlenmesi, ve bu amaçla gerekli belgelerin verilmesine dair her türlü 
ihracat teşvikiyle ilgili işlemler, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uygulama Baş
kanlığı (TUB) tarafından yapılacaktır." ' l, 

Söz konusu ihracatı teşvik kararının bilgi ve denetime ilişkin 25 inci maddesi hükmü ise 
şöyledir : 

"Madde 25. — Bu kararda belirtilen teşviklerin uygulanmasıyla ilgili her türlü denetimi 
yapmaya, özel ve kamu kuruluşlarından bilgi istemeye Teşvik Uygulama Başkanlığı yetkilidir. 
İlgili tüm kamu kuruluşları ve bankalar kendi mevzuatları çerçevesinde denetim yapabilirler. 
Ancak, Teşvik Uygulama Başkanlığından izin almaksızın ilgili kuruluşların imalat, ihracat ve 
yurtiçi satışlarını etkileyebilecek ve ticarî itibarlarını zedeleyebilecek bir uygulama yapamazlar." 

Bu durumda, Kaya Erdem imzalı 2.10.1985 gün ve 35478 sayılı yazının yukarıda zikredi
len karar hükümlerine de uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. 

öte yandan, yukarıda belirtildiği gibi 7/10624 sayılı ihracatta vergi iadesi kararının 22 nci 
maddesi yürürlüktedir. Bu madde hükmünü ortadan kaldıran bir değişiklik söz konusu olma
mıştır. Dolayısıyla, başka kararname hükümlerine dayandırılsın ya da dayandırılmasın, Ba
kanlar Kurulu Kararının 22 nci maddesi hükmünü fiilen işlemez hale getirecek bir uygulama
nın" yayınlanan bir yazı ile gerçekleştirilemiyeceği açıkça ortadadır. 

•— İhracat rejimi kararının konuya ilişkin hükümleri; 
13.12.1984 tarih ve 84/8859 sayılı İhracat Rejimi Kararının (Ek : 9) 1 inci maddesi aşağı

daki gibidir. 
"Madde 1. — İhracatı artırmak, zamanında ve düzenli yapılmasını sağlamak, Başbakan

lık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili kamu ve meslek kuruluşlarının en önde gelen 
görevidir. Bunun için ilgili kamu ve meslek kuruluşları görevlileri, ihracatı artıracak kolaylık 
ve tedbirleri alma, muameleleri süratle sonuçlandırmak durumundadırlar. 

Hiç bir görevli görev yapma gerekçesiyle ihracatçının faaliyetini engelleyemez. İhracata 
ait bütün'bilgiler ilgili kuruluşlardan alınmadıkça ihracatçının üretimini ve mal sevkiyatını dur
duramaz." 

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere, ihracatı teşvik tedbirleriyle doğrudan ilgili olmasa 
da, ihracatı artırmak konusunda Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kararda is
men zikredilmek suretiyle ihracat konusunda başta gelen ilgili kurumlardan biri olarak belir
tilmiştir. Adı geçen Müsteşarlığın ihracat işlemleriyle doğrudan ilgisi olması onun, ihracat iş
lemlerinin gerçeğe uygunluğunu denetleme sorumluluğunun da bulunduğuna işaret eder. Nite
kim, İhracat Rejimi Kararının 12 nci maddesi "İhracatçıların ihracat işlemlerinin ifası sırasın
da düzenledikleri beyannamelerde yer alan hususlar aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak 
kabul edilir." dedikten sonra ihracatçıların gerçeğe aykırı beyanname doldurmaları, belgelerde 
tahrifat yapmaları ve sayılan diğer hallerde Müsteşarlığın uygulayabileceği müeyyideleri hükme 
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bağlamaktadır. Görüleceği üzere, söz konusu Karar ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
ihracat işlemleriyle ilgili çok açık görev ye yetkiler verilmiştir. Dolayısıyla, adı geçen Müsteşar
lık görevin bir gereği olarak bir ihracat işleminin hileli olduğunu, belgelerin gerçeği yansıtma
dığını saptarsa, 7/10624 sayılı kararın 22 inci maddesindeki ilgili kurumlardan olması nede
niyle, hileli ihracat işlemine ihracatta vergi iadesi ödemesini durdurma girişiminde bulunabile
cektir. 

İhracat teşvik tedbirlerini uygulama görevinin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 
olması, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının gerek 7/10624 sayılı ihracatta vergi iadesi kara
rı, gerekse 84/8859 sayılı ihracat rejimi kararıyla tayin edilen sorumluluğu gereği, gerçek ol
mayan ihracat işlemlerine karşı önlem almasına, gerektiğinde vergi iadesi ödemesini durdur
masına engel teşkil etmemesi gerektiği açıktır. r 

— Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 13 Kasım 1985 tarih ve 20226 sayılı yazısı 
(Ek: 10) : 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Bülent öztürkmen imzasını taşıyan ve Mer
kez Bankası İdare Merkezine yazılan bu yazıda daha önce gönderilen Kaya Erdem imzalı ve 
içeriği yukarıda özetlenen yazı ilgi gösterilerek, teşvik tedbirleriyle ilgili uygulamaların Devlet 
Planlama Teşkilatı Uygulama Müsteşar Muavinliği tarafından verilecek talimatlar doğrultu
sunda yürütülmesinin uygun görüldüğü bildirilmiş ve firmaların durdurulan vergi iadesi öde
meleri ile ilgili olarak da; 

— Şifaî talimatla durdurulan dosyalarla ilgili vergi iadelerinin teminat mektubu alınma
dan ödenmesi, 

— Hesap Uzmanlarınca, Müfettişlerce veya Hazine Kontrolörlüğüncec, ülke veya gümrük 
çıkış beyannameleri bazında soruşturma yapılan veya soruşturması devam eden firmaların vergi 
iadelerinin iade tutarı üzerinden teminat mektubu karşılığında, söz konusu firmaların soruş
turma yapılmayan ihracatlarının teminat mektubu aranmadan vergi iadelerinin ödenmesi, 

istenmektedir. 
— Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ve Merkez Bankası yetkilileri arasında yapılan 

20 Kasım 1985 tarihli protokol (Ek : 11) 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilileri ile T.C. Merkez Bankası yet

kilileri arasında 20 Kasım 1985 tarihinde yapılan toplantıda iki kuruluş arasında bir protokol 
düzenlenmesi kararlaştırılmıştır, 

Bu protokolün hükümleri şöyledir : 
1. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca tüm teşvik tedbirlerinin Müs-

teşarlıklarınca yürütüleceğine dair 7 Ekim 1985 tarihli yazıları gereğince, vergi iadelerinin fir
ma, ülke ve gümrük çıkış beyannamesi bazında durdurulması hususunda Başbakanlık Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen yazılı ve şifahî talimatlar 7 Ekim 1985 tarihinden sonra 
dikkate alınmayacak, vergi iadesi ödemeleri (firma, ülke ve gümrük çıkış beyannamesi bazın
da) durdurulmuş firmaların 7 Ekim 1985 tarihinden sonra yapacakları vergi iadesi talepleri 
genel talimatlar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. , 

Vergi iadesi ödemeleri (firma, ülke ve gümrük çıkış beyannamesi bazında) durdurulan fir
maların 7 Ekim 1985 tarihinden önceki vergi iadesi talepleri teminat mektubu alınmak suretiy
le is'af edilebilecektir. 
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2. T.C. Merkez Bankası şubelerince vergi iadesi talepleriyle ilgili ihracatın fiktif olduğu 
hususunda tereddüt doğarsa, bu ihracata ait bilgiler T.C. Merkez Bankası İdare Merkezine in
tikal ettirilerek, Başbakanılk Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilileriyle Merkez Ban
kası yetkilileri arasında yapılacak toplantıda söz konusu ihracata vergi iadesi ödemesi yapılıp 
yapılmayacağı hususu değerlendirilecektir. 

3. Merkez Bankası İdare Merkezince özel olarak bildirilmedikçe, T.C. Merkez Bankası \ 
şubelerince vergi iadesine ilişkin talimatta belirlenen belgeler dışında ayrıca herhangi bir belge 
(kapasite raporu ve benzeri) talep edilmeyecektir. 

4. Merkez Bankası İdare Merkezinin mutabakatı olmadan şubelerince Gelirler Kontro
lörlüğüne re'sen vergi iadesi talep dosyası gönderilmeyecektir. 

5. Kemal Horzum şirketler grubuna ikinci bir iş'ara kadar vergi iadeleri ve kaynak kul
lanımı destekleme primleri ödenmeyecektir. 

6. Doruk Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin gübre ihracatına ikinci bir iş'ara kadar vergi 
iadeleri ödenmeyecektir. 

Protokolde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Müsteşar Muavini Bülent Öztürkmen, 
Grup Başkanı Ethem Külhan ve Uzman Hüseyin Aslan'ın, Merkez Bankası tarafından Başkan 
Yavuz Canevi, Başkan Yardımcısı Zekeriyâ Yıldırım ile Nejdet Kaya Sezer ve Selahattin Altıer , 
isimli görevlilerin imzası bulunmaktadır. 

Söz konusu protokolde dikkati çeken hususlar şunlardır : 
1. Protokolde gerekçe teşkil eden 7 Ekim 1985 tarihli yazıyla kastedilen Kaya Erdem im

zalı 2 Ekim 1985 tarihli yazı olup, bu yazının muhtevası yukarıda özetlenmiştir. 
2. Protokolde açıkça belirtildiği üzere, ihracatta vergi iadesi işlemleriyle ilgili olarak Ha

zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tamamen devre dışı bırakılmıştır. 
3. Merkez Bankasınca vergi iadeleri ödemeleriyle ilgili olarak ihracat işlemlerinin dene

timi konusunda öteden beri sürdürülmekte olan şüpheli dosya ve işlemlerin gelirler kontrolör
lerine inceletilmesi uygulaması zorlaştırılmıştır. 

4. Bu protokol ve protokole dayanarak teşkil eden yazının 7/10624 sayılı kararın 22 inci 
maddesi hükmüne uygun olup olmadığı tartışılmalıdır. Çünkü 22 inci madde hükmüne göre 
ihracatta vergi iadesi ödemelerinin kısa sürede yapılması ve bu konuda kırtasiyenin azaltılması 
amacının yanında, haksız yere ödeme yapılmasının engellenmesi amacıyla ilgili tüm kuruluş
ların gerektiğinde ödemeleri durdurabilmesi esası da getirilmiştir. 

— 7/10624 sayılı Kararnamenin 22 inci maddesinin yukarıda anılan Protokol karşısında 
değerlendirilmesi; 

İdare hukukunun temel ilkelerinden biri olan "usulde paralellik" ilkesine göre bir idarî 
işlem hangi yöntemle tesis edilmiş ise aynı yönteme uygun şekilde geri alınabilir veya olayımız
da olduğu gibi yürürlükte bulunan kararnameler ancak bu usulle yürürlükten kaldırılabilir. 

Mertebe bakımından kaynaklar arasında fark vardır. En üst mertebeyi Anayasa işgal eder. 
Sonra sırayla Kanunlar, Tüzükler ve Yönetmelikler yer. alır. Alttaki kaynak üstteki kaynağa 
aykırı olamaz. Kaynaklar arasında çatışma olursa kaynaklar arasındaki mertebeye göre hare
ket edilir. Üst mertebede yer alan kaynağa uyulur, Mesela Kanunla tüzük çatışırsa, tüzüğe göre 
üst mertebede olan Kanuna itibar olunur. Normlar hiyerarşisi de denilen bu idare hukuku 
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kuralının 7/10624 sayılı kararın 22 inci maddesi ile yukarıda değinilen iki kuruluş arasındaki 
protokol yönünden değerlendirilmesi yapıldığında protokolün tamamen Bakanlar Kurulu Ka
rarına aykırı hükümler taşıdığı ve bu nedenle tdare Hukuku kurallarına göre hukukî bir değer 
taşımadığı ortaya çıkmaktadır. 

İhracatta vergi iadesi kararının 22 inci maddesi "ihracatta vergi iadesi ödemeleri imkânla
rının elverdiği ölçüde en kısa sürede yapılır. Ancak şüpheli durumlarda ödemeler Bakanlık ve
ya ilgili diğer Bakanlık ve kuruluş yetkililerince; inceleme, araştırma ve soruşturma işlemleri 
bitirilip sonuçlandırılıncaya kadar geciktirilebilir veya durdurulabilir. Durdurma kâran söz ko
nusu bakanlık ve kuruluşlar ile Bankaca en geç üç iş günü içinde Bakanlığa bildirilir." hükmü
nü taşımasına rağmen, DPT Müsteşarlığı ile Merkez Bankası yetkilileri arasında yapılan 20 
Kasım 1985 tarihli protokol, vergi iadelerinin durdurulması konusunda Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca verilen yazılı ve sözlü emirlerin 7 Ekim 1985 tarihinden itibaren dikkate alın
mayacağını, vergi iadesi ödemeleri durdurulmuş firmaların taleplerinin Devlet Planlama Teş
kilatının genel talimatları çerçevesinde sonuçlandırılacağını, vergi iadesi talepleri ile ilgili ihra
catın hayalî olduğu hususunda tereddüt doğarsa, bu ihracata ait bilgilerin Merkez Bankasına 
intikal ettirilip Devlet Planlama Teşkilatı ile Merkez Bankası yetkilileri arasında yapılacak top
lantı sonucu vergi iadesi ödemesi yapılıp yapılmayacağının değerlendirileceğini öngörmektedir. 

Bu durumda, iki kuruluş yetkilileri arasında belli bir konuda mevcut anlaşmazlıkları gi
dermek amacıyla yapılan bir sözleşme olarak tanımlanabilecek olan 20 Kasım 1985 tarihli pro-
tokol'un, 7/10624 sayılı "İhracatta vergi iadesine" ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 22 inci 
maddesi hükmünü değiştirir, ortadan kaldırır veya etkisizleştirir nitelikte olduğu anlaşılmakf 
tadır. Çünkü kararın 22 inci maddesinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı, Hazine ve Kambiyo Kontrolörleri gibi kuruluşlara ödemeleri durdurma yetkisi 
verilmişken, protokolde bu yetki yalnızca Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uygulama Dairesi 
Başkanlığına verilmiş olmaktadır. 

Böyle bir uygulama, yukarıda değinilen tdare Hukukunun temel ilkelerine aykırılık teşkil 
etmektedir. 7/10624 sayılı kararın 22 inci madesinin "usulde paralellik" ilkesine göre, tesis edildiği 
yöntemle geri alınmadan ve ortadan kaldırılmadan, normlar hiyerarşisinde daha alt derece bir 
idarî işlem olan protokol ile etkisizleştirilmesi veya ortadan kaldırılması idare hukukunda ge
çerli ilke ve kurallara uygun düşmemektedir. Bu, idarenin ve yürütmenin en üst basamağı ve 
uygulayıcısı Bakanlar Kurulu tarafından konulmuş bir düzenleyici işlemin, idaredeki görev ve 
yetkileri onlarla kıyaslanamayacak derecede aşağıda olan bazı kamu görevlileri tarafından or
tadan kaldırılması niteliğinde bir tasarruf olduğundan yapılan işlem hukuka aykırıdır. 

— 7/10624 sayılı Kararname hükümlerine göre haksız ödemelerin geri alınmasına ilişkin 
uygulama : 

7/10624 sayılı Kararın 26 ncı maddesi metni aşağıdaki gibidir : 
"Vergi iadesi mevzuatının yanlış uygulanmasından ya da ihracatçı adına yanıltıcı bilgi ye 

belge verilmesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadeleri, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve vergi mevzuatı çerçevesinde geri alınır. 

Banka, bu geri alma işlemini sağlamak, kolaylaştırmak ve hızlandırmak için her türül fiili 
ve hukukî tedbiri almaya yetkilidir." 

Madde metnindeki ifadeye göre; 
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1. Gereksiz olarak ödenen vergi iadeleri, Tahsilat Kanunu olan 6183 sayılı Kanun hüküm
lerine göre tahsil edilecektir. 

2. Ayrıca vergi mevzuatı uygulanacaktır. 
Buna göre, yürütülen tahsil sistemi ilgili hükümler itibariyle aşağıda açıklandığı gibi ol

muştur; 
7/10264 sayılı kararda vergi iadelerinin geri alınması için özel bir ödeme zamanı belirtil

memiş olması ve gecikme zamlarının hangi tarihler arasında hesaplanacağına ilişkin özel bir 
hükme yer verilmemiş olması nedeniyle gereksiz yere ihracatta vergi iadesi aldığı tespit edilen 
mükelleflerden, ilgili vergi dairelerince 6183 sayılı Kanunun 37 inci maddesine göre düzenlenen 
tebliğnameler ile bir aylık ödeme süresi verilerek, gereksiz yere alındığı saptanan ihracatta ver
gi iadelerinin geri ödenmesi istenilmiş, bu süre içerisinde söz konusu iadeler ödenmediği tak
dirde 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre 7 gün içinde ödeme yapılması için ödeme 
emri çıkarılarak, 51 inci maddesine göre uygulanacak gecikme zammı ile birlikte takip ve tah
sili cihetine gidilmiştir. . , . • 

6183 sayılı Kanunun konuyla ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir; 
"Madde 37. — Amme alacakları, hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir; 
Hususi Kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacakları Maliye vekaletin

ce belirtilerek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. 
Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür. 
Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir." 
"Madde 51. — Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bi

tim tarihinden itibaren ilk bir aylık müddeti için % 10; vade gününü takip eden ikinci, üçüncü, 
dördüncü, beşinci ve altıncı aylar için ayrı ayrı °/o 7; yedinci ve müteakip her ay için % 5; ge
cikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. (27.12.1989 tarih ve 89/14195 
sayılı kararnameye göre 1.1.1990 tarihinden geçerli olmak üzere vadenin bitim tarihinden itiba
ren her ay için ayrı ayrı % 7 gecikme zammı uygulanacaktır.) gecikme zammı 1 000 liradan 
az olamaz. 

içinde bulunulan yıl sonuna kadar ödenmemiş olan gcikme zammıyla gecikme faizi, mü
teakip yılın başından itibaren, doğmalarına neden olan amme alacağı gibi addolunur ve bu 
amme alacağı, tebliğ edilmeksizin tahakkuk eder. Tahakkuk eden bu amme alacağına, üzerin
den hesaplandıkları amme alacağı aslına uygulanan yukarıdaki hükümler aynen uygulanır. Ceza 
mahiyetinde olan diğer amme alacaklarına ise gecikme zammı tatbik edilmez. 

Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetlerini, aylar itibariyle topluca veya her ay için ay
rı ayrı, bu nispetlerin yarısına kadar artırmaya veya bu nispetlerin % 30'una kadar indirmeye; 
yeniden kanunî haderine getirmeye ve gecikme zammı asgarî miktarını on katına kadar artır
maya yetkilidir." 

Bu maddelere göre yürütülen uygulama idare Mahkemeleri ve Danıştay Başkanlığınca ve
rilen pek çok kararla tastik edilmiş.ve istikrar bulmuştur. 

Konuyla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yayınlanan,8.8.1984 tarih ve 53045 
sayılı genelgede aynen şöyle denmektedir. (Ek : 12) 
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1. Vergi inceleme elemanları tarafından yapılan incelemeler sonucu haksız ödendiği tes
pit edilen vergi iadeleri 9.9.1975 tarih ve 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 26 ncı mad
desinde açıklandığı üzere, "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve vergi mevzuatı çerçevesinde" vergi dairelerince geri alınacaktır. 

Bu itibarla; haksız yere ödenen vergi iadelerinin tahsil için, ihracatçılara 6183 sayılı Kanu
nun 37 inci maddesi hükmü uyarınca bir aylık ödeme süresi verilecek, bu sürede ödenmeyen 
vergi iadeleri anılan Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre uygulanacak gecikme zam
mıyla birlikte aynı Kanunun 54 üncü ve müteakip maddeleri hükümlerine göre cebren takip 
ve tahsil edilecektir. Sözkonusu amme alacağının cebren tahsili için düzenlenerek tebliğ edile
cek ödeme emirlerine karşı ise, anılan Kanunun 58 inci maddesi hükümlerine göre itiraz edil
mesi mümkündür. 

2. Haksız yere ödenen vergi iadelerinin tahsilinde, ihracatçıların 6183 sayılı Kanunun il
gili maddesinde yazılı hallerin tespiti üzerine, vergi inceleme elemanlarınca ilk hesaplamalara 
göre belirlenecek miktar üzerinden teminat istenecektir. 

Genelgenin bundan sonraki hükümleri haksız yere alınan vergi iadelerinin Vergi Usul Ka
nununa göre "vergi ziyaı" sayılması esasından hareketle Vergi Usul Kanunu yönünden yapıla
cak uygulamayı açıklığa kavuşturmaktadır. 

Görüleceği üzere 7/10624 sayılı Kararnamenin dayanağı 261 sayılı Kanun ve sözkonusu 
kararnamenin 26 ncı maddesi hükmü doğrultusunda 6183 sayılı Kanuna göre yapılan uygula
ma bu şekliyle 86/11237 sayılı kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam etmiştir. 

1975 yılı ile Aralık 1986 tarihleri arasında yürürlükte bulunan 7/10624 sayılı "İhracatta 
vergi iadesi kararı" 1 Aralık 1986 tarih ve 19198 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen 86/11237 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlükten kaldırılmış, (Ek : 13) daha sonra bu kararda 
87/11509 sayılı kararla bazı değişiklikler yapılmıştır. (Ek : 14) 

Bu değişikliklerde önemli hükümler aşağıda gösterilmiştir : 
"Madde 1. — İhracatta vergi iadesi, ihraç edilen malların maliyetine girmiş bulunan ve 

ilişikteki malî yükler listesinde yer alan vergi, resim ve harçlar ile benzer etki yapan yüklerin 
ihracattan sonra ödenmesidir. 

İhracatta vergi iadesi listelerinde yer alan malların Gümrük Kanunu çerçevesinde çıkışı, 
bir ticarî muamelenin tekemmül etmesi olup, ihracat sayılır. 

Vergi iadesinin ödenmesinde, ihracat bedeli dövizlerin Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığınca belirlenecek nispette yurda getirilerek alışının yapılmış olması esas alınır. 

Madde 9. — İhracatçılar, ihracatta vergi iadesinden yararlanmak için Bankalar aracılığıy
la T.C. Merkez Bankasınca, gümrük çıkış beyannamesi, döviz alım belgesi, satış faturası, mü
saade, lisans veya serbest ihracat beyannamesi, tescile tabi ihracatta tescil lisans beyannamesini 
ibraz etmek zorundadırlar. 

Ancak, Devlet Planlama Teşkilatı aranılacak belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir. 
Madde 13. — Yapılacak ihracatla ilgili işlemlerde, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrük

ler Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kuruluşları bu karar gereğince mükerrer ödemelere yol 
açılmasını önleyici tedbirleri almak zorundadırlar. İhraç malıriın gümrükleme safhasında ger
çeğe ve ihracat belgelerine uymayan işlemlerin tespit edilmesi halinde müsebbibleri hakkında 
1918 sayılı Kaçıkçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1615 sayılı Gümrük Kanunu ve diğer Ka
nunlar çerçevesinde gerekli takibata geçilir. 
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Madde 14. —' Bu kararın uygulaması ile ilgili her türlü denetimi yapmaya veya yaptırmaya 
özel ve kamu kuruluşlarından bilgi ve destek talebine Devlet Planlama Teşkilatı yetkilidir. 

ilgili merci ve kuruluşlar ihracatta vergi iadesi ile ilgili olarak tereddüt veya tespit edilen 
durumlarda hiç bir işlem yapmaksızın durumu derhal Devlet Planlama Teşkilatına intikal etti
rirler. 

Bu durumda. Devlet Planlama Teşkilatından verilecek talimata istinaden işlemler yapılır. 
Madde 15. — Vergi iadesi ödemeleri kesin veya geçici olarak yalnız Devlet Planlama Teş

kilatının talimatına istinaden geciktirilebilir veya durdurulabilir. 
Madde 2 2 . - 9 Eylül 1975 gün ve 7/10624 sayılı ihracatta vergi iadesi kararı ile bu karara 

ek kararlar ile diğer kararların ihracatta vergi iadesine ait hükümleri ve bu kararlara bağlı ola
rak yürürlüğe konulan tebliğ, genelge ve talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1. — İhracatta vergi iadesi oranlan ve listeleri dahil olmak üzere, bu kara
rın yürürlüğe girdiği tarihten önce fiili ihracı yapılmış işlemlere yürürlükten kaldırılan karar 
hükümleri, kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra fiili ihracı yapılan işlemlere bu karar hü
kümleri uygulanır. (Fiili ihraç tarihi olarak yüklemenin bitiş tarihi esas alınır) Şu kadar ki, 
eski karar hükümlerine göre denetim elemanları tarafından Vergi Usul Kanunu ve diğer Ka
nunlardan hareketle ihracatta vergi iadesi incelemesi tamamlanmış fakat raporları henüz işle
me konulmamış veya inceleme safhasında bulunan yahut da herhangi bir sebeple zamanaşımı 
süresinde incelenecek olan ihracat işlemleriyle ilgili dosyalar bu karar hükümleri çerçevesinde 
Devlet Planlama Teşkilatınca işleme tabi tutulur. 

Ancak, birinci madde hükmü ile aranılacak belgeler yönünden bu kararın lehe olan hü
kümleri, ihracatçının talebi halinde fiili ihracı bu kararın yayımından önce yapılmış işlemlere-
de uygulanabilir." 

86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe giriş tarihi 1.1.1987 olarak tespit edilmiş 
ve kararın uygulama usul ve esaslarım açıklayan 87/3 numaralı "İhracatta vergi iadesi tebliği" 
1.12.1986 tarih 19198 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. (Ek : 15) 

Kararın birinci maddesinde Gümrük Kanunu çerçevesinde çıkışı yapılmış bir malın ihra
catı gerçekleşmiş sayılmaktadır. Kararın 9 uncu maddesinde ihracatta vergi iadesinden yarar
lanmak için gerekli belgeler sayılmış olup, bunların arasında imalatçı faturasından söz edilme
miştir. Karara göre maddede belirtilen belgelerin tamam olması halinde ihracatçıya vergi iade
si ödenmesi öngörülmüştür. Kararın 13 üncü maddesiyle yapılacak ihracat işlemlerinde Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kuruluşları karar gereğin
ce, mükerrer ödemelere yol açılmasını, belgelere uymayan ihracat yapılmasını önleyici tedbir
leri almakla yükümlü kılınmıştır. Kararın 14 üncü maddesiyle, uygulama ile ilgili her türlü de
netimi yapma ve yaptırma yetkisi Devlet Planlama Teşkilatına verilmiş, ilgili kuruluşlarda or
taya çıkacak tereddüt halinde bu kuruluşların hiç bir işlem yapmaksızın durumu derhal Devlet 
Planlama Teşkilatına intikal ettirmeleri, vergi iadesi ödemelerinin geçici veya kesin olarak sa
dece bu kuruluş tarafından durdurulabileceği hükme bağlanmıştır. 

Kararın geçici 1 inci maddesiyle de eski karar hükümlerine göre denetim elemanları tara
fından Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlardan hareketle ihracatta vergi iadesi incelemeleri 
tamamlanmış fakat raporları henüz işleme konulmamış bulunan dosyalar ile zaman aşımı sü
resi içinde incelenecek dosyaların Devlet Planlama Teşkilaüna intikal ettirilmesi esası getirilmiştir. 
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86/11237 sayılı ihracatta vergi iadesi kararının 14 üncü maddesiyle geçici 1 inci maddesi, 
25 Şubat 1987 tarih ve 19383 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ve 1 Ocak 1987 tarihinden iti
baren geçerli olan 87/11509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiş olup, bu değişikliğe 
göre 11237 sayılı kararın 14 üncü maddesi şu şekli almıştır : 

"Madde 14. — Bu kararın uygulanmasıyla ilgili her türlü denetimi yapmaya veya yaptır
maya özel ve kamu kuruluşlarından bilgi ve destek talebine Devlet Planlama Teşkilatı yetkilidir. 

İlgili merci ve kuruluşlar ihracatta vergi iadesi ile ilgili olarak tereddüt veya tespit edilen 
durumlarda hiç bir işlem yapmaksızın durumu derhal Devlet Planlama Teşkilatına intikal etti
rirler." 

Kararın geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
"İhracatta vergi iadesi oranları ve listeleri dahil olmak üzere bu kararın yürürlüğe girdiği 

tarihten önce fiili ihracı yapılmış işlemlere yürürlükten kaldırılan karar hükümleri, kararın yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra fiili ihracı yapılan işlemlere bu karar hükümleri uygulanır, (fiili 
ihraç tarihi olarak yüklemenin bitiş tarihi esas alınır) Şu kadar ki, eski karar hükümlerine göre 
denetim elemanları tarafından Vergi Usul Kanunu ve diğer Kanunlardan hareketle ihracatta 
Vergi iadesi incelemesi tamamlanmış fakat raporları henüz işleme konulmamış veya inceleme 
safhasında bulunan yahut da herhangi bir sebeple zaman aşımı süresinde incelenecek olan ih
racat işlemleriyle ilgili dosyalar bu karar hükümleri çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatınca 
işleme tabi tutulur." 

86/11237 VE 87/11509 SAYILI KARARLARIN HUKUKÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİL
MESİ : 

86/11237 sayılı Kararnamenin 10624 sayılı karara bağlı olarak Bakanlıkça düzenlenen uy
gulama esaslarına göre getirilen en önemli yenilik, kararın 9 uncu maddesinde belirlenen vergi 
iadesi ödemesinde aranılacak belgeler içinde gümrük çıkış beyannamesi, döviz alım belgesi, 
satış faturası, müsaade, lisans veya serbest ihracat beyannamesi, tescile tabi müracaatla tes
cil/lisans beyannamesi gibi belgelerin bulunmasına rağmen "imalatçı faturası" veya "mal alış 
faturası" mn bulunmaması gösterilebilir. Bu değişikliğin niçin yapıldığı, daha açik bir deyimle 
imalatçı faturasının vergi iadesi ödemesinde aranılan belgelerden olmasından niçin vazgeçildi
ği araştırılması ve tartışılması gereken bir husustur. Konuyla ilgili bazı çevrelerin iddiasına gö
re; 11237 sayılı Kararname münhasıran imalatçı faturasının ihracatta vergi iadesinde aranması 
zorunlu belgelerden biri olmaktan çıkarılması amacıyla yürürlüğe konulmuştu. Ancak, sırf bu 
değişiklik için kararname çıkarılması göze alınamadığından veya bu yönleri tek maddeli bir 
değişiklik dikkati çekeceğinden, asıl amacı perdelik için önceki kararda esaslı değişiklikler ya
pılmış gibi 11237 sayılı karar yürürlüğe konmuştur. Bu görüş sahiplerine göre önceki kararda 
vergi iadesi ödemesi için zorunlu görülen belgelerden imalatçı faturasının aranması engellene
rek mal alış faturalarının naylon çıkması ya da ihraç edildi denilen malın gerçekte üretiminin 
hiç yapılmamış olması halinde dahi, hayalî ihracatçıya vergi iadesi ödemesi imkânı sağlanmak 
istenmiştir. İmalatçı faturasının hangi gerekçe ile vergi iadesi ödemelerinde aranması zorunlu 
belge olmaktan çıkarıldığı hususu bir hayli düşündürücüdür. Bu yöndeki değişikliğin hangi 
nedenle yapıldığı konuyla ilgili olarak yapılan yazışmalarda da açıklanmamıştır. Ancak kesin 
olan husus şudur ki, imalatçı faturasının ihracatta vergi iadesi ödemelerinde aranması zorunlu 
belge olmaktan -çıkarılması hayalî ihracatın ve bu işle uğraşanların çok lehine olmuştur. 
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İhracatta vergi iadesi kararlarının dikkate değer diğer maddeleri 14 üncü ve geçici 1 inci 
maddeleridir. Son olarak 11509 sayılı kararla değiştirilen 14 üncü maddede "ilgili merci ve ku
ruluşlar ihracatta vergi iadesi ile ilgili olarak tereddüt veya tespit edilen durumlarda hiç bir 
işlem yapmaksızın durumu derhal Devlet Planlama Teşkilatına intikal ettireceklerdir." hükmü 
bulunmakta olup, geçici 1 inci maddenin değişik haliyle de "denetim elemanları tarafından 
Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlardan hareketle ihracatta vergi iadesi incelemesi tamamlan
mış, fakat raporları henüz işleme konulmamış veya inceleme safhasında bulunan yahut da her
hangi bir sebeple zaman aşımı süresinde incelenecek olan ihracat işlemleriyle ilgili dosyalar 
bu karar hükümleri çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatınca işleme tabi tutulur." hükmünü 
taşımaktadır. Bu değişikliklerin anlamı açıklığa kavuşturulmak istenirse şudur : 

1. Denetim elemanlarınca yapılmakta olan hayalî ihracat soruşturmalarıyla ilgili olarak 
hazırlanan dosyalar işleme konulmayacak, Savcılıklara gerekli suç duyurularında bulunulma
yacak, vergi iadesi ödemeleri durdurulmayacak ve geri alınmayacaktır. Bu dosyalar gereği ya
pılmak üzere DPT Müsteşarlığına teslim edilecektir. 

2. Tamamlanmamış hayalî ihracat soruşturmaları veya'bunlarla ilgili raporların yazımı 
yarıda kesilerek ilgili evrak ve dokümanlar yine gereği yapılmak üzere Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığına gönderilecektir. 

3. Henüz başlanmamış olan hayalî ihracatla ilgili inceleme ve soruşturma işlemleriyle 
ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatına bilgi verilecek, bu konuda yapılması gerekli işlemler 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yerine getirilecektir. 

11237 sayılı Kararın geçici 1 inci maddesindeki "aranılacak belgeler yönünden bu kararın 
lehe olan hükümleri ihracatçının talebi halinde fiili ihracı bu kararın yayınından önce yapılmış 
işlemlere de uygulanabilir." yolundaki hükmün, daha önceki dönemde "imalatçı faturaları" 
naylon çıktığı için vergi iadeleri ödenmeyen hayalî ihracatçılar için getirildiği düşünülmekte 
olup, imalatçı faturasının aranmaması sonucu, yapılmakta olan bir çok soruşturmanın yanda 
kesildiği, durdurulduğu ve durdurulan soruşturmalara ilişkin vergi iadelerinin ödendiği tespit 
edilmiştir. 

Kararın 14 üncü maddesi de ilginç olup, bu maddedeki bilgi istemeye ilişkin hüküm nor
mal olmakla birlikte söz konusu maddede denetim yapmaya da yetkili kılınmış olan Devlet 
Planlama Teşkilatının denetim biriminin bulunmaması özellikle dikkat çekmektedir. Denetim 
birimi ve elemanı bulunmayan Devlet Planlama Teşkilatı, 14 üncü maddenin 2 inci fıkrası ge
reğince ihracatta vergi iadesiyle ilgili olarak tereddüt edilen durumlarda konunun derhal inti
kal ettirileceği merci olarak gösterilmektedir. Bu maddedeki "hiç bir işlem yapılmaksızın" ibaresi 
de dikkat çekici olup, bu ibareyle neyin ve kimlerin korunmak istendiği anlaşılamamaktadır. 
Zira bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesi "Memurlardan biri görevini yap
tığı sırada görevine ilişkin olarak kamu adına kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini Öğre-
nipte ilgili daireye bildirmede ihmal ve gecikme gösterirse dört aydan iki yıla kadar hapis ceza
sıyla cezalandırılır." hükmü taşımaktadır. Bu yasa hükmü gereğince, mesela bir gümrük mü
fettişi yapılmak istenen bir ihracatta yasalara aykırı bir durum görür veya Kanundaki anlatım
la "kamu adına kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenirse" bunu ilgili daireye der
hal bildirmekle yükümlüdür. Bunun yanında durumu ayrıca konuyla ilgili bir kuruluş olarak 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına da bildirmesi, normal olarak işlenen suçları kamu 
adına kovuşturmakla görevli Cumhuriyet Savcılığına duyurulması zorunluluğunu ortadan kal
dırmaması gerekir. 
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Suçun kovuştürmasıyla görevli Cumhuriyet Savcılığı yerine, suç işlendiği şüphesi bulunan 
olaylarla ilgili dosyaların denetim birimi, denetim elemanı ve hatta denetim görevi bulunma
yan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmesi için Bakanlar Kurulu Kararında de
ğişiklik yapılmasının nedenleri anlaşılamamıştır. Netice olarak anılan Bakanlar Kurulu Karan 
hükümleri nedeniyle bir çok hayalî ihracat dosyası Devlet Planlama Teşkilatına gönderilmiş 
ve burada uzun süre herhangi bir işlem görmeksizin bekleyerek sonuçta zaman aşımına uğra
mıştır. Bunun sonucu olarak da işlenen bir çok suç cezasız kalmış, yapılan haksız ödemeler 
geri alınamamıştır. 

Bir diğer hususda, bir Bakanlar Kurulu Kararıyla konuyla ilgili çeşitli kuruluşların dene
tim elemanlarınca yapılacak araştırma ve soruşturmaların engellenip engellenemeyeceği husu
sudur. Bilindiği üzere denetim elemanlarının veya kuruluşlarının denetimle ilgili yetki ve gö
revleri kendi kuruluş kanunlarından veya genel nitelikteki bazı kanunlardan doğar. Kanunla 
verilen bu denetim yetki ve görevlerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla ortadan kaldırılması düşü
nülemez. idare Hukukunun temel ilkelerinden olan normlar hiyerarşisine göre Üst mertebede 
olan Kanunun verdiği görevin Kararname ile durdurulması mümkün değildir. 

— 85/11237 sayılı kararname hükümlerine göre haksız ödemelerin geri alınmasıyla ilgili 
uygulama : 

7/10624 sayılı kararın 86/11237 sayılı kararla yürürlükten kaldırılması ve bu kararın 12 
inci maddesinde gecikme zamları hakkında özel düzenlemelerin bulunması nedeniyle eski ka
rar hükümlerine göre yürütülmekte olan haksız ödemelerin geri alınmasına ilişkin uygulama
dan vazgeçilmiştir. 

86/11237 sayılı kararın yanlış ve fazla yapılan Ödemelerin geri alınmasını düzenleyen 12 
nci maddesi hükmü aşağıdaki gibidir : 

"Madde 12. —- Vergi iadesi mevzuatının yanlış uygulanmasından dolayı gereksiz olarak 
ödenen vergi iadeleri 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. 

T.C. Merkez Bankası geri alma işlemini sağlamak, kolaylaştırmak ve hızlandırmak için 
her türlü fiili ve hukukî tedbiri almaya yetkilidir.1' 

Haksız ödenen paraların geri alınmasıyla ilgili olarak 10624 ve 11237 sayılı kararlar ara
sındaki farklılıklar şunlardır : 

1. Eski karar hükmünden farklı olarak yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı ge
reksiz olarak ödenen vergi iadelerinin ödendikleri tarihten itibaren 6183 sayılı Kanuna göre uy
gulanacak gecikme zammıyla birlikte geri alınacağı hükme bağlanmıştır. 

2. Eski karar hükmünde yer alan "vergi mevzuatı" tabiri yeni kararda yer almamakta
dır. Dolayısıyla "ihracatta vergi iadesi" uygulamasında Vergi Usul Kanununun ceza hükümle
ri uygulanamayacaktır. 

Yani bu karar uyarınca haksız yere yapılan vergi iadesi ödemelerinin vergi mevzuatı çerçe
vesinde geri alınması söz konusu değildir. Bu nedenle, haksız yere yapılan vergi ödemelerinin 
"vergi ziyaı" sayılarak Vergi Usul Kanunu çerçevesinde söz konusu Kanunun vergi cezalarına 
ilişkin 344 ve 345 inci maddelerinin uygulanması, 359 uncu maddesine göre Cumhuriyet Savcı
lıklarına suç duyurusunda bulunulması şeklindeki vergi uygulamasına ilişkin hükümlerin tat
biki olanağı kalmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkların intikal et
tirildiği yargı mercileri, vergi iadesini <*vergi değil, sübvansiyon" olarak değerlendirme eğili
minde olmuştur. 
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İhracatçı adına yanlış ve yanıltıcı belgeler verilmesi sonucunda haksız yere yapılan vergi 
iadesi ödemelerinin geri alınması esaslarını düzenleyen 86/11237 sayılı kararın 12 nci maddesi
nin, gecikme zammı uygulamasına başlangıç olarak ihracatta vergi iadelerinin ödendiği tarihi 
esas alması Maliye ve Gümrük Bakanlığınca eski karar hükümlerine göre tesis edilen uygula
madan vazgeçilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Bakanlık, 10.3.1989 tarih ve 1989/1 sıra numaralı "ihracatta vergi iadesi iç genelgesinde" 
(Ek : 16) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarının T.C. Merkez Bankasının verdiği talimatlar 
gereğince gereksiz yere alınması gereken vergi iadelerine ilişkin işlemlerini hızlandırılması ve 
tahsilatın zamanında yapılmasının sağlanması bakımından uygulamanın aşağıdaki şekilde yü
rütülmesi uygun görülmüştür denilerek şu esasları düzenlemiştir; 

1. T.C. Merkez Bankası tarafından iadelerin 7 gün içinde geri ödenmesi ilgili kişi ve ku
ruluşlara yazılı olarak bildirilecek, 

2. Bankaca verilen yedi günlük süre içerisinde ödemede bulunan veya bulunmayan mü
kellefler de ayrıca gereği için ilgili vergi dairelerine bildirilecek, 

3. 86/11237 sayılı kararın 12 nci maddesinde, geri alınacak vergi iadelerine ödemenin ya
pıldığı tarihten itibaren gecikme zammı uygulanmasına ilişkin özel hükme yer verildiğinden, 
gereksiz yere ödenen ihracatta vergi iadelerinin ihracatçılara ödendiği tarihin vade tarihi ola
rak kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesi hükmü gereğince 
vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibine ödeme emri tebliği ile başlanacağı belirtil
miştir. 

Görüleceği üzere, daha önceki uygulamadan farklı olarak, yeni uygulamayla Bakanlık, 
6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde öngörülen bir aylık süreyi tanımadan ödeme emri teb
liği yoluyla haksız yere yapılan ödemenin takip ve tahsili cihetine gidilmiştir. Bu uygulama 
86/11237 sayılı kararın 12 nci maddesindeki özel düzenlemenin yorumuna dayanmakta olup, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yeni uygulamasının gerekçesi şudur : 

"86/11237 sayılı karar ve bu karara ilişkin 87/3 sayılı tebliğ özel bir ödeme zamanı belirle
miştir. Söz konusu düzenlemelerde özel ödeme zamanı T.C. Merkez Bankasınca verilecek 7 
iş günü olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle, 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre bir 
tebliğname düzenlenerek bir aylık ödeme süresi verilmesi hukuken mümkün görülmediğinden 
86/11237 sayılı karar kapsamına giren ihracatta vergi iadeleri ödeme emriyle takip edilmelidir. 
Zira tebliğnameyle takibe başlanması halinde, uygulanması gereken gecikme zammının karar 
hükmü uyarınca haksız iadenin alındığı tarihten itibaren değil, tebliğnamenin tebliğini takip 
eden birinci ayın sonunda başlatılması gerekir." 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının bu görüşüne karşın bazı mahkemeler iadelerin takibine 
doğrudan ödeme emri ile başlanamayacağı yolunda kararlar vermişlerdir. Haksız yere yapılan 
ödemelerin geri alınmasıyla ilgili olarak düzenlenip borçlulara tebliğ edilen ödeme emirlerine 
karşı ilgililerce iptal davaları açılmış olup açılan davalarda; 

— İhracatta vergi iadesinin geri alma işlemine ödeme emri tebliğiyle başlanamayacağı, 
6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre ödeme süresi verilmesi gerektiği iddiası ileri sürül
müş, idare mahkemeleri çeşitli kararlarında ihracatta vergi iadelerinin geri alınmasını sağla
mak amacıyla 6183/37 nci maddesine göre tebliğname düzenlemeden doğrudan ödeme emri 
tebliği suretiyle tesis edilen işlemler isabet bulunmadığı gerekçesiyle ödeme emirlerinin iptalini 
kararlaştırmıştır. 
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Verilen mahkeme kararlarının birinde, ihracatta vergi iadesi kararlarının dayanağı olan 
261 sayılı Kanunda gecikme zammı konusunda Bakanlar Kuruluna düzenleme yapma yetkisi 
tanınmayıp, aksine 261 sayılı Kanunun yollamada bulunduğu 6183 sayılı Kanunda gecikme zam
mı konusunda açık hüküm olduğundan; açık yasa hükmü dururken bu hükme aykırı nitelikte
ki Bakanlar Kurulu Kararına göre işlem yapılmasına olanak bulunmadığı belirtilmektedir. 

öte yandan Danıştay 10 uncu Dairesi, 86/11237 sayılı kararın haksız yere yapılan vergi 
iadesi Ödemelerinin geri alınmasında ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı uy-

. sulanacağına ilişkin 12 nci maddesi 2 nci fıkrasının iptaline ilişkin olarak açılan davada verdi
ği 15.10.1991 tarihli kararda (Ek : 17) : 

"86/11237 sayılı ihracatta vergi iadesi kararının dava konusu edilen 12 nci maddesinin 2 
nci fıkrası (ihracatçı adına yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı gereksiz olarak ödenen 
vergi iadeleri de, ödendikleri tarihten itibaren 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hak
kında Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte aynı Kanun hükümleri çerçeve
sinde geri alınır) hükmünü taşımaktadır. -

Dava konusu madde hükmünde ise, Bakanlar Kurulu Kararının dayanağı olan 261 sayılı 
yasada açıkça belirlenen ve 6183 sayılı yasayla hükme bağlanan kamu alacağına uygulanacak 
gecikme zammının başlangıç tarihi ile ilgili hükümlere ayları olarak, gecikme zammının kamu 
alacağının ödendiği tarihten itibaren hesaplanacağının belirlenmesinde yasal isabet bulunma
maktadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle dayanağı yasa hükmüne ve ilgili mevzuata aykırı olan dava 
konusu hükmün iptaline" karar vermiştir. 

Danıştay'ın anılan kararı bilindiği kadarıyla henüz kesinleşmiş olmayıp Danıştay Dava pa-
ireleri Kurulunda bulunmaktadır. 

— Danıştay'ın istişari görüşü; , 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 86/11237 sayılı Kararın uygulanmasıyla ilgili sorunların çö

zümü ve zaman aşımının belirlenmesi gibi konularda istişari görüş bildirilmesi amacıyla Da
nıştay'a başvurmuş, Danıştay'ın 13.3.1991 tarihli istişari görüş kararında şu hususlara yer ve
rilmiştir. (Ek : 18) : 

— Haksız yere alınan vergi iadelerinde zaman aşımı konusunda 6183 sayılı Kanun hükümleri 
geçerli olup, bu iadelerin her zaman bu Kanunun 37 nci maddesine göre verilecek bir aylık 
ödeme süresi içerisinde de geri istenmesi mümkündür. ' - . . . • 

—• 86/11237 sayılı karara göre takibi yapılan vergi iadelerinde de 7/10624 sayılı eski karar
la ilgili uygulamada olduğu gibi 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre tehliğname düzen
lenerek takip edilmelidir. 

— Gerek yürürlükteki 86/11237 sayılı karar, gerekse yürürlükten kalkan 7/10624 sayılı karar 
kapsamına giren alacaklar yönünden beş yıllık tahsil zaman aşımı 6183 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesine göre verilen bir aylık ödeme süresinin bitim tarihi vade günü olduğundan bu tarihi 
izleyen takvim yılı başından İtibaren işlemeye başlar. 

Sonuç olarak, eski 7/10624 sayjlı karar hükmüne göre yapılan haksız ödemelerin geri alın
masına ilişkin uygulama sorun yaratmazken 86/11237 sayılı kararda aynı konuyu düzenleyen 
12 nci maddedeki gecikme zammının ödemenin yapıldığı tarihten itibaren uygulanacağına iliş
kin belirleme, 6183 sayılı yasaya göre yapılan uygulamada zorluklara ve yorum farklarına yol 
açmıştır. • , 
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"KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME" VE "DESTEKLEME VE FİYAT 
İSTİKRAR" FONLARI : 

İhracatı özendirmek amacıyla, esnek kur sistemi uygulamaya konulmuş vergi iadesi, vergi 
muafiyeti, döviz kullanımı, ihracat kredisi ve diğer parasal ve malî desteklere dayanan bir teş
vik sistemi geliştirilmiş, imalat sanayinde belirli alt sektörlere artan oranda destek sağlanması
na, dışa açılmada ihracatçı sermaye şirketlerinin etkin bir araç olarak kullanılmasına ve ihra
cat pazarlarının çeşitlendirilmesine çalışılmış ve bunları sağlamak amacı ile de ihracatta vergi 
iadeleri yanında "Kaynak Kullanımı Destekleme" ve "Destekleme ve Fiyat İstikrar" fonları 
tesis edilmiştir. 

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU 

15.12.1984 tarih ve 18606 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan Bakanlar Kurulu
nun 84/8860 sayılı kararı ile (Ek': 19) Kalkınma ve Yıllık Programlarda öngörülen hedeflere 
uygun olarak ihracatı ve yatırımları teşvik etmek, banka kaynaklarını özendirilmesi istenen sa
halara yönlendirmek ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerini düşürmek amacıyla ihracatçıla
ra, yatırımcılara ve bankalara destekleme primi ödenebilmesini teminen T.C. Merkez Bankası 
nezdinde "Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu" kurulmuştur. 

İhracatta, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan prim ödemesini, 13.12.1984 tarih, 
84/8860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı maddesi uyarınca, Merkez Bankasınca, Devlet 
Planlama Teşkilatının görüşünü almak suretiyle yerine getirmiştir. Keza, Bakanlar Kurulunun 
13.12.1984 tarih ve 84/8861 sayılı kararının giriş maddesinde de, her türlü teşvik ödemelerinde 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görevli olduğu belirtilmiştir. (Ek : 8) 

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan ihracata prim ödenmesine ilişkin uygulama, vergi 
iadesindeki yöntemler uygulanmaktadır. 

Vergi iadesi incelemeleri sonucunda, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan yapılan hak
sız ödemeler de ortaya çıkarılmıştır. 

Merkez Bankasınca 1.1.1984 - 31.12.1990 tarihleri arasında ve ülke genelinde ihracatçı fir
malara 295 353 398 497 TL.'sı prim ödemesi yapılmıştır. Bunlardan 17 876 274 495 TL.sı, ha
yalî ihracatçılara ödenen miktar olmaktadır. 

DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN PRİM ÖDEMELERİ 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan, ihracatta prim ödemelerinin Para ve Kredi Kuru

lu tebliğlerinde belirlenen esaslar çerçevesinde Merkez Bankası tarafından yerine getirilmiştir. 
Uygulamaya ilişkin tereddüt veya ihtilafların, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının belirleyeceği esaslar dairesinde çözüme kavuşturulaca
ğı, Para ve Kredi Kurulu tebliğlerinde belirtilmiştir. 

Keza; 
Merkez Bankası, tereddütlü veya ihtilaflı işlemleri, Para ve Kredi Kurulu tebliğlerinin ön

gördüğü şekilde, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından sormuş ve alınan talimat çerçe
vesinde işlemleri sonuçlandırmıştır. 

Destekleme ve Fiat İstikrar Fonundan yapılan ödemelerin denetiminin, 12.12.1986 tarih 
ve 86/11282 sayılı ve DFİF hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bankalar yeminli mu-
rakıplarınca yerine getirilmektedir.,(Ek ; 20) 
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Hayalî ihracatlara, DFİF'den prim ödemelerinin tamamına yakını, vergi iadesi inceleme
leri sırasında ortaya çıkartılmıştır. Bunun nedeni, aynı ihracata bazen hem vergi ve hem de DFÎF'
den prim ödemesi yapılmasıdır. 

DFİF'den yapılan ödemeler, 1982 yılında başlamıştır. Ancak, DFİF'den ödenen mal çe
şitleri uzunca bir süre sınırlı kalmıştır. 

II. HAYALÎ İHRACATIN CEZAÎ VE HUKUKÎ YÖNÜ : 
Kamu oyunda hayalî ihracat olarak bilinen eylemin cezaî yönü ile ilgili mevzuatın dağınık 

olması sebebiyle bu mevzuat hükümlerinin belirtilmesinde fayda görülmüştür. 
1918 sayılı "Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun" konuyla ilgili Kanun olup, bu Ka

nuna göre çıkış (ihraç) kaçakçılığı suçu çeşitli şekillerde işlenebîlmekte olup, bunlar şu şekilde 
ayrıma tabi tutulabilir : 

1. İhracı yasak eşyada ihraç kaçakçılığı suçu. 
2. İhraç şartıyla satılan eşyada ihraç kaçakçılığı suçu. 
3. Geçici olarak ithal edilen eşyada ihraç kaçakçılığı suçu. 
4. Gümrük kapılarından gayrî yerlerden veya yanlış beyanda bulunmak suretiyle yurt 

dışına mal çıkarmak suçu. 
5. Hükümet kararlarına veya lisans ve izindeki kayıtlara aykırı ya da lisans ve izin alın

mış gibi gösterilerek eşya ihraç etme. 
1918 sayılı Kanunun kaçakçılık fiillerinin "toplu" veya "teşekkül" halinde işlenmesi du

rumunda faillere verilecek cezaları düzenleyen 27 nci maddesi 26.7.1983 tarih ve 2867 sayılı 
Kanun ile 3.6.1985 tarih ve 3217 sayılı Kanunlar ile değişikliğe uğramıştır. 

Buna göre; kaçakçılık suçu kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler 
veya teşekküle mensup olanlar ile işlenmesi halinde faillere verilecek "7 seneden 15 seneye kadar" 
ağır hapis cezası, "10 seneden 15 seneye kadar" ağır hapis cezası şeklinde; 

İki veya daha fazla kişilerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde ise öngörülen "5 
seneden 10 seneye kadar" ağır hapis cezası, "8 seneden 12 seneye kadar ağır hapis cezası" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

KONUYLA İLGİLİ TÜRK CEZA KANUNU HÜKÜMLERİ 

— Türk Ceza Kanununun 235 inci Maddesi : 
Memurların biri görevini yaptığı sırada görevine ilişkin olarak kamu adına kovuşturmayı 

gerektiren bir suç işlendiğini öğrenipte ilgili daireye bildirmede ihmal ve gecikme gösterirse 4 
aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." 

— Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesi : 
"Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan me

mur derecesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapsolunur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması 
halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve her iki halde 2 bin liradan 10 bin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. Ayrıca memuriyetten sürekli ve temelli olarak yoksun kılınır." 

— Türk Ceza Kanununun 346 nci Maddesi : ' 
"Bir kimse sahtekârlık cürümünde ortaklığı olmaksızın sahte bir varakayı bilerek kulla

nır veya onunla menfaat temin ederse anılan varaka resmî evraktan ise 342 ve özel evraktan 
ise v345 inci maddelere göre ceza görür." 
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—Türk Ceza Kanununun 339 uncu Maddesi : 
"Bir memur, görevini yaparken tamamen veya kısmen sahte bir evrak tanzim eder veya 

gerçek bir evrakı başkalaştırır ve bozar ve bundan dolayı genel ve özel bir zarar doğarsa 3 yıl
dan 10 yıla kadar ağır hapis cezasına çarptırılır, eğer iş bu evrakın sahteliği ispat edilmedikçe 
geçerli olan evraklardan ise ağır hapis cezası 5 yıldan 12 yıla kadar verilir.'1 

— Türk Ceza Kanununun 340 inci Maddesi : . 
"Bir memur görevini yaparken bir evrakı tanzim eder veya yazarken gerçeğe uygun olma

yan durum ve anlatımları doğru ve önünde olmuş gibi gösterir yahut tutanağı geçirmekle gö
revli olduğu anlatımları tutanağa geçirmez yahut bu anlatımları değiştirirse bundan dolayı ge
nel ya da özel bir zarar doğarsa 339 uncu maddede yazılı olan cezalarla cezalandırılır." 

— Türk Ceza Kanununun 341 inci Maddesi : 
"Bir memur aslı mevcut olmayan resmî bir evrakın onaylanmış örneğini düzenleyerek ve 

yasal biçimine uydurarak verir yahut aslını değiştirip yok etmeksizin iş bu asla aykırı bir örnek 
verirse 3 yıldan 8 yıla kadar ağır hapis cezası görür; eğer iş bu evrak sahteliği ispat olunmadık
ça geçerli sayılan evrak gibi ise ağır hapis cezası 4 yıldan eksik olamaz; eğer sahtekârlık resmî 
evrak içindekilerinin doğruluğunu onaylama sırasında işlenmişse bundan dolayı genel ya da 
özel bir zarar doğarsa suçu işleyen hakkında bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir." 

— Türk Ceza Kanununun 342 nci Maddesi : 
"Bir kimse resmen memur olmadığı halde 339 uncu maddede gösterilen biçimlerde resmî 

bir evrakta sahtekârlık yaparsa 2 yıldan 8 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır, eğer 
belge İcanunen sahteliği ispat olunmadıkça geçerli olan resmî evrak türünden ise 4 yıldan 10 
yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur, sahtekârlık aslın bulunduğunu var sayarak yahut gerçek 
olan aslına uymaz biçimde yazarak veyahut doğru bir örneği değiştirerek resmî bir evrakın ör
neği üzerinde işlenmişse 1 yıldan 3 yıla kadar ağır hapis cezasına çarptırılır." 

— Türk Ceza Kanununun 343 üncü Maddesi : 
"Her kim resmî bir evrakın düzenlenişi sırasında kendisinin ya da başkasının hüviyeti ve 

sıfatı yahut belge ile doğruluğu kanıtlanacak başka durumlar hakkında memurlara karşı ger
çeğe aykırı bildirimde bulunursa ve bundan dolayı da genel ya da özel bir zarar oluşursa 3 
aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." 

— Türk Ceza Kanununun 344 üncü Maddesi : 
"Her kim ticarî evrak ve senedat tanziminde kendisinin veya başkasının kimliği hakkında 

gerçeğe aykırı bildirimde bulunursa 3 aydan 1 seneye kadar hapsolunur." 
— Türk Ceza Kanununun 345 inci Maddesi : 
"Bir kimse tamamen veya kısmen sahte olarak hususî evrak ve senedatı tanzim eder yahut 

gerçeğe uygun olarak düzenlenmiş bir varaka ya da senedin yazılarını başkalaştınrsa bundan 
genel ya da özel bir zarar doğarsa ve böyle sahte ve değiştirilmiş bir varaka ve senedi fail yahut 
bilerek başkası kullandığı takdirde bir seneden 3 seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur." 

— 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 nci Maddesi : 
' 'Devlet Memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmış

sa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır." 
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DAVA VE CEZA ZAMAN AŞIMI 

A) 1918 sayılı Kanunun l/B, 45, ve Ek 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "ih
raç kaçakçılığı'1 Fiilleri açısından; ' 

a) Kanunun l/B maddesinde yer alan "ihracı Yasak Eşyada Kaçakçılık Suçu" ile "İh
raç şartıyla satılan eşyadan ihraç kaçakçılığı suçu" nun münferiden işlenmesi halinde, aynı Ka
nunun 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen ağır para cezasının yanında, mal ve eşya
nın tekele tabi olması veya ithalat veya ihracat rejim kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda 
fail hakkında ayrıca 1 seneden 5 seneye kadar hapis cezasının hükmolunması nedeniyle buna 
ilişkin kamu davasının zaman aşımı süresi beş yıl, ceza zaman aşımı süresi ise on yıldır. 

b) Kanunun 45 inci maddesinde belirtilen "gümrük kapılarından gayrî yerlerden veya 
yanlış beyanda bulunmak suretiyle yurt dışına mal çıkarma suçu" için öngörülen 50 bin lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına ilişkin kamu davasının zaman aşımı beş yıl ceza 
zaman aşımı süresi ise on yıldır. 

c) Kanunun Ek 2/III üncü maddesinde yer alan; "Hükümet kararlarına veya lisans ve 
izindeki kayıtlara aykırı olarak ya da lisans ve izin alınmış gibi gösterilerek eşya ihraç etme 
suçu için öngörülen bir seneden beş seneye kadar hapis ve on milyona kadar ağır para cezasına 
ilişkin kamu davasının zaman aşımı beş yıl, ceza zaman aşımı süresi ise on yıldır. 

d) Yukarıda belirtilen suçların "teşekkül" halinde veya "toplu" halde işlenmesi duru
munda, Kanunun 27 nci maddesinde öngörülen "on seneden 15 seneye kadar" ağır hapis ce
zasıyla, "sekiz seneden oniki seneye kadar ağır hapis cezası" na ilişkin dava zaman aşımı süre
si on yıl, ceza zaman aşımı süresi ise yirmi yıldır. Ayrıca aynı maddenin 4 üncü fıkrasında be
lirtildiği üzere toplu kaçakçılık durumunda mal ve eşyaların özel kanunlarla veya ithalat veya 
ihracat rejimi kararlarıyla memleketten ihraç ve ithali yasaklanmamış olmakla birlikte piyasa 
değeri otuz milyon TL.'yi geçmemesi halinde ağır hapis cezası hükmedilmeyip sadece madde
nin 3 üncü fıkrasında öngörülen ağır para cezasının hükmolunacağının belirtilmesi nedeniyle 
bu durumda uygulanacak dava zaman aşımı süresi beş yıl, ceza zaman aşımı süresi ise on yıldır. 

B) Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekârlık fiiller açısından; ' 
a) Faile verilecek ceza, beş yıldan çok ve yirmi yıldan az ağır hapis cezası olması halinde, 

dava zaman aşımı on yıl, ceza zaman aşımı süresi ise yirmi yıldır. 

b) Faile verilecek cezanın 5 yıldan çok olmamak üzere ağır hapis ya da hapis cezası ol
ması halinde dava zaman aşımı süresi beş yıl, ceza zaman aşımı süresi ise on yıldır. 

c) Faile bir aydan çok hafif hapis cezası verilmesi durumunda ise, dava zaman aşımı sü
resi iki yıl, ceza zaman aşımı süresi ise dört yıldır. (Türk Ceza Kanununun 102 ve 112 nci mad
deleri) 

HAYALÎ İHRACATLA İLGtLl MAHKEME VE YARGITAY UYGULAMALARI 

Hayalî ihracat konusuyla ilgili çeşitli Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Yargıtay'ın ilgili Dairelerinin kararlarını incelediğimizde, anılan 
yargı mercilerinin bu tür eylemlere karşı yasaların öngördüğü cezaları vermekte tereddüt etme
dikleri görülmektedir. 
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Konuyla ilgili mahkeme kararlarının yargı denetimine tabi tutulduğu Yargıtay 7 nci Ceza 

Dairesinin muhtelif kararlarının incelenmesinden bu yargı merciinin hayali ihracatla ilgili da
valarda gerekli araştırma ve soruşturmaların etraflı şekilde yapılması, konunun en ince detay
larına kadar incelenip açıklığa kavuşturulması, buna göre suç sabit olduğu takdirde suçluların 
gerekli cezaları görmeleri konusunda kararlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Anılan dairenin konuyla ilgili bazı kararlarından örnek verilmesi gerekirse : 
Yargıtay 7 nci Ceza Dairesinin 1987/77 esas sayılı kararı; 
"İhracatçı Etpa Pazarlama Anonim Şirketi esas mukavelesinin getirtilip incelenerek adı 

geçen şirket adına beyannameyi imzalayan yetkililerin kimler olduğunun belirlenmesi, tzmir 
çıkış gümrüğünün 1766/15.11,1986 tescil sayı ve günlü gümrük çıkış beyannamesinde imalatçı 
firma olarak gösterilen Magnesit A.Ş.'nin dava konusu eşyalar hususunda adı geçen ihracatçı 
firma adına vermiş olduğu faturalarla birlikte ticarî defterlerinin getirtilip tetkikiyle bu fatura
ların adı geçen imalatçı firma ile ihracatçı firmanın ticarî defterlerine işlenmiş olup olmadığı
nın saptanması, faturaların gerçek olup olmadığının tespiti ve adı geçen ihracatçı firmanın olay
dan önce ihracatlarıyla vergi iadelerinden yararlanma durumunun bulunup bulunmadığının 
da ilgili gümrükler ve vergi dairelerinden araştırılarak tespiti, sözü geçen Gümrük Çıkış Be
yannamesinde gümrük işlemlerini takip edenlerin İçimler olduğunun beyanname aslı celbedile-
rek açıklığa kavuşturulması ve çağrılıp dinlenerek bu beyannameyi birlikte gümrüğe tescil etti
rip ettirmediklerinin sorularak belirlenmesiyle sonucuna göre ismi tespit edilecek sanığın adı 
geçen imalatçı firma yetkilileri ve belirlenecek gümrük komisyonculanyla fikrî ve maddî daya
nışma içinde veya önceden anlaşıp birleşmeleri suretiyle eylemin devamlılık arzetmekte'olup 
olmadığı da araştırılıp tartışılarak, suçun 1918 sayılı Yasanın 45 inci maddesi aracılığıyla 27/2 
veya 27/1 inci maddelerine uyan toplu veya teşekkül halinde kaçakçılık niteliğinde bulunup 
bulunmadığının tayini gerekir." 

Yargıtay 7 nci Ceza Dairesinin 18.11.1987 gün, 17921-15077 sayılı karan; 
Sanık hakkında 1918 sayılı Kanunun Ek 2/3 maddesi aracılığıyla 25/3 maddesi ile kaçak

çılık suçundan dolayı dava açılmış ve bilirkişilerin dava konusu eşyaların gümrük çıkış beyan
namelerine uygun bulunduğu yolundaki raporundan bahisle beraatine karar verilmişse de; ih
racatçı M-H Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. esas mukavelesinin getirtilip incelenerek şirketi kim
lerin temsile yetkili olduğunun ve sanığın temsil yetkisi bulunup bulunmadığının belirlenmesi, 
Mersin çıkış gümrüğünün 4095-4112 Nisan 1985 tescil sayı ve günlü gümrük çıkış beyanname
lerine göre imalatçı firma olarak gösterilen "Turteks Turizm Tekstil İhracat ve Ticaret A.Ş." 
ile "Ram Tekstil Halıcılık İhracat ve Ticaret A.Ş." nin dava konusu eşyalar hususunda adı ge
çen ihracatçı M-H Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. adına kesmiş oldukları faturalarla birlikte 
ticarî defterlerinin getirtilip incelenerek bu faturaların adları geçen imalatçı firmalarla ihracat
çı firmanın ticari defterlerine işlenmiş olup olmadığının saptanması, adı geçen ihracatçı fir
manın olaydan önceki sair ihracatı nedeniyle vergi iadelerinden yararlanma durumu bulunup 
bulunmadığının ilgili gümrükler ve vergi dairelerinden araştırılarak tespiti, sözü geçen 18 adet 
gümrük çıkış beyannamesinin 37 numaralı gümrük işlemlerinin takip edenler sütununda kaşe
leri ve imzaları bulunan 93 karne nolu Mehmet Şahin Aksu'nun çağrılıp dinlenmesi ve adlan 
geçen imalatçı firmaların kapasite raporlarının da getirtilip incelenmesiyle dosya içeriğine gö
re dava konusu eşyaların gerek beyan edilen ve gerek gerçek gümrüklenmiş piyasa değerinin 
3217 sayılı Kanunla 1918 sayılı Kanunun 27 inci maddesine eklenen 4 üncü fıkrada öngörülen 
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30 milyon liradan fazla olduğunun gözetilmesi suretiyle sanığın adı geçen ihracatçı firmayı temsile 
yetkili diğer kişi veya kişilerle ve adları geçen imalatçı firma yetkilileri ve gümrük komisyoncu
su Mehmet Aktuğ ile fikrî ve maddî dayanışma içinde veya önceden anlaşılıp birleşmeleri sure-
tiyle eylemin devamlılık arzetmekte olup olmadığı da .tartışılarak suçun 1918 sayılı Kanunun 
45 inci maddesi aracılığıyla 27/2 veya 27/1 maddesine uyan topla veya teşekkül halinde kaçak
çılık niteliğinde bulunup bulunmadığı da tartışılarak suçun 1918 sayılı Kanunun 45 inci mad
desi aracılığıyla 27/2 veya 27/1 maddesine uyan toplu veya teşckkülhalinde kaçakçılık niteliği 
de bulunup bulunmadığının faili ve buna görede görev hususunun düşünülürek bir karar veril
mesi gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde beraat ve iadeye hükmedilmesi Yasaya aykı
rı, müdahil hazine vekilinin temyiz itirazı ve bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün iste
me aykırı olarak bozulmasına 18.11.1987 günü oy çokluğuyla karar verildi." 

Yargıtay 7 nci Ceza Dairesinin 8.5.1992 tarih 1992/167-2895 sayılı kararı; 

"İhracatçı Ege İnşaat, Gıda, Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. firması adına İzmit çıkış 
gümrüğünden tescilli 5.6.1986 tarihli 6 adet gümrük çıkış beyannamesi ile 7/10624 sayılı ihra
catta vergi iadesine ilişkin karar kapsamında yapılmak istenilen ihracatla ilgili olarak ihracata 
konu eşyalar Suudi Arabistan'a götürülmek üzere 6 kamyon halinde 6.6.1986 tarihli 6 adet ka
ra manifestosu muhteviyatı yük halinde Habur Gümrüğüne geldiğinde,manİfestoların tescilin
den sonra yapılan muayene sonucu, mevcut eşyanın beyan edilen eşyaya nazaran kap adedi 
ve cins bakımından uygun olmakla birlikte ağırlık bakımından çok eksik ve tamamının kalite
siz, çizilmiş, ezilmiş, çökmüş şekilde defolu olduğu tespit edilerek ihracına izin verilmemiş olup, 
adı geçen ihracatçı firma adına gümrük çıkış beyannamelerini kimin imzaladığı gümrük iş
lemlerinin takip edenlerin kimler olduğu tespit edilip, beyannamelerde imalatçı firma olarak 
gösterilen SÖZAŞ Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin dava konusu eşyalar hususun
da ihracatçı firma adına vermiş olduğu faturalarla birlikte ticarî defterleri getirtilip tetkik edi
lerek faturaların firmaların ticarî defterlerine işlenmiş gerçek faturalar olup olmadığının sap
tanması, adı geçen ihracatçı firmanın daha önceki başka ihracatları nedeniyle haksız vergi ia
desi ve ihracat teşviklerinden yararlanıp yararlanmadığının araştırılması ve sonucuna gör ihra
catçı firma yetkilileri olan sanıklar Fuat Sel, Ender Savaş Çclikkan'ın manifestolan düzenle
yen acenta Oğuz Nakliyat yetkilisi sanık Kemal Ata, eşyaların muayenesini yapan İzmit Güm
rüğünde görevli gümrük muayene memurları sanıklar Cevdet Tezcan, Feridun Genç ile ismi 
tespit edilecek imalatçı firma yetkilileri ve gümrük işlemlerini takip eden kişilerle fikrî ve mad
dî dayanışma içinde veya önceden anlaşıp birleşmeleri suretiyle eylemin devamlılık arzedip et
mediğini ve tartışılarak suçun 1918 sayılı Yasanın 45 inci maddesi delaletile 27/2 ve 27/1 mad
deleri kapsamında toplu ve teşekkül halinde kaçakçılık niteliğinde bulunup bulunmadığının 
tayini ve buna göre de görev hususu düşünülerek bir karar verilmesi gerekirken eksik soruştur
mayla yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırı görüldüğünden hükmün bozulmasına." 

Yukarıda değinilen Yargıtay içtihatları incelenmesiyle görüleceği üzere, Yargıtay'ın "Ha
yalî ihracat" konusundaki kararları istikrar göstermekte olup, özellikle suçun toplu halde veya 
teşekkül halinde işlenmiş olması halinde öngörülen cezalar bu konuda caydırıcı olabilecek ni
telik ve ağırlıktadır. 1918 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde öngörülen ceza tek başına vergi 
iadesi sağlamak için girişilen ve hayalî ihracat olarak tanımlanan ihracatı önleyecek durumda 
olmayıp, bu maddenin daha geniş bir şekilde ve hürriyeti bağlayıcı cezayı da kapsar biçimde 
tedvin edilmesinde yarar olacağı inancındayız. 
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III. 1975 TARİHLİ 7/10624 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE 
19754987 YILLARI ARASINDA İHRACATTA VERGÎ İADESİ İLE GÖREVLİLER VE 
YETKİLİ KURULUŞLAR : 

7/10624 sayılı I.V.t. kararına göre; kendisine görev ve yetki verilen kamu kurum ve kuru
luşları ile bu kuruluşların görev ve yetkileri belirtilen kararın ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir; 

A) HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞININ YETKİ VE GÖREVLERİ : 
Aralık' 1983'de yayımlanan 188 sayılı H.D.T.M.'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki Ka

nun Hükmünde Kararname'de ve bu Kararnamenin kabulü hakkındaki 3274 sayılı Teşkilat Ka
nununda; çeşitli mevzuatla Ticaret Bakanı ve Bakanlığına verilmiş olan her türlü görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve muafiyetlerin Başbakana ve H.D.T.M.'na intikal ettiği belirtilmiştir. 

Bu nedenle, 7/10624 sayılı kararla Ticaret Bakanı ve Bakanlığına verilmiş her türlü görev 
*\ yetki ve sorumluluk 1983 yılında 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakan'a ve 
' H.D.T.M'na intikal etmiştir. 

7/10624 sayılı l.V.t. kararının 22 nci maddesine göre, şüpheli durumlarda vergi iadesi öde
melerini durdurmaya, geciktirmeye H.D.T.M. yetkilidir. 

Bundan başka H.D.T.M. kararın 4 üncü maddesiyle ihracatta vergi iadesinden yararlandı
rılacak mamulleri ve bu mamullere tatbik edilecek oranlan tespite, 

5 inci maddesiyle yorum ve kapsam tespitine, 
6 ncı maddesiyle mamulleri listelerden çıkarma, geri alma, oran değişikliği yapmaya, , 
8 inci maddesiyle bilgi almaya, 
10 uncu maddesiyle 7/10624 sayılı Kararın uygulanmasını düzenleyecek yönetmelik, teb

liğ, genelgeler çıkarmaya 21 inci maddesiyle vergi iadelerinin ödenmesinde aranacak belgeleri 
tespite yetkili kılınmıştır. 

B) T.C. MERKEZ BANKASINA VERİLEN GÖREVLER : 
7/10624 sayılı karara göre T.C. Merkez Bankası yanlış ve fazla ödemelerin geri alınmasını 

düzenleyen 26 ncı maddesiyle haksız olarak ödenen vergi iadeleri 6183 sayılı Kanuna göre geri 
alınır. 

Banka, bu geri alma işlemini sağlamak, kolaylaştırmak ve hızlandırmak için her türlü fiili 
ve hukukî tedbiri almaya yetkilidir. 

Kararın 22 nci maddesiyle de; şüpheli durumlarda vergi iadesi ödemelerini durdurma ka
rarını en geç 3 iş günü içinde H.D.T.M.'na bildirmekle yetkili ve görevlidir. 

C) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞINA VERİLEN GÖREVLER : " 
7/10624 sayılı ihracatta Vergi ladesi Kararının 22 nci maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 

8.10.1979 tarihli protokolde ihracatta vergi iadesi taleplerine ait incelemenin daha önce olduğu 
gibi Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlerince yürütüleceği, 

belirtilmiş olmaktadır. 
Dolayısıyla denetime yetkili kuruluşlardan biri de Maliye ve Gümrük Bakanlığı'dır. 
7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile görevlendirilen bu kuruluşların bir kısım yetki

leri 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihi olan 1.1.1987 tarihinden önce 
çıkarılan bir kısım genelge ve düzenlenen protokollerle ellerinden alınmıştır. 

Bu durumda da 1985-1987 yılları arasında yapılan düzenlemelerin hukukî ve idarî düzen
lemelere aykırı yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu konudaki geniş bilgiler raporumuzun ilgili bö
lümlerinde izah edilmiştir. 
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IV. 1987 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN 86/11237 SAYILI İHRACATTA VERGİ 
İADESİ KARARINA GÖRE GÖREVLİ VE YETKİLİ KURULUŞLAR : 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI : 
Yürürlük tarihi 1.1.1987 olan 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; ihracatta Vergi 

ladesi Kararının uygulanması ile ilgili her türlü denetimi yapmaya, özel ve kamu kuruluşların
dan bilgi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. (Madde 14) 

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere ihracatta vergi iadesi kararına göre düzenlenmiş bulu
nan raporların gereğini yapacak veya yaptıracak kuruluş Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıdır. 

1975 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 7/10624 sayılı karara göre yetkili Bakanlık 1983 
yılına kadar Ticaret Bakanlığı, 1983'den sonra ise H.D.T.M.'dir. 

Ancak 86/11237 sayılı kararla daha önce H.D.T.M.'nâ verilen yetki ve görevler; 1987 yılın
da yürürlüğe giren 86/11237 sayılı kararın 1,2,3, 5, 8,9, 14, 15 ve 16 ncı maddelerinde değinil
diği üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına intikal etmiş bulunmaktadır. 

Kararın yukarıda belirtilen maddeleri gereğince DPT Müsteşarlığı; 
— Kararın uygulama esaslarını belirlemeye, (Madde 16) 
— Vergi iadesi ödemelerinin yapılmaması yönünde talimat vermeye, (Madde 15) 
— Kararın uygulanması ile ilgili her türlü denetimi yapmaya, (Madde 14) 
— Vergi iadesi ödemelerinde aranılacak belgeleri tespite, (Madde 9) 
— Vergi iadesi mahsubuna esas olacak oranı belirlemeye, (Madde 8) 
— İadeden faydalanacak maddelerde aranılacak vasıfları tespite, (Madde 5) 
— Vergi iadesinin Ödenmesinde ihracat bedeli dövizlerin ne nisbette yurda getirilmesi ge

rektiğini belirlemeye yetkili kılınmıştır. 
B) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI : 
Kararın ilgili Kamu Kuruluşlarının Sorumluluğu başlıklı 13 üncü maddesine göre; 
".......ihraç malının gümrükleme safhasında gerçeğe ve ihracat belgelerine uymayan işlem

lerin tespit edilmesi halinde müsebbibleri hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanun, 1615 sayılı Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar çerçevesinde gerekli takibata geçilir." 

denilmiştir. 
Bu maddenin başlangıcında da Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdür

lüğü, ile diğer kamu kuruluşlarının, gerçeğe ve ihracat belgelerine uymayan ihracat yapılması
nı önleyici tedbirleri almak zorunda oldukları belirtilmiştir. 

C) TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI : 
86/11237 sayılı Kararın 12 nci maddesiyle, "Yanlış veya Fazla Yapılan ödemelerin 6183 

sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacağı ayrıca, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geri alma işlemini sağlamak, kolaylaştırmak ve 

hızlandırmak için her türlü fiili ve hukukî tedbiri almaya yetkili kılındığı" belirtilmiştir. 
86/11237 sayılı İhracatta Vergi ladesi hakkkında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ya

yınlanan 87/3 sayılı İhracatta Vergi ladesi Tebliği ile İhracatta Vergi ladesi kararını uygulama 
esasları açıklanmıştır. 

Ancak daha sonra 25.2.1987 tarihinde yayınlanan ve 1.1.1987'den geçerli ihracatta vergi 
iadesine ek 87/11509 sayılı Kararın 2 nci maddesiyle 86/11237 sayılı kararın geçici 1 inci mad
desi değiştirilmiş, bu değişiklikle; 

"Eski karar hükümlerine göre denetim elemanları tarafından Vergi Usul Kanunu ve diğer 
kanunlardan hareketle ihracatta Vergi ladesi,incelemesi tamamlanmış fakat raporları henüz 
işleme konulmamış veya inceleme safhasında bulunan yahutta herhangi bir sebeple zaman 
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aşımı süresinde incelenecek olan ihracat işlemleriyle ilgili dosyaların bu karar hükümleri çer
çevesinde Devlet Planlama Teşkilatınca işleme tabi tutulacağı, 

belirtilmiştir. 
Anlaşılacağı üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı İhracatta Vergi İadesi Kararı çer

çevesinde düzenlenmiş bulunan raporları işleme tabi tutmakla yetkili ve görevli kılınmıştır. 

V. HAYALÎ İHRACATI KOLAYLAŞTIRAN MEVZUAT VE YAZIŞMALAR : 
Hayalî ihracat, raporumuzun ilgili bölümlerinde bütün boyutlarıyla ve çeşitli yönleriyle 

ele alınmış hayalî ihracata zemin hazırlayan, devlet görevlilerini tereddüte düşüren, hayalî ih
racatçılara kolaylıklar sağlayan kararnameler, düzenlemeler, genelge ve yazışmalar geniş bir 
şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. . 

Burada hayalî ihracaü kolaylaştıran mevzuat ve yazışmalar kronolojik bir şekilde sıralanmıştır. 
1. 29.12.1983 tarih 83/7540 sayılı İhracat Rejimi Kararı (Ek : 21) • 
2. 29.12.1983 tarihli Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu hakkındaki 20 sayılı ka

rara ilişkin tebliğ (Ek : 22), , 
3. 12.1.1984 tarih 84/7557 sayılı İhracatı Teşvik Kararı (Ek : 23), 
4. 13.12.1984 tarih 84/8859 sayılı İhracat Rejimi Kararı (Ek : 9), 

. 5. 2.10.1985 tarih 35476 sayılı Kaya Erdem imzalı Devlet Planlama Teşkilaü Genelgesi (Ek: 6), 
6. 13.11.1985 tarih 40226 sayılı Bülent Öztürkmen imzalı Devlet Planlama Teşkilatı Ge

nelgesi (Ek : 10), 
7. 20.11.1985 tarihli Devlet Planlama Teşkilatı - Merkez Bankası Protokolü (Ek : 11), 

,8. 20.12.1985 tarihli Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük imzalı Emniyet Mü
dürlüklerine gönderilen talimat (Ek : 24), 

9. 86/11237 sayılı İhracatta Vergi İadesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı (Ek : 13), 
10. 87/11509 sayılı İhracatta Vergi İadesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı (Ek : 14), 
11. 1.12.1986 tarih 87/3 sayılı İhracatta Vergi İadesi Tebliği (Ek : 15), 
12. 7.3.1987 tarih 19355 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin imza

lı Defterdarlıklara gönderilen Genelge (Ek : 25), 
13. 2.4.1987 tarihli Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Bülent öztürkmen im

zalı iç genelge (Ek : 26) 
14. 17.4.1987 tarih 11560 sayılı Kaya Erdem imzalı Devlet Planlama TeşkilaU yazısı (Ek: 27) 
15. 24.9.1987 tarih 32084 sayılı Bülent Öztürkmen imzalı yazı (Ek : 28), 
16. 12.11.1987 tarih 38676 sayılı Başbakanlık Genelgesi (Ek : 29), 
17. Devlet Planlama Teşkilatından Merkez Bankasına muhtelif tarihlerde yapılan usul-

•süz ödeme talimatları (Merkez Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı bölümlerinde ek numara
sı verilmiştir.) 

Yukarıda belirtilen ve bilhassa 1984-1987 yılları arasında ihracat ve ihracat teşvikleri ile 
ilgili mevzuatla birbirine aykırı hükümler çıkartılarak tam bir mevzuat kargaşası meydana ge
tirilmiş, bu tarihler arasında yayınlanan ve mevzuata aykırılık teşkil eden genelge ve yazışma
larla büyük bir idarî kargaşa ortamı oluşturulmuş, 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
verilen görev ve yetkiler bazı kamu kurum ve kuruluşlarının elinden hukuka aykırı olarak alın
mış, kamu görevlileri üzerinde büyük baskılar oluşturularak kamu görevlileri tereddüte düşü
rülmüş hayalî ihracatla ilgili Devletçe alınacak tedbirleri engellenmiştir. Netice olarak; hayalî 
ihracat ve hayalî ihracatçı kollanarak bu yolla devlet işlemez hale getirilmiş ve haksız olarak 
milyarlarca lira vergi iadesi ve teşvik primi ödenmesine neden olunduğu anlaşılmıştır. 
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HAYALİ İHRACATIN T.C. MERKEZ BANKASI YÖNÜ : 
I. — T.C. Merkez Bankasının İhracat İşlemlerindeki Yeri : 
İlgili Kanunlar ve (Mcvzuat : 
1211 Sayılı T.C. Merkez Bankası Kanununun 41 inci maddesinin II nci fıkrasının ikinci bendi; 
"Banka özel kanunlarca veya bunlara dayanan kararlara göre kambiyo denetlemesi

ni ve dış ticaret rejimi tatbikatını veya benzeri işlemleri yapmakla görevlendirilebilir. Bu sıfatla 
yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü şahıslar tarafından Bankaya sorumluluk tevcih edilemez." 
hükmünü taşımaktadır. 

Banka Kanununun bu maddesi Vergi ladesi ve Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan öde
melerde T.C. Merkez Bankasının görevlendirilmesine imkûn vermektedir. 

Merkez Bankasına vergi iadesi ödemelerinde görev; 16.9.1975 tarih 7/10624 sayılı (Ek: 3) 
ve 1.12.1986 tarih, 86/11237 sayılı (Ek: 13) ihracatta vergi iadesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Ka
rarları ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödemelerde ise 3.12.1986 tarih 86/23 sıra no-
Iu Para ve Kredi Kurulu Tebliği (Ek: 3.0) ve değişik tarihlerde yayımlanan tebliğler ile verilmiştir. 

T.C. Merkez Bankası Kanununun 40/II-e maddesinin ikinci fıkrası; 
"Banka, kredilerin kalkınma planlarının amaçlarına yönlendirilmesi ve kredi düzenlen

mesinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen amacın tahakkuku için ayrıca fon kurmaya, kaldırma
ya, kaynağını kredilere tahakkuk ettirilen faizlerden veya sair suretlerle sağlamaya ve bunlann.-
yürürlük zamanlarını tespite ilişkin olarak Başbakanlığa önerilerde bulunur. Bankanın, ....... 
Başbakanlığa yapacağı öneriler, Yüksek Planlama Kurulunun uygun mütaalası ve Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer." hükmünü taşımaktadır. 

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödemesinde bankanın görevli kılınmasına mesnet bu 
madde hükmüne dayalı olarak çıkarılan 15.12.1984 gün, 84/8860 sayılı Kaynak Kullanımı Des
tekleme Fonu hakkındaki Bakanlar Kurulu kararıdır. (Ek : 19) 

Vergi iadesi, DFİF ve KKDF primleri Ödemelerinde bankanın, görev, yetki, sorumluluğu 
ve sınırları, bu konularda çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarında ve bu kararlara ilişkin ya
yımlanan tebliğlerde belirtilmiştir. 

7/10624 sayılı İhracatta Vergi ladesi Kararının "aranacak belgeler başlıklı 21 inci madde
sinde ihracatta vergi iadesinden faydalanılabilmesi için ihracatçıların bankaya gümrük çıkış be
yannamesi ve döviz alım bordrosu ibraz etmek zorunda oldukları ancak, banka (Merkez Ban
kası) ve bakanlığın (Ticaret Bakanlığı) bu konuda ek belgeler isteyebileceği belirtilmiş oldu
ğundan bu maddeye dayanılarak çıkarılan ve 22.12.1976 tarih ve 15797 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan ihracatta vergi iadesi kararına ilişkin 2 sıra numaralı tebliğde Merkez Bankasının 
ihracatta vergi iadesi ödemeleri sırasında ihracatçılardan ihraç ettikleri mallarla ilgili olarak 
gümrük çıkış beyannamesi, döviz alım bordrosu, tescil/lisans beyannamesi, satış faturası, alış 
faturası, ekspertiz raporları, taşıma ve sigorta faturaları gibi belgeleri isteyeceği belirtilmiştir. 
(Ek : 4) 

10624 sayılı Kajarın "ödemelerin Yapılması" başlıklı 22 nci maddesi; ihracatta vergi ia
desi ödemeleri, imkânların el verdiği ölçüde, en kısa sürede yapılır. Ancak şüpheli durumlarda 
ödemeler Bakanlık veya ilgili diğer bakanlık ve kuruluşlar yetkililerince; inceleme, araştırma 
ve soruşturma işlemleri bitirilip sonuçlandırılıncaya kadar geciktirilebilir veya durdurulabilir. 
Durdurma kararı, söz konusu Bakanlık ve kuruluşlar ile bankaca en geç 3 iş günü içinde Ba
kanlığa bildirilir." hükmünü taşımaktadır. 
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Kararın "yanlış ve fazla Ödemelerin geri alınması" başlıklı 26 ncı maddesi ise "vergi iade
si mevzuatının yanlış uygulanmasından ya da ihracatçı adına yanıltıcı bilgi ve belge verilmesin
den dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadeleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
kanun ve vergi mevzuatı çerçevesinde geri alınır. Banka, bu geri alma işlemini sağlamak, ko
laylaştırmak ve hızlandırmak İçin her türlü fiilî ve hukukî tedbiri almaya yetkilidir." hükmü 
bulunmaktadır. 

Bu madde gereğince, söz gelimi gümrük idaresi gümrük işlemlerine ilişkin şüpheli bir du
rumla karşılaşırsa, Merkez Bankası ödemeler esnasında belgelerde şüpheli bir durum görürse, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı denetim elemanları ya da Hazine kontrolörleri denetimleri sıra
sında şüpheli bir durumla karşılaşırlarsa vergi iadeleri ödemelerinin durdurulması yoluna gi
deceklerdir. Hileli işlemlerin Önüne geçilmesi ve şüphelerin giderilmesi için konuyla ilgili kuru
luşların, bu meyanda T.C. Merkez Bankasının şüphelendikleri anda ödemeleri durdurulabil-
meleri yetkisi kendisine verilmiştir. 

T.C. Merkez Bankası kararın bu hükmüyle, kendisine bu madde kapsamında gelen işlem
leri normal olarak işleme tabi tutmuştur. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının çeşitli yazıla
rıyla belirtilen firmalara ait vergi iadesi ödemelerinin durdurulmasını Merkez Bankasından ta
lep etmiş, Bankada kararın anılan maddesi gereğince bunları normal işleme tabi tutarak vergi 
iadelerini durdurmuştur. 

T.C. Merkez Bankası, ayrıca resen ödemelere ilişkin olarak kendisine ibraz edilen belgele
rin incelenmesi ve bu belgelerin şüpheli olması durumunda kararın 22 nci maddesi gereğince 
ödemeleri geçici olarak, araştırma ve incelemenin sonuçlandırılmasına kadar durdurmuştur. 

Maliye Bakanlığının 1.8.1974 tarihli bankaya muhatap yazısı ile vergi iadesi taleplerini in
celemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri yetkili kılınmıştır. Bu işin nasıl 
yapılacağı iscMaliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında yapılan 30.7.1974 ve 8.10.1979 ta
rihli protokollerle belirlenmiştir. (Ek : 31,5) 

Bu protokollere göre, T.C. Merkez Bankası Şubeleri ibraz edilen belgelerde silinti, kazıntı, 
belgeler arasında uyumsuzluk gibi nedenlerden dolayı tereddütlü durumların incelenme ve araş
tırılmasını doğrudan doğruya Gelirler Kontrolörleri Grup Başkanlıklarına intikal ettirerek yap
tırmıştır. Yani bu konudaki tereddütler bu yönde çözüme ulaştırılmıştır. 

Bunların dışında aşırı fiyat, aşırı miktar vb. konularda banka şubesinin tereddüte düşmesi 
halinde, konu şubece Merkez Bankası idare Merkezine, idare merkezince de Devlet Planlama 
Teşkilatı veya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilerek, bu kuruluşların cevapla
rına göre çözümlenmiştir. 

1985 yılına kadar ihracatta vergi iadesi kararlarına göre yapılan uygulamada, denetim 
7/10624 sayılı Kararın 22 nci maddesi hükmüne göre ilgili tüm kuruluşlarca kendilerini ilgilen
diren yönden yerine getirilmesi öngörülmüştür. 

1985 yılından itibaren 7/10624 sayılı kararın 22 nci maddesinin uygulanması konusunda 
önemli farklılıklar taşıyan genelge ve protokoller uygulamaya konulmuştur. 

Bu genelge ve protokoller aşağıda tarih sırasına göre belirtilmiştir. 
— 13.12.1984 tarih 84/8859 sayılı İhracat Rejimi Kararı (Ek : 9) 
— Devlet Planlama Teşkilatı çıkışlı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Er-

dem'in imzasını taşıyan 2 Ekim 1985 gün ve 35476 sayılı yazı (EK : 6), 
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•—. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının DPT Müsteşar Yardımcısı Bülent öztürk-
men imzasını taşıyan 13 Kasım 1985 tarih ve 40226 sayılı yazısı (Ek : 10), 

— Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ve Merkez Bankası yetkilileri arasında yapılan 
20 Kasım 1985 tarihli protokol (Ek : 11), 

— 1 Aralık 1986 tarih ve 19198 sayılı Resmî Gazetede neşredilen 86/11237 sayılı ihracatta 
vergi iadesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı (Ek: 13), [Bu kararda 87/11509 sayılı Kararla bazı 
değişiklikler yapılmıştır. (Ek : 14)] 

86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama usul ve esaslarını açıklayan 1.12.1986 
tarih 19198 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 87/3 numaralı ihracatta vergi iadesi tebliği (Ek: 15) 

— DPT çıkışlı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in imzasını taşıyan 
17.4.1987 tarih, 11560 sayılı Genelge, (Ek : 27) 

— Başbakan Turgut özal imzalı 12 Kasım 1987 tarihli 38680 sayılı DPT çıkışlı Başbakan
lık Genelgesi (Ek : 29), 

Yukarıda belirtilen karar, genelge, tebliğ ve protokollerle ve bu mevzuatın hayali ihracata 
tesirleri aşağıdaki maddede izah edilmeye çalışılacaktır. 

II. — T.C. Merkez Bankasında Hayali İhracata Yönelik Yapılan ve Yaptırılan İşlemler : 
İşleme Konulan Mevzuat : 
a) 13.12.1984 tarih ve 84/8859 sayılı İhracat Rejim Kararı : 
.15.12.1984 tarih ve 18606 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan anılan kararın 1 inci madde

sinde; "İhracatı artırmak, zamanında ve düzenli yapılmasını sağlamak Başbakanlık Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili kamu ve meslek kuruluşlarının en önde gelen görevidir. 
Bunun için ilgili kamu ve meslek kuruluşları görevlileri, ihracatı artıracak kolaylık ve tedbirle
ri almak, muameleleri süratle sonuçlandırmak durumundadırlar. Hiç bir görevli görev yapma 
gerekçesi ile ihracatçının faaliyetlerini engelleyemez. İhracata ait bütün bilgiler ilgili kuruluş
lardan alınmadıkça ihracatçının üretimini ve mal sevkiyatını durduramaz." denilmektedir. (Ek : 
9)' 

Bu karar; gerek hayali ihracat yapan firmalar gerekse Devlet Planlama Teşkilatı tarafın
dan yapılan baskılarda en büyük gerekçe olarak ileri sürülmüş ve bilhassa ödeme mercii olan 
Merkez Bankası üzerinde denetleme yönünde menfî olarak baskı oluşturan bir hüküm olmuştur. 

b) Devlet Planlama Teşkilatı çıkışlı 2 Ekim 1985 gün 35478 sayılı 1. Kaya Erdem imzalı 
yazı : ' 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem imzasını taşıyan ve Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına yazılan bir yazı ile İhracatı Teşvik Tedbirleri ile ilgili çalışmaların ve ted
birlerin, ihracatta vergi iadesi dahil tümüyle Devlet Planlama Teşkilatı görevlerinden olduğu, 
aynı konuda iki ayrı müsteşarlığın uygulamada bulunmasının farklı görüşlerin ortaya çıkması
na sebep olduğu, bu nedenle bizzat zamanın Başbakanının konuyla ilgili sözlü talimatları uya
rınca teşvik tedbirleriyle ilgili olarak (İhracatı teşvik tedbirleri dahil) yazı tarihine kadar 
HDTM'na yapılmış ve yazı tarihinden sonra yapılacak müracaat ve dokümanların Devlet Plan
lama Teşkilatına intikal ettirilmesinin ve bu suretle uygulamanın tek elden yürütülmesinin uy
gun görüldüğü belirtilmektedir. (Ek : 6) Anılan yazı 7 Ekim 1985 gün 35790 sayılı yazı ekinde 
T.C. Merkez Bankası İdare Merkezine gönderilmiştir. (Ek: 7) Bu yazı ile 10624 sayılı Kararın 
22 nci maddesi gereğince Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca haksız teşviklerle ilgili ola-
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rak Merkez Bankasına gönderilen durdurma talimatlarında hissedilir derecede azalma meyda
na gelmiştir. Anılan yazı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını denetim yönünde devre dışı bı
rakmaya çalışarak böylece Hayalî İhracatın denetimini menfi yönde etkilemiştir. 

c) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 13 Kasım 1985 tarih ve 30226 sayılı yazısı: 
DPT Müsteşar Yardımcısı Bülent Öztürkmen imzasını taşıyan ve Merkez Bankası idare 

Merkezine yazılan bu yazıda daha önce gönderilen Kaya Erdem imzalı ve kapsamı yukarıda 
özetlenen yazı ilgi gösterilerek, teşvik tedbirleriyle ilgili uygulamaların DPT Uygulama Müste
şar Muavinliği tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda yürütülmesinin uygun görüldü
ğü belirtilerek, firmaların durdurulan vergi iadesi ödemeleri ile ilgili olarak şifahi talimatta dur
durulan vergi iadelerinin ve hayalici firmaların soruşturulmamış ihracatlarının vergi iadeleri
nin teminat mektubu alınmadan soruşturma yapılan ve soruşturması devam eden firmaların 
vergi iadelerinin ise teminat mektubu alınarak ödenmesi talimatı verilmektedir. (Ek : 10) 

Anılan yazı üzerine pek çok hayalici firmanın haksız teşvikleri teminat bile alınmadan 
Ödenmiş olmaktadır. Bu yazı üzerine soruşturma yapılan firmalara teminat mektubu karşılığı 
ödenmek zorunda bırakılan bir kısım haksız teşviklerle ilgili olarak da daha sonra yapılan tali
matlarla teminat mektuplarının iade ettirildiği ve bu paraların da teminatsız kaldığı inceleme
lerimizden anlaşılmıştır. 

d) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ye Merkez Bankası yetkilileri arasında yapılan 
20 Kasım 1985 tarihli protokol; (Ek : 11) 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilileri ile T.C. Merkez Bankası yet
kilileri arasında 20 Kasım 1985 tarihli yapılan toplantıda iki kuruluş arasında bir protokol dü
zenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu protokolün önemli maddeleri aşağıda belirtilmiştir. 
1. DPT Müsteşarlığınca tüm teşvik tedbirlerinin kendilerince yürütüleceğine dair 7 Ekim 

1985 tarihli yazıları gereğince, vergi iadelerinin firma, ülke ve gümrük çıkış beyannamesi ba
zında durdurulması hususunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen yazılı ve şifahi 
talimatlar dikkate alınmayacaktır. 

2. T.C. Merkez Bankası Şubelerince vergi iadesi talepleriyle ilgili ihracatın fiktif (hayalî) 
olduğu hususunda tereddüt doğarsa, bu ihracata ait bilgiler T.C. Merkez Bankası İdare Merke
zine intikal ettirilecek, Merkez Bankası yetkilileri ile DPT yetkilileri arasında yapılacak top
lantıda söz konusu ihracata vergi iadesi ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu değerlendirile
cektir. 

3. Merkez Bankası şubelerince talimatlarla belirlenen belgeler dışında ayrıca herhangi 
bir belge talep edilmeyecektir, 

4. Şubelerce resen Gelirler Kontrolörlüğüne vergi iadesi inceleme talep dosyası gönderil
meyecektir. 

thracat işlemlerinde çok önemli yeri olan protokolde, Devlet Planlama Teşkilatından Müs
teşar Yardımcısı Bülent öztürkmen, Grup Başkanı Ethem Külhan ve Uzman Hüseyin Aslan 
Merkez Bankası tarafından Başkan \&vuz Canevi, Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldırım ile Nejdet 
Kaya Sezer ve Selahattin Altıer isimli görevlilerin imzası bulunmaktadır. (Ek : 11) 

Söz konusu protokolde dikkati çeken hususlar şunlardır : 
1. Protokolde açıkça belirtildiği üzere, ihracatta vergi iadesi işlemleriyle ilgili olarak ko

nunun uzmanı ve Hazine Kontrolörleri gibi bir kurulu bünyesinde barındıran Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tamamen devre dışı bırakılmıştır. 
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2. Merkez Bankasının en önemli kontrol vasıtalarından olan, şüphelenilen dosyaların Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğüne gönderilme uygulamasına fiilen son veril
miştir. 

3. 7/10624 sayılı kararın 22 nci maddesinde haksız yere ödeme yapılmasının engellen
mesi amacıyla ilgili olarak tüm kuruluşların gerektiğinde Ödemeleri durdurabilmesi esası geti
rilmiştir. Bu nedenle 20 Kasım 1985 tarihli protokolün bu madde hükmünü değiştirir, ortadan 
kaldırır veya etkisizleştirir nitelikte olduğu düşünülmektedir. Çünkü Kararın 22 nci maddesin
de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı gibi kuruluşlara ödemele
ri durdurma yetkisi verilmişken, protokolde bu yetki yalnızca Devlet Planlama Tfeşkilatı Teşvik 
Uygulama Başkanlığına verilmiş olmaktadır. Böylece gerek diğer kuruluşlar gerekse ödemeyi 
yapan Merkez Bankasının en önemli kontrol imkanı ellerinden alınmış olmaktadır. Dolayısıy
la Merkez Bankası protokolün şartlarını yerine getirmek zorunda kalmıştır. 

e) 1 Aralık 1986 Tarih ve 19198 Sayılı Resmî Gazetede Neşredilen 86/11237 Sayılı İhra
catta Vergi tadesi İle tlgili Bakanlar Kurulu Kararı : 

1975 yılı ile Aralık 1986 tarihleri arasında yürürlükte bulunan 7/10624 sayılı ihracatta ver
gi iadesi kararı 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. 
(Ek : 13) 11237 sayılı Karar ve bu kararda bazı değişiklikler yapan 87/1İ509 sayılı kararda be
lirtilen önemli yenilikler aşağıda belirtilmiştir. (Ek : 14) / 

1. ihracatçılar, ihracatta vergi iadesinden yararlanmak için gümrük çıkış beyannamesi, 
döviz alım belgesi, satış faturası ibraz etmek zorundadır. 

Ancak Devlet Planlama Teşkilatı aranılacak belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir. 
2. Bu kararın uygulaması ile ilgili her türlü denetimi yapmaya veya yaptırmaya DPT yet

kilidir. 
tlgili merci ve kuruluşlar ihracatta vergi iadesi ile ilgili olarak tereddüt veya tespit edilen 

durumlarda hiç bir işlem yapmaksızın durumu derhal DPT'na intikal ettirirler. Bu durumda, 
Devlet Planlama Teşkilatından verilecek talimata istinaden işlemler yapılır. 

3. Vergi iadesi ödemeleri kesin veya geçici olarak yalnız DPT'nin talimatına istinaden 
geciktirilebilir veya durdurulabilir. 

4. Aranılacak belgeler yönünden bu kararın lehe olan hükümleri, ihracatçının talebi ha
linde fiili ihracı bu kararın yayımından önce yapılmış işlemlere de uygulanabilir. 

Kararda ihracatta vergi iadesinden yararlanmak için gerekli belgeler arasında imalatçı fa
turasından söz edilmemiştir. 

Böylece Merkez Bankasının kontrol enstrümanlarından en önemlilerinden birisi olan ima
latçı faturaları üzerinden giderek kontrol yapılması da bankanın elinden alınmış olmaktadır. 
Böylece Merkez Bankasının hemen hemen hiç bir kontrol imkânı kalmamış olmaktadır. 

Diğer taraftan, her türlü denetimi yapma ve yaptırma yetkisinin sadece DPT'na verilmesi, 
ortaya çıkacak tereddütler halinde bile diğer kuruluşlara hiç bir işlem yapma yetkisi dahi veril
memesi, vergi iadesi ödemelerinin sadece DPT tarafından durdurulabileceği ve diğer kuruluş
lardan bu yetkinin alınması gibi diğer hükümlerle nitekim bu karar etkisini göstermiş, Mente-
şoğlu Firmasını soruşturan hesap uzmanları bu karar hükmü uyarınca herhangi bir işlem ya
pılamayacağı şeklinde rapor vermiştir. Diğer kuruluşların yanı sıra ödeme merci olan Merkez 
Bankasında da hiç bir inisiyatif kalmamış olmaktadır. Böylece hayali ihracatın fiilen ve hukuken 
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kontrolü imkânsız hale gelmiş, bu konuda bütün yetki bünyesinde denetim elemanı dahi bu
lunmayan ve hayali, ihracatın boyutunu ve nasıl yapıldığını ortaya çıkaracak nitelik ve sayıda 
elemanı bulunmayan DPT'na kalmış olmaktadır. 

f) 1.12.1986 Tarih 19198 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan 87/3 Numaralı İhracatta Vergi 
tadesi Tebliği : 

86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe giriş tarihi 1.1.1987 olarak tespit edilmiş 
ve kararın uygulama usul ve esaslarını açıklayan 87/3 numaralı "İhracatta Vergi tadesi Tebliği" 
1.12.1986 tarih J9198 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmiştır. (Ek; 15) 

Anılan tebliğde de 11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen, imalatçı faturası aran
mayacağı, uygulama ile ilgili her türlü denetimi yapma ve yaptırma yetkisinin DPT olduğu, 
tereddüt halinde ilgili diğer kuruluşların hiç bir işlem yapmaksızın durumu derhal DPT'na bil
dirmeleri gerektiği, vergi iadesi ödemelerini durdurma yetkisinin sadece DPT'na ait olduğu 
gibi hususlara yer verilmiştir. 

86/11237, 87/11509 sayılı ihracatta vergi iadesi kararları ile 87/3 numaralı ihracatta vergi 
iadesi tebliğinin hukukî açıdan değerlendirilmesinde ilginç hususlar tespit edilmiştir. 10624 sa
yılı Karara ilişkin 22.12.1976 tarih 15797 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2 sıra nolu tebliğde 
(Ek : 4) vergi iadesi ödemesi için zorunlu görülen belgelerden "imalatçı faturası" veya "mal 
alış faturası"nın aranmasından vazgeçilmesiyle mal alış faturalarının naylon çıkması ya da ih
raç edilen malın gerçekte üretiminin hiç yapılmamış olması halinde dahi, hayalî ihracatçıya 
vergi iadesi ödemesi sağlanmak istenmiştir. Yani adeta 11237 sayılı Kararname; münhasıran 
imalatçı faturasının ihracatta vergi iadesi ödemelerinde aranması zorunlu belgelerden biri ol
maktan çıkartılması amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Tek maddelik bir değişiklik dikkati çe
keceğinden esaslı değişiklikler yapılmış gibi 11237 sayılı Karar yürürlüğe konmuştur. Netice 
olarak imalatçı faturasının ihracatta vergi iadesi ödemelerinde aranması zorunlu belge olmak
tan çıkarılması hayali ihracatın ve bu işle uğraşanların fevkalade lehine olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer değişikliklere göre de; denetim elemanlarınca yapılmakta olan hayalî ihracat soruş-
turmalarıyla ilgili olarak hazırlanan raporlar işleme konulmayacak, savcılıklara gerekli suç. du
yurularında bulunulmayacak, vergi iadesi ödemeleri durdurulmayacak ve geri alınmayacak, 
tamamlanmamış hayali ihracat soruşturmaları veya bunlarla ilgili raporlar yarıda kesilerek 
DPT'na gönderilecektir. Söz konusu kararla denetim yapmaya da yetkili kılınmış olan DPT'nin 
denetim biriminin bulunmaması özellikle dikkat çekicidir. Bu karardaki "hiç bir işlem 
yapılmaksızın" ibaresi de dikkat çekici olup, bu ibareyle neyin ve kimlerin korunmak istendiği 
düşündürücü bulunmuştur. 

Suçun kovuşturulmasıyla görevli Cumhuriyet Savcılığı yerine, suç işlendiği şüphesi bulu
nan olaylarla ilgili dosyaların hiç bir işlem yapılmaksızın denetim birimi, denetim elemanı ve 
hatta denetim görevi bulunmayan DPT'na gönderilmesi için Bakanlar Kurulu Kararında deği
şiklik yapılması, işlenen bir çok suçun cezasız kalması, yapılan haksız ödemelerin geri alınma-* 
ması sonucunu doğurduğu ortaya çıkmıştır. 

11237 sayılı Kararın geçici 1 inci maddesinde ki "aranılacak belgeler yönünden bu kararın 
lehe olan hükümleri ihracatçının talebi halinde fiili ihracı bu kararın yayınından önce yapılmış 
işlemlere de uygulanabilir." yönündeki hüküm, daha önceki dönemde "imalatçı faturaları" 
naylon çıktığı için vergi iadeleri ödenmeyen hayali ihracatçılarla ilgili soruşturmaların, yarıda 
kesilmesi, durdurulması ve durdurulan soruşturmalara ilişkin haksız vergi iadelerinin öden
mesi sonucunu getirdiği anlaşılmıştır. 
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g) 17 Nisan 1987 Tarih, 11560 Sayılı Devlet Balanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Er
dem İmzalı Genelge : 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İdare Merkezine gönderilen anılan genelge ile 
86/11237, 87/11509 sayılı Kararlarla 87/3 nolu tebliğde yer alan önemli değişiklikler maddeler 
halinde belirtilmiş, 1.1.1987 tarihinden itibaren ortaya çıkacak durumlarda hiç bir işlem yapıl
maksızın gerekli bilgi ve belgelerin DPT'na gönderileceği, bunlarla ilgili işlemlerin sadece DPT'na 
yapılacağı, DPT'nın talimatının dışında işlem yürütülmeyeceği, daha önce yapılmış bütün in
celeme, rapor ve dosyaların DPT'na gönderilmesi gerektiği önemle talimatlandırılmıştır. (Ek : 27) 

Anılan genelge ile Merkez Bankası ve diğer kuruluşlara, kararlar bir defa da Başbakan 
Yardımcısı ve Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak hatırlatılmış, bu kararların.uygulanması 
talimatlandırılmış ve dosyaların DPT'na intikali bir defa daha Başbakan Yardımcısı tarafın
dan yazılı olarak, emredilerek ilgili kuruluşların malum kararnameler dışına çıkmaması sağ
lanmaya, baskı altına alınmaya çalışılmıştır. 

h) Başbakan Turgut Özal imzalı 12 Kasım 1987 Tarih 38680 Sayılı Talimat : 
' • " " ' ' ' ' • • . • 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Başkanlığı antetli 
kâğıda yazılan ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankası İdare Merkezine gönderilen ve 86/11237 
sayılı ihracatta vergi iadesi kararının açıklanması niteliğindeki Başbakan Turgut özal imzalı 
Genelgede; vergi iadesinden faydalanabilmek için kararnamenin, "Gümrük çıkış beyanname
si, döviz alım belgesi ve satış faturası belgelerinin" ibrazını yeterli saydığı, bu belgelerin ta
mam olması halinde ihracatçıya vergi iadesinin ödenmesi gerektiği, malların ihracında devle
tin yapacağı dikkatli ve sıkı kontrolün gümrük safhasında yapılması esasının getirildiği, yasa
lara göre ihracatı yapılmış malların, dövizi gelmiş ve belgeleri tamamlanmış ise (Gümrük çıkış 
beyannamesi ve döviz alım belgesi) artık ihracatçılara vergi iadelerinin ödenmesi gerektiği, ima
latçı faturası nedeni ile ihracatçı hakkında herhangi bir işlem yapılamayacağı, bu tür soruştur-
maların durdurulacağı vergi iadesinin sadece DPT tarafından durdurulabileceği, tereddüt edi
len durumlarda hiç bir işlem yapmaksızın konunun DPT'na intikal ettirileceği, her türlü dene
tini yetkisinin DPT'nda olduğu, 1.1.1987 tarihinden itibaren DPT'dan izin alınmadan yapılan 
soruşturmalar ile 1.1.1987'den önce başlamış fakat bu tarihe kadar raporu yazılmamış soruş
turmaların izin alınmaması halinde hukukî dayanaktan yoksun olduğu belirtilerek bu genelge
ye aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedilmektedir. (Ek : 29) 

Bu genelge üzerine ilgili birimlerden DPT'na gönderilen tamam veya eksik rapor sayısın
da artışlar olmuş, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel MüdürlÜğü'ne intikal eden ihracatta hak
sız vergi iadesi konularında alınan tüm ihbar, şikâyet ve yapılan çalışmalarda elde edilen bilgi
ler olduğu gibi DPT'na intikal ettirilmiş genelgeden itibaren baskı altında oldukları düşünce
siyle emniyet ilgilileri sahtecilik olaylarını ele almamış, Merkez Bankası direncini neredeyse ta
mamen kaybederek DPT'dan gelen haksız ödeme talimatlarını yerine getirmek zorunda kal
mış, Maliye Bakanlığı ilgilileri olayların üstüne eskisi gibi gitmemiş, denetim birimleri ve ele
manları yeni denetimler yapamamış genelge netice olarak kamu görevlilerini son derece bunal
tan her türlü denetimi bertaraf eden, her türlü yetkiyi alan DPT'nın keyfi uygulamalar yapma
sına ye neredeyse terör havası estirmesine sebep olmuş, böylece ciddî ve vahim sonuçlar doğu
rarak fuzulen milyarlarca lira ödenmesine mesnet teşkil ettiği anlaşılmıştır. 
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III. — T. C. MERKEZ BANKASINA VERtLEN USULSÜZ ÖDEME TALİMATLARI: 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından T.C. Merkez Bankasına pek çok usul

süz ödeme talimatları verildiği ve bunun neticesinde milyarlarca liralık gereksiz Ödemelere yol 
açıldığı anlaşılmıştır. 

Usulsüz ödeme talimatları ile ilgili Örnekler kısaca aşağıya alınmıştır. 
a) Hakkında ihracatta vergi iadesi ve diğer teşviklerle ilgili olarak hayali ihracat soruş

turması yapılan ve raporları DPT'na gönderilen pek çok firma hakkında raporları bekletmek, 
bu firmalar hakkında Merkez Bankasını uyarmamak, raporları işleme koymamak gibi çeşitli 
sebeplerle DPT tarafından muhtelif firmaların vergi iadesi ve diğer teşvik primlerinin ödenme
si hususunda talimat verildiği tespit edilmiştir. (Ek 32) (Menteşoğlu thr. ve Paz. A.Ş., GÎTPA 
thr. tth. Paz. A.Ş., Top. Dış Tic. A.Ş., Destek tç ve Dış Tic. A.Ş., Menteks Dış Tic. A.Ş., Delta 
Dış Tic. A.Ş., Günal Dış Tic. A.Ş., Akfa Pazarlama A.Ş., Ek. End. Tar. Ür. A.Ş., Perşembeler 
Koli. Şti., Marmaris Gümrüğü Firmaları, Besa Tekstil Ür. thn ve Tic. A.Ş., Can-ek Dış Tic. 
A.Ş. gibi) 

b) ödemeleri yapan Merkez Bankası Şubelerinin kuşkulandıkları veya hayalici olduğu
na kanaat getirdikleri ihracat işlemlerini DPT'na çeşitli yazılarla intikal ettirdikleri, ancak 
DPT'nın yine ödeme talimatı verdiği, bu emirlere başka gerekçelerle tekrar itiraz edildiği, an
cak DPT'nca tekrar ödeme talimatı verildiği, Merkez Bankasınca bu emre de itiraz edildiği, 
bu itirazın da DPT'nca reddedilmesi üzerine Merkez Bankasınca ödeme yapma mecburiyetin
de kalındığı anlaşılmıştır. (Ek : 33) (Menteks Dış Tic. A.Ş., Me-Sa Dış Tic, A.Ş.) 

c) Hakkında hayali ihracat soruşturması bulunan firmalardan bir kısmına DPT'nın te
minat mektubu karşılığı ödeme yaptırdığı, daha sonra teminatlarının iade edilmesi talimatı ver
diği, böylece hayali ihracat yaptığı kesinleşen firmalara yapılan haksız teşvik ödemelerinin ta
mamen teminatsız kalmasına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. (Ek : 34) (Top. Dış Tic. A.Ş.) 

d) Mahkemelerden ve hatta Devlet Güvenlik Mahkemelerinden ödenmemesi talimatı olan 
bir kısım firmalara dahi DPT tarafından Merkez Bankasına özel ödeme talimatları verilerek 
vergi iadesi ödemeleri yaptırıldığı görülmüştür. (Ek : 35) (Menteks Dış Tic. A.Ş.) 

e) Devlet alacağının garanti altına alınması için ilgili kurumlardan ödeme yapılmaması 
uyarılarına rağmen bir firmanın bir gümrükten yaptığı ihracatla ilgili inceleme devam ederken 
başka gümrükten yaptığı ihracatlar için DPT'nca Merkez Bankasına ödeme talimatları verildi
ği daha sonra yapılan inceleme ve soruşturmalardan diğer gümrüklerden yapılan ihracatların 
da hayali çıktığı anlaşılmıştır. (Ek : 36) (Atlas Uluslararası Paz. A.Ş:, Menteks Dış Tic. A.Ş., 
Mesa Dış Tic. A.Ş., Boğaziçi Bilgisayar A.Ş.) 

DPT'nca T.C. Merkez Bankasına verilen usulsüz ödeme talimatları ile ilgili örneklerin ço
ğaltılması mümkündür. 

Bu hususlarla ilgili geniş açıklamalar raporumuzun DPT bölümünde yer almaktadır. 
Burada netice olarak DPT'nın Devletin denetim organlarına, Savcılıklara, Malî Polise, Mah

kemelere intikal etmiş pek çok konuda ödeme yapılmasını isteyebildiği, böylece çok sayıda fir
manın haksız yere Devletten milyarlarca lira ihracatta vergi iadesi ve diğer teşvikleri almasına 
imkân sağladığı müşahade edilmiştir. 

HAKSIZ ÖDEMELERE İLİŞKİN EKSTREM ÖRNEKLER : 
a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ödemeleri durdurulan firmalara, durdurma. 

yazılarından sonra yapılan bazı ödemelere ilişkin örnekler : 
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1. GÜNAL DIŞ TİCARET A.Ş. : 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 20.9.1985 tarih ve 106868 sayılı yazı ile Günal Dış Ti

caret A.Ş.'nin vergi iadesi ödemelerini durdurmuştur. 
20.11.1985 tarihli protokolün yürürlüğe konması üzerine, protokol esaslarına göre ilgili fir

maya 1986 yılı içerisinde yaklaşık 122 000 000 TL. vergi iadesi ödendiği, anlaşılmaktadır, 
Daha sonra firma hakkında yapılan inceleme tamamlanmış ve Hazine Başkontrolörü Ah

met Akgün tarafından 8.6.1987 tarih, 124/4 sayılı rapor düzenlenmiştir. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Günal Dış Ticaret A.Ş. hakkında düzenlenen 

8.6.1987 tarih, 124/4 sayılı rapordan bilgi sahibi olmasına rağmen, 15.10.1987 tarih, 34636 sa
yılı yazı ile Merkez Bankasına 8.6.1987 tarih, 124/4 sayılı raporun işleme konmaması nedeniy
le adı geçen firma talebinin karşılanması yönünde talimat vermiştir. Bu talimattan sonra da 
Günal Dış Ticaret A.Ş.'ne yaklaşık TL. 373 000 000 vergi iadesi ödendiği anlaşılmaktadır. (Ek : 
37) 

2. CONTACT CİHAN OTO NAKLİYE TAHBİL AMBARLAMA CANKURTARAN 
TAHLİYE LİMİTED ŞİRKETİ : 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 11.3.1985 tarih, 22801 sayılı yazı ile Contact firmasının 
Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ihracatlarına, inceleme sonuçlanıncaya kadar vergi iadesi öde
melerinin durdurulmasını istemiştir. 

T. C. Merkez Bankası Bankacılık Genel Müdürlüğü, 28.2.1986 tarihli teleksi ile ihracatta 
vergi iadesi ödemeleri durdurulan veya yetkili mercilerce incelemeye alınan firmaların, destek
leme primi alacaklarının'ikinci bir talimata kadar ödenmemesini istemiştir. 

Aynı Genel Müdürlük 2.4.1986 tarihli teleksi ile 28.2.1986 tarihli teleksini yürürlükten kal- ' 
dırarak, 2.4.1986 tarihli talimat ekinde şubelere gönderilen protokol esaslarına göre destekle
me primi ödenmesini istemiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca Suudi Arabistan'a yönelik ihracatlarına vergi ia
desi ödemeleri durdurulan Contact firmasının, aynı ülkeye gerçekleştirdiği ihracatlarına, pro
tokol esaslarına göre 15.5.1986 tarihinde TL. 251 406 433 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi 
ödendiği anlaşılmaktadır. 

İnceleme sonucu düzenlenen 3.10.1985 tarih, 90/11-12/9 sayılı rapor ile firmanın gerçek 
dışı ihracat yaptığı tespit edilmiştir. (Ek : 38) 

3. BESA TEKSTİL ÜRÜNLERİ İHRACAT VE TİCARET A.Ş. , 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 24.6.1985 tarih, 70074 sayılı yazılı ile Besa Tekstil Ürünleri 

İhracat ve Tic A.Ş.'niri vergi iadesi ödemelerini durdurmuştur. Aynı "Müsteşarlık 8.8.1985 ta
rih, 92186 sayılı yazısında ise Besa firmasının 13.6.1985 tarihinden önceki ihracatlarına vergi 
iadelerinin teminat mektubu karşılığı, 13.6.1985 tarihinden sonra gerçekleşen ihracatlarına da 
vergi iadelerinin normal olarak ödenmesini istemiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 4.5,1987 tarih, 13250 sayılı yazısı ekinde Besa Fir
masının 13.6.1985 tarihinden önce yaptığı ihracatlarının Gümrük Çıkış Beyannamesi numara
larını Merkez Bankasına bildirerek,,alış faturası aranmaksızın vergi iadesi talebinin karşılan
masını istemiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 10.9.1987 tarih, 30284 sayılı yazısı ile de vergi iade
si ödenen gümrük çıkış beyannamesi muhteviyatı ihracatlar için Besa Firmasına Kaynak Kul
lanımı Destekleme Primi ödenmesini istemiştir. 
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Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın yukarıda belirtilen yazılarından sonra, Besa 
Firmasının 13.6.1985 tarihinden önceki ihracatlarına yaklaşık TL. 365 000 000 vergi iadesi ve 
TL. 102 000 000 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi olmak üzere toplam TL. 467 000 000 
civarında teşvik priminin teminat mektupsuz ödendiği anlaşılmaktadır. (Ek : 39) 

4. MEAŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. : 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 3.6.1985 tarih, 62069 sayılı yazısı ile Me-Aş Ticaret * 

ve Pazarlama A.Ş.'nin Avusturya'ya gerçekleştirdiği ihracatlarına ait vergi iadeleri ile Kaynak 
Kullanımı Destekleme Fonu Primi ödemeleri ve Hazine Müsteşarlığının 7.10.1985 tarih ve 113306 
sayılı yazısı ile de, anılan firmanın şimdiye kadarki ihracatına ait ödenmemiş olan tüm vergi 
iadeleriyle bundan sonraki ihracatına ait tahakkuk edecek vergi iadesi ödemeleri durdurulmuştur. 

Durdurulan bu vergi iadelerinden bir kısmı, T.C. Merkez Bankası tdare Merkezi'nin 
28.11.1985 tarih, 10392 sayılı yazısına istinaden 3.12.1985 ve 17.12.1985 tarihlerinde TL. 215 
940 328 olarak firmaya, diğer bir kısmı olan TL. 230 000 000'sı ise, Kâğıthane Vergi Dairesi 
Müdürlüğü'nün 26.12.1985 tarih, 21395 sayılı ve 10.1.1986 tarih, 439 sayılı yazılarıyla, söz ko
nusu firmanın vergi dairesine olan borcu nedeniyle her türlü hak ve alacaklarına haciz konul
duğu bildirildiğinden, bu vergi borcunun karşılanması için 10.2.1986 tarihinde Kâğıthane Ver
gi Dairesine ödenmiştir. Dolayısıyla, firmanın vergi dairesine olan vergi borcunun TL. 230 000 
000'lık kısmı, inceleme sonunda hayali olduğu raporla tespit edilen ihracatlarına Ödenen hak
sız vergi iadesi ile karşılanmış olmaktadır. 

Daha sonra, T. C. Merkez Bankası tdare Merkezi'nin 21.2.1986 tarih, 86/Şb-54 sayılı ya
zısında bahsedilen Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunun 11.2.1986 tarih 
32370 ve 32371 sayılı yazılan uyarınca, firmaya Ödemeler tekrar durdurulmuş ve bundan sonra 
başka ödeme yapılmadığı belgelerden anlaşılmaktadır. (Ek : 40) 

5. MENTEKS DIŞ TİCARET A. Ş, : 
Menteks Dış Ticaret A.Ş., Antalya Gümrüğü hayali ihracat olayına karışmış ye 26.7.1986 t 

tarihinde gemi limandan ayrılmadan önce Antalya Emniyet Müdürlüğünce suçüstü zaptı tu
tulmuştur. Toplu kaçakçılık ve evrakta sahtekârlık suçlarından Antalya Ağır Ceza Mahkeme
sinde şirket aleyhine kamu davası açılmış, bilahare dava konusu Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin yetki sahasına girdiğinden dava T.C. İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülmeye 
başlanmıştır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 26.8.1986/79223 sayılı yazısı ile, Menteks firması
na ihracatta vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme fonundan yapılacak ödemelere öde
me yasağı getirilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uygulama Başkanlığı'nın 9.4.1987 10420 sayılı yazısı ile, 
Menteks Dış Tic. A.Ş.'nin, Güllük Gümrüğünden yapmış olduğu ihracatlarda imalatçı fatura-
sı aranmaksızın firmanın ihracatta vergi iadesi taleplerinin karşılanması istenmiştir. 

T.C. Merkez Bankası İstanbul Kambiyo Şubesi'nin 24.4.1987/9349 sayılı cevabi yazısında, 
firma ile ilgili davanın 3.12.1986 tarih 1986/59 sayılı yazı ile Menteks Firmasının bütün ihra
catta vergi iadesi talep dosyalarının suretlerinin şubelerinden istendiği ve 22.12.1986/468657 
sayılı yazı ile firmanın bütün ihracatta vergi iadesi talep dosyalarının mahkemeye gönderildiği 
ifade edilmiş ve Antalya Limanı İhracatları dışındaki firmanın bütün ihracatlarının da yargı
lama konusu içerisine girdiği belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 



— 4 6 — v • . . 

Ancak, DPT (T.UB.)'nın 13.5.1987/14206 sayılı cevabî yazısında firmanın Antalya Güm
rüğü dışında yaptığı ihracatlarına ihracatta yergi iadesi ödemesi yapılması, ikinci defa istenmiştir. 

T. C. Merkez Bankası istanbul Kambiyo Şubesi, DPT'nın yukarıda belirttiğimiz yazısı üze
rine, Menteks Firmasının Güllük Gümrüğü ihracatlarına ihracatta vergi iadesi ödemesi yapmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da görüleceği üzere, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarligı*-
nın durdurma talimatına ve mahkemede yargılamanın devam etmesine rağmen, DPT'nin öde
me talimatlarıyla Menteks Firmasının Güllük Limanı ihracatlarına ödeme yapılmıştır. 
28.11.1988/2 sayılı Güllük Gümrüğü ile ilgili Gümrük Müfettişlerinin yazdığı Soruşturma Ra
poru ile de Menteks firmasının Güllük Limanı ihracatları hayali çıkmıştır. Belgelerden, öde
nen hayali ihracat konusu paranın, TL. 1 031 652 455 olduğu anlaşılmaktadır. (Ek : 41) 

6. GİTPA İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş. : 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 20.9.1985 tarih ve 106866 sayılı emri ile Gitpa thracat-

Ithalat ve Pazarlama A.Ş.'nin ihracatta vergi iadesi ödemeleri durdurulmasına rağmen, söz ko
nusu firmaya teminat mektubu karşılığında ödeme yapılabileceğine dair Devlet Planlama Teş
kilatınca Merkez Bankası idare Merkezine 26.3.1986 tarih ve 10446 sayılı talimat verilmiştir. 

Bu tarihlerde 20 Kasım 1985 tarihli Protokol Şubeye gönderilmiş (2.4.1986 tarihli genelge 
ekinde) ve Şubenin, protokol hükümleri ve yukarıda belirtilen DPT talimatının hangisinin uy
gulanacağı yönündeki tereddüt yazıları üzerine, Merkez Bankası İdare Merkezince verilen 
29.4.1986 ve 2.5.1986 tarihli talimatlar dikkate alınarak, ilgili firmaya protokol hükümleri doğ
rultusunda teminat mektubu alınmadan TL. 79 266 772 ihracatta vergi iadesi ve TL. 51 922 
120 KKDF priminin ödendiği anlaşılmaktadır. (Ek : 42) 

7. BATI PAZARLAMA İTHALAT-İHRACAT A.Ş. : 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 24.6.1985 tarih ve 70073 sayılı talimatı ile; Batı Pazar

lama Ithalat-Ihracat A.Ş.'nin 18.12.1984, 19.12.1984 ve 4.1.1985 tarihli gümrük çıkış beyanna
meleri (GÇB) ile yaptığı ihracatı hakkında, inceleme yapıldığı belirtilerek tvt ödemelerini dur
durmuştur. - • 

Söz konusu firmaya, durdurma yazısından önce IVt ödemelerinin yapıldığı, ancak dur
durma yazısından sonra yukarıda belirtilen GÇB'Ieri ile yapılan ihracata diğer teşvik primleri
nin de ödenmemesi gerekirken, 4.1.1985 tarihli GÇB ile yapılan ihracat karşılığında TL. 25 355 
812 KKDF priminin ödendiği belgelerden anlaşılmaktadır. (Ek : 43) 

8. HAZtNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA YAPTIKLARI İHRACATLA
RI KARŞILIĞINDA PRİM ÖDEMELERİ DURDURULAN 8 FİRMA İLE İLGİLİ AÇIK
LAMALAR : 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 4.6.1984 tarih ve 2574 sayılı talimatıyla değişik, 
15.5.1984 tarih ve 2221 sayılı yazısıyla; Yaşar Dış Tic. A.Ş.;, Net Turizm Tia San. A.Ş., Anado
lu Eksport A.Ş., Tekfen Dış Tic. A.Ş.,- İmeks Sanayi Mamulleri Dış Tic. A.Ş., Eksel Dış Tic.' 

'-A.Ş.','Gepa Gıda Maddeleri Pazarlama A;Ş. ve Batı Pazarlama Ithalat-Ihracat A.Ş.'nin 
1.1.1984-15.5.1984 tarihleri arasında isviçre'ye yaptıkları ihracatlarına, ihracatta vergi iadesi öde-> 
meleri durdurulmuştur. 

T.C. Merkez Bankası idare Merkezi'nin DPT'ye yazdığı 22.7.1986 tarih ve 8661 sayılı yazı
da; isviçre'ye 1.1.1984-15.5.1984 tarihleri arasında ihracat yapan 8 firmaya, DPT ve Merkez 
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Bankası yetkilileri arasında yapılan protokol gereği, teminat mektubu karşılığında ödeme ya
pılıp yapılamayacağı sorulmuş ve DPT'den alınan 4.9.1986 tarih ve 27600 sayılı cevabî yazıda; 
yukarıda bahsettiğimiz ihracatlara, banka teminat mektubu karşığında dahi olsa, ihracatta vergi 
iadesi ödemesinin yapılmaması öngörülmüştür. 

Ancak, DPT'den alınan 24.11.1986 tarih ve 35636 sayılı yazı ile herhangi bir nedenden 
ıdolayı incelemeye alınan firmaların ihracatta vergi iadelerinin, banka teminat mektubu karşılı
ğında ödenmesi uygun görülmüştür. Bu talimata göre; Merkez Bankası İstanbul Kambiyo Şu
besi, tmeks San. Mam. Dış ve tçTic. A.Ş.'nın 1.1.19,84 -15.5.1984 tarihleri arasında İsviçre'ye 
yaptığı ihracatlarına teminat mektubu karşılığı TL. 567 000 000 (TL. 548 234 545 tutarhk kı
sım teminat mektubu nakde çevrilerek cezası ile birlikte 5.11.1990 tarihinde tahsil edilmiştir.) 
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yine aynı dönem ve aynı Ülke ihracatlarına, teminat mek
tubu karşığı TL. 47 296 035 ödemiştir. (Ek : 44) 

Sonuç olarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ödeme durdurma talimatına ve de
netim elemanlarınca bu firmaların incelemeye alınmasına rağmen, DPT'nın ödeme talimatıy
la, yukarıda belirttiğimiz iki firmanın 1.1.1984 - 15.5.1984 tarihleri arasında İsviçre'ye yaptık
ları ihracatlarına, ihracatta vergi iadesi ödemesi yapılmıştır. 

IV. — T.C. MERKEZ BANKASININ HAYALİ İHRACATA YAPTIĞI ÖDEMELER : 
Bankanın, vergi iadesi, DFİF ve KKDF primi ödemelerinde konumu dikkate alınarak, ya

pılan ödemeler ve bu ödemelere ilişkin sair hususlar özet olarak aşağıda belirtilmiştir. 
1. İHRACATTA VERGİ İADESİ ÖDEMELERİ : 
Vergi iadesi ödemeleri, 16.9.1975 tarih, 7/10624 sayılı karar ve 1.12.1986 tarih, 86/1237 

sayılı kararlar ve bu kararlara ilişkin ve raporumuzun mevzuat bölümünde bahsedilen tebliğ
lerde belirtilen esâs ve usuller çerçevesinde yapılmaya çalışılmıştır. 

Bu Karar ve Tebliğlere göre, Banka Bakanlıkça (Ticaret Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı) be
lirlenen belgelerin ibrazı üzerine ödemeleri yapmıştır. 

1.1.1984 - 31.12.1990,tarihleri arasında üleke genelinde ihracatçı firmalara toplam 2 426 
948 788 000 TL.'lık vergi iadesi ödemesi yapılmıştır. 

Bu süre içerisinde yapılan ödemelerden 267 908 779 840 TL.'lık kısmının tamamen hayali 
ihracat karşılığı yapıldığı, Bankaya ulaştırılan ve işleme konulması yetkili kuruluşlarca istenen 
talimat ve raporlardan tespit edilmiştir. 

Bankaya bildirilen hayali ihracat işlemlerinden tespit edilebilen 469 ihracatçı, imalatçı fir
manın hayali ihracata adı karıştığı, bu firmalardan 303 ihracatçı firmaya vergi iadesi ödendiği, 
bu firmalardan 256 adedinin ise haksız vergi iadesi aldığı anlaşılmıştır. 

Bu belirtilen firmaların toplam olarak aldığı ihracatta vergi iadesi tutarı 1 378 962 272 
640 olup, bu tutarın denetim elemanlarınca düzenlenen rapor konusu gerçek dışı ihracatlarına 
267 908 779 840 TL. ödeme yapılmıştır. 

1.1.1984 - 31.12.1990 dönemi itibariyle yapılan toplam ihracatta vergi iadesi ödemeleri ve 
bu dönemde hayali ihracat olayına adı karışan firmalara yapılan toplam ödemeler ile bu fir
maların hayali ihracat karşılığı almış oldukları vergi iadesi ödemelerinin yıllar itibariyle tablo
su raporumuza eklenmiştir. 

Hayali ihracatla ilgili, ihracatta vergi iadesi ödemeleri ile ilgili bazı sonuçlar aşağıya alın
mıştır. 
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—- 1984 - 1990 yılları arasında yapılan ihracatta vergi iadesi ödemelerinin % 57'si hayali 
ihracata adı karışan firmalara yapılmıştır. 

— 1987 yılı içerisinde ise; toplam vergi iadesi ödemeleri içerisinde hayali ihracata adı ka
rışan firmalara ödenen vergi iadesi % 64'tür, 1987 yılında tamamen hayali olan ihracata öde
nen haksız vergi iadesi ile, hayalicilerin almış oldukları vergi iadesi içerisinde tamamen hayali 
çıktığı tespit edilen vergi iadesi genel ortalamanın 2 katına çıkmıştır. 

2. DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN PRİM ÖDEMELERİ : 
DFİF'dan ihracata prim ödemeleri, Para ve Kredi Kurulu Tebliğlerinde belirlenen esaslar 

çerçevesinde T. C. Merkez Bankasınca yapılmaktadır. 
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilafların planlamanın 

ve/veya hazinenin belirleyeceği esaslar ve/veya görüşlerine istinaden bankaca sonuçlandırıla
cağı, Para Kredi Kurulu Tebliğlerinde belirtilmiştir. 

Banka, tereddüt ve ihtilafları planlamaya bildirmiş, planlamanın verdiği talimatlar doğ
rultusunda tereddütlü ve ihtilaflı işlemleri sonuçlandırmıştır. 

12.12.1986 tarih 86/11282 sayılı DFİF hakkında Bakanlar Kurulu kararına göre DFİF he- -
sapları Bankalar Yeminli Murakıplarının denetimine tabidir. 

Hayali ihracatlara DFİF'dan prim ödemelerinin hemen hemen tamamının vergi iadesi in
celemeleri ile ortaya çıkarılmış olduğu anlaşılmıştır. Bunun nedeni, aynı ihracata bazen hem 
vergi iadesi hem de DFİF primi ödemesi "yapılmasıdır. 

T.C. Merkez Bankası, hayali ihracatla ilgili uygulamaları vergi iadesi işlemlerine paralel 
şekilde DFİF işlemlerinde de uygulamıştır. 

Bankaca 1.1.1984 - 31.12.1990 tarihleri arasında ülke genelinde ihracatçı firmalara toplam 
2 501 546 515 000 TL.'lık DFİF primi ödemesi yapmıştır. 

Bu tarihler arasında bankaya ulaşan bilgi ve talimatlardan hayali ihracata ödenen DFİF 
ödemeleri tutarı 40 137 298 286 TL.'dır. 

1.1.1984 - 31.12.1990 dönemi itibariyle yapılan toplam DFİF ödemeleri ve bu dönemde ha
yali ihracat olayına adı karışan firmalara yapılan toplam ödemeler ile bu firmaların hayali ih
racat karşılığı almış oldukları DFİF ödemelerinin yıllar itibariyle dökümüne raporumuzun il
gili bölümlerinde yer verilmiştir. 

Bu toblanun incelenmesinden; 
— Hayali ihracata haksız Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Prim ödemelerinin yapılabi

len denetimlere göre sadece 1987, 1988 ve 1989 yıllarında olduğu, 
— Toplam Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Prim ödemelerinin % 40'nın hayali ihracata 

adı karışan firmalara yapıldığı, 
— Hayali ihracata ödenen haksız DFİF prim ödemelerinin % 75'nin 1987 yılında yapıldı

ğı, 1987 yılı içerisinde ödenen toplam DFİF primlerinin % 51'nin ise hayali ihracata adı karı
şan firmalara ödendiği, 

anlaşılmıştır. 
3. KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNDAN İHRACATA PRİM ÖDE

MELERİ : 
İhracata, KKDF'dan prim ödemesi, 13.12.1984 tarih 84/8860 sayılı Bakanlar Kurulu Ka

rarının 6 ncı maddesi uyarınca, Bankanın Planlamanın görüşünü almak suretiyle belirlediği 
uygulama esas ve şartlarında yapılmıştır. 
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Uygulama esas ve şartları genelde vergi iadesi uygulama esas ve şartlarına paralel olarak 
yürütülmüştür. 

DFİF ödemelerinde olduğu gibi, KKDF'dan prim ödemelerinde de genellikle vergi iadesi 
incelemeleri sonucunda hayalî ihracat ödemeleri ortaya çıkmıştır. 

Anılan karar uyarınca bankaca 1.1.1984 - 31.12.1990 tarihleri arasında ülke genelinde ihra
catçı firmalara toplam 296 470 877 682 TL. KKDF prim ödemesi yapılmıştır. 

Bankaca ödenen primlerin bir kısmının hayalî ihracatlara yapıldığı, bankaya gönderilen 
• ve işleme konulması istenen talimat ve raporlardan anlaşılmıştır. Hayali ihracata adı karışan 

firmalara ödenen KKDF prim ödemesi ise toplam* 118 261 170 447 TL.'dır. . 
1.1.1984 - 31.12.1990 dönemi itibariyle yapılan toplam KKDF ödemeleri ve bu dönemde 

hayali ihracat olayına adı karışan firmalara yapılan toplam ödemeler ile firmaların hayali ihra
cat karşılığı almış oldukları KKDF ödemeleri yıllar itibariyle raporumuzun ilgili bölümlerinde 
gösterilmiştir. 

Toplam KKDF primi ödemelerinin % 40'ı hayalî ihracata adı karışan firmalara yapılmıştır. 
v. — HAYALÎ İHRACATLA ILGILI İ N C E L E N E N VE A D I N A R A P O R D Ü Z E N L E 

N E N FİRMALAR : 
1984-1990 yılları arasında yapılan İhracatın Firmalar Açısından Teşvik Mevzuatı (İhracat

ta Vergi ladesi, İhracata Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nu) Çerçevesinde Incelenebilen Kısmı İçin Düzenlenen Raporlardan 19.6.1992 Tarihi İtibariyle 
T. C. Merkez Bankasına İntikal ettirilen ve İşleme Konulan Raporlara Göre : 

A) İNCELENEN VE ADINA RAPOR DÜZENLENEN FIRMALAR : 
1984-1990 döneminde ihracat teşvik mevzuatı yönünden (İVİ, KKDF, DFİF) çeşitli dö

nemlerdeki İhracatları İncelenen ve adına ropar düzenlenen toplam firma sayısı 485 adettir. 
(EK : 56, 57) 

B) ADINA RAPOR DÜZENLENEN VE BU RAPORLARLA HAYALİ İHRACATA 
ADI KARIŞTIĞI TESPİT EDİLEN FİRMALAR : 

Adına rapor düzenlenen 485 firmadan 469'nun hayali ihracata adı karıştığı tespit edilmiş
tir. (Ek : 57) 

C) RAPORU OLUMLU ÇIKAN FİRMALAR : 
Geri kalan 16 firma hakkında yapılan incemeler sonucu düzenlenen raporlarda bu firma

ların hayali ihracata karışmadığı belirtilmiştir. (Ek : 56) 
D) HAYALÎ İHRACATA KARIŞAN ANCAK HİÇ BİR TEŞVİK PRİMİ ÖDENME

YEN FİRMALAR : 
Hayalî'ihracata adı karıştığı raporlarla tespit edilen 469 firmadan 166'sının ihracatlarına, 

gümrük veya ülke bazındaki bütün teşvik primi ödemelerinin durdurulmasından veya imalatçı 
firma olmalarından dolayı hiç bir şekilde herhangi bir teşvik primi ödemesi yapılmamıştır. (Mev
zuata göre imalatçı firmalara teşvik primi ödemesi yapılmamaktadır.) 

E) TEŞVİK PRİMİ ÖDENEN HAYALÎ İHRACATÇI FİRMALAR : 
Hayalî ihracata adı karıştığı raporlarla tespit edilen 469 firmadan hiç bir teşvik ödemesi 

yapılmayan 166'sı dışında kalan 303 firmanın çeşitli dönemlerdeki ihracatlarından dolayı teş
vik primi ödemelerinden yararlandığı tespit edilmiştir. (Ek : 58) 
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Bu firmalardan; 
1. 47'si genelde çeşitli dönemlerde ihracat yapan, ancak bazı ihracatları ile ilgili olarak 

herhangi bir rapor düzenlenmediğinden paraları ödenen fakat, bazı dönemlerdeki ihracatları 
için yapılan incelemelerde hayali ihracat yaptığı gerekçesiyle haklarında rapor düzenlenen ve 
bunlara ödeme yapılmaması için ilgili kuruluşların uyarıldığı ve rapor konusu olan ihracatları
na herhangi bir ödeme yapılmamış olan firmalardır. 

Başka bir deyişle bu firmaların hayalî olduğu tespit edilen ihracatlarına haksız teşvik öde
mesi yapılmamıştır. (Ek : 58/A) 

2. 256'sının gerçek dışı ihracata karıştığı ve haksız teşvik primi ödemelerinden yararlan
dığı raporlarla tespit edilmiştir. 

256 firma genelde; . •• » ' 
a) Kendilerine, yapılan ihracat karşılığı ödemede bulunulan ancak daha sonra yapılan 

incelemelerde ihracatlarının gerçek dışı olduğu anlaşılan, 
b) Haklarında hayali ihracat yaptığı önceden raporlarla tespit olunan ancak DPT'dan 

gelen özel ödeme talimatlarıyla ödeme yaptırılan, 
c) Yine haklarında rapor olmasına rağmen, raporları işleme koyma ve ödemeleri dur

durma yetkisinin 86/11237 ve 87/11509 sayılı kararnameler çerçevesinde DPT'da toplanması 
ve bu kurumca raporların işleme konulamamasından dolayı haksız teşvik primi ödemeleri 
yapılan, . " 

firmalardır. (Ek : 58/B) 
VI. — MERKEZ BANKASINCA YAPILAN İHRACAT TEVSİK ÖDEMELERİ İLE İL

GİLİ GENEL DEĞERLENDİRME : ' * 
Yukarıdaki bölümde özet olarak açıklanan ihracata yapılan parasal ödemeler, zaman sü

reci içerisinde, bazen biri, bazen ikisi, bazen de üçü bir arada uygulama alanı bulmuştur. 
Yapılan bir iharacat, parasal teşviklerle ilgili kararların (vergi iadesi, DFİF, KKDF) uygu

lama süreci içerisinde, uygulama zamanlarının eş zamanlı olduğu dönemlerde, sözü edilen üç 
parasal teşvikten birini, ikisini veya üçünü birden yararlanma konumunda olduğu anlaşılmıştır. 

Vergi iadesi ödemeleri 1989 yılına kadar yapıtan ihracatlara yapılmıştır. (Geçici madde hü
kümleri hariç olmak üzere) vergi iadesi oranları, küçük.değişmeler gözönüne alınmazsa, 1987 
tarihinden itibaren düşürülmüş 1989 yılı başı itibariyle sıfırlanmıştır. 

DFİF'dan ödemeler 1982 yılında başlamıştır. Ancak ödenen mal çeşiti uzunca bir süre 
oldukça sınırlı kalmıştır. Mal çeşiti vergi iadesi azaltımtna paralel olarak 1986 yılından itibaren 
artırılmış, vergi iadesi ödemesi vergi iade oranlarının sıfırlanması ile kaldırılınca maksimum 
seviyelere ulaşmıştır. ' 

Bu durumda DFİF ödemeleri vergi iadesi ödemelerini ikame eder hale getirildiği tespit 
edilmiştir. 

İhraç edilen malın cinsine göre bir mal,* 1985 yılına kadar hem vergi iadesinden hem de 
DFİF'dan; 1985-1986 sonlarına kadar hem vergi iadesi, hem DFİF, hem de KKDF'dan 1987-1988 
yıllarında vergi iadesi ve DFİF'dan; 1989 tarihinden itibaren sadece DFİF ödemelerinden ya
rarlanabilmiştir. (Geçici madde hükümleri hariç olmak üzere) 

İncelemeye esas alınan 1.1.1984 - 31.12.1990 tarihleri arasında yapılmış olan ihracat karşı
lığında Türkiye Genelindeki tüm firmalara 5 224 166 175 000 TL. tutarında, hayalî ihracata 
adı karıştığı raporlarla tespit olunan firmalara ise 2 510216 823 862 TL. tutarında teşvik primi 
ödenmiştir. 
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Ayrıca, 1.1.1984 - 31.12.1990 dönemi arasında hayalî ihracatı olmayan ancak 1984 yılın
dan önce hayalî ihracat yaparak teşviklerden yararlanan firmalara 4 244 714 536 TL. tutarında 
ihracatta vergi iadesinin haksız yere ödenmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Hayalî ihracatlara ödenmiş Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Kaynak Kullanımı Des
tekleme Fonu ödemelerinin hemen hemen tamamı vergi iadesi ödemelerinin incelenmesi sure
tiyle bulunmuştur. Hayali ihracatın genelde ne kadarlık kısmının incelenebildiği de kesin ola
rak bilinmemektedir. 

Bunun sebebi ise, T.C. Merkez Bankası ile Devlet Planlama Teşkilatı arasında yapılan 20 
Kasım 1985 tarihli protokolle başlayan ve hayali ihracatı kolaylaştıran her çeşit mevzuat çerçe
vesinde ihbar, şikâyet ve raporların bekletilip işleme konulmaması ve özellikle 1987 yılı başın
dan itibaren 86/11237 ve 87/11509 sayılı kararnamelerin etkisiylede pek çok firma hakkında 
denetim yapılmamasıdır. Bu nedenle hayalî ihracatın gerçek boyutu kesin olarak tespit edile
memiştir. Ancak gerçek boyutun tespit edilenin çok üstünde olduğu düşünülmektedir. 

1.1.1984 - 31.12.1990 tarihleri arasında hayalî olduğu tespit edilebilen ihracatlara, 267 908 
779 840 TL. vergi iadesi; 40 137 298 286 TL. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 17 822 531 
651 TL. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan ödemeler olmak üzere toplam 325 868 609 
777 ödeme yapılmıştır. 

Bu tutar haksız teşvik primi alan 256 firmanın ihracatlarının bir kısmının incelenmesin
den ortaya çıkan sonuçtur. 

Diğer kısımlarının incelenememesinin sebebi ise denetimi engelleyen mevzuat ve talimat
ların yürürlüğe konulmasından dolayı eldeki raporların ve yenilerinin incelenmesinin durdu
rulmasıdır. 

Böylece, hayalî ihracata adı karıştığı raporlarla tespit edilen 256 firmaya ödenen toplam 
2 510 216 823 862 TL.'Iık teşvik priminden hayali ihracata ödendiği tespit edilebilen 325 868 
609 777 TL.'Iık kısmının dışında kalan 2 184 348 214 085 TL.'Iık prim ödemelerinin büyük 
bir kısmının incelenmesi hayali ihracatı kolaylaştıran mevzuat çerçevesinde yapılamadığından 
hayali ihracat rakamının boyutu belirlenememiştir. 

Yani yukarıda belirtilen nedenlerle gerçek rakamsal miktar tam olarak belirlenememiştir. 
Tespit edilebilen toplam ödemenin % 82,2 vergi iadesi % 12,3'ü Destekleme ve Fiyat İs

tikrar Fonundan ödemeler; Vo 5,5'i Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödemelerinden oluş
maktadır. 

Genel ihracata ödenen toplam teşviklerin % 48'inin hayali ihracata adı karışan firmalara 
yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bankaya ulaşan bilgilere göre, 303 firmaya vergi iadesi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödemesi yapılmıştır. (Bundan böyle üç ödemeye teşvik 
ödemesi denilecektir.) 303 firmadan 256'sına ise haksız teşvik ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir. 

Bu firmalara tespit edilebilen hayali ihracat karşılığı olarak ödenen teşvik ödemeleri ince
lendiğinde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

1. 10 milyar Türk Lirası üzerinde teşvik Ödemesi yapılan firma sayısı 4'dür. Dört firma
ya toplam TL. 105 243 623 108 TL.'Iık haksız ödeme yapılmıştır. Bu toplam ödemenin <% 
32.35'dir. (Ek : 45) 

2. 5-10 milyar Türk Lirası arasında teşvik ödemesi yapılan firma sayısı 10'dur. Bu on 
firmaya yapılan toplam ödeme TL. 66 020 230 062 dir. Bu da toplam ödemenin % 20.29'dur. 
(Ek:46) 
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3. 2-5 milyar Türk Lirası arasında teşvik ödemesi yapılan firma sayısı 24'dür. Bu yirmi-
dört firmaya yapılan toplam ödeme 76 294 373 390 TL. olup, toplam ödemenin % 23,45'ni 
oluşturmaktadır. (Ek : 47) 

4. 1-2 milyar Türk Lirası arasında teşvik ödemesi yapılan firma sayısı 28'dir. Bu firma
lara yapılan toplam ödeme TL. 37 803 951 334 TL.'sı olup, toplam ödemenin % 11,62'dir. (Ek : 
48) 

5. 500 milyon -1 milyar Türk Lirası arasında teşvik ödemesi yapılan firma sayısı 32'dir. 
Yapılan toplam ödeme TL. 23 401 058 318 olup, toplam ödeme içindeki oranı ise % 7,19'dur. 
(Ek : 49) 

6. 500 milyon Türk Lirası altında teşvik ödemesi yapılan firma sayısı geri kalanlardır. 
Bu firmalara yapılan toplam ödeme TL. 16 601 051 691 olup, toplam ödemenin °/o 5,12'sidir. 

Firmaların dahil oldukları gruplar dikkate alındığında da ilgi çekici sonuçlar ortaya çık
maktadır. 

örnekler : 
Menteşoğlu grubuna dahil iki,firmaya toplam TL. 68 494 597 247 teşvik ödemesi yapıl

mıştır. Bu toplam ödemenin % 21'ni oluşturmaktadır. (Ek : 50) 
Çevik grubuna dahil 12 firmaya toplam TL. 33 478 564 574 teşvik ödemesi yapılmıştır. 

Bu toplam ödemenin <% 10.3'dür. (Ek : 51) 
Süzer grubuna dahil üç firmaya toplam TL. 25 838 117 165 teşvik ödemesi yapılmıştır. 

Bu toplam ödemenin •% 7.9'dur. (Ek : 52) 
Yukarıda belirtilen üç gruba toplam teşvik ödemesi TL. 127 911 278 989 olup toplam öde

menin % 39.2*sini oluşturmaktadır. (Ek : 53) 
ödeme büyüklükleri dikkate alındığında; 
4 firmaya toplam ödemenin % 32,35'i 

14 firmaya toplam ödemenin % 52,64'ü 
38 firmaya toplam ödemenin % 76,09'u 
66 firmaya toplam ödemenin % 87,71'i 
98 firmaya toplam ödemenin % 94,88'i 

oranında haksız teşvik ödemesi yapılmıştır. 
Bu firmalarla ilgili listelere aşağıda ytr verilmiştir. 
(tik 66 firma ile ilgili) 

10 MtLYAR LtRANIN ÜZERİNDE HAKSIZ TEŞVİK ALAN FİRMALAR (tLK 4 FİRMA) 

Firma Adı Toplam ödeme 

1. MENTEŞOĞLU İHR. PAZ. A.Ş. . 60 971 582 360 
2. TOP DIŞ TİCARET A.Ş. 18 841637 117 
3. ÇUKUROVA DIŞ TİC. A.Ş. (*) 14 112 119 310 
4. TEKPA DIŞ TİC. A.Ş. 11 318 284 326 

105 243 623 108 

(1992 sonu fiyatları ile yaklaşık 2,1 Trilyon TL.) 
Toplam Ödemeye Oranı : % 32,35 

(*) Çukurova Dış Tic. A.Ş.'nin ihracatlar konusu açtığı dava (istanbul 4 üncü idare Mahke
mesi nezdinde) lehine sonuçlanmış bulunmaktadır. 
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5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HAKSIZ TEŞVİK ALAN FİRMALAR (İLK 14 FİRMA) 

Firma Adı Toplam ödeme 

1. MENTEŞOĞLU İH. PAZ. A.Ş. 60 971 582 360 
2. TOP DIŞ TİCARET A.Ş. 18 841 637 117 
3. ÇUKUROVA DIŞ TİC. A.Ş. 14 112 119 310 
4. TEKPA DIŞ TİCARET A.Ş. 11 318 284 326 
5. AKFA PAZ. IHR. İTH. A.Ş. 7 429 322 982 
6. A.C.A. ANADOLU KARGO HAV. YOL. A.Ş. 7 552 741 856 
7. ANADOLU EKSPORT A.Ş. 6 287 719 173 
8. BESA TEKS. ÜR. İHR. TİC. A.Ş. 6 287 719 173 
9. DELTA DIŞ TİC. A.Ş." 7 500 854 870 

10. İNTUREKS İNŞ TURZ.EKS. SAN. A.Ş. 6 835 868 823 
11. MENKA DIŞ TİC. A.Ş. 7 523 014 887 
12. ÖZPA DIŞ TİC. A.Ş. 6 305 684 715 
13. TİRA DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. 5 704 586 523 
14. EMEF DIŞ TİC. A.Ş. 5 036 219 305 

171 263 853 170 

(1992 sonu fiyatları ile yaklaşık 3,3 Trilyon TL.) 

TOPLAM ÖDEMEYE ORANI : % 52,64 

2 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HAKSIZ TEŞVİK ALAN FİRMALAR (İLK 38 FİRMA) 

1. MENTEŞOĞLU İH. PAZ. A.Ş. 60 971 582 360 
2. TOP DIŞ TİCARET A.Ş. , 18 841 637 117 
3. ÇUKUROVA DIŞ TİCARET A.Ş. 14 112 119 310 
4. TEKPA DIŞ TİCARET A.Ş. 11 318 284 326 
5. AKFA PAZ. İHR. İTH. A.Ş. •' 7 429 322 982 
6. A.C.A. ANADOLU KARGO HAV. A.Ş. 7 552 741856 
7. ANADOLU EKSPORT A.Ş. 5 843 216 899 
8. ' BESA TEKS ÜR. İHR. TİC. A.Ş. 6 287 719 173 
9. DELTA DIŞ TİC. A.Ş. 7 500 854 870 

10. İNTUREKS İNŞ. TURZ. EKS. SAN. A.Ş. 6 835 868 823 
11. MENKA DIŞ TİC. A.Ş. 7 523 014 887 
12. ÖZPA DIŞ TİC. A.Ş. 6 305 684 715 
13. TİRA DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. 5 704 586 523 
14. EMEF DIŞ TlC. A.Ş. 5 036 219 305 
15. ARMASAN ARMATÜR SAN. A.Ş. 3 980 833 574 
16. ALPA DIŞ TİC. A.Ş. 2 760 608 685 
17. BA-Gİ BAYAN GİYİM SAN. A.Ş. 2 352 887 529 
18. CEVTAŞ DIŞ TİC. A.Ş. 3 353 359 663 
19. ÇEVİK DIŞ TİC. A.Ş.- 2 119 502 521 
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Firma Adı Toplam Ödeme 

20. DESTEK İÇ VE p i Ş TİC. A.Ş. 
21. EKSEL DIŞ TİC. A.Ş. 
22. GEPA GIDA MAD. PAZ. A.Ş. 
23. HAS DIŞ TİC. A.Ş. 
24. İMEKS SIN. MAM. DIŞ TİC. A.Ş. 
25. KALE ELEKTRO MEK. SAN. TİC. A.Ş. 
26. MURAT SAN. TAR. ÜR. PAZ. A.Ş. 
27. ME-AS DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. 
28. MEPAL MERSİN MET. AĞ. SAN. A.Ş. 
29. NARİN PAZARLAMA İHR. İTH. A.Ş. 
30. ORAS DIŞ TİC. A.Ş. 
31. SAMTAŞ DIŞ TİC. A.Ş. 
32. SEVİN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ, 
33. SÜZER DIŞ TİC. A.Ş. 
34. SANPA SAN. ÜR. İM. TİC. A.Ş. 
35. TRİMO DERİ KONF. LTD. ŞTİ. 
36. SÜZER ELEKT. SAN. TİC. A.Ş. 
37. YE-DA TEKS. TİC. A.Ş. 
38. YAVUZLAR DIŞ TİC. A.Ş. 

247 558 226 560 

TOPLAM ÖDEMEYE ORANI : 76,09 

(1992 sonu fiyatları ile yaklaşık 5 Trilyon TL.) 

1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HAKSIZ TEŞVİK ALAN FİRMALAR (İLK 66 FİRMA) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

MENTEŞOÖLU İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. 
TOP DIŞ TİCARET A.Ş. 
ÇUKUROVA DIŞ TİCARET A.Ş. 
TEKPA DIŞ TİCARET A.Ş. 
AKFA PAZ. İHR. İTH. A.Ş. 
A.C.A. ANADOLU KARGO HAV. A.Ş. 
ANADOLU EKSPORT A.Ş. 
BESA TEKS. ÜR. İHR. TİC. A.Ş. 
DELTA DIŞ TİC. A.Ş. 
İNTUREKS İNŞ. TURZ. EKS. SAN. A.Ş. 
MENKA DIŞ TİC. A.Ş. 
ÖZPA DIŞ TİC. A.Ş. 
TİRA DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. 
EMEF DIŞ TİC. A.Ş. 
ARMASAN ARMATÜR SAN. A.Ş. 

60 971582 360 
18 841 637 117 
14 112 119 310 
11 318 284 326 
7 429 322 982 
7 552 741 856 
5 843 216 899 
6 287 719 173 
7 500 854 870 
6 835 868 823 
7 523 014 887 
6 305 684 715 
5 704 586 523 
5 036 219 305 
3 980 833 574 

4 009 583 190 
3 028 987 446 
2 140 474 347 
2 763 516 624 
3 837 863 959 
4 096 262 601 
3 663 786 264 
3 787 786 264 
3 312 425 527 
2 527 580 979 
3 157 155 242 
2 180 791 043 
3 232 707 401 
2 248 138 189 
2 989 258 318 
2 363 170 172 
4 748 401 864 
2 569 826 640 
3 923 257 619 
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Firma Adı Toplam ödeme 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
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. 
55. 
56. 

ALPA DIŞ TİC. A.Ş. 
BA-Gİ BAYAN GİYİM SAN. A.Ş. 
CEVTAŞ DIŞ. TİC. A.Ş. 
ÇEVİK DIŞ. TİC. A.Ş. 
DESTEK İÇ VE DIŞ. TİC. A.Ş. 
EKSEL DIŞ TİC. A.Ş. 
GEPA GIDA MAD. PAZ. A.Ş. 
HAS DIŞ TİC. A.Ş. 
İMEKS SIN. MAD. DIŞ TİC. A.Ş. 
KALE ELEKTRO MEK. SAN. TİC. A.Ş. 
MURAT SAN. TAR. ÜR. PAZ. A.Ş. 
ME-AS DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. 
MEPAL MERSİN MET. AĞ. SAN. A.Ş. 
NARlN PAZARLAMA İHR. İTH. A.Ş. 
ORAS DIŞ TİC. A.Ş. 
SAMTAŞ DIŞ TİC. A.Ş. 
SEVİN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
SÜZER DIŞ TİC. A.Ş. 
SANPA SAN. ÜR. İM. TİC. A.Ş. 
TRİMO DERİ KONF. LTD. ŞTİ. 
SÜZER ELEKT. SAN. TİC. A.Ş. 
YE-DA TEKS TİC. A.Ş. 
YAVUZLAR DIŞ TİC. 
ALEMDAR ENT. PAZ. A.Ş. 
AŞAMA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. 
AKSAN METAL KİM. SAN. A.Ş. 
ARTAM DIŞ TİC. A.Ş. 
CAN-EK DIŞ TİC. A.Ş. 
DAMA DIŞ TİC. A.Ş. 
DAMLA DIŞ TİC. A.Ş. 
DESAN TİC. (KEMAL HORZUM) 
DARCA TEKS. SAN. A.Ş. 
EGE İNŞ. GIDA PAZ. A.Ş. 
EZEKS DIŞ TİC. A.Ş. 
GÖKSÜN TURZ. TİC. LTD. 
GÜNAL DIŞ TİC. A.Ş. 
KAGİ DIŞ TİC. A.Ş. 
MARMARA DIŞ TİC. A.Ş. 
MENTEKS DIŞ TİC. A.Ş. 
MOTOPARA.Ş. 
MOD DIŞ TİC. A.Ş. 

2 760 608 685 
2 352 887529 
3 353 359 663 
2 119 502 521 
4 009 583 190 
3 028 987 446 
2 140 474 347 
2 763 516 624 
3 837 863 959 
4 096 262 601 
3 663 786 264 
3 787 786 264 
3 312 425 527 
2 527 580 979 
3 157 155 242 
2 180 791 043 
3 232 707 401 
2 248 138 189 
2 989 258 318 
2 363 170 172 
4 748 401 864 

. 2 569 826 640 
3 923 257 619 
1 824 416 369 
1 123 428 619 
1 205 704 151 
1 252 582 983 
1 220 211 164 
1 106 851 154 
1 710 851 622 
1206 516 693 
1 698 342 927 
1 211 534 727 
1 082 417 568 

M 609 366 635 
1 989 327 621 
1 415 379 292 
1 069 596 839 
1 39? 927 106 
1 028 231 340 
1 267 054 330 
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Firma Adı Toplam ödeme 

57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 

NUT EKSPORT A.Ş. 
NUR DIŞ TİC. LTD. ŞTÎ. 
PEK DIŞ TİC. A.Ş. 
PENTA DIŞ TİC. A.Ş. 
SÜPER PARTS A. Ş. 
SAVAŞ DIŞ TİC. A.Ş. 
SANLI İTH. İHR. A.Ş. 
SUTAŞ SU ÜR. A.Ş. 
TEKFEN DIŞ TİC. A.Ş. 
ÜÇEL İH. İTH. LTD. ŞTİ. 

1 912 844 401 
1 247 825 587 
1 020 071 302 
1336 011723 
1550 610 935 
1 175 880 543 
1575 223 644 
1 507 988 083 
1034 444 480 
1 112 299 188 

885 363 177 894 

(1992 sonu fiyatları ile yaklaşık 5,7 Trilyon TL.) 
TOPLAM ÖDEMEYE ORANI : % 87,71 

Hayali ihracat yapan ve en yüksek haksız teşvikten yaranlanan ilk 14 firmanın aldıkları 
toplam teşviklerle, haksız olarak aldıkları teşvikler aşagvdaki listede gösterilmiştir. 

HAYALt İHRACAT YAPAN İLK 14 FİRMAYA AİT TEŞVİK LİSTESİ 

Haksız olarak alınan 
Firma adı Aldığı toplam teşvik Teşvik 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

MENTEŞOĞLU İH. PAZ. A.Ş. 
TOP DIŞ TİC. A.Ş. 
ÇUKUROVA DIŞ TİC. A.Ş. 
TEKPA DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. 
AKFA PAZ. İHR. İTH. A.Ş. 
A.C.A. ANADOLU KARGO 

HAV. YOL, A.Ş. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

ANADOLU EXPORT A. Ş. 
BESA TEKS. ÜR. İHR. A.Ş. 
DELTA DIŞ TİC. A.Ş. 
İNTUREKS İNŞ. TURZ. A.Ş. 
MENKA DIŞ TİC. A.Ş. 
ÖZPA DIŞ TİC. A Ş . 
TİRA DIŞ TİC. A.Ş. 
EMEF DIŞ TİC. A.Ş. 

64 849 311 649 
19 027 245 112 

257 587 283 557 
11 848 981 292 
13 905 436 029 

. - . " 
7 552 741 856 

26 853 390 648 
7 735 056 077 

10 345 761 053 
6 835 868 823 
7 552 129 315 
6 344 698 918 
5 704 586 523 
5 036 219 305 

60 971 582 300 
18 841 637 112 
14 112 119 310 
11 318 284 326 
7 429 322 982 

7 552 741 657 
5 843 216 899 
6 287 719 173 
7 500 854 870 
6 835 868 823 
7 523 014 887 
6 305 684 715 
5 704 586 523 
5 036 219 305 

TOPLAM 451 178 710157 171 263 853 170 

(1992 yılı sonu fiyatlarıyla = yaklaşık 3,3 trilyon lira) 
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Yukarıdaki listenin incelenmesinden şu sonuçlar çıkartılmıştır; 
Hayalî ihracatın % 52,64'nü gerçekleştiren ilk 14 firmanın aldığı toplam teşviklerin °/o 

38'i tamamen haksız olarak aldıkları teşvik tutarı olup, adı geçen 14 firmanın 10 adedinin al
dığı toplam teşviklerin % 100'e yakını hayalî ihracat dolayısıyla aldıkları haksız teşviklerdir. 
Yâni tutarı olarak eri yüksek haksız teşvik alan 14 firmadan 10 adedi sadece hayalî ihracat yap
mış, gerçek ihracatta bulunmamıştır. 

Hayalî ihracata adı karışmış olup haksız teşvik primi ödenen 256 firmadan 143 adedinin 
yapmış oldukları ihracatların tamamının hayalî olduğu tespit edilmiştir. Yani 143 firmanın al
mış oldukları teşviklerin tamamı haksız olarak aldıkları teşvik tutarıdır. Bu firmaların büyük 
bir kısmı tamamıyla hayalî ihracat için kurulmuş olup, bugün yerleri dahi tespit edilememektedir. 

HAYALÎ İHRACATA KARIŞAN FİRMALARIN SERMAYE 
YAPISI VE ALDIKLARI TEŞVİKLER 

Hayalî ihracata adı karışan ve haksız teşvik aldığı tespit edilen 256 firmanın bulunabilen 
sermayeleri ve aldıkları teşvikler aşağıdaki listede gösterilmiştir. 

HAYALÎ İHRACAT FİRMALARI, SERMAYELERİ VE HAKSIZ ALINAN TEŞVİKLERE 
AİT LİSTE 

Sermaye Haksız ödenen teşvik 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

AKFA PAZ. İHR. İTH. A.Ş. 
AKADEMİ HOLDİNG A.Ş. 
ARSLANLAR DIŞ TİC. A Ş . 
ALEMDAR ENTERNASYONEL PAZ. A.Ş. 
A.C.A ANADOLU KARGO HAV. YOL. A.Ş. 
ATİK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
AHMET KAYA TİRALİ 
ABDULLAH TİRALİ 
ARI TURİZM SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. 
ARMASAN ARMATÜR SAN. TİC. A.Ş. 
ALPA DIŞ TİC. A.Ş. 
AŞAMA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş, 
ATLAS ULUSLARARASI PAZ. A.Ş. 
AKDAÖ MAD. SAN. TlC. LTD. ŞTl. 
ALTEKS TEKSTİL PAZ. İTH. LTD. ŞTİ. 
ARMATAŞ ULUSLARARASI SAN. ÜR. A.Ş. 
ATİLLA ŞAHBAZ 
ALAN İTH. İHR. PAZ. KOLL. ŞTİ. 
AKDENİZ ORMAN ÜR. SAN. TİC. A.Ş. 
AKSAN METAL KİM- SAN. A.Ş. 
ALPAZ TAR. ÜR. PAZ. LTD. ŞTİ. 
AKEKS DIŞ TİC. A.Ş. 
ALKA DIŞ TİC. A.Ş. 

500 000 000 
200 000 000 
100 000 000 
50 000 000 
10 000 000 
10 000 000 

5000 000 
280 000 000 
500 000 000 
100 000 000 
500 000 000 

25 000 000 
5000 000 

10 000 000 

1 1 000000 
100 000 000 

1 000 000 
100 000 000 
500 000 000 

7 429 322 982 
292 653 900 
694 049 745 

1 824 416 369 
7 552 741 856 

95 402 250 
415 592 718 
82 594 758 
75 084 539 

3 980 833 574 
2 760 608 685 
1 123 428 619 

• 211 733 240 
921 712 389 

97 114 500 
221 976 000 

5 755 309 
620 632 276 
530 128 355 

1 205 704 151 
31 535 193 

529 935 920 
s 185 088 776 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 398) 
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Sermaye Haksız ödenen teşvik 

24. ARTAM DIŞ TİC. A.Ş. 
25. ARSAL CAM SAN. TİC, A.Ş. 
26. ANKO TEKS. VE DIŞ TÎC. A.Ş, 
27. ANADOLU EKSPORT A.Ş. 
28. AS-KA BALATACILIK OT. SAN. T.A.Ş. 
29. ALTINBAŞ ULUS. NAK. SAN, T.A.Ş. 
30. ATA DERt SAN. TtC. LTD. ŞTİ. 
31. ADA DIŞ TlC. A.Ş. 
32. ALPLER DIŞ TİC. LTD. ŞTİ 
33. ADNAN TAYFUN - TAYFUN LTD. 
34. ALİ SEYDl ŞAHİN 
35. ALAMA ITH. ÎHR. A.Ş. 
36. ANDAŞ ANTALYA DIŞ TİC. A.Ş. 
37. AYVAZ YILDIZ 
38. BALKAYA İNŞ. TİC. KOLL. ŞTİ. 
39. BAZ ULUS. NAK. TİC. LT. ŞTİ. 
40. BİRLİK YAT. SAN. TİC. A.Ş. 
41. BONCUK GIDA MAD. LTD. ŞTİ. 
42. BA-Gİ BAYAN GİYİM A.Ş. 
43. BUDAK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
44. BALKAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
45. BALIL SAN. ÜR. İTH. LTD. ŞTİ. 
46. BİLTEKS BİLİR TEKS T.A.Ş. 
47. BONNY DERİ KEMER SAN. LTD. ŞTİ. 
48. BESTEKS DIŞ TİC. A.Ş. 
49. BAŞARAN UĞUR LTD. ŞTİ. 
50. BESA TEKS. ÜR. A.Ş. 
51. BATI PAZ. A.Ş. 
52. BEDİR DIŞ TİC. A.Ş. 
53. BİAT İÇ DIŞ TİC. A.Ş. 
54. BOYSAL TUR. TİC. A.Ş. 
55. BATTAL ÖZDEMİR 
56. BAŞAK DIŞ TİC. 
57. CONTAC CİHAN OTO LTD. 
58. CAN-EK DIŞ TİC. A.Ş. 
59. CANSU İNŞ. TİC. A.Ş. 
60. ÇUKUROVA DIŞ TİC. A.Ş. 
61. CEVTAŞ DIŞ TİC. A.Ş. 
62. ÇAĞ ULUS. TİC. A.Ş. 
63. ÇEVİK DIŞ TİC. A.Ş. 
64. ÇOLAKOĞLU DIŞ TİC. A.Ş. 

200 000 000 
504 000 000 
10 000 000 

500 000 000 
300 000 000 
200 000 000 
10 000 000 
100 000 000 
10 000 000 
5 000 000 

200 000 000 
40 000 000 

100 000 
2 000 000 
4 000 000 
10 000 000 
3 000 000 

100 000 000 
50 000 000 
3 000 000 

100 000 000 
170 000 000 
20 000 000 
399 000 000 
ıoöoooooo 
10 000 000 

500 000 000 
50 000000 
100 000 000 

50 000 
50 000 000 

200 000 
10 000 000 
50 000 000 
800 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
100 000 000 

2000 000 000 

1 252 582 983 
49 326 974 (1983'e ait) 
6 661 926 

5 843 216 899 
401 712 615 
22 259 409 
228 651 231 
7 031 448 
28 814 488 
668 738 500 
7 043 128 
87 864 267 
44 632 010 
14 833 900 
35 507 798 (1982'ye ait) 
40 548 808 
735 354 372 
830 032 316 

2 352 887 529 
291 881 250 
66 550 151 
139 630 026 
84 952 063 ' 

. 22 541 834 
186 990 504 
32 904 278 

6 287 719 173 
640 779 231 
459 440 026 
668 838 637 
657 494 270 
2 593 214 

54 741 302 (81-82'e ait) 
463 425 284 
1 220 211 164 
384 274 032 

14 112 119 310 
3 533 359 663 

732 533 815 
2 119 502 521 

964 634 927 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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65. DELEN BAĞLANTI EL. A.Ş. 
66. DA-MA DIŞ TİC. A.Ş. 
67. DAMLA DIŞ TİC. A.Ş. 
68. DORUK DIŞ TİC. A.Ş. 
69. DEVTEP NAK. TİC. LTD. 
70. DESAN TİC. KEMAL IIORZUM 
71. DESTEK İÇ VE DIŞ TİC. 
72. DARCA TEKS A.Ş. 
73. DELTA DIŞ TİC. A.Ş. 
74. DİLER DIŞ TİC. A.Ş. 
75. DOTEKS DIŞ TİC. A.Ş. 
76. ERAL DIŞ TİC. A.Ş. 
77. ER-İMPEKS A.Ş. 
78. EGE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
79. EREL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
80. EMA KİMYEVİ MAD. LTD. ŞTİ. 
81. EYÜPLER SAN. TAR. ÜR. A.Ş. 
82. EGE İNŞ. GIDA PAZ. A.Ş. 
83. ETAŞ DIŞ TİC. A.Ş. 
84. EVAR KESİCİ TAKS SAN. A.Ş. 
85. ECZACIBAŞI İLAÇ SAN. A.Ş. 
86. ERPEKS DIŞ TİC. A.Ş. 
87. EK END. VE TAR. ÜR. A.Ş. . 
88. EREN DIŞ TİC. A.Ş. 
89. EREN KONE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
90. EZEKS DIŞ TİC. A.Ş. 
91. EDPA PAZ. A.Ş. 
92. ENKA PAZ. İTII. İHR. A.Ş. 
93. EMEF DIŞ TİC. A.Ş. 
94. EKSEL DIŞ TİC. A.Ş. 
95. EKİNCİLER DIŞ TİC. A.Ş. 
96. FARUK V. EBUBEKİR 
97. FEPAŞ DIŞ TlC. A.Ş. 
98. FULEKS DIŞ TlC. A.Ş. 
99. FAİSAL DIŞ TİC. A.Ş. 

100. FAMER TAR. ÜR. PAZ. 
10i: FİNFORT DIŞ TÎC. A.Ş. 
102. GÜMÜŞSÜYÜ HALI SAN. A.Ş. 
103. GÜNEYDOĞU TİC. 
104. GALAKSİ MOD. LTD. ŞTİ. 
105. GÖKSÜN TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sermaye 
/ 

115 000 000 
50 000 000 
500 000 000 
40 000 000 
100 000 000 

100 000 000 
80 000 000 
50 000 000 

5 000 000 000 
10 000 000 
60 000 000 
50 000 000 
1 200 000 
600 000 

1 000 000 000 
50 000 000 
5000 000 

2 000 000 000 
150 000 000 

40 000 000 
5000 000 
50 000 000 
20 000 000 

1 000 000 000 
2 500 000 000 

500 000 000 
40 000 000 000 

2000 000 000 
50 000 000 

1 500 000 000 
1 200 000 
1 000 000 

4000 000 000 

1 000 000 
1 000 000 

(S. Sayısı : 

Haksız ödenen teşvik 

4 552 100 
1 106 851 154 
1 710 851 622 
556 195 335 
824 006 204 

1 206 516 983 
4 009 583 190 
1 608 342 927 
7 500 854 870 
230 103 831 

' 187 953 384 
587 400 695 
15 594 630 
137 910 550 
79 855 010 
18 072 192 
4 716 668 

1 211 534 727 
270 780 014 
7 314 584 
33 695 031 
59 322 678 
391 903 133 
87 778 538 
17 647 058 

1 082 417 568 
141 682 936 

3 146 431 066 (1983'e ait) 
5 036 219 305 
3 028 987 446 
275 361 667 
33 864 670 
185 422 117 
336 752 114 
223 562 259 
516 161 482 
72 837 056 
11 059 809 (1982'eait) 
3 969 728 

631 791 798 
1 609 366 635 

398) 
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Scrinaye Haksız ödenen teşvik 

106. GÜNAL DIŞ TİC. A.Ş. 
107. GİTAŞ DENİZCİLİK A.Ş. 
108. GÜNEY GIDA A.Ş. 
109. GEPA GIDA A.Ş. 
110. GÜRPA İTH. LTD. ŞTİ. 
111. GÜLEL TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. 
112. GİTPA İHR. İTH. PAZ. A.Ş. 
113. GRUPREK. TUR. A.Ş. 
114. GÜNKA MAD. LTD. ŞTİ. 
115. HORTAŞ MADEN JÜR. A.Ş. 
116. HAKER DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
117. HAS DIŞ TlC. A.Ş. 
118. HAKSAN HADDECİLİK A.Ş. 
119. HERBOY ÇAM A.Ş. 
120. HAMA TlC. LTD. ŞTİ. 
121. HAMİT METE BÖKE 
122. HAMİT ŞAHBAZ 
123. HİSAR NAK. - FİKRİ ŞİRİN 
124. İBO TlC. - İBRAHİM UĞU 
125. INTER DIŞ TİC. A.Ş. 
126. İNTUREKS İNŞ. TUR. ERKB A.Ş. 
127. IMEKS SİNAl MAM. A.Ş. 
128. İBRAHİM YILDIRIM 
129. İLK-PA TAR. LTD. ŞTİ. 
130. İNTER COM. A.Ş. 
İ31. KURUTEKS KONF. LTD. ŞTİ. 
132. KAMEK PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. 
133. KONAK DIŞ TİC. A Ş . 
134. KROM ÇELİK DÖK. LTD. ŞTİ. 
135. KRİSTAL DIŞ TİC. A.Ş. 
136. KENT OR. VE KİM. ÜR. A.Ş. 
137. KUTAN DERİ TEKS. LTD. ŞTİ. 
138. KAMER GIDA A.Ş. 
139. KEÇNAK SAN. A.Ş. 
140. KALE ELEKT. SAN. AŞ . 
141. KAGİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
142. MEPA METALLER PAZ. A.Ş. 
143. MEPA MERKEZİ PAZ. A.Ş. 
144. MENKA DIŞ TİC. A.Ş. 
145. MENTEŞOGLU İHR. PAZ. A Ş . 
146. M A R M A R A DIŞ TİC. A.Ş. 

50 000 000 
500 000 000 
200 000 000 

7 000 000 000 
5000 000 
6000 000 

10 000 000 
50 000 000 

2 315 000 000 

1 000 000 000 
1 380 000 000 

85 000 000 
200 000 
100 000 

150 000 000 
100 000 000 
1 000 000 

200 000 000 
1 000 000 
4000000 
10 000 000 
5000000 
10 000 000 
10 000 000 
50 000 000 
10 000 000 
100 000 000 
500 000 000 
50 000 000 
1 000 000 

2 500 000 000 
500 000 000 
600 000 000 

2000 000 000 

1 989 327 621 
81 257 449 

898 429 772 
2 140 474 347 

51 712 436 
186 968 214 
131 188 892 
41 350 072 

112 296 650 
36 895 415 

208 697 575 
2 763 516 624 

9 368 122 (1983 *e ait) 
12 916 208 (82-83'e ait) 
36 496 692 
38 472 977 (82-83'e ait) 
2 701 142 

88 974 500 
296 490 103 
479 291 289 

6 835 868 823 
3 837 863 959 

16 890 407 
100 597 121 
19 704 287 
98 119 374 
29 783 732 
60 556 805 
8 804 397 (1982*e ait) 
34 75*9 041 (1982'e ait) 
16 605 784 

409 431 037 
39 241 531 

104 322 293 
4 096 262 601 
1 415 379 292 

61 261 209 
469 117 416 

7 523 014 887 
60 971 582 360 

1 069 596 839 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 



6h~ 

Sermaye Haksız ödenen teşvik 

147. MENTEKS DIŞ TlC. A.Ş. 100 000 000 1 399 927 106 
148. MUTLU DENİZCİLİK A.Ş. 60 000 000 142 428 724 
149. MERONİKS DIŞ TlC. A.Ş. 250 000 000 55 391 494 
150. MONDO DIŞ TİÇ. LTD. ŞTİ. 933 977 803 
151. MURAT SAN. TAR. ÜR. PAZ. A.Ş. 10 000 000 3 663 615 767 
152. MİMOZA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 900 000 464 796 578 
153. MEAS DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş. 50 000 000 3 734 043 420 
154. MİNOYTEKS GEN. PAZ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 10 000 000 742 353 532 
155. MOTOPAR MOT. PARÇ. İML. A.Ş. 100 000 000 1 028 231 340 
156. MOTİVTAŞ MOT. AR. LTD. ŞTİ. 500 000 76 278 044 
157. MUD DIŞ TİC. A.Ş. 50 500 000 1 267 054 330 
158. MERTAŞ SAN. MAM. PAZ 195 590 055 
159. MUSTAFA ÖZPOLAT 5 323 397 
160. MÜDERRİSOÖLU YAPI MALZ. A.Ş. 761 077 
161. NEFA İHR. İTH. LTD. ŞTİ. 2 000 000 22 013 316 
162. NASAŞ ALÜM. SAN. TİC. A.Ş. 10 000 000 000 576 707 403 
163. NUR DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 25 000 000 1247 825 587 
164. OSAK İÇ DIŞ TİC. A.Ş. 1 000 000 000 196 144 779 
165. OKTAY DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 350 000 000 49 603 720 
166. ORKUN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ, 1 000 000 795 210 207 
167. ORDAŞ ORTADOĞU DIŞ TİC. A.Ş. 500 000 000 554 849 486 
168İ ORTEKS DIŞ TİC. A.Ş. 500 000 24 614 363 
169. ORSEL ÇELİK A.Ş. 500 000 90 474 
170. ORİMEKS DIŞ TİC. A.Ş. 10 000 000 27 187 889 
171. OKAN DIŞ TİC. A.Ş. 1 000 000 36 870 802 
172. ORAS DIŞ TİC. A.Ş. 50 000 000 3 157 155 242 
173. ORYANTAL İHR. PAZ. A.Ş. 50 000 000 34 272 447 
174. OKER HALI DERİ MAM. A.Ş. 66 000 000 658 345 973 
175. ÖZRAY İNŞ. LTD. ŞTİ. 313 191 442 
176. ÖZPA DIŞ TİC. A.Ş. 10 000 000 6 305 684 715 
177. ÖĞETEKS KUMAŞÇILIK A.Ş. 4 000 000 134 356 950 
178. ÖZ-AS ULUS. NAK. A.Ş. 50 000 000 45 101043 
179. PEK DIŞ TİC. A.Ş. 500 000 000 1 020 071 302 
180. PERŞEMBELER KOLL. ŞTİ 63 647 282 
181. PEKEKS DIŞ TİC. A.Ş. 1 500 000 000 8 174 817 
182. PEKSAN ASBEST LTD ŞTİ. . - 180 000 188 335 399 
183. PAKO PAM. KONF. SAN. LTD. ŞTİ. 2 000 000 660 440 407 
184. PENTA DIŞ TİC. A.Ş. 500 000 1 336 011 723 
185. PROKİM DIŞ TİC. A.Ş. 40 000 000 218 155 219 
186. KOLMEKS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 20 000 000 23 421 864 
187. HAKSAN GIDA MAD. A.Ş. 1000 000 252 538 500 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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Sermaye Haksız ödenen teşvik 

188. RUGANO DERİ GİYİM A.Ş. 
189. RACA TEKS A.Ş. 
190. RAM DIŞ TİC. A.Ş. 
191. REMAN REŞADİYELİLER A.Ş. 
192. SEVİN DIŞ TİC, LTD. ŞTİ. 
193. SÜZER DIŞ TİC. A.Ş. 
194. SÜZER ELEKT. SAN. A.Ş. 
195. SAVAŞ DIŞ TİC. A.Ş. 
196. SANLI İTH. İHR. PAZ. A.Ş. 
197. SANPA TAR. VE SAN. A.Ş. 
198. SANPA SAN. ÜR. İML. TİC. A.Ş. 
199. SÜTAŞ SU ÜR. SAN. TİC. A.Ş. 
200. SİSTEM GIDA İHR. MAD. LTD. ŞTİ. 
201. SEZBAÖ MAKİNE YED. PAR. LTD. 
202. SATEP TURZ. LTD. ŞTİ. 
203. SİNDİ DERİ TEKS A.Ş. 
204. SÖZAŞ METAL SAN. TİC. A.Ş. 
205. SAMTAŞ DIŞ TİC. İNŞ. A.Ş. 
206. SÜPERPARTS OTOM. A.Ş. 
207. SUNEX DIŞ TİC, A.Ş. 
208. SEDİR TEKS. SAN. A.Ş. 
209. SEYYAH DIŞ TİC. A.Ş. 
210. SEHER PAZ. İTH. ÎHR. A.Ş. 
211. SAN-MA SAN. MAM. DIŞ TİC. A.Ş. 
212. SÖNMEZ TEKS. TİC. A.Ş. 
213. TOKTAŞ İTH. İHR. A.Ş. 
214. TEKPA DIŞ TİC. A.Ş. 
215. TEMAK DIŞ TİC. A.Ş. 
216. TAMAK MAK. SAN. LTD. ŞTİ. 
217. TESTAŞ TİC. SAN. A.Ş. 
218. TİM TUR İHR. MÜM. TİC. A.Ş. 
219. TİRA DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. 
220. TRİMO DERİ KONF. LTD ŞTİ. 
221. TOP DIŞ TİC. A.Ş. 
222. TEKFEN DIŞ TİC. A.Ş. \ 
223. TARSAN TURZ. TAR. ÜR. A.Ş. 
224. TOPRAK DIŞ TİC. A.Ş. 
225. TAYSAN TAV. A.Ş. 
226. TAŞDEMİR TİC. 
227. TÜPA TEKS KOLL. ŞTİ. 
228. TEMEL PAZ. İTH. İHR. A.Ş. 

20 000 000 
50 000 000 

10 000 000 000 
6000 000 

100 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
20 000 000 

500 000 000 
60 000 000 

100 000 000 
10 000 000 
20 000 000 
10 000 000 
2000 000 

900 000 
500 000 

10 000 000 
10 000 000 

5 000 000 000 
10 000 000 

100 000 000 
10 000 000 
2 000 000 

150 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
6 000 000 

400 000 000 
500 000 000 
50 000 000 
10 000 000 

2000 000 000 
490 800 000 
500 000 000 
120 000 000 

10 000 000 000 

2 248 567 
36 870 645 

366 006 300 
405 522 202 (1982'e ait) 

3 232 707 401 
2 248 138 189 
4 748 401 864 
1 175 880 543 
1 575 223 644 

36 099 824 
2 989 258 318 
1 507 988 083 

56 552 661 
62 136 098 

104 544 508 
5 529 072 

604 086 
2 180 791 043 
1 550 610 935 

76 969 126 
30 235 998 

179 378 376 
431 404 194 
199 690 583 

290 106 526 (82-83'e ait) 
9 708 851 

11 318 284 326 
21 333 111 

942 280 449 
43 689 702 

148 628 114 (82-83'e ait) 
5 704 586 523 
2 363 170 172 

19 841 637 112 
1 034 444 480 

199 613 772 
220 789 217 
23 047 428 
5 890 092 

147 182 357 
94 694 386 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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Sermaye Haksız ödenen teşvik 

229. UMUT DIŞ TİC. TUR. A.Ş. 25 000 000 373 107 902 
230. ULUSOY DIŞ TİC. A.Ş. , 50 000 000 . 17 117 480 
231. UĞURSAN DERİ KONF. 455 028 259 
232. UĞUR TAVUKÇULUK A.Ş. . 220 000 000 6 586 727 
233. ÜÇEL İHR. İTH. LTD. ŞTİ. 100 000 000 1 112 299 188 
234. ÜRİMPA KİMYA TAR^A.Ş. 150 000 000 113 828 561 
235. VAROL ÖRME VE GİYİM KOLL. ŞTİ. 16 896 304 
236. VOLKANLAR İTH. İHR. LTD. ŞTİ. 40 000 000 86 364 183 
237. VOLKAN DIŞ TlC. A.Ş. 20 000 000 841 196 212 
238. YAMSAN BESİCİLİK A.Ş. 552 000 000 293 651 894 
239. YILMAZ TİC. GIDA SAN. 23 730 351 
240. YEKTA DIŞ TİC. A.Ş. 500 000 000 846 156 759 
241. YILDIZ LASTİKÇlLİK A.Ş. 30 000 000 13 814 704 
242. YAŞAR DIŞ TİC. A.Ş. 5 000 000 000 967 835 784 
243. YE-DA TEKS TİC. A.Ş. 100 000 000 2 569 826 640 
244. YAVUZLAR DIŞ TİC. A.Ş. 50 000 000 3 923 257 619 
245. YURT TAVUKÇULUK 25 000 000 3 117 586 
246. YU-Pİ TAV. IŞL. TlC. A.Ş. 2 500 000 000 275 071 443 
247. ZER-AN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 10 000 000 17 557 596 
248. MEPTAŞ MANİSALI EVRENSEL PAZ. A.Ş. 5 000 000 000 54 055 215 
249. MUSTAFA ŞAHBAZ 12 950 948 
250. MEPAL MERSİN METAL VE AĞAÇ SAN. 

PAZ. LTD. ŞTİ. 6 000 000 3 312 425 527 
251. MURAT SERT 54 614 780 
252. NİSAŞ METAL NlKELAJ SAN. TİC. A.Ş. 200 000 000 736 843 840 
253. NET TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. 50 000 000 916 010 424 
254. NARİN PAZ. İTH. İHR. A.Ş. 500 000 000 2 527 580 979 
255. NUT EXPORT FINDIK SAN. TİC. A.Ş. 5 000 000 1912 844 401 
256. NATEKS TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 5 000 000 109 488 822 

Yukarıdaki listelerden de görüleceği gibi bu şirketlerin çok küçük sermayelerle, sermaye
lerinin bazen yüzlerce kat fazlası haksız teşvik aldıkları tespit olunmuştur. 

Hayalî ihracat yapan bazı şirketlerin sermaye ve haksız olarak aldıkları teşviklerle, bunla
rın birbirine oranı aşağıdaki listelerde gösterilmiştir. 

Yine hayalî ihracatın °7o 50,2'sini gerçekleştiren firma grupları ile bunun dışında en çok 
haksız teşvik primi alan 4 firmanın sermaye oranları ile aldıkları haksız teşvik oranları örnek 
olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca hayalî ihracatın % 52,64'ünü gerçekleştiren 14 firmanın (şirket bazında) sermayesi 
ve aldığı haksız teşvik primi de tespit edilmiştir. 
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HAYALİ İHRACAT YAPAN BAZI ŞİRKETLERİN SERMAYE VE HAKSIZ OLARAK 
ALDIKLARI TEŞVİKLERLE BUNLARIN ORANINI GÖSTERİR LİSTE 

Şirket adı 

1. ANADOLU KARGO TURZ. 
SAN. VE TAŞ. 

2. BA-Gl BAYAN GİYİM SAN. 
TİC. A.Ş. 

3. GÖKSÜN TURİZ VE TlC. 
LTD. ŞTl. 

4. İMEKS SINAİ MAM. DIŞ 
TİC. A.Ş. 

5. MURAT SAN. VE TARIM
SAL ÜR. PAZ. A.Ş. 

6. MEPAL MERSİN METAL 
VE AĞAÇ SAN. PAZ. A.Ş. 

7. KUT EXPORT FINDIK 
SAN. TİC. A.Ş. 

8. ÖZPA DIŞ TİC. A.Ş. 
9. SÜZER ELEKTRİK SAN. 

TİC. A.Ş. 
10. TOP DIŞ TİC. A.Ş. 

Sermaye 

10 000 000 

3000 000 

1000 000 

1 000 000 

10 000 000 

6000 000 

5000 000 
10 000 000 

10 000 000 
10 000 000 

Haksız olarak . Sermayeye 
alınan teşvik Oram (%) Katı 

7 552 741 856 

2 952 887 529 

3 663 625 767 

3 312 425 527 

75 530 755 

78 433 784 

1 609 366 635 160 900 1 609 

3 837 863 859 398 800 3 988 

36 640 366 

55 200 552 

1 912 844 401 38 260 382 
6 305 684 715 63 060 630 

4 748 401 864 47 480 475 
18 841 637 112 188 420 1 884 
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HAYALÎ İHRACATIN % 50,2'SİNİ GERÇEKLEŞTİREN, FİRMALARIN SERMAYE VE 
ALDIĞI HAKSIZ TEŞVİK LİSTESİ 

Sermaye Alınan teşvik 
Teşvik 

sermaye 

L. •— MENTEŞOĞLU 
1. Menteşoğlu İhr. Paz. A.Ş. 
2. Menka Dış Tia A.Ş. 

II. — TURAN ÇEVİK 
1. Çevik Dıs Tia A.Ş. 
2. Cevtaş Dış Tic A.Ş. 
3. Besa Teks. Ür. İhr. Tia A.Ş. 
4. Boncuk Gıda ve Iht. Mad. Paz. Tİc. Ltd. Şti. 
5. Raca Teks. Gıda Mad. îth. ve Tia A.Ş. 
6. Çag Ulus. Dış. Tic. ve Teks. San. A.Ş. 
7. Samtaş Dış Tia A.Ş. 
8. Intureks İnş. Turz. Eks. San. A.Ş. 
9. Has Dış Tia A.Ş. 

10. Aşama İç ve Dış Tic. A.Ş. 
11. Destek İç ve Dış Tia A.Ş. 
12. Sanpa San. Ür. İmal. ve Tic. A.Ş. 
13. Sanpa Tarım ve San. Ür. Paz. A.Ş. 
- SÜZER GRUBU 
1. Top Dış Tia A.Ş. 
2. Süzer Dış Tia A.Ş. 
3. Süzer Elk. San. Tic. A.Ş. 
- ÇUKUROVA DIŞ TİC. A.Ş. 
- TEKPA DIŞ TİC. A.Ş. 
- A.C.A. ANADOLU KARGO HAV. YOL. 
- DELTA DIŞ TİC. A.Ş. 

III 

IV. 
V. 

VI 
VII 

600 000 000 
500 000 000 

100 000 000 
50 000 000 
100 000 000 
10 000 000 
50 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
100 000 000 

1 000 000 000 
100 000 000 
100 000 000 
100 000 000 
60 000 000 

10 000 000 
10 000 000 
10 000 000 

800 000 000 
100 000 000 
10 000 000 
50 000 000 

60 971 582 360 
7 523 014 887 

2 119 502 521 
3 353 359 663 
6 287 719 173 
830 032 316 
36 870 645 
732 533 815 

2 180 791 043 
6 835 868 823 , 
2 763 516 624 
1 123 428 619 
4 009 583 190 
2 989 258 318 , 

36 099 824 

18 841 637 117 
2 218 138 189 
4 748 401 864 
14 112 119 310 
11 318 284 326 
7 552741 856 
7 500 854 870 

101 
15 

21 
70 
62 
83 

(0,73) 
73 
218 
68 
2 
11 
40 
29 

(0,60) 

1 884 
221 
474, 
17 
113 
755 
150 

3 880 000 000 168 295 279 348 

Bu firmalar sermayesinin % 4 338'i; yani sermayesinin 43 katı kadar haksız teşvik almış
lardır. 
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HAYALÎ İHRACATIN 9b 52,64'ÜNÜ GERÇEKLEŞTİREN, 14 FİRMANIN 
(ŞİRKET BAZINDA) SERMAYE VE ALDIĞI HAKSIZ TEŞVİK LİSTESİ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Firma adı 

MENTEŞOÖLU İH. PAZ. A.Ş. 
TOP DIŞ TİC. A.Ş. , 
ÇUKUROVA DIŞ TİC. A.Ş. 
TEKPA DIŞ TİC. A.Ş. 
AKFA PAZ. İH. İTH. A.Ş. 
A.C.A. ANADOLU KARO HAV. YOL. A.Ş. 
ANADOLU EKSPORT A.Ş. 
BESA TEKS. ÜRÜN. İH. T.A.Ş. 
DELTA DIŞ TİC. A.Ş. 
İNTUREKS İNŞ. TURİZ. SAN. A.Ş. 
MENKA DIŞ TİC. A.Ş. 
ÖZPA DIŞ TİC. A.Ş. 
TİRA DIŞ TİC. A.Ş. 
EMEF DIŞ TİC. A.Ş. 

Sermaye 

600 000 000 
10 000 000 

800 000 000 
100 000 000 
500 000 000 

10 000 000 
500 000 000 
100 000 000 
50 000 000 

100 000 000 
500 000 000 

10 000 000 
500 000 000 

Haksız olarak 
Alınan teşvik 

60 971 582 360 
18 841 637 117 
14 112 119 310 
11 318 284 326 
7 429 322 982 
7 552 741 856 
5 843 216 899 
6 287 719 173 
7 500 854 870 
6 835 868 823 
7 523 014 887 
6 305 684 715 
5 704 586 523 
5 036 219 305 

Teşvik 
sermaye 

101 
1 884 

17 
113 
15 

755 
12 
62 

150 
68 
15 

630 
11 

T7İ 263 853 170 
ı • ' 

Denetim elemanlarınca yapılabilen incelemeler sonucunda, hayalî ihracata adı karıştığı 
raporlarla tespit olunabilen firmalara ödenen 325 868 609 777 TL. gerçek dışı prim tutarının 
(toplam haksız teşvik ödemesi 31.12.1992 tarihi itibariyle İç Borç Yıllık Ortalama Faiz Oranları 
esas alınmak suretiyle hesaplanan bu günkü değeri 6 337 396 568 355 TL.'dır. 

Hayalî ihreata karıştığı raporlarla tespit edilen firmalara ödenen toplam teşvik primleri 
tutarı 2 510 216 823 862 TL.'nın 31.12.1992 tarihi itibariyle değeri ise 30 918 085 017 695 TL.'dır. 

Yukarıdaki açıklamalarımıza yardımcı olabilmek amacıyla; 
1. 28.2.1986 tarihli teleks talimatı (Ek : 54) (İhracatta vergi iadesi ödemeleri durdurulan 

veya yetkili mercilerce incelemeye alınan firmaların K.K.D.F. prim alacaklarının ödenmemesi
ne dair) 2.4.1986 tarihli teleks talimatı (Ek : 55) (28.2.1986 tarihli teleks metnini iptal eden ve 
bunun yerine DPT yetkilileri ile Merkez Bankası yetkilileri arasında imzalanan protokolün uy
gulanmasını öngören talimat) ş 

20.11.1985 tarihli DPT yetkilileri ile Merkez Bankası yetkilileri arasında imzalanan proto
kol metni (Ek : 11) 

2. Raporu olumlu çıkan 16 firma, (Ek : 56) 
3. Gerçek dışı ihracata adı karışan 469 firma, (Ek : 57) 
4. Gerçek dışı ihracata adı karışan ve teşvik priminden yararlanan 303 firma (Ek : 58) 
5. Türkiye genelindeki tüm firmalara yapılan teşvik primi ödeme listesi, (Ek : 59) 
6. Gerçek dışı ihracata adı karışan firmalara yıllar itibariyle ödenen ihracatta Vergi İa

desi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ile bunların 
hayalî çıkan kısımlarını gösterir liste ve yıllar itibariyle oransal dökümünü gösterir tablo (Ek : 
60, 61) -
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7. Gerçek dışı prim tutarının bugünkü değeri, (Ek : 62) 
8. Adına ropar düzenlene ve hayalî ihracata adı karışan firmalara ait raporlar ile bu ra

porların işleme konulma tarihlerini ve işleme konulma sürelerini ay olarak firmalara ödenen 
haksız teşvik primi tutarlarıyla birlikte gösterir liste (Ek : 63) 

Raporumuza eklenmiştir. 

HAYALÎ İHRACATIN DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI YÖNÜ 
I. — İHRACATTA VERGİ İADESİYLE İLGİLİ YETKİLERİ TAMAMEN DEVLET 

PLANLAMA TEŞKİLATINDA TOPLAYAN MEVZUATLAR VE YAZIŞMALAR 
İhracatta vergi iadesiyle ilgili olarak, kurum ve kuruluşların kendi Teşkilat Kanunları ve 

mevcut mevzuatlarından aldıkları her türlü yetkilerin aşağıda gösterilen mevzuat ve yazışma
larla bu konuda dağınıklığı gidermek ve çelişkili uygulamaları önlemek bahanesiyle DPT Müs
teşarlığına toplanması cihetine gidilmiştir. 

İhracatta vergi iadesi ile ilgili işlemleri DPT'de toplayan mevzuat ve yazışmalar, kronolo
jik olarak aşağıda sıralanmıştır; v ' v • 

1. 2.10.1985 tarih ve 35478 sayılı Başbakan Yardımcısı İ. Kaya Erdem'in Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına yazdığı yazı, (Ek : 6) 

2. 20.11.1985 tarihli, DPT ile T.C. Merkez Bankası elemanları arasında yapılan proto
kol, (Ek : 11) 

3. 28.11.1986 tarih ve 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, (Ek : 13) 
4. 25.2.1987 tarih ve 19383 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 87/11509, sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı, (Ek : 14) 
5. 17.4.1987 tarih ve 11560 sayılı Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Erdem'in T.C. Merkez Ban

kasına yazısı, (Ek : 27) 
6. 22.4.1987 tarih ve 11666 sayılı Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in Maliye ve Güm

rük Bakanlığına yazısı, (Ek : 64) 
7. 24.9.1987 tarih ve 32084 sayılı DPT Müsteşar Yardımcısı Bülent Öztürkmen'in T.C. 

Merkez Bankası İdare Merkezine gönderdiği yazı, (Ek.: 28) 
8. Başbakan Turgut Özal'ın 12.11.1987 tarih ve 38676-78-80-82 sayılı, İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğüne, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığına, T.C. Merkez Bankası İdare Merkezine gönderilen genelgesi, (Ek : 29) 

Yukarıda kronolojik olarak verilen ihracatta vergi iadesinin DPT'de toplanmasını sağla
yan mevzuat ve yazışmalar dikkatlice incelendiğinde; 86/11237 ve 87/11509 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararlarında yer alan bazı yetkilerin, mezkur kararnameler çıkmadan önce 2.10.1985 ta
rih 35478 sayılı 1. Kaya Erdem'in Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yazdığı yazı ve 20.11.1985 
tarihinde DPT yetkilileri ile T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi yetkilileri arasında yapılan pro
tokolle kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu yetkiler daha sonra çıkan kararnamelerde zikredildiği-
ne göre kararname çıkmadan önce kullanılan aynı yetkilerin hukukî dayanağı tam olarak an
laşılamamıştır. • 

Yine t. Kaya Erdem tarafından 2.10.1985 tarihinde HDTM'na yazılan yazı ile daha sonra 
düzenlenen 20.11.1985 tarihli protokolün muhtevasının incelenmesinde; anılan yazı ve proto
kolün Bakanlar Kurulunca 1975 tarihinde çıkarılan 7/10624 sayılı Kararnamenin 22 nci mad
desini ihlal eder nitelikte olduğu anlaşılmıştır. 
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II. — DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA TOPLANAN İHRACATTA VERGt İA

DESİ İLE İLGİLİ YETKİLERİN PLANLAMA BÜNYESİ İÇERİSİNDE TEK ELDE TOP

LANMASI : 

Söz konusu mevzuat ve yazışmalarla ihracatta vergi iadesi ile ilgili bütün yetkilerin kulla
nılması DPT'da toplanmasına rağmen, raporların DPT'de nasıl değerlendirileceğine dair DPT 
Müsteşarlığı tarafından resmî bir tebliğ çıkartılmadığından, DPT Müsteşar Yardımcısı Bülent 
öztürkmen kendi imzasıyla 2.4.1987 tarihinde yayınladığı iç genelge ile bu yetkiyi kendisinde 
toplayarak tek başına kullanılmıştır. (Ek : 26) 

Daha sonra Bülent öztürkmen 3.2.1993 tarihinde Komisyon üyelerine verdiği bilgide yap
tığı her işten ve kullandığı her yetkiden bürokrasi olarak müsteşarını, siyasî olarak ilgili Bakan 
ve Başbakanı haberdar ettiğini belirtmiştir. 

Bu talimatın yürürlükte olduğu süre içerisinde DPT'de yapılan bu tür işlemlerden Bülent 
Öztürkmen'in sorumlu olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

III. — İHRACATTA VERGİ İADESİ İLE İLGİLİ RAPORLARIN DPT'DE TOPLAN
MASI İLE İLGİLİ MEVZUAT VE YAZIŞMALAR 

İlgili kurum ve kuruluşların ihracatta vergi iadesi ile ilgili olarak yürürlükteki kendi mev
zuatları çerçevesinde ki her türlü denetim yetkisi ve yetkilere dayanılarak yapılan denetimler 
sonucunda ihracatla ilgili olarak hazırlanan her türlü raporlar yine kendi mevcut mevzuatları 
çerçevesinde değerlendirilirken, bu yetki değerlendirme ve raporlar aşağıda kronolojik olarak 
zikredilen mevzuat ve yazışmalarla denetim ve değerlendirme birimi olmayan DPT'de toplan
mıştır. 

1. 2.10.1985 tarih ve 35478 sayılı Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Erdem'in, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına yazdığı yazı, (Ek : 6) 

2. 25 Şubat 1987 tarih ve 19383 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 19.2.1987 tarih 87/11509 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, (Ek : 14) 

3. 17.4.1987 tarih ve 11560 sayılı Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in T.C. Merkez Ban
kasına yazısı, (Ek : 27) 

4. 22.4.1987 tarih ve 11666 sayılı Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in Maliye ve Güm
rük Bakanlığına yazısı, (Ek : 64) 

5. 24.9.1987 tarih ve 32084 sayılı DPT Müsteşar Yardımcısı Bülent Öztürkmen'in T.C. 
Merkez Bankasına yazısı, (Ek : 28) 

6. Başbakan Turgut Özal'ın 12 Kasım 1987 tarih ve 38676-78-80-82 sayılı İçişleri Bakan
lığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Diş Ticaret Müste
şarlığı, Merkez Bankası İdare Merkezine yazdığı yazılar. (Ek : 29) 

IV. — RAPORLARIN DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA DEĞERLENDİRİL
MESİ 1LE İLGILI İŞLEMLER : 

a) 2.10.1985 tarih ve 35478 sayılı 1. Kaya Erdem imzalı yazı üzerine HDTM'dan Gelen 
Raporlar Hakkında Yapılan İşlemler : 

Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların kendi denetim birimle
rince hazırlanan ihracatla ilgili her türlü rapor, t. Kaya Erdem imzalı 2.10.1985 tarih ve 35478 
sayılı yazı üzerine değerlendirilmek üzere DPT'da toplanmıştır. (Ek : 6) Ancak DPT. yetkili-
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lerince raporlar hakkında ne gibi işlemler yapılacağına dair talimat ve açıklamalar getirilmedi
ğinden alt kademece raporlar üzerinde hiç bir işlem yapılamamış ve raporlar bekletildiği anla
şılmıştır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşaılığından gelen ve 5 aylık süre içerisinde hiç bir işlem yapıl
madan bekletilen raporlar, daha sonra Teşvik Uygulama Başkanı Fahrettin Kunat imzasıyla 
28.3.1986 tarihinde Hazinece işlem yapılmak Üzere geri gönderilmiştir. (Ek : 65) Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ihracat Genel Müdürlüğü yetkilileri ise, raporların kendilerine iade edil
mediğini, sadece firmaların ihracattan ve ithalattan meni, savcılıklara suç duyurusunda bulu
nulması ve Maliye Bakanlığına gönderilmesinin istendiği belirtilmektedir. 

b) 87/11509 sayılı Kararname ve Bununla İlgili Yazışmalar Gereği DPT'na Gelen Rapor
lar Hakkında Yapılan İşlemler : 

Raporların 28.3.1986 tarihinde DPT taraından HDTM'na iadesinden sonra ikinci kez yi
ne Fahrettin Kunak imzalı 10.9.1986 tarih ve 28138 sayılı yazı ile 75 adet rapor iade olunmuş
tur. (Ek i $6) Bu defa, 19.2.1987 tarih ve 87/11509 sayılı Kararname gereği HDT Müsteşarlığın
dan daha önce istenip üzerinde hiç bir işlem yapılmadan bekletilip daha sonra iade edilen ve 
HDTM'ca da üzerinde hiç bir işlem yapılmayan raporların ikinci defa DPT'na gönderilmesi
nin istendiği tespit edilmiştir. Ayraca anılan Kararname gereğince yine, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığındaki raporlarda işlem yapılmak Üzere DPT'na istenmiştir. 

Söz konusu Kararname ile yetinilmeyip hayalî ihracatla ilgili raporların DPT'da toplan
ması için bu kez aynı mahiyette Merkez Bankası ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına Başbakan 
Yardımcısı t. Kaya Erdem imzalı 17.4.1987 ve 22.4.1987 tarihli yazılar gönderilmiştir. (Ek: 24, 64) 

t. Kaya Erdem imzası ile gönderilen 17.4.1987 ve 22.4.1987 tarihli yazılarla DPT'da top
lanması istenilen dosyalar için bu seferde aynı mahiyette DPT Müsteşar Yardımcısı Bülent öz-
türkmen imzası ile 24.9.1987 tarih ve 32084 sayılı yazı yazılmış (Ek : 28) ve hayalî ihracatla 
ilgili bütün raporların hiç bir işlem yapılmaksızın DPT'da'toplanması 3 üncü defa istenmiştir. 

Yukarıda zikredilen kararnameler ile Başbakan Yardımcısı ve DPT Müteşar Yardımcısı ta
rafından yazılan yazılar bütün raporların DPT'da toplanmasında yetersiz kalmış olmalı ki, daha 
sonra Başbakan Turgut özal tarafından aynı mahiyette 12.11.1987 tarihli ve tüm ilgili kuruluş
lara gönderilen yazıda bu raporların mutlak surette DPT'da toplanması istenmiş, aksine dav
rananlar hakkında yasal işlem yapılacağı açıkça belirtilerek kuruluşlar siyasî otorite tarafın
dan adeta tehdit edilmiştir. (Ek : 29) 

Anılan Kararname, Genelge ve Talimatlar gereği DPT'da yeniden toplanması ısrarla iste
nilen raporlar 2.3.1987 tarihinden itibaren DPT'na gönderilmiş, ancak bu raporlardan 162 ade
dinin DPT Müsteşar Yardımcısı Bülent öztürkmen tarafından işlem yapılmak üzere ilgili uz
manlara havale edilmeden 12.9.1987 tarihine kadar uhdesinde beklettiği anlaşılmıştır. (Ek : 26/A) 

Bülent öztürkmen'in görevi devretmeden yaklaşık 2 ay önce raporları 12.9.1987 tarihinde 
intikal ettirdiği İhracat Teşvik Daire Başkanı ise daha önce Müsteşar Yardımcısı Bülent öz
türkmen'in 2.4.1987 tarih ve MYU168 sayılı yazılı talimatı (Ek : 26) çerçevesinde herhangi bir 
işlenı yapamayarak uhdesinde bekletmek zorunda kaldığı tespit edilmiştir. Böylece anılan 162 
adet raporun Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt özal'in bu raporlar hakkında DPT uzmanlarınca 
işlem yapılması için Başbakandan onay aldığı 6 .7.1988 tarihinde kadar DPT'da bekletildiği 
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anlaşılmaktadır. Yukarıda izah edildiği şekilde bekletilen raporların çoğunlunun Menteşoğlu 
Grubuna ait olduğu hususuda ayrıca anlaşılmış bulunmaktadır. 

162 adet raporun dışında kalan bir kısım raporlarında DPT yetkililerince ne yönde bir 
işlem yapılacağı hususunda DPT görevlilerine yönelik bir açıklama getirilmediğinden dolayı 
hiç bir işlem yapılmadan uzmanlarda beklediği hususu da tespitlerimiz arasındadır. 

2.3.1987 tarihinden itibaren bir kısmı ikinci defa olmak üzere DPT'na gönderilen bu ra
porlar hakkında nihayet DPT elemanlarınca ancak, 16 ay sonra Başbakanlık Makamının 6.7.1988 
tarihli olurlarıyla işlem yapılmaya başlanılmıştır. (Ek : 67) 

Fakat, Başbakanın 6.7.1988 tarihli olurundan önce, 1988 yılı 3 üncü ayından itibaren DPT 
uzmanlarının raporları değerlendirmeye başladıkları ve gereği yapılmak üzere durumu üst ma
kama arzettikleri, ancak DPT yetkililerinin bunları 4 ay imzalamadan beklettikleri de tespitle-

. rimiz arasında bulunmaktadır. (Ek : 68) 
DPT'daki bu tespitlerimizden netice olarak, raporların 16 ay bekletilmesi ve bekletilen 

raporların hiç bir işlem yapılmadan ilgili kuruluşlara tekrar iade edilmesinin ilgili kuruluşların 
raporların gereğini zamanında ifa edememesine neden olduğu ve aradaki büyük zaman kaybı 
sebebiyle raporların bir kısmının Türk Ceza Kanunu yönünden zaman aşımına uğradığı tespit 
olunmuştur. Yani raporların DPT'da bekletilmesi zaman aşımına büyük oranda etki etmiş, 
DPT'da yapılan, daha doğrusu yapılması gerekipte yapılmayan işlemler dolayısıyla bir taraf
tan haksız kazancın boyutları olağanüstü şekilde büyürken, diğer taraftan da Türk Ceza Ka
nunu yönünden zaman aşımı dolayısıyla haksız kazanca tevessül edenlerden bir kısmı Devlet 
ve Kanunların pençelerinden kurtulmuşlardır. Devlet Planlama Teşkilatındaki bu vurdum duy
mazlık hayalî ihracatçıları ve bunların kamudaki sorumlularına bir şey yapılamamasını sağla
yan zaman aşımlarını da meydana getirmiş ve DPT yetkililerinin o dönemde hayalî ihracat olayına 
bu yönü ile de hizmet ettiği anlaşılmıştır. 

İşin ilginç yanı, bu raporların daha önce DPT'na geldiği sırada Devlet Planlama Teşkila
tında Müsteşar olarak görev yapan ve raporların gereği yapılsın diye ilgili uzmanlara talimat 
çıkarmayıp yine bu durumları ilgili bakanına iletmeyen Yusuf Bozkurt özal'ın kendisi Devlet 
Planlama Teşkilatından sorumlu Devlet Bakanı olunca kendi Müsteşarlığı döneminde bekle
yen raporların değerlendirilmesi ve işleme konulması için dönemin Başbakanından 6.7.1988 
tarihinde olur istemiş olmasıdır. 

V. — DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDAN MERKEZ BANKASINA VERİLEN 
USULSÜZ ÖDEME TALİMATLARI : 

İhracatta vergi iadesi ve diğer teşvik tedbirleriyle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafın
dan firmalar hakkında hazırlanan toplam 230 adet inceleme ve soruşturma raporu ilgili kuru
luşlar ve DPT'da hiç bir işlem yapılmadan çeşitli sebeplerle 4 aydan 66 aya kadar bekletilmiş, 
raporlar beklerken T.C. Merkez Bankası uyarılmadığından bu firmalara milyarlarca lira hak
sız teşvik ödemesi yaptırılmıştır. (Ek : 69) 

Devlet Planlama Teşkilatından 1986-1987 yıllarında verilen usulsüz ödeme talimatlarının 
bazı makamlarca paraf edilmediği, bu tür talimatların bazen Daire Başkanı bazen Teşvik Uy
gulama Başkanı, bazen de Müsteşar Yardımcısı tarafından imzalandığı görülmektedir. (Ek : 70) 

Hakkında raporlar tanzim edilmiş muhtelif firmaların vergi iadelerinin ödenmesi husu
sunda Müsteşar Yardımcısı Bülent Öztürkmen'in imzası ile 58 adet ödeme emri T C Merkez 
Bankasına intikal ettirilmiştir. (Ek : 71) 
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Raporların dışında 69 adet ihbar ve evrak uzun müddet hiç bir işlem yapılmadan bekletil
miş, bu arada ilgili firmalar için ödeme talimatları verilmiştir. 

1.1,1987 - 31.10.1988 tarihleri arasında müfettiş raporlarına rağmen ihracatta vergi iadesi 
ödenmesi için talimat verilen firmalar ve ödeme emirlerinin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir. 

a) YE-DA Dış Ticaret A. Ş.'nin ihracatının hayali olduğuna dair Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı denetim elemanlarınca düzenlenmiş 2.3.1987 tarihli rapor olmasına rağmen 15.4.1987 
tarihinde vergi iadesi, ödenmesi için DPT tarafından Merkez Bankasına ödeme emri gönderil
miştir. 

b) AKFA Pazarlamanın ihracatının hayalî olduğuna dair Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
denetim elemanlarınca tanzim edilmiş 5.12.1986 tarihli rapor ve İhracat Genel Müdürlüğünün 
listesinde yer almasına rağmen, bu firmaya vergi iadesi ödenmesi için DPT tarafından 8.5.1987 
ve 15.10.1987 tarihlerinde Merkez Bankasına ödeme emri gönderilmiştir. 

c) Ek End. Tarım Ür. A.Ş. ile ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
27.3.1987 tarihli ve Cumhuriyet Savcılığına intikali istenen rapor tanzim edilmiş olmasına rağ
men adı geçen firmaya vergi iadesi ödenmesi için DPT tarafından 16.4.1987 tarihinde Merkez 
Bankasına ödeme emri gönderilmiştir. 

d) Marmaris Gümrüğü Firmaları olan, tmge Gemi tn. Tic. Omak Hazır Giyim, özdeş 
Dış Ticaret, Yopam B. T., Özlem Pl. ve De. Teks. Çağ. D. T., Ercan Tr. thr. İth. Kemal Metal 
San., Usmal San. Ma., Sarko Sin. Ür., Elda Dış Tic, Mars Dış Tic, Atlas PAŞ, Meroniks Dış 
Tic, Erta ÜL. Paz., Özlem Dış Ticaret, öznur tth. thr., Gitpa tth. Ilır, Pazarlama firmaları
nın bir kısmı hakkında tazmin edilmiş raporlar mevcut iken firmalara Marmaris Gümrüğü dı
şındaki ihracatlarına vergi iadesi ödenmesi için DPT tarafından 7.4.1987 tarihinde Merkez Ban
kasına ödeme emri gönderilmiştir. 

e) Perşembeler Koli. Şirketi ile ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafın
dan tanzim edilmiş 23.3.1987 tarihli rapor mevcut olduğu halde, adı geçen firmaya vergi iadesi 
ödenmesi için DPT tarafından merkez Bankasına 7.12.1987 tarihinde ödeme emri gönderilmiştir. 

f) Besa Tekstil Ür. thr. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ihracat Genel Müdürünün vergi iadelerinin 24.6.1985 tarihinde kısmî durdurma koymuş oldu
ğu, aynı firma ile ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığının 14.9.1986 tarihli raporu bulun
duğu halde, 4.5.1987 tarihinde vergi iadesi için ödeme emri gönderilmiştir. 

g) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ihracat Genel Müdürlüğü tarafından vergi iadesi 
ödemesi 20.9.1985 tarihinden itibaren durdurulmuş olan Günaİ Dış Tic. A.Ş.'ne DPT tarafın
dan 15.10.1987 ve 8.5.1987 tarihlerinde, vergi iadesi ödemesi yapılması için Merkez Bankasına 
ödeme emri gönderilmiştir. 

h) Can-Ek Dış Ticaret A.Ş. için vergi iadesi için durdurma kararı varken 8.12.1987 tari
hinde vergi iadesi ödenmesi için DPT ödeme emri vermiştir. 

ı) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müfettişlerinin 12.12.1986 tarih ve 94/39 sayılı Teftiş Ra
poru, Antalya Emniyet Müdürlüğünün 30.7.1986 tarihli tutanağına istinaden izmir Devlet Gü
venlik Mahkemesinin 4.6.1987 tarih ve 1986/59 sayılı kararı ile sahipleri hakkında hayalî ihra
cat suçundan mahkûmiyet kararı verilmiş olmasına rağmen, Boğaziçi Bilgisayar ve Dış Ticaret 
Anonim Şirketine 26.8.1987 tarihli, Menteks Dış Ticaret A.Ş.'ne 9.4.1987 tarihli, Mesa Dış Ti
caret A.Ş.'ne 26.8.1987 tarihli, Atlas Uluslararası Paz. A.Ş.'ne 27.5.1987 ve 7.4.1987 tarihli 
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ödeme emirleri ile ihracatta vergi iadesi ödenmesi için DPT tarafından Merkez Bankasına tali
mat yazılmıştır, (İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin 989/59 Esas Sayılı Dava Dosyası) 

Yukarıda örneklerini verdiğimiz gibi bu raporlardan bir kısmı imalatçı fatura olmaması, 
(34 adet) bir kısmı hakkında vergi iadesi ödenmemesi (Günal Dış Tic. A.Ş., Şirzat Doğan) bir 
kısmı inceleme sonuçlanıncaya kadar tedbir olarak vergi iadesi ödenmemesi (Süzer Elektrik 
San. A.Ş., Kagi Dış Tic. A.Ş., Top Dış Tic. A.Ş.) şeklindedir. 

Ayrıca firmanın hayalî ihracata karıştığı, Devlet alacağının garanti altına alınması için ödeme 
yapılmaması gerektiği şeklinde uzman uyarılarına rağmen, bir firmanın bir gümrükten yaptığı 
ihracatla ilgili inceleme devam ederken başka gümrükten yaptığı ihracatlar için ödeme talimatı 
verildiği anlaşılmaktadır, (öncü Dış Tic. A.Ş., Aşama iç ve Dış Tic. A.Ş., Menteşoğlu Ihr. tth. 
Paz. A.Ş.) 

Menteşoğlu Şirketler Topluluğu ile ilgili olarak İnterpol dahil bir çok kuruluşça rapor ve 
bilgiler gönderilmesi ve ödeme yapılmaması istenmiş olmasına rağmen DPT yetkilileri tarafın
dan bu isteklerin dikkate alınmaması sonucu gruba ait firmalara T.C. Merkez Bankasınca 
1987-1988 yılında 34 milyar liralık ödeme yapılmıştır. 

Usulsüz ödeme talimatları ile ilgili bir kısım örnek raporumuza eklenmiştir. (Ek: 32,44,72) 

VI. — DPT'DA İHRACATTA VERGİ tADESÎ ÖDEMELERİNDE FİYAT TESPİTİ İLE 
İLGİLİ İŞLEMLER : 

İhracatta, ihraç edilen eşyanın cinsi, nevi ve kıymetinde tereddüt hasıl olması durumunda 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 125 inci maddesine göre Gümrük İdaresi beyan edilen kıyme
tin doğru olup olmadığını araştırmaya yetkilidir. 

Gümrük idaresi bu yetkisini Odalar Birliğine bağlı Fiyat Tescil Dairesinden faydalanarak 
yürütürken, 1985 yılından itibaren Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme ve 
Etüd Merkezine bağlı (tGEME) Dış Ticarette Fiyat Takip ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 
uzman bilgi ve dokümanlarından faydalanarak yürütmüştür. 

Daha sonra 86/11237 sayılı Kararın 87/11509 sayılı kararla değişik 14 üncü maddesi hük
müne istinaden vergi iadesinden yararlanılan mamullerle ilgili fiyatta tereddüt edilen durum
larda ilgili çalışmaları DPT yürütmüştür. (Ek : 13, 14) 

87/11509 sayılı Kararın 14 üncü maddesinde; "Bu kararın uygulanması ile ilgili her türlü 
denetimi yapmaya ve yaptırmaya, özel ve kamu kuruluşlarından bilgi ve destek talebine Devlet 
Planlama Teşkilatı yetkilidir. İlgili merci ve kuruluşlar ihracatta vergi iadesi ile ilgili olarak te
reddüt ve tespit edilen durumlarda hiç bir işlem yapılmaksızın durumu derhal Devlet Planla
ma Teşkilatına intikal ettirirler." denilmektedir. 

Konu ile ilgili olarak, DPT Müsteşar Yardımcısı Bülent öztürkmen imzalı Gümrükler Ge
nel Müdürlüğüne muhatap 30.12.1986 tarih, 42846 sayılı yazıda 1.12.1986 tarih ve 19298 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan 86/11237 sayılı ihracatta vergi iadesi kararından bahisle 1.1.1987 
tarihinden itibaren ihraç ürünlerinin fiyatlarında ortaya çıkacak ihtilaflarda, ihraç fiyatlarının 
DPT Uygulama Müsteşar Muavinliği tarafından yapılacağı belirtilmiştir. (Ek : 73) 

Böylece 1987 yılı başından itibaren ilgili Gümrük İdareleri ve T.C. Merkez Bankası ihraca 
kortu eşyanın kıymeti konusunda (ki vergi iadesi ödemeleri île direk ilgilidir) DPT'dan gelen 
talimatlara uymak zorunda bırakılmıştır. 
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Böylece hukukî açıdan; Kanun ile (1615 sayılı Gümrük Kanunu) verilen yetkiler, Bakanlar 
'Kurulu Kararı ile sınırlandırılmış, uygulama açısından ise gerek teknik, gerek personel ve ge
rekse bu konu ile ilgili tecrübe açısından son derece yetersiz olan DPT Teşvik Uygulama Baş
kanlığı vergi iade grubuna bu görevin verilmesi ile fiyat tespiti konusundaki tereddütlerin gide-; 
rilmesinde isabetli, seri ve zamanında kararlar verilememiş, sonuçta bu önemli görev layıkıyla 
yapılamamıştır. 

Bilindiği gibi, ayrı bir ihtisas ve bilgi birikimi isteyen ihraç fiyatlarının uygunluğunu araş
tırma konusunda aniden görev ve sorumluluk üstlenen DPT Teşvik Uygulama Başkanlığında 
bu konuda yeterli eleman ve bilgi bankası bulunmamaktadır. Bu bakımdan Teşvik Uygulama 
Başkanlığınca verilen fiyat uygunluğu değerlendirmelerinin hangi kriterlere göre yapılıdğı ko
nusu açık değildir. 

Çünkü 1987 yılına kadar İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi istanbul Daire Başkanlığı 
tarafından konusunda yetiştirilmiş, tecrübeli 36 kişi tarafından yapılan fiyat tespitleri DPT'da 
her türlü vergi iade işlemini yürüten fiyatla ilgili hiç bir tecrübesi olmayan 4-5 kişiye verilmiş, 
üstelik idare tarafından bu konuda hiç bir usul ve esas getirilmeden işlemler yürütülmeye çalı
şılmıştır. 

Kıymetin yüksek gösterilmesi şeklinde yapılan hayalî ihracatlarda, yapılan soruşturma
larla bir taraftan bu malların gerçek fiyatının beyan edilen ve TUB'ca uygun görülen fiyatların 
çok altında olduğu, bir kısım malların gayri sıhhî, bozuk, hiç kullanılamaz ve tamamen değer
siz olduğu tespit edilirken diğer taraftan Türk Gümrük idarelerine ibraz edilen faturadaki kıy
met ile ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilen faturadaki kıymet arasında yüzlerce 
kat farklılıklar olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Konunun DPT yönünün incelenmesinde; vergi iadesi ile ilgili bazı evrak, rapor ve dosya
larla birlikte fiyat tespitleri ile ilgili bir kısım dosyaların da kaybolması, durumun grup yetkili
lerince makama bildirilmesine rağmen bu konuda herhangi bir soruşturmaya gerek duyulma
ması ve herhangi bir tedbir alınmaması çok manidar bulunmuştur. (Ek : 74) 

HAYALİ İHRACATIN HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI YÖNÜ 
i. — GENEL İHRACAT İŞLEMLERINDE HAZINE VE DIŞ TÎCARET MÜSTEŞAR-

LIĞININ YETKİ VE GÖREVLERİ : 

A) 3274 Sayılı Teşkilat Kanununa Göre HDTM'nin Görevleri : (Ek : 75) 
Kurumun ihracat işlemlerindeki görevi, Teşkilat Yasasının 2/a ve 2/d fıkrasında belirtilmiştir. 
Buna göre; 
"Madde2/a — Ekonomi ve dış ticaret politikalarının hedeflerinin tespiti ile ilgili çalışma

ları yapmak ve kararlaştırılan politikaları uygulamak, 
Madde 2/d — ihracat ve ithalatın kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen he

defler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak." 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görevleri arasındadır. 
B) ihracat Genel Müdürlüğünün Görevleri : 
Teşkilat Kanununun 10 uncu maddesinde bu görevler sayılmış olup buna göre; 
a) ihracatın kalkınma planları ve yıllık programlar da öngörülen hedef çerçevesinde yü

rütülmesini sağlamak, 
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b) İhracat politikasının ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği suretiyle tespitine yardım
cı olmak ve uygulamak, 

c) İhracatın geliştirilmesi imkânlarını ve bu imkânlardan azamî döviz gelirleri sağlama 
yollarını araştırmak, 

d) İhracatla ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak, 
e) İhracat konusu olan tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının tespiti ile ilgili iş

lemleri yürütmek, • 
0 İhracat belge ruhsatnamelerini düzenlemek, 
g) İhracatçı birliklerinin dış ticarete ilişkin çalışmalarını düzenlemek, izlemek ve de

netlemek, 
İhracat Genel Müdürlüğünün görevleri arasında bulunmaktadır. 
C) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün Görevleri: 
Teşkilat Kanununun 8 inci maddesine göre; 
a) Malî sektörün ekonomik kalkınmada etkinliğini sağlamak amacıyla iç ve dış ekono

mik gelişmelerini izleyip değerlendirmek, 
b) Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ödünç Para Verme İşleri Kanunu ....... 

mevduat ve tasarrufun teşvik ve tanzimine uzun, orta ve kısa vadeli kredilere, sermaye piyasa
sına, para ve kredi politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, bizzat uygulamak veya ilgili ku
ruluşlarca uygulanmasını izlemek, 

c) 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve sair kanunların bu ko
nuda verdiği görev ve işlemleri yürütmek, 

d) T.C. Merkez Bankasının Müsteşarlık ile ilişkilerini Merkez Bankasına özel kanun vö 
imtiyazlarla verilen hususlar saklı kalmak üzere düzenlemek, 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görevleri içerisinde bulunmaktadır. 
D) Hazine Kontrolörlerinin Görevleri : 
Teşkilat Kanununun 19 uncu maddesine göre; 
a) Müsteşarlığa verilen işlerle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun vejcam-

biyo ile ilgili mevzuat, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanununlarının 
vergi dışında kalan hükümleri ile. ilgili ve özel anlaşmalara dayalı olarak müstearlıga mevdu 
görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzelkişiler nezdinde inceleme, denetleme 
ve soruşturma yapmak, -

b) Müsteşarlığın görev konularında etüdler hazırlamak, incelemeler yaparak mütalaa 
vermek, 

c) Müsteşarlıkça verilecek diğer incelemeleri ve görevleri yapmak, 
Hazine Kontrolörlerinin görevlerindendir. 
E) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun Görevleri : 
Teşkilat Kanununun 15 inci maddesine göre danışma ve denetim birimlerinin 1 inci sıra

sında yer verilen adı geçen kurulun görevleri 16 ncı maddede belirtilmiş olup, buna göre; Müs
teşarlığa bağlı kurulun görevleri : 

a) Bankalar Kanunu ve diğer mevzuat ile bankalar yeminli murakıp ve muavinlerine ve
rilen görev ve yetkilerinin gerektirdiği murakebe ve inceleme işlemlerini yürütmek, 

Kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülme
sini uygun gördüğü diğer işleri yapmak, 
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Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve tatbikatla ilgili her türlü araş
tırma ve diğer çalışmaları yapmak ve yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak, 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun görevleri içerisinde bulunmaktadır. 
F) Diğer Mevzuatla Verilen Yetki ve Görevler : 
1) 1984/8859 sayılı 1985 yılı ihracat Rejimi Kararının 12 nci maddesiyle verilen yetki (Ek : 

9) 
İhracat Rejimi Kararının 12 nci Maddesinde; 
"İhracatçıların ihracat işlemlerinin ifası sırasında düzenledikleri beyannamelerde yer alan 

hususlar aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. 
İhracatçıların; 
— Gerçeğe aykırı beyanname doldurmaları, 
— Bu karar ile bu karara dayanılarak yayımlanan yönetmelik, sirküler ve tebliğlere aykırı 

davranmaları, 
— Alıcılarına karşı taahhütlerini haksız olarak yerine getirmeleri, 
— İhracatla ilgili belgelerde tahrifat yapmaları, 
— Müsteşarlık ve müsteşarlıkça görevlendirilen meslek kuruluşlarınca talep edilen bilgi 

ve belgeleri zamanında vermeleri, 
halinde haklarında Mükteşarlıkça aşağıda belirtilen müeyyidelerden fiilin ağırlığına göre 

bir veya bir kaçı uygulanabilir. 
a) Uyarma, 
b) Fiilenden doğan hazine zararının bir misli ile tazmin ettirilmesi, (Bu hüküm 1.1.1987 

ve 87/11509 sayılı kararın 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) (Ek : 14), 
c) 3 aydan 3 yıla kadar ihracattan men, 
d) 3 aydan 3 yıla kadar ithalattan men, 
Uygulanan ithalattan ve/veya ihracattan men müeyyideleri Resmî Gazete'de yayımlanır." 

denilmektedir. 
Görüldüğü üzere bu madde ile HDTM hayalî ihracat yaptığı saptanan firmalara 4 başlık 

altında belirlenen müeyyideleri tatbik edebilecektir. Burada Müsteşarlığa verilen en güçlü yet
ki ise firmaların ithalat ve/veya ihracattan men edilmelerine yönelik müeyyidedir ki uygulan-
ması halinde hayalî ihracata karışan firmalar bu fiillerini devam ettiremeyecekler ve böylece 
hazine zararı da bir misli ile geri alınabilecektir. 

Yine 27.7.1989 tarih ve 20239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 89/14232 
sayılı İhracat Rejimi Kararının (Ek : 76) İhracatçıların sorumlulukları başlıklı 11 inci maddesinde; 

"İhracatçıların, gerçeğe aykırı beyanname doldurmaları veya resmî kuruluş
lara yanıltıcı beyanda bulunmaları, 

— İhracatla ilgili belgelerde tahrifat yapmaları halinde haklarında Müsteşarlıkça aşağıda 
belirtilen müeyyidelerden fiilin ağırlığına göre bir veya birkaçı uygulanabilir. v 

a) Uyarma 
b) Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması 
c) Fiilinden doğan hazine zararının 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmesi" hükmü bu

lunmaktadır. 
(Görüldüğü gibi savcılığa suç duyurusunda bulunma HDTM'nın yetkisi dahilindedir) 
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2. Bakanlar Kurulunun 16.9.1975 tarih ve 7/10624 sayılı İhracatta Vergi ladesi Kararına 
göre verilen yetkiler (Ek : 3), 

7/10624 sayılı İhracatta Vergi ladesi Kararının HDTM'ye yetki veren maddeleri; 
Kararın ödemelerin yapılması başlığını taşıyan 22 nci maddesinde; 
İhracatta vergi iadesi Ödemeleri, imkânların elverdiği ölçüde en kısa sürede yapılır. Ancak 

şüpheli durumlarda ödemeler Bakanlık (HDTM) veya ilgili diğer Bakanlık (Protokole göre Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı) ve Kuruluşlar (T.C. Merkez Bankası) yetkilerince; inceleme, araştırma 
ve soruşturma işlemleri bitirilip sonuçlandırılıncaya kadar geciktirilebilir veya durdurulabilir. 

Durdurma kararı, söz konusu Bakanlık ve Kuruluşlar ile Bankaca en geç 3 gün içinde Ba
kanlığa (HDTM) bildirilir." denilmektedir. 

— Yine aynı Kararın yanlış ve fazla ödemelerin geri alınmasını düzenleyen 26 ncı maddesi 
ise; 

"Vergi iadesi mevzuatının yanlış uygulanmasından ya da ihracatçı adına yanıltıcı bilgi ve 
belge verilmesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadeleri, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve vergi mevzuatı çerçevesinde geri alınır. 

Banka, bu geri alma işlemini sağlamak, kolaylaştırmak ve hızlandırmak için her türlü fiilî 
ve hukukî tedbiri almaya yetkilidir." şeklindedir. 

Ayrıca aynı kararın 21 inci maddesine göre Bakanlık (HDTM) ödemelerin yapılmasında 
aranacak belgeleri belirlemeye, 54 üncü maddesiyle vergi iadesi oranlarında (düşürmeye veya 
artırmaya) değişiklik yapmaya yetkili kılınmıştır. 

Ancak 1987 yılında Vergi ladesi Kararlarında değişiklik yapan 86/11237 sayılı karar (Ek : 
13) ve bu karara ek 87/11509 sayılı kararla (Ek : 14) HDTM'nin bu yetkisi DPT'ye devredilmiş 
bulunmaktadır. Bu anlamda 1.1.1987 tarihinden sonra HDTM'nin bu yetkileri ortadan kaldı
rılmış, bu konuda karar verme organı DPT olmuştur. 

II. — İHRACAT İŞLEMLERİYLE t.V.t. İŞLEMLERİNE AİT KANUN, KARAR, TEB
LİĞ, GENELGE VE YAZILAR : 

1. 1985 yılına ilişkin 85/8859 sayılı İhracat Rejimi Kararının 1 inci maddesinde; 
"İhracatı artırmak, zamanında ve düzenli yapılmasını sağlamak Başbakanlık HDTM ile 

ilgili kamu ve meslek kuruluşlarının en önde gelen görevidir. 

Hiçbir görevli görev yapma gerekçesi ile ihracatçının faaliyetlerini engelleyemez. İhracata 
ait bütün bilgiler ilgili kuruluşlardan alınmadıkça ihracatçının üretimini ve mal sevkiyatını dur
duramaz." denilmektedir (Ek : 9) 

Bu maddenin gümrüklerdeki uygulamayı ve denetimin yetkilerini sınırlayıcı veya ihracat
çıya malın şevkinde ki gecikmeleri gidermeyi hedeflemiş bulunduğu anlaşılmaktadır. 

2. 261 sayılı ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak hükümetçe alınacak ted
birlere dair Kanun (Ek : 1); 

" Ürünlerimize dış satım gücü kazandırmak ve müteahhitlik hizmetlerini özendirmek ama
cıyla aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına; Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Dış satım, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinden dolayı vergi iadesi olanaklarından 
haksız olarak yararlanıldığının saptanması halinde bu yolla elde olunan vergi iadeleri ilgililer
den 6183 sayılı Yasa hükümleri uyarınca geri alınır." hükmünü taşımaktadır. 
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3. Bu hükümler çerçevesinde Bakanlar Kurulunca 7/10624 sayılı Karar 1975 yılında 
16.9.1975 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

— 7/10624 sayılı ihracatta vergi iadesi kararı yerine 86/11237 sayılı Karar 28.11.1986 tari
hinde yayımlanarak 1.1.1987 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. (Ek : 3) 

— Yine 11.2.1987 tarihinde 86/11237 sayılı karara ek 87/11509 sayılı karar 1.1.1987 tari
hinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. (Ek : 14) 

87/11509 sayılı ek kararla; "tVt Kararının uygulanması ile ilgili her türlü denetimi yap
maya veya yaptırmaya DPT yetkilidir." denilmektedir. 

Yine bu kararın 2 nci maddesinde; "..........-....... Şu kadar ki, eski ka
rar hükümlerine göre denetim elemanları tarafından Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlardan 
hareketle ihracatta vergi iadesi incelemesi tamamlanmış fakat raporları henüz işleme konul
mamış veya inceleme safhasında bulunan yahutta herhangi bir sebeple zaman aşımı süresinde 
incelenecek olan ihracat işlemleriyle ilgili dosyalar bu karar hükümleri çerçevesinde DPT'ce 
işleme tabi tutulur." denilmekte ve kararın 5 inci maddesi ise bu kararın 1.1.1987 tarihinde yü
rürlüğe girdiği belirtilmektedir. 

Böylece; Hazine Müsteşarlığında bu tarihe kadar işleme konulmamış bulunan tVt yönün
den düzenlenmiş raporların bu karar hükmü gereği DPT'ye gönderilmesi sağlanmış bulun
maktadır. 

4. 84/8860 sayılı KKDF Hakkında Karar (Ek : 19); 
Bu kararla T.C. Merkez Bankası nezdinde KKDF kurulmuş ve bu fonun kaynakları belir

tilmiştir. (Md. 3) Fondan yapılacak ödemeler ise 6 ncı madde de belirtilmiştir. 
Buna göre; bu fondan kimlere ve hangi oranlarda ödeme yapılacağı hüküm altına alınmış 

olup T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan tebliğle ödemeler gerçekleştirilmiştir. 
Bu Kararda ödemelerin yapılması ve durdurulması hususunda DPT'nın mı, yoksa T.C. 

Merkez Bankasının mı yetkili olduğuna dair açık bir hüküm bulunmamaktadır. 
5. İhracatta vergi iadesi kararlarının uygulanması hakkındaki talimat ne yazılar; 
a) DPT Teşvik Uygulama Başkanlığı 2.10.1985 tarihli ve 35478 sayılı Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem imzalı yazı. (Ek ; 6) 
Bu yazı ile; teşvik tedbirleriyle ilgili olarak HDTM'na yapılacak müracaat ve dokümanla

rın Devlet Planlama Teşkilatına intikal ettirilmesi emredilmiştir. 
b) 13.11.1985 tarihli ve 30.42 - ÎTD/340226 sayılı Bülent öztürkmen imzalı yazı. (Ek : 10) 
T.C. Merkez Bankası tdare Merkezine yazılan bu yazıda; 7.10.1985 tarihli t. Kaya Erdem'-

in yazısı ilgi tutularak; ihracatta vergi iadesi ödemelerinde şifai talimatlarla, 
— Durdurulmuş olan vergi iadelerinin ödenmesi, 
— Denetim elemanlarınca soruşturma yapılan firmalara vergi iadelerinin teminat mek

tubu karşılığında, soruşturma yapılmayan döneme ait vergi iadelerinin teminat mektubu aran
madan ödenmesi; 

gerektiği belirtilmiştir. 
Bu yazı ile DPT, HDTM'na ait tüm yetkileri (ödeme, durdurma, inceleme) uhdesine almış 

bulunmaktadır. Halbuki bu durum 7/10624'ün 22 nci maddesine aykırı bulunmaktadır. 
c) 20.11.1985 tarihli Protokol 
Bu protokol DPT yetkilileri ile T.C. Merkez Bankası yetkilileri arasında düzenlenmiş ve 

imzalanmıştır. (Ek : 11) 
Buna göre; 
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1. Tüm teşvik tedbirleri DPT Müsteşarlığınca yürütülecektir. Vergi iadelerinin firma, ül
ke ve gümrük çıkış beyannameleri bazında durdurulması hususunda HDTM'ca verilen yazılı 
ve şifai talimatlar dikkate alınmayacaktır. Böylece 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
22 nci maddesi iki kuruluş arasında yapılan bir protokolle ortadan kaldırılmıştır. 

2. ödemelerin yapılmasında tereddüt doğarsa, T.C. Merkez Bankası ve DPT yetkilileri 
arasında yapılacak toplantıda; ödeme yapılıp yapılmayacağı hususu değerlendirilecektir. 

3. T.C. Merkez Bankası Şubelerinde ödemeler sırasında talimatlarla belirlenen belgeler 
dışında ayrıca herhangi bir belge talep edilmeyecektir. 

4. T.C. Merkez Bankası Şubelerince resen vergi iadesi incelemesi talep edilmeyecektir. 
Protokolü imzalayanlar, DPT Müsteşar Muavini Bülent öztürkmen, Grup Başkanı Ethem Kül
han, Uzman Hüseyin Aslan, T.C. Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevi, Başkan Yardımcısı 
Zekeriya Yıldırım ile Necdet Kaya Sezer ve Selahattin Altıer isimli görevlilerdir. 

d) 17.4.1987 tarih ve 11562 sayılı Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem imzalı yazı (Ek : 27). 
e) 12.11.1987 tarih ve 38682 sayılı DPT çıkışlı Başbakan Turgut Özal imzalı yazı (Ek : 29) 

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA YAPILAN İŞLEMLER : 

A) İhracatta vergi iadesiyle ilgili olarak yapılan incelemeler (1985-1988) 

I. — HAZİNE KONTROLÖRLERİ RAPORLARI : 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında ihracatta vergi iadesi kararı yönünden yapılan in

celemeler Müsteşarlık Makamı onayına istinaden Hazine Kontrolörleri tarafından yürütülmüştür. 
7/10624 sayılı ihracatta vergi iadesi kararının 22 nci maddesine göre HDTM'ye verilen incele
me yetkisi nedeniyle Hazine Kontrolörlerince düzenlenen raporların asıl nüsnaları Kurul Baş
kanlığınca ilgili (inceleme onayını makamdan alan) ana hizmet birimine gereği için gönderil
miştir. Bu birim İhracat Genel Müdürlüğüdür. 

Hazine Kontrolörlerince ihracatta vergi iadesi yönünden toplam (166) adet rapor tanzim 
edilmiş ve bu raporlar gereği yapılmak üzere İhracat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

1982-1989 yılları arasında ihracatta vergi iadesi kararı uyarınca düzenlenen raporlarla; 

, — Firmalara haksız ödenen 79 797 124 278 TL. ihracatta vergi iadesi, 
— 9 280 785 208 TL. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi ve 
— 4 181 342 013 TL. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Priminin 6183 sayılı Kanun ge

reğince geri alınması istenilmiştir. 

İhracatçılara ödenen yukarıda sayılan teşvik primlerinin (İVİ, KKDF, DFİF) geri alınma
sından başka Hazine Kontrolörleri tarafından düzenlenen raporların sonuç bölümünde aşağı
daki işlemlerin yapılması talep edilmektedir. 

1. 84/8859 sayılı 1985 yılı İhracat Rejimi Kararının 12 nci maddesi hükmünün uygulan
ması :.••"• 

* a) Hazine zararının bir misli tutarıyla tazmin ettirilmesi, 
b) Firmaya bir yıldan 3 yıla kadar ihracat ve ithalattan men müeyyidelerinin uygulanması, 
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2. İhracat işleminde sahte evrak ve belge düzenlemişse bunları düzenleyen ve kullanan 
firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına Türk Ceza Kanunu yönünden suç duyuru
sunda bulunulması, 

3. Hayalî ihracatçı firma ve yöneticiler hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne hakkındaki kanun ve 1615 sayılı Gümrük Kanunları uyarınca inceleme ve soruşturma yap
mak üzere raporun bir örneğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilmesi, 

4. Diğer teşviklerin geri alınması (yatırım, ihracat,teşvik) yönünden işlem yapılmak Üze
re raporun bir örneğinin DPT'ye gönderilmesi, 

Hazine Kontrolörleri Kurulu raporların sonuç kısmında yer alan yukarıda 4 ana başlık 
altında belirtilen işlemlerin gereğinin yerine getirilmesini İhracat Genel Müdürlüğünden Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 7/10624 sayılı Kararın 22 nci maddesinde belirtilen yetkisi 
çerçevesinde talep etmiştir. 

B) İhracat Genel Müdürlüğünce genel mevzuat çerçevesinde yapılan işlemler : 
a) Raporda belirtilen ve HDTM tarafından yapılması gereken işlemlerin yerine getiril

memesi; , 
HDTM'ca yapılması gereken işlemlerden 1988 yılı sonuna kadar yapılmamış bulunanlar; 
1. İhracat Rejimi Kararının 12 nci maddesinde belirtilen ve ihracatçılara uygulanması 

gereken 
— bir yıldan üç yıla kadar ihracat ve ithalattan men müeyyidesi, 
— hazine zararının bir misli ile tazmin ettirilmesi, 
müeyyideleri ile 
TCK yönünden Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunma yetkilerinin HDTM'ca 

1988 yılı sonuna kadar kullanılmadığı anlaşılmıştır. (Ek : 80) 
1988 yılı sonuna kadar (TCK yönünden savcılıklara suç duyurusunda bulunma, ithalat 

ve ihracattan men cezası verilmesi, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 1918 ve 1615 sayılı Kanun
lar yönünden incelenmek üzere gönderilmesi gibi) raporların gereği için onaylar hazırlanmış, 
fakat yetkili makam (Müsteşarlık ve Bakanlık) tarafından imzalanmadığı veya uygun görül
mediğinden herhangi bir işlem yapılmamıştır. (Ek : 77) 

Bu anlamda raporlar 4 yıla yakın bir süre hiç bir işlem yapılmadan genelge, yazı ve tali
matlar çerçevesinde HDTM, DPT, Maliye ve Gümrük Bakanlığı arasında gidip gelmiştir. 

b) Raporların dolaşması dönemi (1984-1987) ve bu dönemde çıkarılan genelgeye göre ya
pılan işlemler : 

7/10624 sayılı İVİ Kararı yönünden Hazine Kontrolörlerince 1983, 1984, 1985 yıllarında 
düzenlenmiş bulunan raporlar ilgili bulunduğu ana hizmet birimlerine (ihracat Genel Müdür
lüğüne) gönderilmiştir. 

1, HDTM İhracat Genel Müdürlüğü kendisene intikal eden bu raporları; Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem imzalı 2.10.1985 tarih ve TUB 35478 sayılı yazı gereği 
DPT'na 11.10.1985 tarihinden 7.3.1986 tarihine kadar 14 ayrı yazı ile gönderilmiştir. (Ek : 78) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 



' • ' , . • ' • — . 8 0 — 

Ancak HDTM (İhracat Genel Müdürlüğü) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya 
Erdem'den raporların DPT'ye intikal ettirilmesine dair 2.10.1985 tarihli yazının alındığı ana 
kadar kendilerine intikal etmiş bulunan raporların gereği için onaylar hazırlanmış (TCK suç 
duyurusunda bulunma, ithalat ve ihracattan men cezası verilmesi, diğer teşvik tedbirleri yö
nünden işlem yapılmak üzere DPT'na gönderilmesi) fakat onaylar idarî kademece paraf edil--
diği halde Müsteşarlık Makamınca olur onayı verilmesine rağmen raporların gereği yerine ge
tirilmemiştir. (Ek : 77) 

Yine burada dikkati çeken diğer bir husus; HDTM'mn 7/10624 sayılı Kararın 22 nci mad
desiyle kendisinde bulunan yetkiyi bu raporları DPT'na göndermekle kullanmamış olduğu ve
ya bu yetkinin kendisine kullandırılmamış olduğu hususudur. 

Diğer bir ifadeyle raporların gereğini yapması gereken HDTM'dan bu raporların 7/10624 
sayılı tVt ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yetkisi ve ayrıca bu konularla ilgili de
netim birimi olmayan DPT'na gönderilmesinin istenmesinin nedeni anlaşılamamaktadır. 

2. DPT, önce 24.1.1986 tarih ve 2222 sayılı (Ek : 79) daha sonra 28.3.1986 tarih ve 10994 
sayılı (Ek: 65) (F. Kırnak imzalı) yazıları ile Hazinece teşkilatlarına intikal ettirilmiş raporların 
teşvik ve IVİ yönünden incelendiğini ve diğer hususlarla ilgili olarak Kanunî gereğine tevessül 
olunmasını talep etmiştir. 

DPT kendisine intikal eden raporları incelediğini belirtmekle beraber yapılan incelemede 
anılan teşkilatın ihracatçılara haksız Ödenen vergi iadelerinin geri alınması konusunda 6 aylık 
sürede hiçbir işlem yapmadığı tespit edilmiştir. . 

3. DPT'dan alınan kanunî gereğine tevessül olunmasına dair 28.3.1986 tarih, 10994 sa
yılı yazı üzerine keyfiyet İhracat Genel Müdürü müteveffa Uğur Ercan tarafından Müsteşarlık 
makamına ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'e arz edilmiştir. 

Ancak bilgi notundan anlaşıldığı üzere; bu konuda verilecek talimatın beklenmesi istenil
miştir. (EK : 80) 

Diğer bir deyişle raporların kanunî gereğine tevessül olunması hususunda bekletilmesi ta
limatı verildiği ortaya çıkmaktadır. 

Bu durum üzerine İhracat Genel Müdürlüğü 17.7,1986 tarihinde raporların kanunî gere
ğinin yerine getirilmesini teminen bir onay hazırlanmış ancak sözkonusu onaya Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem "olur" vermemiştir. (EK : 81) (Müteveffa Uğur Ercan'
ın kendi el yazısıyla yazdığı dosya notundan anlaşılmaktadır.) 

Daha sonra HDTM İhracat Genel Müdürlüğü 12.8.1986 tarih 76106 (EK : 82) ve 2.9.1986 
tarih ve 81213 sayılı (EK : 83) Müsteşar Vekili Yener Dinçmen imzalı yazı ile daha önce 16 ayrı 
yazı ile (11.10.1985-25.7.1986) DPT'na intikal ettirilmiş bulunan raporların asıllarını bu defa 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile TC Merkez Bankasına göndermek üzere geri istemiştir. 

4* DPT bu yazılar üzerine 10.9.1986 tarih ve 28138 sayılı yazıları ekinde 75 adet raporun 
asıllarını İhracat Genel Müdürlüğüne iade etmiştir. (Ek : 66) » 
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ihracat Genel Müdürlüğü yetkilileri bu tarihlerde kendilerine gelen raporları ne Maliye 
ne de TC Merkez Bankasına göndermemişlerdir. Halbuki bu raporlar Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile TC Merkez Bankasına gönderileceğinden bahisle DPT'dan istenmiştir. (Yener Dinç-
meri'in yazıları) 

Yine HDTM yetkilileri (İhracat Genel Müd. ve Makam) kendisinde toplanan bu raporla
rın gereğini yerine getirmeksizin 6 ay gibi bir sürede hiçbir işlem yapılmadan bekletmiş bulun
maktadır. 

Sonuç olarak 1983 - İ984 ve 1985 yıllarında İVİ ile ilgili 7/10624 sayılı karara göre düzen
lenen hayalî ihracat raporları; düzenlenmiş bulundukları tarihten itibaren geçen 3 yılı aşkın 
sürede HDTM, DPT arasında dolaşmış, gereği yapılmak istenmiş ancak Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı t. Kaya Erdem onaylamadığından raporların gereği yerine getirilememiştir. 

II. - 86/11237 ve 7/11509 sayılı İVİ hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Dönemi (1.1.1987 
ve sonrası) : 

HDTM ile DPT arasında 2.10.1985 -1.1.1987 tarihleri arasında dolaştırılan raporlar hiçbir 
işlem yapılmadan veya yaptırılmadan Bakanlar Kurulunca çıkarılan 86/11237 sayılı Karara ek 
7/11509 sayılı Karara kadar beklemiştir. Şöyle ki; 7/11509 sayılı Kararın 1 inci maddesi ile 
86/11237 sayılı Kararın 14 üncü maddesi değiştirilmiş ve buna göre, bu kararın uygulanması 
ile ilgili her türlü denetimi yapmaya veya yaptırmaya özel ve kamu kuruluşlarından bilgi ve 
destek talebine DPT yetkilidir. 

İlgili merci ve kuruluşlar ihracatta vergi iadesi ite ilgili olarak tereddüt veya tespit edilen 
durumlarda hiçbir işlem yapmaksızın durumu DPT'na intikal ettirirler." 

2 nci maddesinde; "Anılan Kararın (86/11237) geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İhracatta vergi iadesi oranları işlemleri yürürlükten kaldırılan karar hükümleri, ka
rarın yürürlüğe girdiği tarihten sonra fiilî ihracı yapılan işlemlere bu karar hükümleri uygula
nır 

Şu kadar ki, eski karar hükümlerine göre denetim elemanları tarafından Vergi Usul Kanu
nu ve diğer kanunlardan hareketle ihracatta vergi iadesi incelemesi tamamlanmış fakat rapor
ları henüz işleme konulmamış veya inceleme safhasında bulunan yahutta herhangi bir sebeple 
zamanaşımı süresinde incelenecek olan ihracat işlemleriyle ilgili dosyalar ve bu karar hüküm
leri çerçevesinde DPT'ca işleme tabi tutulur." 

4 üncü maddesinde; 13.12.1984 tarihli ve 84/8859 sayılı İhracat Rejimi Kararının 12 nci 
maddesinin 2 nci maddesinin 2 nci paragrafının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır." denil
mektedir. 

Yukarıda açıkça belirtilen kararın geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca; yetkilerin DPT'da 
toplanması üzerine; 
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1. HDTM (İhracat Genel Müdürlüğü) 162 adet rapor ve eklerini,2.3.1987 tarih ve 19938 
sayılı yazısı ekinde DPT'na göndermiştir. (EK : 84) 

Yine bu tarihten sonra 17.4.1987 tarih ve 11562 sayılı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
cısı Kaya Erdem'in talimatıyla da raporların DPT'na gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir. 
(EK: 27) 

İhracat Genel Müdürlüğünün 2.3.1987 tarihinde göndermiş olduğu 162 adet rapora, 
DPT'nin daha önce teşvik ve tVt yönünden inceleyip diğer konular yönünden gereğinin yapıl
ması için 10.9.1986 tarih Ve 28138 sayılı yazıları ekinde iade ettiği rapor asıl ve ekleri de dahil
dir. (EK : 66) . . 

Anlaşıldığı üzere İhracat Genel Müdürlüğü, 87/11509. sayılı Kararın yayımı tarihi olan 
25.2.1987'den önce, 10.9.1986 tarihinde kendisine intikal eden raporların gereğini yapmadan 
bu raporları bir kez daha DPT'na göndererek kendisine ait; 7/10624 sayılı kararın 22 nci mad
desinde ve 84/8859 sayılı kararın 12 nci maddesinde belirtilen yetkilerini kuüanamamış bulun
makta kalmayıp bu raporları Cumhuriyet savcılıklarına da sevk etmemiştir. 

Çünkü, DPT, 87/11509 sayılı Kararın 2 nci maddesinde ve Kaya Erdem'in 17.4.1987 tarih
li yazısında değinildiği üzere zamanaşımı süresinde incelenerek ihracat dosyalarının da teşki
latlarına gönderilmesini talep etmiştir. 

Daha sonra vergi iadesi konusunda Başbakan Turgut özal'ın imzasını taşıyan 12.11.1987 
tarih ve 38682 sayılı genelge HDTM'na gönderilmiştir. (EK : 29) 

Bu genelgedeki son paragraftan sonra yer alan cümle kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
görevliler yönünden hayli ilgi çekicidir. 

"Aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır." 

Bu tarihlerde yani raporların DPT'da toplandığı ancak herhangi bir işlem yapılmadığı dö
nemde "Ekonomik Suça, Ekonomik Ceza Verilmelidir" düşüncesinden hareketle o tarihlerde 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci maddesinde 26.5.1988 tarih 
ve 3450 sayılı Kanunla değişiklik yapılmak istenmiş ancak sözkonusu 3450 sayılı Kanun Cum
hurbaşkanlığı tarafından veto edilmiş ve şu hükümleri içeren madde yürürlüğe girmemiştir : 

. "Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar hakkın
da eşyanın FOB değerinin bir misli ağır para cezasına hükmolunur. Her türlü ihracat işlemle
rinde bir veya birden fazla kişinin önceden anlaşarak dahi olsa, gerçeğe aykırı beyanname veya 
belge ibrazı ile ihracata yönelik olarak ihracı fona tabi eşyada fon ödenmek suretiyle veya vergi 
iadesi, teşvik ve benzeri her türlü uygulamalarla devletten haksız menfaat sağlamaları halinde 
faillere sağlanan menfaatin iki misli veya buna teşebbüs etmeleri halinde sağlanmaya teşebbüs 
edilen menfaatin yarısı oranında ağır para cezası verilir. Ancak bu ceza menfaatin sağlanması 
halinde yirmi milyon liradan, buna teşebbüs edilmesi halinde beş milyon liradan az olamaz. 
Bu maddenin uygulanması halinde suç konusu madde ve eşyalar müsadere edilir. Hükmedilen 
para cezaları tecil edilmez. Para cezalarının tahsilinde 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki 
Kanunun 5 inci maddesi hükmü uygulanır." 
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Yukarıdaki hükümleri ihtiva eden 26.5.1988 tarih ve 3450 sayılı Kanunun 7.6.1988 tarihin
de veto edilmesinden 4 hafta sonra 6.7.1988 tarihinde, Devlet Bakanı Yusuf Bözkurt özal'a 
DPT'da bekleyen 162 adet raporun gereğinin yapılması hususunda "olur" onayı Başbakan Turgut 
özal tarafından verilmiştir. (EK : 67) 

Bu "olur" onayı üzerine DPT 8.7.1988 tarih ve 20866 sayılı yazısı ile (EK : 85) "Teşkilat
larına 2.3.1987 tarihinde intikal ettirilmiş bulunan incelenmesi tamamlanmış rapor ve dosyala
rın kesin rapor haline getirilmesini HDTM'dan istemiştir. 

Görüldüğü üzere 7/10624'e göre düzenlenen raporların ve incelemesi tamamlanmamış ra
porların gereğinin yapılması hususunda Başbakandan "olur" alınmasına kadar geçen 16 aylık 
süre zarfında DPT 86/11237 ve 87/11509 sayılı İhracatta Vergi tadesi Kararları ile kendisine 
verilen yetkilerden; 

Hakkında rapor olan ve olmayan firmalara vergi iadelerinin ödenmesini hemen sağladığı, 
ancak bu firmalardan vergi iadelerinin geri alınmasını ise 6.7.1988 tarihli Başbakan oluruna 
müteakip TC Merkez Banmasından ancak Ekim 1988 tarihinden itibaren istemeye başladığı 
anlaşılmıştır. 

Yani 1.1.1987 tarihinden 6.7.1988 tarihine kadar geçen sürede; 

a) 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği ihracatta vergi iadesi incelemeleri dur
durulmuş ve firmalara bu kararla yapılan lehe değişiklikle (imalatçı faturasının aranmaması 
vb.) hakkında düzenlenen raporla vergi iadesinin geri alınması talep edilenler veya vergi iadesi 
ödemeleri durdurulanlar dahil, vergi iadesi ödemelerinin yapılması (TC Merkez Bankası tdare 
Merkezi) DPT tarafından yazılan yazılarla sağlanmıştır. 

b) Daha önce 7/10624 sayılı karar döneminde (1983, 1984, 1985, 1986) yıllarında Hazi
ne Kontrolörlerince düzenlenmiş ve savcılıklara gönderilmesi gerekli raporlar hakkında geçen 
4 yıl (1987 tarihinden itibaren ise) 16 aylık sürede hiçbir işlem yapılmadığı gibi, 6.7.1988 tarihli 
onaydan sonra da bu yönde çalışma yapılmamıştır. 

— HDTM, 23.7.1988 tarih ve 88/489 sayılı makam onayı ile DPT'den 8.7.1988 tarihinde 
intikal eden dosyaların hangisinin tamamlanması gerektiğinin saptanması hususunda bir ko
misyon kurmuştur. (EK : 86) 

Bu komisyon tarafından incelenmesi gerekli görülen dosyalar 88/489 sayılı makam onayı 
ekinde Hazine Kontrolörleri Kuruluna gönderilmiştir. 

Bu arada Kurul Başkanlığı 30.5.1988 tarihinde Müsteşarlık Makamına 1988/6 sayılı onayla; 

" İthalat Genel Müdürlüğü ve İhracat Genel Müdürlüğüne gönderilen raporlarda 
talep edilen idarî işlemlerin adıgeçen birimlerce yerine getirildiği, ancak aynı raporda cezaî 
kovuşturma talep edilmiş ise, gerekli işlemin Kurul Başkanlığımızca yerine getirilmiş ol
duğu düşünülerek, ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmadığı tespit edil
miştir. 
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Bu nedenle,...... özellikle Türk Ceza Kanunu kapsamına giren ve Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulması gereken hususlar da saptanmış ise de, sözkonusu suç duyu
rusu işleminin bundan böyle Başkanlığımızca yerine getirilmesi, 

hususlarını tensiplerine arz ederim." denilerek Müsteşar Yavuz Canevi'nden "olur" almış 
bulunmaktadır. (EK : 87) . 

İncelendiğinde görüleceği üzere bu onay, Hazine kontrolörlerince yazılan raporların Müs
teşarlık birimlerince Savcılığa gönderilmediğinin öğrenilmesi üzerine alınmıştır. 

Onayla "Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusu işleminin bundan böyle Hazine Kontro
lörleri Kurulu Başkanlığınca yerine getirilmesi" kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla sözkonusu onay 
30.5.1988 tarihinden sonraki incelemeler ile o tarihte Kurul Başkanlığı nezdinde bulunan ra
porları kapsamaktadır. 

Daha önce (30.5.1988'dcn) incelemesi yapılmış ve ilgili birimlere gereği için gönderilmiş 
raporların bu onay dışında olduğu, açıkça anlaşılmaktadır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 16.7.1988 tarih ve 56277 sayılı.Yavuz Canevi imzalı ya
zısıyla kısaca : 

"8.7.1988 tarih ve 20866 sayılı yazılarının incelendiğini, inceleme konularının temeli
ni, Müsteşarlıkları (DPT) görev ve yetkileri içerisine giren haksız vergi iadesi alınması teşkil 
etmesi nedeniyle, raporların sonuçlarının bu ana konu itibariyle Müsteşarlıklarınca (DPT) ye
rine getirilmesini takiben, ödenen vergi iadesinin istirdadı dışında yaptırımları da gerekiyorsa, 
bu hususun görüşleriyle birlikte merciine (örneğin, Gümrük Kanununun suç saydığı hususlar 
için Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Ceza Kanununun ihlali halinde savcılıklara, kambiyo ve 
ihracat mevzuatındaki müeyyideler için Müsteşarlığımıza) intikal ettirilmesi ve bu merciler ta
rafından da fiilin mahiyetine göre gereğinin yapılmasının iktiza ettiği" 

belirtilmiştir. (EK : 88) 

DPT 1988 yılı Ekim ve Kasım ayından itibaren hemen hemen içeriği aynı olan üst yazılar
la raporları peyderpey TC Merkez Bankasına göndermeye başlamıştır. Aynı yazılar eksiz ola
rak HDTM ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilmiştir. 

HDTM'na gönderilen yazılarda DPT, raporların teşvik ve tvt yönünden teşkilatlarınca 
incelenip değerlendirildiğini, bu konularda Merkez Bankası ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
talimat verildiğini belirterek, raporda yer alan diğer hususlar hakkında ilgili mevzuat gereğin
ce işlem yapılmasını HDTM'dan istemiştir. 

HDTM Yusuf Bozkurt Özal imzalı 1.3.1989 tarih ve 139 sayılı makam onayının yazımı 
(27.7.1989 tarih ve 89/14232 sayılı ihracat Rejimi Kararı; bu kararla firmalara ihracat ve itha
lattan men müeyyidesi uygulaması kalkmıştır.) tarihine kadar hakkında ihracatta vergi iade-. 
sinden haksız yararlandığına dair rapor bulunan firmalara ihracat rejimi kararının 12 nci mad
desine göre 3 yıla kadar ihracat ve ithalattan men cezası uygulanmıştır. (EK : 89) 

Bu onayda, (89/139 sayılı Yusuf Bozkurt özal imzalı onay) dikkati çeken en önemli hu
sus; raporlar Cumhuriyet savcılığına gönderilmediği halde; firmalara ihracat ve İthalattan men 
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müeyyidesi uygulanabilmesi için adlî mercilerin nihaî kararının beklenmesi ve bu mercilerin 
vereceği karara'göre uygulamanın yapılması kararlaştırılmıştır. 

Onaydan, firmalara ceza verilmesi için raporların Cumhuriyet savcılığına gönderilmesi
nin gerektiği hususunun bilindiği anlaşılmaktadır. (Ancak raporların HDTM veya DPT neden 
Cumhuriyet savcılıklarına gönderilmediği hususu cevapsız kalmaktadır.) 

b) HDTM'ca 7/10624 sayılı Kararname döneminde 22 nci maddeye istinaden verilen ih
racatta vergi iadesi ödemelerinin durdurulması talimatları : 

HDTM İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 47 ihracatçı firmanın vergi iadesi ödemeleri 
kısmî veya genel olarak durdurulmuştur. 

Ancak, bu işlem 86/11237 sayılı kararın Ek 1 inci maddesinde yer alan lehe olan hüküm
lerin uygulanacağına dair hüküm ile buna dair çıkarılan genelgelerle (Bülent öztürkmen ve 
Başbakan Turgut özal imzalı genelgeler) ortadan kaldırılmış, diğer bir deyişle firmaların dur
durulan vergi iadelerinin Ödenmesi sağlanmıştır. (TC Merkez Bankasına özellikle B. öztürk-
men'ce gönderilen yazı ve talimatlar çerçevesinde.) 

c) İdarî müeyyidelerin geç tatbik edilmesi; 

— HDTM İhracat Rejimi Kararının 12 nci maddesinde yer alan müeyyideleri Ekim 1988 
tarihinden itibaren, yani, 6.7.1986 tarihli Başbakan Turgut özal'm olurundan sonra uygula
maya başlamış, böylece firmalara 2.10.1985'den Ekim 1988 tarihine kadar müeyyide tatbik et
memekle bu firmaların hayalî ihracat işlemlerinin sağlanmış, hayatî ihracatları engellenmemiştir. 

Ayrıca bu müeyyidelere 27,7.1989 tarihinde 87/139 sayılı onay çerçevesinde çıkarılan 
87/14232 sayıü İhracat Rejimi Kararı ilgili httkmü uyarınca son verilmiştir. (EK : 76) Bu süre 
içinde ihracat ve ithalattan men edilen firma sayısı 141'dir. 

Ancak burada dikkati çeken diğer husus bu firmaların çoğu faaliyetlerine son verdikten 
sonra ihracat ve ithalattan men edilmiştir. Yani firma kendiliğinden kapanmış HDTM'da bu 
firmalara kapandıktan çok sonra ihracat ve ithalattan men ettiğini bildirmiştir. Oysaki firma
ların faaliyetlerine son verdiği denetim elemanlarının raporlarında açık olarak belirtilmiş bu
lunmaktadır. 

Böylece; iş işten geçtikten sonra uygulamaya kalkışılan müeyyideler gerçek müeyyide ta
nımına girmemiş ve hiçbir şey ifade etmemiştir. 

— Yine hayatî ihracatçılara haksız ödenen vergi iadelerinin bir misli ile geri alınmasına 
dair 84/8859 sayılı 1985 yılı İhracat Rejimi Kararında yer atan; 

"fiilinden doğan Hazine zararının bir misli ile geri alınması" hükmü 87/11509 sayılı ka
rarla 25.2.1987 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 

İşin ilginç yanı bu hüküm zaten raporlar 1985-1987 tarihleri arasında HDTM ve DPT ara
sında dolaştırıldığından hiç tatbik kabiliyeti bırakılmamış veya bu konuda hazırlanan onayla
ra "olur" verilmediğinden uygulatılmamıştır. 
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HAZtNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINDA CUMHURİYET SAVCILIĞINA 
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK BİRİM VE İLGİLİ ÖNEMLİ OLAY : 

Komisyonumuzca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, Müsteşarlığın kuruluş tarihi olan 
1983 yılından bugüne kadar hayalî ihracat olarak bilinen konuda Hazine Kontrolörleri tarafın
dan düzenlenen ve suç teşkil eden işlemleri içeren raporların uygulamaya konulması açısından; 
yasal çerçeve, uygulama, idarî düzenleme ve teammüller ile işlemlerin dayanakları hakkında 
bilgi istenilmiş (EK : 90) gelen cevabî yazılarda; 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3274 sayılı Kanun
da, İhracatta Vergi ladesi (Hayalî İhracat) yönünden düzenlenmiş raporların hangi birim tara
fından Cumhuriyet savcılıklarına gönderilmesi gerektiği hakkında açık bir hüküm mevcut bu
lunmadığı, sözü edilen Kanunun ne denetim birimlerini ve ne de ana hizmet birimlerini tanzim 
eden hükümleri içinde, bu birimlerin Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunacak
larını amir bir hükme rastlanılmadığı, Hazine Kontrolörleri Kurulunun konuya açıklık getirir 
mahiyette olmak üzere 30.5.1988 tarihli makam onayını alarak raporların savcılığa intikalini 
bizzat yerine getirme uygulamasını başlattığı belirtilmektedir. (EK : 91, 92) 

Gelen cevabî yazılardan; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi Başbakanlığa bağlı çok 
önemli bir kurumun kuruluşundan, Müsteşarlık onayı alınan 30.5.1988 tarihine kadar suç teş
kil eden bir konuda hangi birim tarafından Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulu
nacağı konusunun ne kuruluş kanununda ne de kendi diğer mevzuatlarında bulunmaması dik
kat çekici bulunmuştur. 

Bu duruma göre 1983 yılından 30.5.1988 tarihine kadar hayalî ihracatla ilgili raporların 
Cumhuriyet savcılıklarına hangi birim tarafından gönderilecekleri hususu Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının Kuruluş Kanunu ve mevzuatında açıkça yer almadığı gibi bu derece önem 
arz eden bir konunun Müsteşarlıkça 5 yıllık bir zaman içerisinde ele alınıp kendi iç bünyelerin
de halledilmemiş olması, raporların uzun süre suç duyurusunda bulunulmadan bekletilip, ce
za zamanaşımına uğratılması neticesini doğurmuştur. 

HAYALÎ İHRACATIN MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI YÖNÜ 

I. — GENEL AÇIKLAMA : 
14.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Maliye ve Güm

rük Bakanlığının kurulması, teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 
Sözkonusu KHK'ye göre, ihracat işlemlerinin denetimi ve uygulanması KHK'nın 8 inci 

maddesinde belirtilen anahizmet birimlerinden aynı maddenin (a) fıkrasında belirtilen Başhu-
kuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, (d) fıkrasında belirtilen Gelirler Genel Mü
dürlüğü, (0 fıkrasında belirtilen Gümrükler Genel Müdürlüğü, (g) fıkrasında belirtilen Güm
rük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sonradan denetimin ifası, ağır
lıklı olarak Gelirler Genel Müdürlüğünde Gelirler Kontrolörleri, Gümrükler Genel Müdürlü
ğünde ise Gümrük Kontrolörlerince yapılmaktadır. 

Yine aynı KHK'nın 19 uncu maddesinde belirtilen Danışma ve Denetim Birimlerinden 
(a) fıkrasında belirtilen Teftiş Kurulu ile (b) fıkrasında belirtilen Hesap Uzmanları Kurulu, ih
racat suiistimallerinin incelenmesini ve/veya soruşturmasını yapmaktadır. 

Bu birimlerle, birimlerin yaptığı iş ve işlemlere ilişkin geniş ve ayrıntılı açıklamalar aşağıdadır. 
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II. — DENETİM BİRİMLERİ : 
A) Görev ve Yetki : 
Maliye ve Gümrük'Bakanlığı merkez kuruluşundaki denetim birimi olan Teftiş Kurulu Baş

kanlığı, Maliye müfettişleri ile Gümrük müfettişlerinden oluşmaktadır. 178 sayılı KHK'nin 20/a 
maddesinde Maliye müfettişlerinin görev ve yetkileri, 20/b maddesinde de Gümrük müfettişleri
nin görev ve yetkileri yer almaktadır. Keza, merkez kuruluşundaki diğer bir denetim birimi olan 
Hesap Uzmanları Kurulunun görev ve yetkileri ise aynı KHK'nin 21 inci maddesinde açıklanmıştır. 

Diğer yandan; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesine göre maliye müfettişleri, hesap uz

manları ve bunların yardımcıları vergi inceleme yetkisine sahiptirler. (Gelirler kontrolörleri ile 
bunların stajyerleri vergi kontrol memurları da vergi inceleme yetkisine, aynı maddeye göre 
haizdir.) 

7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 26 ncı maddesine göre vergi iadesi mevzuatının 
yanlış uygulanmasından ya 4a ihracatçı adına yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı ge
reksiz olarak ödenen vergi iadeleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve vergi 
mevzuatı çerçevesinde geri alınır, hükmü ile Vergi Usul Kanununa göre inceleme yetkisi bulu
nan yukarıda sayılan denetim elemanları ihracat işlemlerinin denetimine yetkili kılınmıştır. (11237 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatta vergi iadesi vergi mevzuatından çıkartılarak, bu ko
nuda denetim yetkisinin DPT Müsteşarlığına verilmesi nedeniyle, 7/10624 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararında düzenlenen yetki 1986 yılı sonuna kadar kullanılabilmiştir.) 

İhracat suiistimalleri aynı zamanda 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 
hükümleri ile 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerini ihlal etmektedir. 1918 sayılı Yasanın 
3 üncü maddesi ve Gümrük Kanununun çeşitli maddelerinde, ihlalin incelenmesi, meni, takibi 
ve tahkiki yetkisi gümrük müfettişleri ile bunların yardımcılarına verilmiştir. (Bu yetkiye güm
rük kontrolörleri ile bunların stajyerleri de sahiptir.) 

B) Yapılan İşler : 
a) Teftiş Kurulu; 
1. Maliye Müfettişleri : 
Maliye müfettişleri tarafından 1984 ile 1990 yılları arasında doğrudan doğruya yapılmış 

herhangi bir ihracatta vergi iadesi incelemesi bulunmamaktadır. Maliye müfettişleri, Katma 
Değer Vergisi Kanunu gereğince ihracat istisnasından yararlanan vergi mükelleflerine ait KDV 
iadesi incelemeleri yapmışlardır. Sözkonusu incemelere de birer vergi incelemesi olup ilgili mev
zuat dairesinde işlemleri sonuçlandırılmıştır. 

Bunun yanı sıra, maliye müfettişlerince KDV iadesi incelemesi yapılırken ihracatın gerçek 
olmadığına dair bilgilerelde edilmişse, 11237 sayılı Kararname çerçevesinde işlem yapılması 
için DPT'na gönderilmek üzere görüş ve öneri niteliğinde yazı veya basit rapor düzenlenmiştir. 
Düzenlenen bu belgeler Teftiş Kurulu Başkanlığı veya Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler 
Genel Müdürlüğü aracılığıyla DPT'na gönderilmiştir. 

2. Gümrük Müfettişleri : 
Olay, gümrük müfettişlerince 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Yasa çerçeve

sinde ele alınıp değerlendirilmiştir. İhracat suiistimalleri, gümrük müfettişlerine, ya da müfet-
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tiglerce yapılan teftiş vs diğer tnccicnıdcr cımoıruîr, fUrk@dttm§ıİyfo veya doğrudan Tbftlp Kuru
luna ve gümrük müfettişlerine yapılan ihbarlarla intikal etmiştir. Gümrük müfettişlerine inti
kal eden ihracat işleminin gerçekliliği; ihracata konu eşyanın yurt içinde üretim biçim ve imkâ
nı, temin edilebilme biçim ve imkânı, kıymetinin araştuımlası, gönderildiği ülke gümrük ma
kamları ile sanayi ve ticaret odaları aracılığıyla (gönderilen ülkenin) alıcı firma nezdinde yapı
lan araştırmalarla, ilgililerin ifadelerine başvurulması sonucu saptanmaya çalışılmaktadır. İh
racat işlemine ilişkin inceleme ve araştırmalar yurt içinde kısa sürede bitirilmesine karşın, yurt 
dışı araştırmalarının sonucu gecikmelerle alınabilmektedir. 

Yukarıda açıklandığı biçimde gümrük müfettişlerine intikal eden ihracat suiistimalleriyle 
ilgili olarak Komisyonun çalışmaya başladığı tarih esas olmak üzere ihracatçı 130 adet firma 
için 51 adet soruşturma raporu düzenlenerek bizzat müfettişlerce ilgili Cumhuriyet savcılıkla
rına intikal ettirilmiştir. Ayrıca, raporların yeteri kadar örnekleri, bilgi ve diğer kuruluşlara 
gereği yapılmak üzere gönderilmesi için (DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, Merkez 
Bankası vb.) Teftiş Kurulu Başkanlığına yine müfettişlerce verilmiştir. Diğer yandan, halen 14 
adet bakan onayına bağlanmış ihracat suiistimali soruşturması devam etmektedir. 

3. Hesap Uzmanları Kurulu : 
Hesan Uzmanları Kurulu ihracat teşvikleri ile ilgili incelemelere 1984 yılında başlamıştır. 

Bu incelemeler 1992 yılına kadar sürmüş ve bu süre içerisinde hesap uzmanlarınca 145 adet 
rapor tanzim edilmiştir. 

Tanzim edilen 145 raporun 14 tanesinde ihracat gerçekleştiği için eleştiri konusu yapılan her
hangi bir durum saptanmamıştır. Geriye kalan 131 raporda ise yapıldığı iddia edilen ihracatların 
gerçekleşmediği saptanarak raporlar incelemeyi talep eden kurumlara gönderilmiştir. (EK : 93) 

Hesap uzmanlarınca tanzim edilen 145 rapora ilişkin özet bilgi aşağıdaki gibidir : 
Rapor sayısı : 145 
Tenkit edilen : 131 
C. savcılığına sevkedilen : 131 -
DPT'na gönderilen : 40 
HDTM'na gönderilen : 62 
Gelirler Genel Müdürlüğüne gönderilen : 112 
ihracat mevzuatı açısından bakıldığında hesap uzmanlarınca düzenlenen raporlar, 7/10624 

ve 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına göre yapılan incelemeler olmak üzere iki ayrı 
bölümde değerlendirilebilir. 

1. 7/10624 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararma Göre \apılan İncelemeler : 
7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 26 ncı maddesinde, "vergi iadesi mevzuatının yanlış 

uygulanmasından ya da ihracatçı adına yanılüa bilgi ve belge verilmesinden dolayı gereksiz olarak 
ödenen vergi iadeleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve vergi mevzuatı çerçe
vesinde geri alınır." denmektedir. Karara göre ihracatta vergi iadesinde vergi mevzuatı uygulana
caktır. 7/10624 sayılı kararın yürürlükten kalkma tarihine (1.1.1987), kadar hesap uzmanları "ihra
catta vergi iadesi raporu" adı alünda düzenledikleri raporlarda vergi mevzuatını uygulamış ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınmasını sağlamak 
üzere raporların üçer örneklerini mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine göndermişlerdir. Ayrıca 
inceleme sırasında cezaî kovuşturmayı gerektiren bir durum tespit edildiğinden incelemeyi yapan 
hesap uzmanı tarafından suç raporu tanzim edilerek, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367 nci mad
desindeki yetki ve sorumluluğa göre ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. 
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Ayrıca ilgili rapor, incelemeyi talep eden kuruma da gönderilmiştir. 
2. 86/11237 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Göre Yapılan İncelemeler : 
86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14 üncü maddesi ile sözkonusu kararın uygu

lanması ile ilgili her türlü denetimi yapmaya, özel ve kamu kuruluşlarından bilgi istemeye Dev-r 
let Planlama Teşkilatı yetkili kılınmıştır. Ayrıca; 7/10624 sayılı kararda bulunan "vergi mevzu
atı çerçevesinde geri alınır" hükmü 86/11237 sayılı kararda yer almadığından incelemelerin vergi 
kanunlarına göre yapılma ve vergi mevzuatını uygulama imkûnı kalmamıştır. 

Hesap uzmanları tarafından 1987-1992 arasında yapılan incelemelerin iki dayanağı vardır. 
İlki/incelemenin denetime yetkili olan DPT'ca talep edilmesi, ikincisi ise, ihracatla ilgili suiis
timalin Katma Değer Vergisi iadesi incelemesi sırasında tespit edilmesi halleridir. 

Bilindiği gibi, ihracat konusu malla ilgili fatura ve benzeri vesikalarla gösterilen Katma 
Değer Vergisinin iadesi sözkonusu olabilmektedir. Bu iadenin yapılması, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve tebliğlerle şartlara bağlanmıştır. Söz
konusu tebliğ ye yönetmeliğe göre belli tutarları aşan KDV iadelerinin inceleme sonucunda ya
pılması esası'getirilmiştir. 

Hesap uzmanlarınca KDV iadesi incelemesi sırasında ihracat teşvikleri ile ilgili tenkidi ge
rektiren bir durum tespit edildiğinde veya DPT tarafından İnceleme talebi yapıldığında konu 
ile ilgili bilgi raporları ve/veya görüş yazıları tanzim edilerek BKK'na göre denetime yetkili kı
lınan DPT'na gönderilmiştir. İnceleme sırasında cezaî kovuşturmayı gerektiren bir durum 
tespit edildiğinde yine 1987'den öncesinde olduğu gibi incelemeyi yapan hesap uzmanı tarafın
dan suç raporu tanzim edilerek ilgili Cumhuriyet savcılıklarına gönderilmiştir. 

Hesap uzmanları tarafından tanzim edilen raporları gösteren kapsamlı bir liste raporu
muza eklenmiştir. (EK : 93) x 

III. — GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
1. GELİRLER KONTROLÖRLERİNCE YAPILAN İNCELEMELER : 
7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükte olduğu dönemde, gereksiz yere ihra

catta vergi iadesi alınmasına yönelik incelemeler genellikle ihraç mallarının gerçek maliyetleri
nin tespitine ilişkin bulunmaktadır. Bu çerçevede düzenlenen raporlar yürürlükteki mevzuat 
gereği otomatikman ilgili vergi dairesine intikal ettirilmiş ve vergi dairelerince resen işleme ko
nulmuştur. 

Gelirler kontrolörleri, düzenledikleri raporlar sonucunda yapılan işlemlerle ilgili olarak, 
gerek vergi daireleri, gerekse Bakanlık aleyhine yaratılan ihtilafların duruşmasında dinlenme 
taleplerini de yerine getirmişlerdir. 

Gerek ihracatı teşvik tedbirleri ile ilgili incelemelerde, gerekse Katma Değer Vergisi ihra
cat istisnası ile ilgili incelemelerde, ihracatın gerçek olmadığı veya ihracatın gerçek olduğu hal
de ihraç edilen malınfi yatının yüksek gösterilmesi suretiyle gereksiz yere ihracatı teşvik tedbir
lerinden yararlananlar veya bunlara sahte fatura düzenleyen kişi ve kuruluşlar nezdinde DPT 
Müsteşarlığınca istenilmesi halinde teşvik mevzuatı açısından incelemeler yapılmaktadır. 

İhracatçı ya da ihracatçılara mal temin eden kişi ve kuruluşlardan, suç teşkil eden fiiller 
nedeniyle gelirler kontrolörlerince süç raporu düzenlenmiş olması halinde; suç duyuruları in
celemeyi yapan gelirler kontrolörlerince 1918 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanununun ilgili hü
kümleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına doğrudan yapılmaktadır. 
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Gelirler Genel Müdürlüğü gelirler kontrolörleri tarafından teşvik mevzuatı çerçevesinde 
yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 50 adet rapora ilişkin bilgileri içeren liste raporu
muza eklenmiştir. (EK : 94) 

2. HAKSIZ YERE YARARLANILAN TEŞVİK ÖDEMELERİNİN DEVLETÇE GE
Rİ ALINMASI PROSEDÜRÜ : 

A) İHRACATTA VERGİ İADESİ : 
Hükümetçe alınacak tedbirler konusunda 261 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden, 

mamullerimize ihraç gücü kazandırmak amacıyla alınacak önlemlere ilişkin esasları düzenle
yen 9.9.1975 tarih ve 7/10624 sayılı İhracatta Vergi İadesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı çı
karılmıştır. Bu kararda yanlış ve fazla ödemelerin geri alınması hususu da düzenlenmiş ve 26 
ncı madde ile; "vergi iadesi mevzuatının yanlış uygulanmasından ya da ihracatçı adına yanıltı
cı bilgi ve belge yerilmesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadeleri, Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve vergi mevzuatı çerçevesinde geri alınır." hükmü öngörül
müştür. 

Bu nedenle, öncelikle geri alınacak vergi iadeleri için 6183 sayılı Kanun uyarınca ödeme 
zamanın tespit edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan 
8.8.1984 tarih ve 2242339-186/53045 sayılı iç genelge de (EK : 95) bu husus açıklığa kavuşturu
larak, gereksiz yere ödenen vergi iadelerinin tahsili için, ihracatçılara 6183 sayılı Kanunun 37 
nci maddesi hükmü uyarınca 1 aylık ödeme süresi verileceği, bu sürede ödenmeyen vergi iade
lerinin anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte aynı 
Kanunun 54 ve müteakip maddelerine göre takip ve tahsil edileceği belirtilmiştir. 

Bu düzenleme üzerine, yapılan incelemeler sonucu gereksiz yere ihracatta vergi iadesi al
dığı tespit edilen mükellefler hakkında düzenlenen raporlar doğrudan, ilgili vergi dairelerince 
işleme konulmuş ve 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre düzenlenen tebliğnameler ile 
mükelleflere 1 aylık ödeme süresi verilerek gereksiz yere alındığı saptanan ihracatta vergi iade
lerinin geri ödenmesi, tanzim edilen ceza ihbarnameleri ile de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre kesilen kaçakçılık cezaları talep edilmiştir. Vergi dairelerinin tahsilat işlemle
ri üzerine yaratılan ihtilaflarda genellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığı taraf olduğundan, ihti
laf aşamaları bu Bakanlıkça takip edilmiştir. Bu kararların iptali için mükellefler Danıştay Baş-
kanlığında ihtilafı devam ettirmiş olup, Daniştayca sözkonusu meblağların kaçakçılık cezalan 
terkin edilmiştir. 

İhracatta vergi iadesine ilişkin hükümleri düzenleyen 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı, 1.1.1987 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 28.11.1986 tarih ve 86/11237 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Sözkonusu kararın 12 nci maddesi ile, yanlış ve fazla ödemelerin geri alınması hususu dü
zenlenmiş, vergi iadesi mevzuatının yanlış uygulanmasından ve ihracatçı adına yanıltıcı bilgi 
ve belge verilmesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadelerinin ödendikleri tarihten iti
baren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanacak ge
cikme zammı ile birlikte geri alınacağı hükme bağlanmıştır. 

86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandıktan sonra Başbakanlık DPT Müsteşar
lığı Teşvik Uygulama Başkanlığınca Bakanlığa gönderilen gerek 22.4.1987 tarih ve 11666 sayılı 
yazıda (EK : 64) gerekse aynı mahiyette olan 12.11.1987 tarih ve 38676 sayılı yazıda (EK : 29) özetle; 
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1.1.1987 tarihinden önce raporu tanzim edilenler hakkında mukteza tayininin DPT'nın yet-, 
kişi dahilinde olduğu, 

ihracatçının ihraç ettiği maldan dolayı geri alınması gereken KDV incelemesi sırasında ve
ya yasaların öngördüğü vergi denetlemelerinde gerek kendisinin gerekse imalatçıların defter 
ve belgelerinde yasalara aykırı, kasıtlı veya kasıtsız hususlar tespit edilmiş olması halinde yasal 
işlemlerin Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunları çerçevesinde yürütüleceği, bu konunun 
yetkili merciinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı olduğu, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yürütülen bu işlemler ile DPT'nın yetkisine verilen ihra
catta vergi iadesi sisteminin birbiriyle ilişkisi olmayıp, bunun karıştırılmaması gerektiği vurgu
lanmıştır. 

Mevzuatta böyle bir değişiklik yapılınca Bakanlıkça da uygulamaya ilişkin yeni düzenle
meler yapılma ihtiyacı doğmuş ve ihracatı teşvik tedbirleri çerçevesinde gereksiz yere ödendiği 
tespit edilen meblağların ne şekilde geri alınacağı hususuna açıklık getirmek amacıyla 7.3.1987 
tarih ve 19355 sayılı İç Genelge (EK : 25) düzenlenmiş ve teşkilata da duyurulmuştur. 

Bu çerçevede ihracat işlemleri incelenen firma ve şahıslar hakkında denetim elemanların
ca düzenlenen raporlardan, anılan Müsteşarlıkça işleme konulması talimatı verilen raporlar, 
TC Merkez Bankasınca bu firma ve şahıslara Ödenen teşviklerin tespiti ve öncelikle sözkonusu 
ihracatçıların geri ödemeleri gereken meblağlar açısından haberdar edilmesinin sağlanması ama
cıyla anılan bankaya intikal ettirilmektedir. TC Merkez Bankasının ilgili şubelerince de gerek
siz yere ödenen sözkonusu meblağların geri ödenmesi için bu teşviklerden yararlanan firma 
ve şahıslara duyuru yapılmakta, tahsilatın yapılamaması halinde de bu banka şubelerince (6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde) tahsilatın takibi açı
sından durum ilgili vergi dairelerine bildirilmektedir. 

86/11237 sayılı ihracatta vergi iadesi kararının uygulama esasları da 87/3 sayılı ihracatta 
vergi iadesi tebliği ile tespit edilmiştir. (EK : 15) 

Bu tebliğ ile özel ödeme zamanı belirlenmiş olup, TC Merkez Bankasınca verilecek 7 iş 
günü olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle, 86/11237 sayılı Karar kapsamında geri alınması gere
ken ihracatta vergi iadeleri için vergi dairelerine tebliğname düzenlenerek 1 aylık süre verilmesi 
mümkün olamamış ve tahsilat işlemlerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenen ödeme emri tebliği ile başlanılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak vergi dairelerince ve TC Merkez Bankasınca yapılacak işlemler 89/19300 
sayılı yazı (EK : 96) ve 89/1 sayılı İç Genelgeler (EK : 16) ile teşkilata duyurulmuştur. 

Bu şekilde devam ettirilen tahsilat işlemleri vergi daireleri tarafından takip edilmektedir. 
Gereksiz yere ödendiği tespit edilen ve DPT Müsteşarlığınca işleme konulması talimatı verilen 
raporlar üzerine TC Merkez Bankasınca tahsilat yapılamaması üzerine ihracatçı firma ve şa
hısların bağlı bulunduğu vergi dairelerince tahsilat amacıyla başlatılan takip işlemleri mükel
lefler tarafından ihtilaflı hale getirilmekte ve yaratılan ihtilaflarda da genellikle Bakanlığın ta
raf gösterilmesi nedeniyle mahkemelere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan savunma
lar gönderilmektedir. 

Ancak sözkonusu ödeme emirleri ihracatçı firma ve şahıslar tarafından Maliye ve Güm- . 
rük Bakanlığı aleyhine ihtilaflı hale getirilmiştir. Bu ihtilaflar üzerine idare mahkemelerince 
verilen muhtelif kararlarda "ihracatta vergi iadelerinin geri alınmasını sağlamak amacıyla 
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6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre tebliğname düzenlenmeden doğrudan ödeme emri 
tebliği suretiyle tesis edilen işlemlerde isabet bulunmadığı*' gerekçesiyle ödeme emirlerinin ip
tali cihetine gidilmiş ve Danıştayca bu yönde verilen kararlar Bakanlığa ulaşmaya başlamıştır. 

Ayrıca konu ile ilgili olarak Gelirler Genel Müdürlüğünce Danıştay görüşüne başvurul
muş (EK : 97) ve Danıştaydan alınan istişarî görüşte (EK : 98) 

— 86/11237 sayılı İhracatta Vergi ladesi Kararı kapsamına giren ihracatta vergi iadeleri
nin takip ve tahsiline ödeme emri yerine 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre 1 aylık 
ödeme süresi verilmek suretiyle başlanması, 

— ihracatta vergi iadesi karan kapsamına giren alacaklar yönünden beş yıllık tahsil za
manaşımının, 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre verilen bir aylık ödeme süresinin bi
tim tarihi vade günü olduğundan, bu tarihi izleyen takvim yılından itibaren işlemeye başlaması, 

gerektiği yönünde mütalaada bulunulmuştur. 
Buna göre, gereksiz yere ihracatta vergi iadesi alan kişi ve kuruluşların zamanaşımı defini 

ileri sürmeleri halinde, bu defileırinin yasal dayanaktan yoksun bulunduğu Damştayın istişarî 
görüşünde de açıkça ortaya konulmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla gerçek dışı ihracat nedeniy
le gereksiz yere yapılan ödemeler, düzenlenecek tebliğname ile her zaman geri istenebilecektir. 

Bu nedenle yargı mercilerince verilen kararlar da dikkate alınarak bundan böyle uygula
manın aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi uygun görülmüş ve uygulamanın bu şekilde ya
pılacağı hususunda 91/1 No, lu tç Genelge yayımlanarak teşkilata duyurulmuştur. (EK : 99) 
Bu genelge ile uygulamada; v 

*— 1.1.1987 tarihinden önce fiilî ihracı yapılan ve 7/10624 sayılı Karar hükümlerine göre, 
Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlardan hareketle denetim elemanlarınca incelemeye alınan 
ihracatta vergi iadesi dosyalarından, incelemesi sonuçlanarak, rapor sonuçlan 25.2.1987 tari
hine kadar mükellefe tebliğ edilmiş ya da yargı mercileri nezdinde ihtilaflı hale gelmiş olanlar 
hakkında 7/10624 sayılı karar hükümleri, 

— 1.1.1987 tarihinden önce fiilen yapılan ihracat dolayısıyla ödenen ihracatta vergi iade
lerine (ödeme 1.1.1987 tarihinden önce yapılmış olsa dahi) ilişkin olup, 25.2.1987 tarihinde in
celeme safhasında bulunan ya da incelemesi sonuçlandırıldfğı halde rapor sonuçları 25.2.1987 
tarihine kadar mükellefe tebliğ edilememiş olan ihracatta vergi iadesi dosyaları ile fiilî ihracı 
1.1.1987 tarihinden sonra yapılan ihracata ilişkin ihracatta vergi iadesi dosyaları hakkında 
87/11509 sayılı Kararla değişik 86/11237 sayılı karar hükümleri, 

esas alınmaktadır. 
Bilindiği gibi 7/10624 sayılı Kararın "Yanlış ve Fazla ödemelerin Geri Alınması" başlıklı 

26 nci maddesinde, "vergi iadesi mevzuatının yanlış uygulanmasından ya da ihracatçı adına 
yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadeleri, Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve vergi mevzuatı çerçevesinde geri alınır" hükmü 
yer almıştır. ' 

Sözkonusu kararda, gecikme zamlarının hangi tarihler arasında hesaplanacağına ilişkin 
özel bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle, öncelikle geri alınacak vergi iadeleri için 6İ83 
sayılı Kanun uyarınca ödeme zamanının tespit edilmesi zorunluluğu doğmuş, 8.8.1984 tarih 
ve 2242339-186/53045 sayılı genelgede de bu husus açıklığa kavuşturularak, gereksiz yere öde-

. nen vergi iadelerinin tahsili için, ihracatçılara 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uya-
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nnca 1 aylık ödeme süresi verileceği, bu sürede ödenmeyen vergi iadelerinin anılan Kanunun 
51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte aynı Kanunun 54 ve müteakip 
maddelerine göre takip ve tahsil edileceği belirtilmiş olduğundan, 7/10624 sayılı Karar kapsa
mına giren ihracatta vergi iadeleri için 1.1.1987 tarihine kadar yapılmış olan işlemlerde herhan
gi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, 1989/1 seri No. lu İhracatta Vergi ladesi tç Genelgesinde belirtildiği üzere, 
gerek 7/10524 sayılı Karar, gerelcse 86/11237 sayılı karar kapsamına giren ve haksız yere öden
diği saptanan ihracatta vergi iadelerinin geri alınmasında, kaçakçılık cezası uygulanmayaca- ' 
ğından bu konuda yeni ihtilaf yaratılmamakta ve halen devam eden ihtilaf bulunması halinde 
ise bu ihtilaflardan vazgeçilmektedir. 

86/11237 sayılı Kararın 12 nci maddesi ile yanlış ve fazla ödemelerin geri alınması hususu 
yeniden düzenlenmiş, ihracatçı adına yanıltıcı .bilgi ve belge verilmesi dolayısıyla gereksiz ola
rak ödenen ihracatta vergi iadelerinin ödendikleri tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, aynı Kanun 
hükümleri çerçevesinde geri alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu maddede, gecikme zammı uygulamasına ilişkin özel bir hükme yer verilmiş, ihracatçı 
adına yanıltıcı bilgi ve belge verilmesi dolayısıyla gereksiz yere ödenen ihracatta vergi iadeleri
nin, ödendikleri tarihten itibaren tahsil edildikleri tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Ka
nuna göre gecikme zammı hesaplanacağı belirtilmiştir. 

Bu hükümlerden hareketle, gereksiz yere ödenen ihracatta vergi iadelerinin geri alınma 
işîesnlcri, 1989/1 No. lu îç Genelge de açıklandığı şekilde yürütülmüştür. Ancak yukarıda be
lirtilen gerekçeler çerçevesinde 8.11.1991 tarih ve 80102 (91/1) sayılı tç Genelge ile uygulamaya 
aşağıdaki şekilde yön verilmiştir. 

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 'Vapılacak İşlemler : 
(1) Banka tarafından, gereksiz yere ihracatta vergi iadesi aldığı tespit edilen ihracatçı kişi 

ve kuruluşlara, sözkonusu iadeleri 7 gün içinde geri ödemeleri için yazılı bir duyuruda bulu
nulmaktadır. 

(2) Sözkonusu duyuru ile birlikte, gereksiz yere ihracatta vergi iadesi aldığı tespit edilen 
kip ve kuruluşlar hakkında oluşan dosyaların birer Örneği, bilgi için ilgili vergi dairelerine inti
kal ettirilmekte ve bu dosyalara, ihracatta vergi iadesi tutarını, bu alacağı uygulanan gecikme 
zammı tutarını (bir cetvelde ne şekilde hesaplandığı ayrıntılı olarak gösterilmek suretiyle), ih
racatçının banka nezdinde alacağı bulunup bulunmadığını ve alacağı varsa ihracatta vergi ia
desi borcu nedeniyle bloke edilen tutarı gösteren yazılar da eklenmektedir. 

(3) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca verilen 7 günlük süre içerisinde ödemede 
bulunan veya bulunmayan mükellefler de ayrıca, gereği için ilgili vergi dairelerine bildirilmektedir. 

(4) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilgili vergi dairesinin iç genelgenin izleyen (b) 
bölümünde açıklanan esaslar çerçevesinde; 

— Tahsili gereken ihracatta vergi iadesi tutarına, 
— Bu iadelere hangi tarihten itibaren ne kadar gecikme zammı hesaplanması gerektiğine, 
— Tahsilatın mahsuben ya da haczen yapıldığına, 
ilişkin bilgileri içeren bildirimi üzerine, bloke ettiği tutarın bulunması halinde bu tutardan 

(6183 sayılı Kanuna göre, alacağın bloke edilmesi mahsup hükmünde değildir) : 
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— İhracatta vergi iadesi ile, ' 
— Mahsup tarihine kadar hesaplanan gecikme zammını, 
mahsup ederek ilgili vergi dairesine bildirmektedir. 
(5) İhracatta vergi iadesi konusunda uygulama birliğinin sağlanması bakımından, ban

ka tarafından vergi dairelerine yazılan yazıların birer örneği Bakanlığa gönderilmektedir, 
(6) Bu iç genelgenin yayımı tarihine kadar 1989/1 No. lu iç genelge de öngörüldüğü! şe

kilde gereksiz yere ödendiği tespit edilen ihracatta vergi iadelerinin takibi için ilgili vergi daire
lerine yapılan bildirimler tekrar edilmemektedir. 

b) Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler : 
(1) 87/11509 sayılı kararla değişik 86/11237 sayılı İhracatta Vergi ladesi Kararı kapsamı

na giren vergi iadelerinin takip ve tahsiline 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca bir 
aylık ödeme süresi verilmek suretiyle başlanılmaktadır. Tebliğname düzenlenmeyecek haller iz
leyen (5) bölümde belirtilmiştir. 

-, (2) Gereksiz veya ihracatta vergi iadesinden yararlandıkları gerekçesiyle haklarında, bu 
ödemelerin geri alınması için vergi dairelerince muamelelere başlanılmış veya Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasının yazısı üzerine takibat yapılacak olan ihracatçı kişi ve kuruluşların, 
anılan Banka nezdinde bloke edilmiş alacaklarının bulunması halinde; 

— 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre verilen 1 aylık ödeme süresinin bitiminde 
borç ödenmediği takdirde, derhal anılan Kanunun 55 inci maddesine göre ödeme emri düzen
lenerek ilgililere tebliğ edilmekte, 7 gün içinde de borç ödenmez ise kamu alacağı 6183 sayılı 
Kanunun 62 ve 79 uncu maddelerine dayanılarak bloke edilmiş tutarlardan tahsil edilmektedir. 
Kamu alacağının tamamı bloke edilen tutarlardan tahsil edilemediği takdirde, cebren takip ve 
tahsil işlemlerine devam edilmektedir. 

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde alacağı bulunan kişi ve kuruluşlar, 6183 
sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre kendilerine yapılan tebligat üzerine, bu süre içinde, 1 
aylık ödeme süresinin bitim tarihi (vade tarihi) itibariyle alacaklarının borçlarına mahsubunu 
bir dilekçe ile ilgili vergi dairesinden talep ettikleri takdirde, mahsup işlemi vade tarihi itibariy
le yerine getirilmektedir. 

— Ancak vergi dairesinin ihracatta vergi iadesinin ödendiği tarihten vade tarihine kadar 
geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine" göre gecikme zammı hesaplanmaktadır. 

(3) Gereksiz yere ihracatta vergi iadesi aldığı tespit edilen kişi ve kuruluşlardan tahsili 
gereken ve 86/11237 sayılı Karar kapsamında olan ihracatta vergi iadelerine uygulanacak ge
cikme zamlarının hesabında aşağıda belirtilen açıklamalara göre işlem yapılmaktadır. 

86/11237 sayılı Kararın 12 nci maddesinde "İhracatçı adına yanıltıcı bilgi ve belge veril
mesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadeleri de ödendikleri tarihten itibaren 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı 
ile birlikte aynı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır." hükmü yer almaktadır. 

Bu nedenle ihracatta vergi iadesinin ödendiği tarihten tebliğnamenin düzenlendiği tarihe 
kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplan
makta ve sözkonusu gecikme zammı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edil
mektedir. 
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6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre verilen bir aylık ödeme süresinin bitim tarihi
ne kadar ödeme yapılmaması halinde de aynı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı 
hesaplanmakta ve anılan kanun hükümlerine göre takip edilmektedir. 

(4) Gereksiz yere ihracatta vergi iadesi aldığı tespit edilen kişi ve kuruluşlardan sözkonu-
su meblağın istenmesi amacıyla 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre düzenlenecek teb-
liğnamede; 

— Tahsili gereken ihracatta vergi iadesi tutarı, 
— İhracatta vergi iadesinin ihracatçıya ödendiği tarihten tebliğnamenin düzenlendiği tari

he kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı, 
— Sözkonusu gecikme zammının 86/11237 sayılı Kararın 12 nci maddesine ve 6183 sayılı Ka

nunun 51 inci maddesine göre 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi de dikkate alınarak hesaplandığı, 
— Sözkonusu tebliğnamenin düzenlendiği tarih ile vade tarihine kadar (vadeden önce ödeme 

yapıldığı takdirde ödeme tarihine kadar) geçen süre için de gecikme zammı hesaplanacağı, 
— Tebliğnameyle verilecek 1 aylık ödeme süresinin bitim tarihinin vade tarihi olduğu, bu 

tarihe kadar ödeme yapılmadığı takdirde ihracatta vergi iadesine 6183 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesine göre yeniden gecikme zammı hesaplanacağı, 

belirtilmekte ve ayrıca sözkonusu tabliğnamelerde "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
nezdinde alacağı olan kişi ve kuruluşların, bloke edilen tutarların kendilerine tebliğ edilen teb-
liğname ile verilen 1 aylık sürenin sonunda borçlarına mahsup edilmesini istemeleri halinde, 
bu süre içinde bir dilekçe ile vergi dairesine başvurmaları gerektiği" ifadesine yer verilmektedir. 

(5) 1989/1 No. lu ihracâtta Vergi ladesi İç Genelgesi çerçevesinde 86/11237 sayılı Karar 
kapsamına giren ihracatta vergi iadelerinin geri alınması için vergi dairelerince daha önce taki
be alınan alacaklar hakkında bulundukları safhalar itibariyle yapılacak işlemler : 

Gereksiz yere ihracatta vergi iadesi aldığı tespit edilen kişi ve kuruluşlara 6183 sayılı Kanu
nun 55 inci maddesi uyarınca ödeme emri tebliği'üzerine; 

a) İtiraz edilmeyerek ihracâtta vergi iadesi tutarları Ödenmiş ise takip işlemleri yenilen-
memektedir. 

b) İtiraz edilmemekle birlikte bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmamış olanlar ile 
kısmen ödenen ihracatta vergi iadeleri hakkında daha Önce düzenlenen ödeme emirleri iptal 
edilmekte, 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre tebliğname düzenlenmek suretiyle iş
lemler yenilenmektedir. 

c) İdare mahkemeleri nezdinde, düzenlenen ödeme emrinin iptali talebi ile dava açılmış 
olması halinde; 

(1) öncelikle sözkonusu kamu alacaklarının takip ve tahsili için 6183 sayılı Kanunun 37 
nci maddesine göre 1 aylık ödeme süresi verilerek işlemler yenilenmektedir. 

(2) İşlemlerin tamamlanmasını müteakip durum bir yazı ile idare mahkemelerine intikal 
ettirilerek dava konusu yapılan ödeme emrinin iptal edildiği dolayısıyla karar verilmesine ge
rek bulunmadığı bildirilmektedir. 

(3) İdare mahkemelerince ödeme emirlerinin iptali yönünde verilen kararlar üzerine vergi 
dairelerince temyiz yoluna Danıştayda dava açılmış olması halinde de yukarıda belirtildiği şekilde 
işlemler yenilenmekte ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip bu davalardan vazgeçitmektedir. 
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(4) 86/11237 sayılı karara göre daha önce takibine ödeme emri ile başlanılan ve bu iç 
genelge uyarınca haklarında düzenlenen ödeme emirleri iptal edilerek tebliğname ile takibe ge
çilen mükelleflere ilişkin bilgiler Bakanlığa (Gelirler Genel Müdürlüğüne) bildirilmektedir. 

(d) Yargı mercileri nezdinde ihtilaflı bulunmakla birlikte gerek mükelleflerce nzaen öde
nen, gerekse vergi dairelerince tahsil edilen tutarlar için de 6183 sayılı Kanunun 37 ncı madde-. 
sine göre 1 aylık ödeme süresi verilmektedir. 

Ancak, daha önce kısmen veya tamamen tahsil edilen vergi iadelerine, 86/11237 sayılı Ka
rarın 12 nci maddesinde yer alati gecikme zammı, ihracatta vergi İadesinin aslının tahsil edildi
ği tarih itibariyle ve 6183 sayılı Kanunun 3505 sayılı Kanunun 24 Üncü maddesi ile değişik 51 
inci maddesi hükmü de dikkate alınmak suretiyle hesaplanmakta ve düzenlenen tebliğname-
lerde bu husus detaylı olarak gösterilmektedir. 

İhracatçı kişi ve kuruluşlar, ihracatta vergi iadesinden başka Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu primi ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu priminden de yararlanmışlardır. 

B) DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU : 
Bu fon 25.1.1980 tarih ve 16880 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 8/167 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile aynı tarihte yürürlüğe konan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 25 
Sayılı Kararın (EK : 100) 5 inci maddesi" ile kurutmuş, daha sonra 29.12.1983 tarihi ve 18266 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 28 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ve 7.7.1984 tarih ve 18451 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 21.6.1984 tarih 
ve 1984/8224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (EK : 101) ile yeniden ihdas edilmiştir. 

Gereksiz yere ödendiği inceleme raporları ile tespit edilen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nu primlerinin nasıl ve ne şekilde tahsil edileceği ve bu tahsilat işlemlerinde nasıl bir yol izlene
ceği konusu (6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil işlemlerine nasıl başlanılacağı) 
vergi dairelerine gönderilen 20.12.1989 tarih ve (1989/10) sayılı İç Genelge (EK : 102) ile açık
lanmış iken bu husus 91/1 No. lu İç Genelge ile yeniden yönlendirilmiştir. 

C) KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU : 
Kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen' hedeflere uygun olarak ihracatı ve yatı

rımlarda kaynak kullanımım desteklemek amacıyla 15.12.1984 tarih ve 18606 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan 84/8860 sayılı karar (EK : 19) ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ku
rulmuştur. Bu kararın 8 inci maddesinde "bu karar ve karara ilişkin tebliğlere aykırılığı nede
niyle geri alınan destekleme primleri için fon lehine yıllık en çok % 66 faiz tahsil olunur.** 

"Bu primlerin ve faizlerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine uygulanır" hükmü yer almaktadır. 

Ancak, 13.12.1984 tarih ve 84/8860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bunun ek ve değişik
likleri, 88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmış 
olup, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Primi Hakkında 88/12944 sayılı yeni karar (EK : 
103), yayımlandığı 7.6.1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Gereksiz yere ödendiği tespit edilen destekleme primlerine gecikme zammı uygulaması aşa
ğıdaki şekilde yürütülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu primlerinin 
geri alınması amacıyla ilgili vergi dairelerine gönderilen yazılar üzerine, vergi dairelerince; 
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(a) öncelikle Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu primi ve faizinin geri ödenmesi için 
6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca kişi ve kuruluşlara 1 aylık ödeme süresi verilmekte, 

(b) Sözkonusu 1 aylık süre içinde Destekleme Fonu priminin ödenmesi halinde, ödeme 
tarihine kadar yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen cezaî faiz oranı üzerinden faiz hesap
lanmakta, 

(c) Destekleme Fonu primininin verilen 1 aylık süre içinde ödenmemesi halinde, 1 aylık 
sürenin bitiminden tahsil tarihine kadar geçen süre için destekleme primi aslı üzerinden 6183 
sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanmaktadır. 

İhracatta vergi iadelerinin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primleri ve Kaynak Kullanı
mı Destekleme Fonu primlerinin kişi ve kuruluşlardan geri alınmasına ilişkin olarak vergi dai

relerince TC Merkez Bankasına, TC Merkez Bankasınca da vergi dairelerine gönderilen yazıla
rın birer örneği, 91/1 No. lu İç Genelge ilgi kurularak en seri vasıtalarla (Telefax, teleks vb.) 
Bakanlığa ulaştırılmaktadır. 

Tahsil edilen ihracatta vergi iadesi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinin asılları 
ilgili kuruluşa gönderilmekte, asıl addolunan tutarlar ve 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi
ne göre hesaplanan gecikme zamları bütçe geliri olarak kaydedilmektedir. 

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu priminde ise, prim aslı ile cezaî faiz ilgili kuruluşa 
gönderilmekte, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu primine uygulanan gecikme zamları ile 
asıl addolunan tutarlar bütçe geliri olarak kaydedilmektedir. 

Gerek Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi gerekse Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonundan haksız yere alınan primlerin ilgililerinden geri alınması veya ilgililerince bu fonlara 
yatırılması gereken primler konusunda düzenlenen raporlar, ihracatta vergi iadesi konusunda 
düzenlenen raporlarla aynı işleme tabi tutulmaktadır. ' 

Haksız yere ödenen teşvik ödemelerinin geri alınma prosedürü özetle; 
— DPT'nın kendisine intikal eden denetim birimi raporları üzerine, hayalî ihracatçılara 

yapılan teşvik ödemelerinin geri alınması hususunda TC Merkez Bankasına talimat vermesi, 
— TC Merkez Bankasının ilgililerden bu ödemeleri geri talep etmesi herhangi bir tahsilat 

yapılmaması veya kısmen tahsilat yapılabilmesi durumunda ise tahsilatın yapılması için konu
yu ilgili yergi dairelerine intikal ettirmesi, . 

— Nihaî tahsilat mercii olarak da vergi dairelerinin tahsilat ve takibat işlemlerini sürdürmesi, 
şeklinde oluşmuştur. 
Bütün bu uygulamalar sonucunda, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 20.4.1993 gün ve 25351 

sayılı yazılarında belirtildiği üzere hayalî ihracatçılardan geri tahsil edilen teşvik ödemelerinin 
toplamı 59 410 990 606 TL. olmuştur. (EK : 104) 

Raporun yukarıdaki bölümlerinde belirtildiği üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelir
ler Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Danıştay tarafından verilen istişarî görüşle, haksız yere 
ödenen teşviklerin devletçe geri istenebilmesinde 5 yıllık zamanaşımının ortadan kalkması so
nucunda vergi daireleri ilgili kişi ve kuruluşlar nezdinde tahsilat ve takibat işlemlerine devam 
etmektedirler. 

3. İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADE UYGU
LAMASI : 

A) İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER : • ' . ' _ 
1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi uygulamasında, yükümlüler, 

bir vergilendirme döneminde satışlardan tahsil ettikleri vergilerden, satın aldıkları mal ve hiz-
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metlere ödedikleri vergileri indirmekte, ödenen vergilerin tahsil edilen vergilerden fazla olması 
halinde indirilemeyen vergiler, bir sonraki,dönemde indirilmek üzere devredilmektedir. 

Ancak : 
— İhracat, r . , 

— Deniz, hava, demiryolu, taşıma araçları teslimi ve hizmetleri, 
— Petrol ararria faaliyetleri, 
— Uluslararası taşımacılık, 
— Diplomatik kişi ve kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler, 
— Temel gıda maddeleri teslimi, 
işlemleri yapanların, bu faaliyetleri dolayısıyla indiremedikleri Katma Değer Vergileri ken

dilerine iade edilmektedir. • * 
B) İHRACAT İSTİSNASI UYGULAMASI : 
İhracat istisnası Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12 nci maddelerinde düzenlenmiştir. 
11 inci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinde mal ve hizmet ihracatı vergiden istisna edil

mektedir. 
Mal teslimlerinde ihracat istisnasının uygulanabilmesi için; malın TC gümrük hattını ge

çerek bir dış ülkeye vasıl olması ve teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması gerekmektedir. 
Hizmet işlemlerinin ihracat istisnasından yararlanabilmesi için; hizmetin yurt dışındaki 

müşteri için yapılması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması zorunludur. 
11 inci maddenin sözü edilen 1 inci fıkrasının (b) bendinde, Türkiye'de ikamet etmeyen 

yolculara yapılan teslimler de istisna kapsamına alınmıştır. 
Aynı fıkranın (c) bendinde ise, ihraç kaydıyla teslimlerde tecil - terkin uygulaması şeklinde 

"ön lisans" uygulaması öngörülmüştür. Bu uygulamaya göre, ihraç kaydıyla mal teslim eden
ler ihracatçılardan Katma Değer Vergisi tahsil etmemekte, ancak tahsil etmiş gibi vergi hesap
layarak beyannameye ithal etmektedirler. Bu vergi o dönemde tecil edilmekte, ihracatın ger
çekleştirildiği dönemde de (bu süreç üç aydır) terkin edilmektedir. İhracatçıdan tahsil edilme
yen ancak beyan edilen verginin tecil edilemeyen kısmı, yine ihracatın gerçekleştiği dönemde 
mükellefe iade edilmektedir. 

Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesine göre ihracat istisnası kapsamına giren 
işlemlerle ilgili alış ve giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler, indiriminin mümkün olmaması 
halinde mükellefe iade edilebilmektedir. 

Aynı maddede, iade işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi'konusunda Maliye ve Güm
rük Bakanlığına yetki verilmiştir. Bu yetki, uyarınca Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 
"geri verilecek paralar" bölümüne Katma Değer Vergisi iadesinin yapılmasına imkân veren 
hükümler eklenmiş, ayrıca Muhasebat ve Gelirler Genel Müdürlüklerince yayınlanan genel teb
liğlerle uygulamaya yön verilmiştir. 

İhracatta Katma Değer Vergisi iadesi prosedürünün bugünkü durumu ile Katma Değer 
Vergisinin yürürlüğe girdiği 1.1:1985 tarihinden itibaren yapılan uygulamalar aşağıdadır. 

C) İADENİN USUL VE ESASLARI : 
1. 1,1.1985 Tarihi İtibariyle İade Uygulaması : 
Katma Değer Vergisi uygulamasından doğan iadelerin usul ve esaslarının belirlenmesi yetkisi, 

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre Maliye ve Gümrük Bakanlığına verilmiştir. 
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' Sözkonusu yetki Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.1985 tarihi ile 28 
seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin yayımlandığı 1.8.1988 tarihine kadar geçen 
süre içerisinde, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genel tebliğlerle kullanıl
mıştır. 

a) İadelerde Sınır : 
8.2.1985 tarihinde yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77 nci madde

sinde değişiklik yapan yönetmelik ve 409 seri No. Iu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Teb
liğine göre; 

— 1 milyon liranın altındaki nakden iade talepleri derhal, 
— 1 milyon liranın üzerindeki nakden iade talepleri ise inceleme raporları sonucuna göre 

(teminat gösterilirse rapor sonucu beklenilmeksizin) yerine getirilmekteydi. 
İnceleme raporu ve teminat aranılmadan iade yapılmasına ilişkin 1 milyon liralık sınır; 
— 1.5.1985 tarihinde 20 milyon liraya (413 seri No. lu Muhasebat Gen. Müd. Genel Tebli

ği) yükseltilmiş, 
— 27.8.1986 tarihinde tekrar 1 milyon liraya (427 seri No. Iu Muhasebat Gen. Müd. Genel 

Tebliği) indirilmiş, 
— 3.10.1987 tarihinde 5 milyon liraya (438 seri No. Iu Muhasebat Genel Müd. Genel Teb

liği) yükseltilmiştir. 
Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genel Tebliğler ile; 
— 1.10.1988 tarihinde 6 milyon liraya (28 seri No. lu KDV Genel Tebliği) yükseltilmiş, 
— 24.4.1989 tarihine 20 milyon liraya (33 seri No. lu KDV Genel Tebliği) 
— 13.3.1992 tarihinde 30 milyon liraya (39 seri No. Iu KDV Genel Tebliği) yükseltilmiştir. 
b) İadelerde Aranılan Belgeler; 
8.12.1984 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 4 seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Teb

liğinde ihracat istisnasından doğan iade talepleri ile ilgili olarak gümrük çıkış beyannameleri
ne ait bir liste istenmiştir. 

16 seri No. Iu Genel Tebliğle 19.12.1986 tarihinden itibaren liste yerine Gümrük Çıkış Be
yannamelerinin aslı veya noter onaylı örneği talep edilmiştir. 

1.8.1988 tarihinden itibaren (28 seri No. lu Genel Tebliğ) ibrazı istenen belgeler arasına 
gümrük çıkış beyannamelerinin yanı sıra, döviz alım belgesi ve alış ve satış faturalarının foto
kopileri de eklenmiştir. 

c) İade Uygulamasında Mükellef Grupları : 
(1) İncelemesiz ve Teminatsız İade Yapılacak Mükellefler : 
İhracat istisnası nedeniyle doğan KDV iadeleri için geçerli olan teminat ve inceleme rapo

ru aranılmaksızın iade yapılabilmesine imkân veren sınırın seyri yukarıdaki gibidir. 
Mükelleflerin vergilendirme dönemleri itibariyle yukarıdaki sınırları (C/l-a) aşmayan ia

de talepleri, bu konuda aranılan belgelerin ibrazı şartıyla, teminat ve inceleme raporu aranıl
maksızın yerine getirilmektedir, ladenin nakden değil, mahsuben talep edilmesi halinde de, te
minat ve inceleme raporu aranılmadan mahsup işlemi yapılmaktadır. İade tutarının, mal ve 
hizmet satın alınan kişi ve kurumların vergi borçlarına mahsuben talep edilmesi halinde mah-
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sup işlemi herhangi bir güvence aranmaksızın yapılmaktadır. Ancak iade hakkı sahibi yüküm
lüleri Katma Değer Vergisi iade alacaklarını, kendilerine mal ve hizmet satanların vergi borçla
rına mahsubunu talep edecekleri miktar, bu kişilerden satın aldıkları mal veya hizmetler için 
ödenmesi gereken Katma Değer Vergisinden fazla olmayacaktır. 

% 51 ve daha fazla hissesi devlete ait kuruluşların her türlü iade ve mahsup talebinin ince
leme ve teminat aranılmadan yerine getirilmesi şeklindeki uygulama 27.8.1986 tarihinde 427 
seri No. Iu Muhasebat Genel Tebliğindeki düzenleme ile başlatılmıştır. 

Ayrıca, ihracat istisnası ile ihraç kaydıyla teslimlerden doğan Katma Değer Vergisi iade 
tutarı, vergilendirme dönemleri itibariyle 750 milyon lirayı aşmayan yükümlülerden dileyenle
rin iadelerini teminat göstermeden Yeminli Malî Müşavir İnceleme Raporuna göre almaları 
da mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu uygulamadan yararlanmak isteyen yükümlülerin ilgili 
dönem beyannamelerine bir dilekçe ekleyerek, bu dilekçede iadesini istedikleri Katma Değer 
Vergisini teminat göstermeden Yeminli Malî Müşavir İnceleme Raporu sonucuna göre almak 
istediklerini belirtmeleri gerekmektedir. Haklarında gerçek dışı belge düzenlediği veya kullan
dığı konusunda rapor bulunan yükümlülerin Yeminli Malî Müşavir İnceleme Raporuna göre 
iade almaları mümkün değildir. Bu uygulama 6 No. lu Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik 
ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde yapılan düzenleme gereğince 21.10.1992 
tarihinde geçerlilik kazanmıştır. 

i ' . , 
(2) İade Talepleri İncelemeye Sevkedilmekle Birlikte Teminat Karşılığında İade Edilebi

lecek Mükellefler : . . • 
Yukarıda belirtilen ve teminat ve inceleme raporu aranılmaksızın iade yapılabilmesine imkân 

veren sınırlan aşan iade talepleri prensip olarak inceleme sonucuna göre yerine getirilmektedir. Ancak, 
KDV'nın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, bu tutarları aşan iade taleplerinin, teminat gösteril-; 
mesi halinde yerine getirilmesi, daha sonra incelemeye gönderilmesi uygulaması benimsenmiştir. 

Ancak, başlangıçta teminat miktarı iade talep edilen miktarın tamamı olarak uygulan
mış, 28 seri No. lu KDV Tebliği ile, 1.8.1988 tarihinden itibaren, teminat ve inceleme raporu 
aranılmaksızın iade yapılabilmesine imkân veren sınırı (şu an 30 milyon) aşan kısım kadar te
minat alınması öngörülmüştür, örneğin, şu anda 50 milyon TL. KDV iade talebinde bulunan 
mükellef, 20 milyon liralık teminat göstermesi ve gerekli belgeleri ibraz etmesi halinde, iadesi
ni talep ettiği tutarın tamamını nakden iade olarak alabilecektir. 

Düşük teminat uygulaması, bir kısım imalatçı - ihracatçılar için 1.8.1988 tarihinde (28 seri 
No. lu KDV Genel Tebliği) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 12.8.1988 tarihinde (29 seri No. 
lu KDV Genel Tebliği) % 30 olarak başlatılmış, 25.8.1989 tarihinde <% 10'a indirilmiştir. 

İmalatçıların ve imalatçı - ihracatçıların bu uygulamadan yararlanabilmeleri için gerekli 
olan şartlar arasında, sanayi siciline kayıtlı bulunmaları, ödenmiş sermayesinin en az 300 mil
yon lira olması, son 5 yıl içinde adlarına doğan gelir, kurumlar ve katma değer vergisini öde
miş olmaları, imalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştırmaları vb. şartlar yer almaktadır. 

öte yandan, gerçek dışı belge düzenleme veya kullanma yoluyla haksız vergi iadesine sebebi
yet verilmemesi için de Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerekli tedbirler alınmıştır, önceleri ger
çek dışı belge kullandığı veya düzenlediği tespit edilen mükellefler, tüm defterdarlıklara sirküle edi
lerek, bunların mal alıp satma veya ortaklık ilişkisi olduğu firmaların nakden veya mahsuben iade
lerinin sadece inceleme sonucu olumlu bulunması halinde yerine getirilmesi sağlanmıştır. 
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Daha sonra münferit olaylarla ilgili alınan tedbirlerin sistemleştirilmesi ihtiyacı doğdu
ğundan, 28 seri No. lu Genel Tebliğ ile bu konudaki usul ve esaslar belirlenmiştir. 

28 seri No. lu KDV Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler ile 1.8.1988 tarihinde gerçek 
dışı belge kullandığı veya düzenlediğine ilişkin bir dönem için tespit bulunan mükelleflerin ia
de taleplerinin dört kat teminat karşılığında yerine getirilmesi uygulamasına geçilmiş, 38 seri 
No. lu KDV Genel Tebliği ile 16.10.1991 tarihinden itibaren bir dönem yerine "bir rapor" esası 
kabul edilmiştir. 

(3) İade Talepleri İnceleme Sonucuna Göre Yerine Getirilecek Mükellefler : 
28 seri No. lu KDV Genel Tebliği ile 1.8.1988 tarihinde, gerçek dışı belge kullandığı veya 

düzenlediği konusunda birden fazla dönem için inceleme raporuna dayalı tespit bulunan mü
kelleflerin iade ve mahsup taleplerinin teminat gösterseler bile inceleme sonuçlanmadan yerine 
getirilmesi esası kabul ediliş, 38 seri No. lu KDV Genel Tebliği ile 16.10.1991 tarihinden itiba
ren "birden fazla rapor" şartı aranmıştır. 

1.8.1988 tarihinde başlatılan uygulamaya göre gerçek dışı belge kullanma ve düzenleme 
tespitinin yapıldığı raporlar ancak yargı organlarının nihaî kararları ile yok sayılabiliyor ve mü
kellefler bu takdirde teminat uygulamasında genel esaslara dönebiliyordu. 

35 seri No. lu KDV Genel Tebliği ile 25.8.1989 tarihinde, gerçek dışı belge kullandığına 
dair bir dönem için tespit bulunanların, beş dönem olumlu rapor gelmesi halinde normal te
minat uygulamasına dönmelerine izin verilmiştir. Birden fazla kullanma tespiti olanlar ile bir 
veya birden fazla düzenleme tespiti yapılanların normal teminat uygulamasına dönmelerine 
imkân tanınmamıştır. Ayrıca aynı tebliğde, gerçek dışı belge kullandığı veya düzenlediği vergi 
inceleme raporu ile tespit edilen mükelleflerin, şirket olmaları halinde ortaklarının, bu mükel
leflerin kurdukları veya ortak oldukları şirketlerin vermiş oldukları teminatların derhal paraya 
çevrileceği açıklanmıştır. 

38 seri No. lu KDV Genel Tebliği ile 16.10.1991 tarihinden itibaren dönem yerine rapor 
esasına geçilmiş ve yeni bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, gerçek dışı belge düzenlediğine 
dair bir veya birden fazla rapor bulunan mükellefler, rapora dayalı tarhiyatlar yargı mercilerin
ce terkin edilmedikçe normal teminat uygulamasına dönememektedirler. 

Gerçek dışı belge kullandığına dair bir rapor bulunanlar ise normal teminat uygulaması
na dönebilmektedirler. Bunun için gerçek dışı belge kullandığına dair rapora dayalı tarhiyat-
larla ilgili vergiler ile bunlara ait ceza, zam ve faizlerin ihtilafsız ödenmesi yeterlidir. Bu şart 
yerine getirilmese bile bir olumlu raporun vergi dairesine intikal etmesi halinde, normal temi
nat uygulamasına geri dönülebilir. 

2. 15.6.1992 Tarihi İtibariyle tade Uygulaması : 
a) İstenecek Belgeler : 
İhracat istisnasından doğan Katma Değer Vergisi alacaklarını nakden veya mahsuben ta

lep eden mükellefler; gümrük çıkış beyannamesinin asıl veya noter onaylı örneği, alış ve satış 
faturalarına ait listeyi, döviz alım belgesinin aslı veya ilgili banka şubesinden onaylı örneğini 
ibraz etmek zorundadırlar. 

Vergi daireleri kendilerine ibraz edilen döviz alım belgesinin ilgili bankadan; gümrük çıkış 
beyannamesinin ilgili gümrük idaresinden iadeden önce teyidini almak zorundadır. 
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Ayrıca, iade talebinde bulunan mükellefin imalatçı ise ihraç edilen malı üretecek kapasite
de olup olmadığı, ihracatçı olması durumunda ise ihracatçı olmanın şartlarını taşıyıp taşıma
dığı, vergi dairesi müdür yardımcısı, şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından 
incelenip tutanağa bağlanmaktadır. Sözkonusu tutanağın değerlendirilmesi ve diğer belgelerin 
yukarıda belirtildiği şekilde teyitlerinin alınmasından sonra iade işlemi yapılmaktadır. 

b) tade Uygulamasında Mükellef Grupları : 
Mükellefler iade uygulaması bakımından dört kategoriye ayrılmaktadır. 
(1) tade talepleri incelemeye sevkedilmeden ve teminat istemeden yerine getirilecek mü

kellefler : 
— tade talepleri 30 milyon (Yeminli Malî Müşavir Raporuna göre almak isteyenlerde 750 

milyon) lirayı geçmeyenlerin, 
— 30 milyon lirayı geçmekle birlikte, iade alacaklarını nakden değil mahsuben talep 

edenlerin, 
— % 51'i veya daha fazla hissesi Devlete ait olan kuruluşların, 
iade ve mahsup talepleri incelemeye sevk edilmeden ve teminat istenilmeden yerine getirilir. 
(2) tade talepleri incelemeye sevkedilmekle birlikte teminat karşılığında avans olarak öde

nebilecek mükellefler : 
tade alacakları 30 milyon lirayı geçen ve bunu nakden isteyen mükelleflerin iade talepleri 

incelemeye sevkedilir. Ancak mükellef teminat gösterirse inceleme sonucu beklenmeden iade 
talepleri yerine getirilir. 

İnceleme olumlu sonuçlanırsa teminat çözülür. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 
10 uncu maddesinde yazılı kıymetlerden herhangi birinin gösterilmesi mümkündür. Ancak, gayri
menkul teminatının kabulünde bir kısım tedbirlere başvurulmuştur. 

Teminat 30 milyon lirayı aşan kısım için alınır. 28 seri No. lu KDV Genel Tebligindeki şartları 
taşıyan imalatçı - ihracatçılar ile 29 seri No. lu KDV Genel Tebligindeki şartlan taşıyan Dış Ticaret 
Sermaye Şirketleri 30 milyon lirayı aşan kısmın tamamı değil % 10'u kadar teminat gösterirler, 

(3) tade Talepleri İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yerine Getirilecek Mükellefler : 
Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı veya düzenlediği ko

nusunda birden fazla dönem için rapor bulunan mükelleflerin iade veya mahsup talepleri, miktan 
ne olursa olsun teminat gösterseler bile inceleme sonuçlanmadan yerine getirilemez. 

(4) Haklarında Gerçek Dışı Belge Kullandığı veya Düzenlediği Konusunda Rapor Bulu
nan Mükelleflerin Durumu : 

Gerçek Dışı Belge Kullananlar : 
Gerçek dışı belge kullandığına dair bir dönem için hakkında rapor bulunanlardan mal 

alanların iade talepleri dört kat teminat karşılığında yerine getirilir. Ancak, gerçek dışı belge 
kullanımı nedeniyle Hazineye intikal etmeyen vergi ile buna bağlı ceza, zam ve faizler ihtilaf 
yaratılmadan ödenirse, teminat konusunda genel esaslar uygulanır. 

ödemelerin yapılması veya ihtilaf yaratılması nedeniyle dört kat teminat uygulamasına 
geçilmesinden sonra bir olumlu rapor vergi dairesine intikal ederse yine genel esaslara göre te
minat uygulanır. 

Gerçek dışı belge kullananlardan mal aldıkları dönemlere ilişkin iade ve mahsup talepleri 
dört kat teminat karşılığı yerine getirilir. Ancak gerçek d»şı belge kullanan mükelleflerin ziyaa 
uğrattığı vergi, ceza, zam ve faizler ödenirse genel esaslar uygulanır. 
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Gerçek dışı belge kullandığı konusunda hakkında rapor bulunan mükelleflerin ortakları
nın veya bu mükelleflerin kurdukları veya ortak oldukları şirketlerin iade talepleri, kendileri 
hakkında bu şekilde düzenlenmiş, herhangi bir olumsuz rapor bulunmamak koşuluyla genel 
esaslara göre yerine getirilmektedir. 

Gerçek Dışı Belge Düzenleyenler : 
Haklarında bir dönem için düzenleme raporu bulunan mükelleflerin iade veya mahsup 

talepleri dört kat teminat karşılığında yerine getirilir. Bu rapora dayalı tarhiyatlar yargı organ
larının nihaî kararlan ile terkin edilmedikçe normal teminat uygulamasına dönülemez. 

Birden fazla düzenleme raporu bulunan mükelleflerin iade ve mahsup talepleri inceleme 
sonuçlanmadan yerine getirilemez. 

Kullanma raporlarında, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizler ile birlikte ihtilaf yara
tılmadan ödenir ya da daha sonra olumlu rapor gelirse normal teminat uygulamasına dönül
mesi mümkündür. 

Düzenleme raporlarında ise raporlara dayalı tarhiyatlar yargı mercilerinin nihaî kararları 
ile tamamen terkin edilmedikçe dört kat veya normal teminat uygulamasına dönülemez. 

Düzenleme raporu bulunanlardan mal alanların mal aldıkları dönemlerdeki iade talepleri 
dört kat teminat karşılığında yerine getirilir. Ancak rapora dayalı tarhiyatlarla ilgili, ceza, zam 
ve faizleri birlikte ödenirse teminat uygulamasında genel esaslara göre işlem yapılabilir. 

Düzenleme raporu bulunan mükellefler hakkındaki uygulama, bunların ortakları ile kur
dukları veya ortak oldukları şirketlerin iade ve mahsup talepleri için de geçerlidir. 

HAKSIZ KATMA DEĞER VERGtSt ÎADESÎ ALINMASI HUSUSU : 
Komisyonumuzun talebi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığının 20.8.1992 gün ve 65073 

sayılı yazısından, Komisyonumuz tarafından gerçek dışı ihracata adı karıştığı tespit edilen top
lam 469 firmadan 101 tanesinin KDV iadesi talebinde bulunduğu tespit edilmiş olup, bu fir
malar hakkında yapılan inceleme sonuçlarına ilişkin bilgileri gösteren liste rapor ekinde yer 
almıştır. (EK : 105) 

Bu listede yer alan bilgilere göre, Komisyonumuzca hayalî ihracata karıştığı tespit edilen 
101 firmanın toplam 56 564 695 234 TL.'lık KDV iade talebi inceleme elemanlarınca reddedil
miş ve bu tutarın 10 374 002 540 TL.'lık kısım bu kişi ve kuruluşlardan geri tahsil edilmiş, 
198 856 540 TL.'lık kısmı ise yargı mercilerinde devlet aleyhine sonuçlanmıştır. Kalan 45 987 
295 948 TL.'lık kısmı ise vergi kanunları hükümleri çerçevesinde devletle hayalici firmalar ara
sında halen ihtilaflı olup, yargı ve takip aşamasında olduğu tespit edilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gönderilen bu bilgiler ile ilgili olarak aşağıdaki açıkla
malara gerek duyulmuştur. ' 

1. Ekli listede, haklarında düzenlenen raporlarla, ihracat istisnasından doğan Katma Değer 
Vergisi iade talepleri kısmen ya da tamamen reddedilen mükellefler yer almaktadır. 

Ancak, raporlarda iade taleplerinin reddedilmesinin tek gerekçesi gerçek dışı ihracat de
ğildir. İhracatı ve alış - satış belgeleri gerçek olan bazı mükelleflerin iade olarak talep edecekle
ri miktarın hesabında, yorum ve hesaplama tekniğinden ileri gelen farklılıklar olabilmektedir. 

Bu gerekçelerle reddedilen iade taleplerinin "Gerçek dışı ihracat" çerçevesinde mütalaa 
edilemeyeceği açıktır. „ 
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2. Listede "ladesi Reddedilen KDV Tutarı" başlıklı bir sütun bulunmaktadır. Rapora 
göre reddedilen iade talebini gösteren bu sütunda yer alan miktarların mükellefe fiilen iade 
edilmemiş olması mümkündür. 

Mükellefler ihracat istisnasından doğan iade alacaklarını alabilmek için; gümrük çıkış be
yannamesi, döviz alım belgesi ve alış-satış faturalarını ibraz etmek ayrıca belli miktarı aşan 
iade taleplerinde teminat göstermek zorundadırlar. Gerçek dışı belge kullandığı veya düzenle
diği konusunda birden fazla tespit olunan mükellefler ise teminat gösterseler bile inceleme so
nuçlanmadan iadelerini alamamaktadırlar. 

Buna göre, listelerde iade talepleri reddedildiği belirtilen mükelleflerin bir kısmına; gerek
li belgeleri henüz ibraz etmemiş olmaları, teminat göstermemeleri ya da inceleme olumlu so
nuçlanmamış olması nedenleriyle, reddedilen miktarlar fiilen iade edilmemiş olmaktadır. 

3. Komisyonumuzca gerçek dışı ihracata adı karıştığı tespit edilen 469 firmadan 368'i 
listede yer almamaktadır. Bunun nedeni, Maliye ve Gümrük Bakanlığının gerçek dışı ihracat 
konusunda aldığı önlemlere bağlanabilir. Bu önlemler hem mevzuat hem de uygulama bazın
da, zaman içindeki gelişmeler de izlenerek ortaya konmuştur. Gerçek dışı ihracata karşı müey-
yedilere dayalı bir mevzuat yaratılmıştır. Bu mevzuata göre iade taleplerinin tamamı iade tuta
rının belli miktarı aşması halinde mutlaka incelenmektedir. İncelemeler geniş bir inceleme ele
manı kadrosu ile yapılmaktadır. Bu da uygulamadaki etkinliği artırmaktadır. 

Bu nedenle gerçek dışı ihracat yapan mükelleflerin büyük bir kısmı Katma Değer Vergisi 
iade talebinde bulunmaktan vazgeçme yoluna gitmişler bu nedenle de listede yer almamışlardır. 

4. Ekli listede reddedilen iade tutarlarından mükellefe fiilen iade edilenlerle ilgili ihtilaf
lar hakkında bilgi veren sütunlar bulunmaktadır. 

Katma Değer Vergisinde, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak oluşturulan iade mevzuatı
na göre, belirli miktarı aşan ve nakden ortaya çıkan iade talepleri incelemeye sevkedilmekle 
beraber teminat karşılığında avans olarak mükellefe ödenebilmektedir. İnceleme olumsuz so
nuçlanırsa, o taleple birlikte diğer iade talepleri için verdiği teminatlar paraya çevrilerek haksız 
iade geri alınabilmektedir. Mükellefin bu tasarruf dolayısıyla yargıya gitmesi halinde nihaî yargı 
kararı çıkmadan teminatlar iade edilmemektedir. Nihaî yargı kararı ise Danıştay tashihi karar 
davasına kadar uzayabilmektedir. 

5. İhracat istisnasından doğan Katma Değer Vergisi iade alacakları ile ilgili olarak suiis
timalleri önleyecek bazı tedbirler alınmıştır. Bu konudaki uygulama şöyle özetlenebilir : 

a) Belirli bir miktarı aşan ve nakden ortaya çıkan bütün iade talepleri mutlaka incelen
mektedir. 

b) Dürüst ihracatçıların zor durumda bırakılmaması amacıyla iadenin yapılması için in
celeme sonucu beklenmemekte, teminat karşılığında avans olarak bir ödeme yapılmaktadır. 

İnceleme olumsuz sonuçlandığında teminat çözülerek haksız iade geri alınabilmektedir. 
c) Gerçek dışı belge kullandığı veya düzenlediği konusunda hakkında tespit bulunan mü

kellefler bir listeye alınarak farklı bir muameleye tabi tutulmaktadır. Buna göre; bu şekilde bir 
tespit varsa iade talepleri talep tutarının 4 katı kadar teminat karşılığında yerine getirilmekte, 
birden fazla tespit varsa teminat karşılığında avans şeklinde ödeme yapılmamakta, inceleme 
sonucu beklenmektedir. / 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 



— 105 — 

Bu uygulama yalnız bu mükellefler için değil, bunların ortaklan, kurdukları veya ortak 
oldukları şirketler hatta bu mükelleflerden mal alanlar bakımından da geçerlidir. 

IV. — GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
A) GÖREV VE YETKÎ : 
Gümrükler Genel Müdürlüğü, ihracat işlemleri yetkisini, 14.12.1983 gün ve 178 sayılı Ka

nun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin "e" fıkrasındaki, "Çıkış, Geçici Çıkış ve 
Geri Gelen Eşya ile İlgili İhracat Rejimi Kararlarının uygulanmasını sağlamak" şeklinde ifa
desi bulunan hükümden almaktadır. 

Diğer taraftan, Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müdürlükleri çıkış kaçakçılığı 
ile ilgili olayları 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin 
verdiği-yetkiye göre soruşturmaktadır. Sözkonusu soruşturmalar gümrük müdürlükleri tara
fından resen yapılabilmekte olup; Gümrükler Genel Müdürlüğü bu soruşturmaları, bünyesin
de bulundurduğu gümrük kontrolörlerine yaptırmaktadır. 

B) YAPILAN İŞLER : 
1. Gümrükler Genel Müdürlüğü : 
Gümrükler Genel Müdürlüğü, ihracat işlemlerindeki ihalelerle ilgili gümrük idarelerin

den, diğer kamu kurumu ve kuruluşlarından, şahıslardan intikal eden olay ve ihbarları, güm
rük müfettişleri veya gümrük kontrolörlerince incelenmek ve tahkik edilmek üzere denetim bi
rimlerine intikal ettirmiştir. Aynı zamanda ihracat suiistimallerine dair gazetelerde çıkan yazı
ları da ihbar kabul ederek, bu olayları da tetkik ve tahkik için denetim birimlerine intikal ettir
miştir. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 1984 - 1990 yılları arasında gümrük idarelerinden alınan 
yazılarda, şahıslardan alınan ihbar mektuplarında yer alan ve gazetelerde çıkan ihracat suiisti
mallerine ilişkin 135 olay ile başka birimlerden intikal eden 109 olayı tetkik ve tahkik edilmek 
üzere denetim birimlerine intikal ettirmiştir. 

Diğer taraftan, gümrük idareleri, 1918 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden aldıkları yet
kiye istinaden, ihracat suiistimalleri olaylarını, ilgili Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirmek 
suretiyle, olayların yargıya aktarılmasını sağlamışlardır. 

2. Gümrük Kontrolörleri : 
1985 - 1990 dönemlerine ait 191 şirket hakkında 54 gümrük kontrolörü tarafından toplam 

983 277 133 US dolar tutarındaki 65 onay konusu ihracat işlemleri incelenip soruşturulmuş, bu 
incelemelere ilişkin olarak 72 adet rapor düzenlenerek, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanun gereğince adlî ve idarî makamlara intikal ettirilmiştir. Bu işlemler sonucunda 141 
983 673 297 TL. tutarındaki ihracatı teşvik primlerinin ödenmesi durdurularak Hazine zararının 
doğması önlenmiştir, ilgili firmalara daha önce ödendiği tespit edilen 33 804 092 463 TL. tuta
rındaki ihracatı teşvik priminin geri alınması gerektiği hususu ilgili mercilere bildirilmiştir. 

Diğer taraftan, İskenderun ve Anamur gümrüklerinden 1987 yılında gerçekleştirilen ve 18 
şirkete ait toplam 203 750 000 US dolar tutarındaki ihracat da gümrük müfettişleri ile müşte
reken incelenip soruşturulmuş, netice itibariyle 65 milyar TL. tutarındaki ihracat teşvik prim
lerinin ödenmesi durdurulmuş, ilgililere ödendiği tespit edilen 261 milyon TL. tutarıridaki prim
lerin geri alınması için gereğine tevessül edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 



— 106 — 

1985-1991 yılları itibariyle Gümrük Kontrolörleri Birim Başkanlığına intikal eden toplam 
156 adet onay konusu hayalî ihracat işlerinden 71 adedi bitirilmiş, 85 adedi ile ilgili inceleme 
ve soruşturma devam etmektedir. Bu işlerden 62 adedinin, Gümrük Kontrolörleri Birim Baş
kanlığına intikalinden önce diğer idarî merciler (pelirler Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı, Hesap Uzmanları Kurulu) tarafından da ayrıca incelendiği saptanmıştır. 

Bu inceleme ve soruşturmalar sürdürülürken, 87/11509 sayılı Kararnamenin 2 nci madde
sinde; incelenmemiş bulunan ihracat işlemleri ile ilgili dosyaların işleme tabi tutulmak üzere 
DPT Müsteşarlığına intikal ettirilmesinin istenmesine rağmen, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 3 üncü maddesinden alınan yetkiye istinaden eldeki dosyaların o gün
kü durumları itibariyle DPT Müsteşarlığına devri mümkün görülmeyerek soruşturmalara de
vam! edilmiştir. 

C) HAYALÎ İHRACATTA GÜMRÜK İDARELERİNİN DURUMU : 
1. Mevzuat Düzenlemesinden Gümrük İdarelerinin Etkilenmesi : 
Görev, yetki ve sorumlulukları, 1615 sayılı Gümrük Kanunu, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine Dair Kanun ile ilgili diğer kanun ve yönetmelikler ile tayin ve tespit edilmiş olan 
gümrük idareleri ile buralarda görevli amir ve memurların ihracat ile ilgili işlemlerde yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin olarak; 86/11237 sayılı karar "İhracatta Vergi ladesi KararıMnın 13 
üncü maddesinde yapılacak ihracatla ilgili işlemlerde, Gümrükler Genel Müdürlüğü ile diğer 
kamu kuruluşlarının bu karar gereğince mükerrer ödemelere uyrriayan ihracat yapılmasını ön
leyici tedbirler almak zorunda oldukları ve ayrıca ihraç malının gümrükleme safhasında gerçe
ğe ve ihracat belgelerine uymayan işlemlerin tespit edilmesi halinde, müsebbipleri hakkında, ^ 
1918 sayılı Kanun; 1615 sayılı Kanun ve diğer kanunlar çerçevesinde gerekli takibatlara geçile
ceğine ilişkin hükümler yer almasına karşın, 84/8859 karar sayılı "İhracat Rejim Kararı"nın 
1 inci maddesinde; hiçbir görevlinin görev yapma gerekçesiyle ihracatçının faaliyetlerini engel
leyemeyeceği ve ihracata ait bütün bilgiler ilgili kuruluşlardan alınmadıkça ihracatçının üreti
mini ve mal sevkiyatını durduramayacağına ilişkin, hükmün bulunması, özellikle gümrük ia
delerinde görevli amir ve memurların fiilî ihracat aşamasında, gerçeğe aykırı ihracat yapılacağı 
yolunda şüphe ve tereddüte düşmesi durumunda, görev, yetki ve sorumlulukları bakımından 
çelişkili bir durum yaratmış ve özellikle ihraç edilmek üzere beyan edilen eşyanın miktarı, kali
te ve bunlara paralel kıymetlerinin araştırılma gereği yerine getirilemeden eşyanın beyana göre 
fiilî ihracatı gerçekleştirilmiş, dolayısıyla ihraç eşyasının miktar ve kıymetlerinin aşırı şişirilmiş 
biçimde ihraç edilmesi mümkün olabilmiştir. < , 

2. Alt Yapı ve Personel Açısından Gümrüklerin Durumu : 
Gümrük mevzuatına göre gümrük çıkış beyannamesinin tescili esnasında çıkan beyanna

mesi kapsamı eşyanın da gümrük denetimindeki veya gümrüğe ait çıkış sundurmasına getiril
mesi gerekmektedir. Ancak, Türkiye'deki gümrüklerin hemen hemen tamamında herhangi bir 
çıkış sundurması bulunmamaktadır. Bu konuda gümrük idarelerinin altyapı eksikliği sözko-
nusu olup, bu mevzuat hükmünün uygulanmasına maddeten imkân bulunmamakta ve çıkış 
işlemi; ihracatçı firmanın tescilini yaptırdığı çıkış beyannamesi araçlara yüklenmekte olduğu
nu ya da yüklenmiş olduğunu ifade etmesi, bunun üzerine de gümrük idare amirince kolcu 
ve muayene memuru görevlendirilerek bildirilen yere gönderilerek yapılmıştır. Bu durumda; 
bilhassa İstanbul, İzmir gibi fabrika liretim alanlarının geniş sahalara yayıldığı yerlerdeki ihra-
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çatlarda memur yetersizliği nedeniyle aynı günde onlarca yerden yapılan yüklemelerde çıkış 
eşyasının gereği gibi kontrolünün, denetiminin mümkün olamayacağı açıktır. Nitekim, bu yer
lerde eşya kontrolü ancak, göz ucuyla yapılabilmiş veya eşya hiç görülememiştir. Bu gümrük 
çıkış beyannamesinde gösterilen eşyadan farklı nitelik, kalite, miktar ve kıymetle eşya ihraç 
edilebilmesinin başka bir nedeni olmuştur. 

3. Gerekli Tedbirlerin Gecikmesi : 
Balıkçı teknelerinin bile ancak yanaşabildiği küçük iskelelerin bulunduğu, bir kaç memu

run istihdam edildiği, gözden ırak, denetimi zor yerlerdeki gümrük idarelerinin ihracat yetkisi
nin bulunması nedeniyle Kaş, Kalkan, Marmaris, Güllük, Anamur gibi yerlerden büyük mik
tarlarda hayalî ihracat olayları gerçekleşmiştir. Bu yerlerin ihracat yetkisi; bu tür küçük iskele
lerin bulunduğu gümrük idarelerinin büyük bölümünde hayalî ihracat olaylarının patlak ver
mesinden sonra ancak 1988 yılı sonlarında kaldırılmıştır. 

4. Gümrük Görevlilerinin Suiistimali : •. '• • 
Güllük, Anamur, Diyarbakır gibi birkaç memurun görev yaptığı gümrük idarelerinde çok 

büyük miktarlarda hayalî ihracatın gerçekleşmesi tesadüf değildir. 
Buralardaki görevli sayısının azlığı ve buraların denetimden uzak yerler olması, bu güm

rük idarelerindeki görevlilerin büyük ekonomik menfaatler sağlayarak hayalî ihracatçı kişiler
le anlaşmasını kolaylaştırmıştır. 

5. Sahte Gümrük Çıkış Beyannameleri : 
Bazı hayalî ihracatlara ilişkin olarak da sahte gümrük mühürleri ve kaşeleri kullanılarak 

sahte çıkış beyannameleri düzenlenmiştir. Bu gümrük çıkış beyannamelerinin ilgili gümrükler
de kaydı bulunmadığı gibi, işlemi yaptığı belirtilen memurların da görevli olmadığı müşahede 
olunmuştur. 

V. — MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAŞHUKUK MÜŞAVÎRLİĞt : 
A) GÖREV VE YETKİ : 

\ 
1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü teşkilatına ait vazifeler 

Başhukuk Müşavirinin nezaret ve denetimi altında hukuk müşavirleri, merkez, il ve muhake
mat müdürleri, müşavir avukat ve Hazine avukatları tarafından görülür. 

2. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, özel kanunlarla Hazine Hu
kuk Müşavirliğine verilmiş olan işlerden başka, konumuzla ilgili olarak bakanlıklara ve genel 
bütçe içindeki dairelere ait her türlü hukuk ve ceza davalarıyla icra işlerine ait olduğu makam 
ve mercilerde ikame takip ve müdafaa ettirmek. 

Adlî ve idarî mahkemelerden, hâkimlerden, icra daireleriyle noterler tarafından bakanlığa ve
ya dairelere yapılacak tebliğleri, bakanlık veya bu daireler namına kabul ederek cevaplarını hazırla
mak veya hukukî icapları hakkında ilgili dairelere gerekli tebliğleri yapmak vazifeleriyle mükelleftir. 

B) HAYALÎ İHRACAT DAVALARI İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLER : 
Genel bütçe içindeki daireler tarafından hayalî ihracat ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına ya

pılan yazılı ihbarlar neticesinde açılan davalara Hazine avukatlarınca müdahale dilekçesi veri
lerek bu davalara müdahil olunmuş, 19.8.1992 tarihi itibariyle hayalî ihracat davalarının Türk-. 
iye genelinde seyri aşağıda çıkartılmıştır : 
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"Hayalî İhracat "la ilgili olarak; 1918 sayılı Kanuna muhalefet, Vergi JJsuI Kanununun 
muhalefet, resmî ve özel evrakta sahtekârlık ve dolandırıcılık suçlarından İstanbul, Ankara, 
tzmir, Edirne, Malatya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Bartın illerindeki muhtelif mahkemelerde 
toplam 176 dava açılmıştır. 

Açılan bu davaların; 
— 86'sı halen devam etmektedir. 
— 31'ine ilişkin dosyaları temyiz nedeniyle Yargıtayda bulunmaktadır, 
— 3'ü için mahkemece sanıkların beraatine karar verilmesine karşın, kararlar Yargıtayca 

bozulmuş ve davalar halen devam etmektedir. 
— l'i için mahkemece sanıkların beraatine karar verilmiş ve karar Yargıtayca onaylanarak 

kesinleşmiştir. 
— 9'u için mahkemelerce zamanaşımı veya 1918 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yer 

alan para cezasını ve mahkeme giderlerini belirtilen süreden önce yatırdığı için "kamu davası
nın ortadan kaldırılmasına karar verilmiş" bunlardan 4*ü temyiz edilmiş ve Yargıtayca bozul
muş ve halen devam etmekte, 5'i ise Bakanlık oluru nedeniyle temyiz yoluna gidilmemiş (iti
razdan vazgeçilmiş) ve kararlar kesinleşmiştir. 

— l'i için mahkemece sanıklara verilen hapis cezası para cezasına çevrilerek ertelenmiş 
olmasına karşın, Bakanlık Makamının uygun görmesi nedeniyle temyizden vazgeçilmiş, karar 
kesinleşmiştir. , ' -

— l'i için mahkemece verilen görevsizlik kararı nedeniyle bir üst mahkemeye itirazedil-
miş, ancak itiraz reddedilmiştir. 

— 30'u için mahkemelerce, görevsizlik kararı verilerek dosyaları görevli mahkemelere gön
derilmiştir. 

— İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince (6) davaya ilişkin olarak henüz duruşma açılmamıştır. 
— Edirne 1 inci Asliye Ceza Mahkemesince (1) davaya ilişkin olarak verilen karar temyiz

den vazgeçme için Bakanlığa gönderilmiştir. 
— Kocaeli 1 inci Asliye Ceza Mahkemesince sanıkların mahkûmiyeti yönünde verilen ka-

rar Yargıtayca bozulmuş, dosya tekrar esasa alınmış ve dava devam etmektedir. 
— İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesince (4) davaya ilişkin olarak sanıkların mahkûmiye

tine karar verilmiş, verilen kararlar Yargıtayca onanarak kesinleşmiştir. 
—- İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesince, (3) davaya ilişkin olarak mahkûmiyet kararı ve

rilmiş, verilen kararlar Yargıtayca bozulmuş olup, davalar devam etmektedir. 
— İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesince (1) davaya ilişkin olarak beraat kararı verilmiş, 

karar henüz kesinleşmemiştir. (Temyiz yolu açık olduğu için) 
— Yine İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesince, (1) davaya ilişkin olarak mahkûmiyet ka

rarı verilmiş ancak karar kesinleşmemiştir. (Temyiz yolu açık olduğu için) 
18.11.1992 tarih 3842 sayılı Kanunla kaçakçılık suçları Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 

görevlerinden çıkarıldığından bu tarihten itibaren anılan davalar ilgili ağır ceza mahkemeleri
ne intikal ettirilerek burada devam etmektedir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
nün hayalî ihracat ile ilgili olarak takip ettiği davalar ihracat kaçakçılığı suçundan dolayı açı-
lanve 4353 sayılı Kanun uyarınca müdahale talebinde bulunularak takip edilen kamu davaları 
olup hayalî ihracat nedeniyle haksız ödendiği anlaşılan vergi iadelerinin geri alınması için vergi 
dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takip işlemlerine ilişkin olarak açılan idarî dava
lar Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili vergi daireleri tarafından takip edilmektedir. 
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C) MUHAKEMAT MÜDÜRLÜKLERİNCE TAKİP EDİLEN İHRACAT KAÇAKÇI
LIĞI DAVALARI İLE İLGİLİ DAVA ÖZETLERİ : 

Muhakemat Müdürlüklerince müdahale talebinde bulunularak takip edilen ihracat kaçak
çılığı (hayalî ihracat) suçundan açılmış bulunan kamu davaları ile ilgili dava özetlerinin bir kıs
mı bilgi açısından aşağıya çıkarılmıştır. 

— İhracat faturalarının gerçek dışı olması ve bu hayalî faturaların şirket ticarî defterlerine 
kaydedilmesi, 

— İhraç edilen malların fiyatlarının olduğundan çok yüksek gösterilerek, haksız vergi ia
desi alınması,' 

— İlgili gümrük çıkış beyannamelerinin yazılı evsafa uygun olmayan malların ihraç edil
mesi; beyannamede gösterilen malların yerine maddî değeri olmayan hurda malların hazırla
nıp gönderilmesi böylece 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci mad
desinde ifadesini bulan "Yanlış Beyan" suçunun işlenmiş olması, 

— İhracatçı firmaya mal tedarik etmiş gibi evrak tanzim edilmesi, aslında hiçbir mal sev-
kiyatının olmaması, adına evrak tanzimedilen firmanın hayalî olması, 

— Sahte ve içeriği itibarı ile yanıltıcı müstahsil makbuzu ve fatura düzenlenmesi, 

— Gümrük çıkış beyannameleri ve diğer resmî evrakta sahtekârlık yaparak ihraç ettikleri 
malların değerini fazla gösterip haksız vergi iadesi alınması, 

— İhracatçı firmanın hjçbir faaliyeti olmayan, sadece kâğıt üzerinde kalan bir firma olması, 

T- İhracat işleminde iki ayrı fatura kullanılarak sahte evrak düzenlenmesi ve dolandırıcılı
ğa teşebbüs edilmesi, 

— Sanıkların Almanya'ya 3 TIR ile deri mamulleri ihraç ettiklerinden bahisle gümrük 
beyannamesi vermesi, ancak, Almanya'da gümrük tarafından yapılan kontrolde her üç Urla 
da beyan dışında karton ve taş çıktığının tespit edilmesi, 

— Suçun vasıf ve mahiyeti itibariyle toplu kaçakçılık suçunu oluşturması; fiilin 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci maddesi delaletiyle 27/1-2 ve müteakip 
maddelerinde belirtilen suçlara uygun düşmesi, 

VI. — DENETİM ELEMANLARININ İNCELEMELERİNDE OLUMSUZ ETKİ YA
PAN MEVZUAT VE YAZIŞMALAR : 

Bilindiği gibi, 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 26 ncı maddesine göre vergi iade
si mevzuatının yanlış uygulanmasından ya da ihracatçı adına yanıltıcı bilgi ve belge verilmesin
den dolayı gereksiz olarak ödenen teşvikler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun ve vergi mevzuatı uyarınca geri alınmaktaydı. 

Buna göre, Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesiyle vergi inceleme yetkisini haiz dene
tim elemanları (Maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, vergi kontrol me
murları ve diğerleri) ihracat işlemlerinindenetimine de yetkili bulunmaktaydı. Ancak 86/11237 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu konudaki her türlü denetim yetkisinin Devlet Planlama 
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Teşkilatı Müsteşarlığına verilmiş olması nedeniyle sözü edilen denetim elemanları ihracat iş
lemlerinin denetimini resen yapamaz duruma getirilmiştir. Ayrıca 86/11509 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararlan ile "ilgili merci ve kuruluşlar ihracatta vergi iadesi ile ilgili olarak tereddüt veya tespit 
edilen durumlarda hiçbir işlem yapmaksızın durumu derhal Devlet Planlama Teşkilatına inti
kal ettirirler." hükmü getirilmiştir. Buna paralel olarak 22.4.1987 ve 12.11.1987 tarihli Başba
kanlık yazılarıyla da incelemeye alınmış dosyalardan incelenmesi tamamlanmış henüz raporla
rı işleme konulmamış dosyaların raporları ile birlikte incelenmesi devam eden dosyalar ile in
celemeye başlanmamış dosyaların en kısa zamanda Devlet Planlama Teşkilatına intikali isten
miştir. 

Bu durumda, denetim eleriıanlarının düzenlediği raporların doğrudan işleme konması, de
vam eden incelemelerin sonuçlandırılması ve yeni incelemelere resen başlanması önlenmiş ol
maktadır. 

VII. — RAPORLARIN DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TARAFINDAN MALİ
YE VE GÜMRÜK BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ VE BU RAPORLARIN ZAMANA
ŞIMINA UĞRAMASI SÜRECİNİN İŞLETİLMESİ : 

Hazine kontrolörleri tarafından yazılan hayalî ihracat ile ilgili raporların bir kısmının za
manaşımına uğratılması seyri, araştırma raporumuzun zamanaşımı bölümünde detaylı olarak 
izah edilmiştir. . 

Burada, zamanaşımına uğratılan raporların Maliye ve Gümrük Bakanlığındaki seyri ve 
bu bakanlığın tutumunun zamanaşımına etkisi üzerinde durulacaktır. 

• ' • • . ' ' • 

İlgili bölümde geniş bir şekilde izah edildiği üzere Kaya Erdem'in 2.10.1985 tarih, 35478 
sayılı yazısı ile başlatılan ve raporların 6.7.1988 tarihine kadar Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında gidip gelmesi şeklinde devam eden süre içerisinde 
Türk Ceza Kanunu yönünden hiçbir işlem yapılmaması 1983-1985 dönemi ile ilgili olarak dü
zenlenen raporların zamanaşımına uğramasında büyük etken olmuştur. 

6.7.1988 tarihli Başbakan oluru ile raporlar hakkında işlem yapılmaya başlanmıştır. 

Diğer taraftan 30.5.1988 tarihinde Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı makamından onay alınarak bünye içerisinde raporların Türk Ceza Kanu
nu yönünden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma yetkisi alınmıştır. 

Ancak Kurul, bu yetkiyi almış olduğu 30.5.1988'den önce 1983-1985 yıllarında düzenlen
miş bulunan 51 adet rapor için suç duyurusunda bulunamamıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı kendisinde hiçbir işlem yapılmadan bekletilen raporları ancak 
1988 yılı Ekim ve Kasım ayından itibaren ilgili yerlere göndermeye başlamıştır. 

İhracat Genel Müdürlüğü 26.12.1988 tarih, 96913 sayılı yazı ile Devlet Planlama Teşkila
tından rapor asıllarını Hazine Kontrolörleri Kuruluna göndermesini talep etmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı 21.2.1989 tarih 9834 sayılı yazı ile 1983-1989 yılları arasında ken
disine intikal etmiş raporlardan 51 adet rapor aslını (ki zamanaşımına uğrayan raporlar bu par
tinin içindedir) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına göndermek yerine bu kez de 1989 yılı 
Bütçe Kanununun 44 üncü maddesi ile 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın-
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daki Kanunun 58 inci maddesi hükümleri bakımından gereği yapılmak üzere Maliye ve Güm
rük Bakanlığına göndermiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı 3.3.1989 tarih 12590 sayılı yazı ile raporları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına gönderdiğini Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ihracat Genel Müdürlüğüne bil
dirmiştir. 

ihracat Genel Müdürlüğü bunun üzerine 29.6.1989 tarih 46547 sayılı yazı ile anılan rapor
lar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını Maliye ve Gümrük Bakanlığından istemiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı yanlışlıkla kendisine gönderilen Hazine kontrolörleri rapor
ları ile ilgili olarak raporların kendisine gönderildiği 21.2.1989 tarihinde ihracat Genel Müdür
lüğünün 29.6.1989 tarihli yazısına kadar geçen 4 aylık süre içerisinde bu raporlarla ilgili suç 
duyurusuyla ilgili olarak herhangi bir işlem ve teşebbüste bulunmamış ve 29.6.1989 tarihli Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ihracat Genel Müdürlüğü çıkışlı yazıya 25.12.1989 tarih 967/1 
sayılı yazı ile cevap verilerek Bakanlığın 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde üzerine dü
şeni yaptığını ancak Hazine kontrolörleri tarafından yazılan raporlar için Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca adlî mercilere başvurulamayacağı, bu işlemin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
tarafından yapılmasının uygun olacağı belirtilerek, gerek duyulması halinde raporların en kısa 
zamanda iade edileceği ifade edilmiştir. 

Daha sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığı 8.1.1990 tarih 1635 sayılı yazı ekinde 20 adet 
rapor aslını Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına göndermiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 21.2.1989 tarih 9834 sayılı yazı ile Devlet Planlama Teşkila
tından kendisine gönderilen 51 adet rapordan 27 adedini daha bu sefer 1.5.1990 tarih 44510 
sayılı yazı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına göndermiştir. 

Böylece bu raporlar hakkında suç duyurusunda bulunulabilmesi için 14 ayı aşkın bir sü
renin daha geçmiş bulunduğu ve zaten suç duyurusunda bulunulması uzun bir süre geciktiri
len 1983, 1984 ve 1985 yılları ile ilgili olarak düzenlenmiş bulunan raporların zamanaşımına 
uğramış olduğu anlaşılmıştır. 

Hayalî İhracatın Emniyet Genel Müdürlüğü Yönü 

I. — YASA VE YÖNERGELERLE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KAÇAKÇI
LIK İŞLEMLERİYLE iLGtLt OLARAK VERİLEN GÖREVLER VE tLGtLt BÎRlMLER : 

a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinde; "Cumhuriyet 
savcıları her türlü suçun araştırmasında ve neticeye varmak için bütün memurlardan her türlü 
malumatı isteyebilir. Gerek doğrudan doğruya ve gerek zabıta makam ve memurları vasıtasıyla 
her türlü tahkikatı yapabilirler. 

Bütün zabıta makam ve memurları, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ve uygulanan 
tedbirleri Cumhuriyet savcılıklarına derhal bildirmek ve Cumhuriyet savcılığının adliyeye iliş
kin işlerde bütün emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye
ye müteallik vazife veya işlerde suiistimal veyahut ihmal ve terahileri görülen devlet memurları 
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ile Cumhuriyet savcılığının şifahî veya yazılı talep ve emirlerini yapmakta suiistimal veya tenir 
bileri görülen zabıta amir ve memurları hakkında savcılıkça doğrudan takibatta bulunulur. 

Suça karşı zabıtanın vazifesi başlığını taşıyan; memurları, suçluları aramakla ve işin ten
viri için lazım gelen acele tedbirleri almakla mükelleftir. Bu makam ve memurlar tanzim ettik
leri evrakı hemen savcılığa gönderirler" denilmektedir. 

b) Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu : 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda polisin her türlü suçun müdahale ve taki
binde görevlendirilebileceği belirtilmektedir. 

Anılan Kanunun ek 5 inci maddesinde ise; "Genel güvenlik, kaçakçılık ve uyuşturucu mad
delerle ilgili olayları takip etmek, gerekiyorsa müdahale ederek soruşturmasını yapmak üzere 
içişleri Bakanlığınca doğrudan doğruya veya ilgili valinin talebi üzerine merkez personelinden 
ekipler (timler) görevlendirilebileceği" açıkça hüküm altına alınmıştır. 

c) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun : 

2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 
Kanunun Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevleri başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin (ç) 
fıkrasında; 19İ8 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanunda yazılı teşekkül vücuda 
getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçlarıyla aynı Kanunun 29 ve 30 uncu maddelerinde ya
zılı suçların da Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevleri içerisinde olduğu belirtilmektedir. 

Kanunun ilgili maddesine göre hayalî ihracat ile ilgili bir kısım kaçakçılık olayları Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinde görülmüş ve emniyet teşkilatının ilgili birimleri 1918 sayılı Kanuna 
göre takip ve müdahale ettikleri suç ve suçlular hakkında Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve 
savcılarının bilgi ve talimatları doğrultusunda hareket etmişlerdir. 

Sözkonusu fıkra 18.11.1992 tarihinde 3842 sayılı Kanunla değiştirilerek, kaçakçılık suçlan 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevlerinden çıkarılmıştır. 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık İstihbarat Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönergesi (EYG 3-7) : , 

Kaçakçılıkla mücadele hizmetlerini yürütmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesin
de 1980 yılında Kaçakçılık Dairesi kurulmuş, bu daire 1981 yılında Kaçakçılık, İstihbarat ve 
Harekât Daire Başkanlığı şeklinde yeniden organize edilmiştir. 

Bu yönergenin amacı; yurt dışından Türkiye'ye ve Türkiye'den yurt dışına yönelik veya 
yurt içinde çeşitli yollardan yapılan kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve bunlara karşı mücâde
leyi yürütmekle görevli Kaçakçılık İstihbarat ve Harekât Daire Başkanlığının kuruluş, görev, 
yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

Anılan Daire Başkanlığının Görevleri; 
— Yurt dışından Türkiye'ye ve Türkiye'den yurt dışına yönelik veya ülkemizde çeşitli yol

lardan yapılan kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili istihbaratı elde etmek, değerlendirmek ve bu tür 
faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, operasyonlar düzenlemek, 

— Taşra birimlerinin çalışmalarına ve yürütecekleri operasyonlara yön vermek, talep edilr 
diğinde bu birimleri merkez birimleri ile takviye etmek ve müşterek operasyonlar yapmak, 
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— Uluslararası düzeyde ve ülkemizi ilgilendiren kaçakçılık olaylarında yabancı ülke polis 
yetkilileri ile alacağı emirle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak şeklinde özetlenebilir. (Ek: 100) 

e) Emniyet Genel Müdürlüğü tnterpol Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yö
netmeliği; 

Bu yönetmeliğin konumuzla ilgili amacı Milletlerarası Kriminal Polis TeşkiIatı/İnterpol,-
ün Ana Sözleşmesi muvacehesinde, Millî Mevzuat çerçevesinde, uluslararası kriminal, terör, 
kaçakçılık suç ve suçlularla mücadele etmek, bu nevi suçların önlenmesinde üye ülkelerin Polis 
Teşkilatları arasında polisiye işbirliği ile yardımlaşmayı sağlamak ve sürdürmektedir. 

tnterpol Daire Başkanlığının görevleri ise Uluslararası mahiyet arz eden her türlü suçların 
yanı sıra, döviz ve gümrük kaçakçılığı, sahtekarlık gibi suç ve suçlularıyla mücadele etmek, 
konu ile ilgili diğer Polis Teşkilatıyla koordineli çalışmayı sağlayarak gerektiğinde yurt içinde 
ve/veya dışında operasyon yapmak veya yaptırmaktır. (Ek : 107) ' 

Hayalî ihracatla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan işlemler; 
, — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 27, 29, 30, 33, 45, Ek : 2 mad
deleri ile diğer ilgili maddeleri, 

— 1615 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri ile diğer ilgili Kanunlar muvacehesin
de yürütülmüştür. 

II. — HAYALÎ İHRACAT ÎLE İLGİLİ OLARAK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜN
CE YAPILAN İŞLEMLER : 

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri kendisine yetki veren Kanunlar çerçevesinde 
hayalî ihracat işlemleri hususunda 1984-1990 tarihleri arasında haklarında hayalî ihracat ola
yından dolayı, (107) ihracatçı, (13) imalatçı firma olmak üzere toplam (120) firma hakkında 
yasal kovuşturma yapıldığı tespit edilmiştir. 

Soruşturmalar esnasında; 
(197) İhracatçı firma yetkilisi, 
(85) Nakliyeci firma yetkilisi, 
(27) İmalatçı firma yetkilisi, y • 
(54) Gümrük görevlisi, 
(1) Emniyet mensubu, 
(43) Aracı ve iş takipçisi, 
(4) Bankacı, 
olmak üzere toplam (411) şahıs hakkında düzenlenen tahkikat evraklarıyla birlikte adlî 

makamlara sevk edildiği anlaşılmıştır. 
Söz konusu hayalî ihracat olayları; 

Marmaris, Haydarpaşa, Habur Gümrük Kapılan, İstanbul Yeşilköy Havalimanı Çıkış Güm
rüğü, İzmir, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Bursa, Çankırı, Antalya ve Diyarbakır Gümrük İda
re Memurluğu Sorumluluk Bölgelerinde meydana geldiği görülmüştür. 

Yapılan soruşturmalar sırasında; . 
İhracatçı firmaların adreslerinin çoğunluğunun hayalî olduğu, veya soruşturmaya başlan

dığından uzun süre önce terk edildiği, ihracatçı firmaların genelde çaycı, odacı, işçi vs. gibi 
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kişiler adına kurulduğu aslında hayalî ihracatın resmî şirket kurucuları tarafından değil perde 
arkasındaki kişiler tarafından resmî kuruculardan genel vekaletname alınmak suretiyle yapıl
dığı hususları tespit edilmiştir. 

Bu soruşturmalar neticesinde, ayrıca hayalî ihracata adı karışan ihracatçı, imalatçı, nakli
yeci, aracı ve iş takipçisi gibi kişilerin çoğunluğunun halen firarda olduğu anlaşılmıştır. 

"Hayalî İhracatla ilgili olarak; alınan herhangi bir bilgi ve ihbar sonucu operasyonel faa
liyete geçilmeden önce; durumun makama arz edildikten sonra alınacak talimat üzerine gerek
li işlemin yapılması" hususunda dönemin Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük tara
fından Umum Emniyet Müdürlüklerine 20 Aralık 1985 tarih ve 990189 sayılı şifre telsiz çekile
rek bu konuda talimat verilmiştir. 

Ayrıca, hayalî ihracat konusunda T.C, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı Teşvik Uygulama Başkanlığından yine dönemin Başbakanı Sayın TUrgut Özal imzasıyla 
göndçrilen 12 JÇasım 1987 tarih ve 38678 sayılı "Vergi ladesi" konulu genelge doğrultusunda 
hareket edilmiştir. 

20.12.1985 tarihli telsiz talimatı ve 12,11.1987 tarihli Genelge Emniyet teşkilatının hayalî 
ihracat olaylarına yeterince ve aktif olarak gitmesini engelleyen iki temel unsur olmuştur. Bu 
şartlar altında Emniyet Genel Müdürlüğüne, 11 Emniyet Müdürlüklerinden ve diğer kurum
lardan intikal eden hayalî ihracat olayları Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına intikal ettirilerek olayın 
müşterek soruşturmasının yapılması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Yine hayalî ihracat olayları ile ilgili alınan istihbari mahiyetteki bilgiler, ilgili birimlere 
bildirilerek kuruluşlar uyarılmıştır. 

Bu çalışmalar meyanında; 

1. Menteşoğlu Kardeşler Topluluğu ve Menteşoğlu İhracat ve Pazarlama Anonim Şir
ketlerinin hayalî ihracat yaptığını şirketin tır şoförlerinden Osman Ergin Kütahya Emniyet Mü
dürlüğüne ihbarda bulunmuştur. Soruşturmanın Hesap Uzmanı Serdar Koyutürk tarafından 
yürütüldüğü ancak bu görevlinin 11237 sayılı İhracatta Vergi ladesi Kararı çerçevesinde hiç bir 
işlem yapılamayacağı şeklinde rapor vererek soruşturmayı kapatmak zorunda kaldığı tespit edil
miştir. Böylece raporumuzun ilgili bölümlerinde detaylı olarak açıklanan ve hayalî ihracatı ko
laylaştıran en önemli mevzuatlarda 11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının malum hükümleri 
yüzünden Menteşoğlu Şirketler Grubunun milyarlarca liralık haksız teşvik almasına mani olu
namamıştır. 

2. Samsun Emniyet Müdürlüğünce 8.12.1987 tarihinde alınan bir istihbaratta Özbek Dış 
Ticaret isimli şirketin Kagi adlı firma vasıtası ile hayalî ihracat yapacağı merkezce öğrenilmiş
tir. Bunun üzerine konu makama arz edilmiş, ancak makamca, merkezden talep edilen ekip 
verilmemiş olup olay DPT Müsteşarlığına iletilmiştir. Daha sonra DPT Müsteşarlığınca bu ko
nuda kayda değer bir işlem yapılmadığı yaptığımız, araştırmalardan tespit edilmiştir. 

3. Marmaris Limanında ortaya çıkarılan hayalî ihracat olayı sanıklarından Ertan Sert'-
in Sekreteri Oya Demir 28.5.1988 tarihli ifadesinden; olay sanıklarından eski MİT görevlisi Mus
tafa Necati Ercan'ın Ertan Sert ve Turan Çevik'in yaptıkları hayalî ihracat işlerini takip ettiğini. 
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4. JMarmaris Gümrüğünden yapılan hayalî ihracat mallarını taşıyan HORSUN gemisi
nin kayıtlara 6 881 m3 yük taşıyabilecek kapasiteye sahip olmasına rağmen konşimentolarda 
kayıtlı yük miktarının 11 903.32 m3 ve 333 368.2 kg. olduğu, dolayısıyla geminin bu yükü taşı
mış olmasının fiilen mümkün olmadığı tespit edilmiştir. 

5. İhracatçı firmalardan Erta, Meroniks, Kamel, Usmal, Sarko, Elda, Mars, Yopan ve 
Ercan firmalarının resmiyette başka kişiler adına kayıtlı olmasına rağmen, gerçek sahiplerinin 
Ertan Sert ile Necdet Ulucan olduğu Emniyetçe yapılan soruşturmalardan anlaşılmıştır. 

6. Atlas firmasının resmiyette Burak Sağman (olaydan dolayı Yargıtayca kesinleşmiş 9 
yıl hapis cezasına hükümlü halen ingiltere'de olduğu tespit edildiğinden iade istemi devam eden) 
ve H. Akın Yılmaz'a ait olduğu gözükmesine rağmen gerçek sahibinin Turan Çevik olduğu tes
pit edilmiştir. 

7. 1986 yılında Antalya Güllük Limanından Şafak-1 isimli gemiyle (ilgili şirketler; Hasal 
Dış Tic. A.Ş., Atlas Uluslararası Paz. A.Ş., Mesa Dış Tic. A.Ş., İstanbul Dış Tic. A.Ş., Men-
teks Dış Ticaret A.Ş., Boğaziçi Bilgisayar Sanayi, Hürpa İhr. tth. Paz. Ltd. Şti., Me Pa Merke
zi Paz. A.Ş., Tekpa Dış Tic. A.Ş., Uzay Dış Tic. Ltd. Şti. ile Çevik Dış Tic. Ltd. Şti.) yapılmak 
istenen hayalî ihracat olayında Turan Çevik'e ait Çevik Dış Tic. Ltd. Şirketinin hayalî ihracat 
işlemlerini gümrüklerden takip eden olay sanıklarından Şevket Başgelen isimli şahsın 30.5.1980 
günü saat: 22.00 sıralarında Kırklareli ti Merkezinde muhtelif yerlere yasa dışı Türkiye Halk 
Kuruluş Partisi/Cephesi-Devrimcî Yol (THKP/ODev-YoI) imzalı afişleri yapıştırarak duvarla
ra örgüt adına siyasî içerikli yazılar yazmakta iken yakalandığı, THKP/C-Dev-Yol örgüt ele
manı olmak, afiş yapıştırıp yazı yazmaktan sanık olarak hakkında düzenlenen tahkikat evrakı 
ile birlikte adlî makamlara sevk edildiği anlaşılmıştır. 

8. Diyarbakır Gümrük tdare Memurluğundan 1987 yılı içerisinde hayalî ihracat yaptığı 
tespit edilen Emef Dış Tic, A.Ş.'nin resmiyette Yönetim Kurulu Başkanı olan Bilal Yıldız'a şir
ketin başarılı ihracatından dolayı zamanın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından İstanbul'da 
düzenlenen bir törenle "Başarı Belgesi ve Altın Madalya'' verildiği, törenden sonra ise şirketin 
perde arkasındaki gerçek sahibi Ender Oskay'ın belge ve madalyayı Bilal Yıldız'dan geri aldığı 
anlaşılmıştır. 

Söz konusu şirketin (sadece belgeler üzerinde yapılmış gibi gösterilen) hayalî ihracat kar
şılığı dövizlerinin Çilo Mehmet lakabı ile bilinen Mehmet Yıldırım tarafından sağlandığı adı 
geçen şahsın 12 Eylül sonrası yurt dışına kaçan ve Zürih'te yaşayan Murat Sanlı Çelikel isimli 
şahıstan İstanbul'daki 9 ayrı bankaya döviz getirttiği, gelen dövizleri kardeşi ve yanında çalı
şan kişilere şirketin yetkilisiymiş gibi tahsil ettirdiği bu hizmetleri karşılığı alınan vergi iadesi
nin yarısını aldığı tespit edilmiştir. 

Olayla ilgili olarak ifadeleri alınan gümrük memurları; gümrük çıkış beyannameleri üze
rindeki imza ve kaşelerin kendilerine ait olmayıp, tamamen sahte olarak düzenlendiğini belirt
mişler Şahin Kaya'da 21.9.1989 tarihli ifadesinde; belgelerin tamamen sahte olarak düzenlen
diğini, kendisinin de mal sevkiyatı yapılmış gibi belgeleri imzaladığını ve karşılığında menfaat 
temin ettiğini beyan etmiştir. 

9. Yine Diyarbakır gümrük idaresinden Biat İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Tamak Makine 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı ihracatçı firmaların yapmış olduğu hayalî ihracat olayında, bel-
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gelerden bu işin nakliyeciliğini yaptığı tespit edilen Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 
"Erentur Transport ve Tic. Ltd. Şti." kurucusu ve ortaklarından olan 1987 Nusaybin doğumlu 
Abdulhakim Eren'in yasa dışı PKK Bölücü Terör örgütü Üyesi olmak suçundan kaydının bu
lunduğu, Sıkıyönetim makamlarınca 3.2.1986 tarihînde yakalanıp tutuklandığı, aynı şahsın Mer
sin Emniyet Müdürlüğünce 20.10.1987 tarihinde 1918 sayılı Kanuna muhalefet, kaçak bakir 
almak, bulundurmak, nakletmek ve satmak suçlarından yakalanarak adlî makamlara sevk edil
diği ve tutuklandığı, yine adı geçenin PKK örgüt üyesi olmak ve örgüt adına çeşitli eylemlerde 
bulunmak suçundan 16.10.1990 tarihinde bir kere daha Mersin Emniyet Müdürlüğünce yaka-
landığrve hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 24.10.1990 tarihinde adlî makam
lara sevk edildiği ve tutuklandığı "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire 
Başkanlığı" görevlilerinin Komisyonumuza verdiği rapordan anlaşılmıştır. 

10. Dış İşleri Bakanlığından Komisyonumuza gönderilen 13.10.1992 tarih ve 7942 sayılı 
yazı ekindeki "Hayalî İhracat ve uyuşturucu ticareti ile kara paranın aklanmasına dair" Düs-
seldorf'daki Alman Gümrük Takip Dairesince Maliye ve Gümrük Bakanlığı Dış İlişkiler Dai
resine gönderildiği anlaşılan 21,6.1991 tarihli yazı ve eklerinin incelenmesinde; 

Düsseldorf Gümrük Araştırma Bürosu görevlilerince yürütülen araştırma ve soruşturma 
sonucunda Komisyonumuzca yapılan araştırmada hayalî ihracat yaptıkları tespit edilen; Delta 
Dış Tic. A.Ş., Armasan Armatör San. ve Tic. A.Ş., Ba-gi Bayan Giyim A.Ş., Can-ek Dış Tic 
A.Ş., Cebitaş Dış Tic. A.Ş., GSD Dış Tic. A.Ş., İmpo Beynelminel Muhaya Paz. Organizasyon 
A.Ş., Kibar Dış Tic. A.Ş., Koçmar Dış Tic. A.Ş., Me-As Dış Tic. A.Ş., Sönmez Butik Faik 
Sönmez Teks. Tic. San. A.Ş., Tira Dış Tic. A.Ş., Yavuzlar Gıda A.Ş. isimli 14 şirkete ödenen 
ihracat karşılığı toplam 80 059 511.11 DM paranın, halen Almanya'da uyuşturucu kaçakçılığı 
suçundan tutuklu T.C. vatandaşı Arif Temel ile Münşcngladbah firmasının sahibi olan Alman 
vatandaşı Peter Dirim isimli şahıslar tarafından Almanya ve Zürihte'ki ^Shakarci" şakargo 
şirketleri kanalı ile ve bu şahısların talimatlarıyla bahse konu 14 şirkete para transferi yapıl
mak suretiyle sağlandığı, transfer edilen bu paranın yapılan ihracat karşılığı olmayıp (Çünkü 
ihracatlar hayali) uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen para olabileceği, böylece kara para
nın bu şekilde hayalî ihracat yoluyla aklanıldığı anlaşılmıştır. 

Belirtilen dönem içerisinde; 
1985 yılında 4 olay, 1986 yılında 2 olay, 1987 yılında 2 olay, 1988 yılında 2 olay ve 1989, 

yılında 3 olay olmak üzere toplam 13 ayrı hayalî ihracat olayı Emniyet makamlarınca intikal 
etmiş, bunlardan Menteşoğlu Kardeşler Topluluğu ve Menteşoğlu İhracat ve Paz. A.Ş. ile ilgili 
hayalî ihracat olayının Emniyetçe soruşturması yapılmamış, soruşturma Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının ilgili teftiş birimlerine intikal ettirilmiştir. (Bu soruşturmanın 11237 sayılı Karar
name hükümleri nedeniyle ilgili Hesap Uzmanı tarafından neticelendirilemeyip, kapatıldığı daha 
önce belirtilmişti.) 

Emniyetçe soruşturması yapılan 12 ayrı hayalî ihracat olayının 3'ü telefon ihbarı, 7'si Cum
huriyet Savcılıklarının yazılı talimatları, 2'si de Defterdarlıkların yazılı ihbarı sonucu soruş
turma konusu olmuştur. 

III. — HAYALÎ İHRACAT KONUSUNDA EMNİYET TEŞKİLATININ GÖREVLERİ
Nİ KISITLAYAN MEVZUAT VE TALİMATLAR : 

1. 84/8859 sayılı İhracat rejim Kararının birinci maddesi (Ek : 9), 
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2. Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük'ün 11 Emniyet Müdürlüklerine muha
tap 20.12.1985 tarih 990189 sayılı talimatı (Ek : 24), 

3. 86/11237 sayılı İhracatta Vergi ladesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı (Ek : 13) 
4. 87/11509 sayılı İhracatta Vergi ladesi ile ilgili Bakanlar, Kurulu Kararı (Ek : 14), 
5. 12.11.1987 tarih ve 38678 sayılı Başbakanlık Genelgesi (Ek : 29), 

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI RAPORUNUN DEĞERLENDİRİL
MESİ : 

Başbakanlık Eski Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş, Adalet Başmüfettişi Hikmet Çetin, 
Mülkiye Başmüfettişi Ömer Türk'den oluşan heyet tarafından kaleme alman 6.4.1989 tarih, 
1989/I-I sayılı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı raporundan özetle; 

Başbakanlığın 12.11.1987 tarihli Genelgesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına, İç İşleri Ba
kanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü), Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ve Merkez Ban
kası İdare Merkezine gönderildiği, 

Genelgenin esas itibariyle, 1.1.1987 tarihinde yürürlüğe giren 86/11237 sayılı Kararname
nin eaoslannı ve uygulama biçimini açıkladığı, bu Genelgeden daha önce Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcılığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından da aynı doğrultuda Genelgeler 
yayınlandığı, ' 

Bu Genelgelerden sonra Mart 1987 den itibaren Devlet Planlama Teşkilatına çeşitli dene
tim organlarınca düzenlenen raporların gönderilmeye başlandığı, daha sonra rapor sayısının 
346 ya ulaştığı, 

12.11.1987 tarihli Başbakanlık Talimatının hatalı yorumlanması sonucu bu raporların uzunca 
bir süre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Mırdımcılığı tarafından muhafaza edildiği, bilaha-
ra 6.7.1988 tarihinde raporların yasal gereğine tevessül edilmesi için olur alındığı, 

Bu "Olur" dan sonra Devlet Planlama Teşkilatındaki raporların gereğine tevessül edilme
sine ancak Eylül 1988 tarihinden itibaren başlanmış olduğu, raporların kapsamına göre çeşitli 
şekillerde gereğine tevessül edildiği, 

Ancak bu tarihten önce 1.1.1987-31.10.1988 tarihleri arasında.müfettiş raporlarına rağmen, 
bir çok firmayla ilgili olarak teşvik ödenmesi için Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Merkez 
Bankasına haksız ödeme talimatları verildiği, 

Bilhassa 12.11.1987 tarihli Genelgeden sonra; Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal ettiri
len ihracatta haksız vergi iadesi konularındaki ihbar, şikâyet ve yapılan çalışmalarda elde edi
len bilgilerin netice alınmadan, olduğu gibi Devlet Planlama Teşkilatına aktarıldığı, ancak Devlet 
Planlama Teşkilatının bu konularda hiç bir işlem yapmayıp, müracatlara herhangi bir cevap 
vermediği, 

İfade edilmiş ve sonuç bölümünde; 

Başbakan.talimatının yasal dayanağı olmasa dahi bu talimata Bürokrasinin uyması ge-
.rektiği, herhangi bir Başbakanlık talimatının herhangi bir noktada yasaya ve hakkaniyete ay
kırılık arz ediyorsa ve böyle bir Başbakanlık talimatı neticesinde yapılan uygulamalarla mil
yarlarca liralık gereksiz ödemelere yol açılıyorsa, bürokratın üst kademeleri ikaz etmesi gerek
tiği ve bürokratik manevralara girmesi imkânı olduğu, halbuki bürokratların bunları yapma-
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dığı gibi aylarca hatalı uygulamalara-ödemelere bilerek göz yumdukları, bunun mesuliyetini 
de Genelgeyi imzalayan Başbakana yüklemeye çalıştıkları, 

Bu sebeple başta Devlet Planlama Teşkilatı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve T.C. Merkez Bankası ilgilileri hakkında soruşturma açıl
masının uygun olacağı, bu işin malî cephesinin 300 milyar TL. civarında olduğu ve bazı bü
rokratların bu işlerde suistimallerinin bulunduğu, 

Ancak bu kadar kapsamlı bir soruşturmanın iç ve dış ekonomik ilişkilerimize yapacağı 
etkinin de değerlendirilmesi gerektiği, yasaların emri olsa dahi bu hususta "Kamu Yaran - Ka
mu Zararı"nın dikkatle analiz edilmeye muhtaç olduğu, 

Suç ve kusuru aşikâr olanlar hakkında çeşitli ceza usulleri kullanılabileceği gibi yapılmış > 
yanlış iş ve işlemlerin düzeltilmesi için farklı uygulamalara da tevessül edilebileceği, soruştur
ma açılmasını kamu yararı yerine, doğrudan kişileri cezalandırma hedefine yönelik olduğu, 
cezalandırmanın çoğu kere hiç bir kamu yararı hâsıl etmeyebileceği, 

Buradaki tercihin, Devlet Yönetimine ait ve kamu yararına ilişkin üst seviyede bir tercih 
olduğu, 

Soruşturma talep edilebileceği, ancak olayın boyutları göz önüne alındığında aksine bir 
tercihinde kamu zararına sebep olmayacağına inanıldığı, 

belirtilmektedir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının anılan raporu üzerine yaptığımız değerlendirmede; 
1. Heyetin çalışmalarının hayalî ihracat olayının değerlendirilmesine ve bu mekanizma

nın inceleme ve soruşturmasına yönelmediği, bu nedenle eksik bir araştırma neticesinde yanlış 
değerlendirmeler ve yanlış sonuçlar ortaya koyduğu, 

2. Raporda, Başbakanlık Makamını zoraki de olsa aklamak için aşırı bir gayret sarfedil-
diği, 12.11.1987 tarihli ve Başbakan imzası ile yayınlanan Genelgenin hukuka aykırı bir şekilde 
muhtelif yasalardaki yetkileri ortadan kaldırmaya çalıştığı, kamu denetim elemanları, Emni
yet Teşkilatı ve Merkez Bankası elemanlarına açıkça göz dağı verdiği, bu genelgenin bir hukuk 
devletinde açıkça suç sayılacağı bilinmesine ve bu durum muğlak ifadelerle de olsa, raporda 
yer almasına Başbakanlık Genelgesinin yasalara ve hakkaniyete aykırılığı belirtilmesi ve bu ta
limat neticesinde milyarlarca liralık, haksız ödemelere yol açıldığı ifade edilmesine rağmen Ge
nelgeyi imzalayanın sorıırnluluğunun irdelenmediği, sadece sorumlu bulunmadığının belirtildiği, 

3. Hal böyleyken sadece genelgeyi uygulamak zorunda kalan bazı kurum ve kuruluş men
suplarının suçlanması yoluna gidildiği; böylece genelgeyi hazırlayanların değil, "Aksine dav
rananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır." şeklindeki bir ifadeyle bitirilen Başbakan imzalı 
Genelgeyi uygulamak zorunda kalanların suçlanmaya çalışıldığı, 

4. Hayalî ihracatın en yaygın olduğu 1987 yılı içerisinde Devlet Planlama Teşkilatı tara
fından denetimelemanları ve Merkez Bankasına en ağır baskıların yapıldığı, hayalî olduğu mü
fettiş raporları ve ihbarlarla kesinlik kazanan ihracatlarla ilgili vergi iadelerinin ödenmesi için 
Merkez Bankasına verilen haksız ödeme emirlerinin hemen hepsinin 1987 tarihini taşıdığı yeri
len talimatların hepsinde "Müsteşar Adına" ibaresinin bulunduğu, olayın basında ve kamu 
oyunda ayyuka çıktığı, bilindiği halde aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olan 
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kişinin (Y. Bozkurt özal) sorumluluğundan hiç bahsedilmemiş olmasının hayli dikkat çekici 
bulunduğu, böylece raporun belirli kişileri koruma gayreti içerisinde yazıldığının ortaya çıktığı, 

5. Hayalî IhracaÜı denetlemenin en sağlam vasıtalarından olan imalatçı faturasının ara
nılacak belgeler arasından çıkarılmasının hayalî ihracatı denetletmemek ve hayalî ihracatçılara 
kolaylık sağlamak için yapılan kasdi bir düzenelme olduğu açıkça ortada iken ve anılan rapor
da; ihracatta vergi iadesi ödenebilmesi için imal edilmiş bir mal bulunması gerektiği, imalatçı 
faturasından hareketle malın imal edilmediği, dolayısıyla ihracatçının üretilmemiş bir malı üre
tilmiş gibi gösterip vergi iadesi almak istediği veya aldığının müfettiş raporu ile ispatlanması 
halinde ihracatta vergi iadesine hak kazanmamış sayılmasının icap ettiği belirtilmiş olmasına 
rağmen yine adı geçen raporda "imalatçı" faturalarının vergi iadelerinde aranılacak belgeler 
arasında sayılmamasının vergi iadesinin ödenmesinde ihracatçıya sağlanan bir kırtasiye kolay
lığıdır." şeklinde yorumlanmasının raporun kendi içerisinde çelişkili olduğunu ve ayrıca bu yo
rumun kararname, Başbakanlık Genelgesi ve uygulamalar göz önüne alındığında tamamen gerçek 
dışı olduğunun görüldüğü, 

6. Raporda, "ilgili kuruluşlarda bir terör havasının estirildiği tarafımızdan ve hayretle 
müşahade edilmiştir." denilmesine ve Emniyet Teşkilatı dahil ilgili kuruluşlar üzerindeki Dev
let Planlama Teşkilatı terörünün, ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve devlete sahip 
çıkmak isteyen kişileri son derece bunaltacak seviyelere ulaşmış olduğunun anlaşılmasına rağ
men, Devlet Planlama Teşkilatının bu terör gücünü aldığı Başbakanlık Genelgesinden sadece 
yanlış yorumlandığı şeklinde bahsedildiği, dolayısıyla bu değerlendirmenin gerçekleri yansıttı
ğını söylemenin mümkün olmadığı, 

7. Raporda, milyarlarca liralık gereksiz Ödemelere yol açıldığı, bürokratların hatalı uy
gulamalara ve ödemelere bilerek göz yumdukları işin malî cephesinin 300 milyar TL. civarın
da bulunduğu soruşturma yapılmasının yasaların emri olduğu, suç ve kusuru aşikâr olanların 
tespit edildiği, kanuna açıkça aykırı işlemler yapıldığı, olayın bütün vehametiyle patlak verdi
ği, kanunsuzluğa göz yumulduğu, devlet hazinesinden büyük meblağların haksız olarak hayalî 
ihracatçılara ödenmesini temin eden Devlet Planlama Teşkilatı yetkililerinin görevlerini suisti-
mal ettikleri gibi hususlar açıkça belirtilmesine rağmen yine aynı raporda; bu kadar kapsamlı 
bir soruşturmanın iç ve dış ekonomik ilişkilerimize yapacağı etkinin de değerlendirilmesi ge
rektiği, bu hususta Kamu Yararı-Kamu Zararının dikkatle analiz edilmeye muhtaç olduğu, so
ruşturma açılmasının kamu yararına hizmet etmeyeceği, cezalandırmanın çoğu kere hiç bir ka
mu yararı hâsıl etmediği soruşturma yapılmasının kamu zararına sebep olmayacağına inanıl
dığı belirtilerek kendi içerisinde büyük çelişkiye düşüldüğü ve böylece raporun sonuç kısmın
da açıkça bilinmesine rağmen net ve tek alternatif olarak soruşturma istenmemesi neticesinde 
bir çok raporun ve bir kısım bürokratın suçunun zaman aşimına uğratılmasına sebep olduğu, 

tespit edilmiş. 
Netice olarak; 
Anılan raporun işlenmesi gereken bazı önemli konuları ihtiva etmeyen, gerçekçilikten uzak, 

kendi içinde tutarsız, mevzuatı uygulamak zorunda kalan pek çok kamu görevlisini haksız ye
re suçlarken mevzuatı hazırlayan bir kısım belirli kişileri korumaya çalışan, tarafsız bir gözle 
kaleme alınmamış, net öneriler getirmediği için olayı ortada bırakan, böylece bir kısım firma 
sahibi ve suçlu bürokratın zamanaşımı nedeniyle cezalandırılamamasına etken olan, tüm bu 
tespitler nedeniyle bir bütün olarak yeniden değerlendirmeye muhtaç bir rapor olduğu, 

Anlaşılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 398) 



— 120 — 

HAVALÎİHRACATLA İLGİLİ ZAMANAŞIMI 

A) KONU İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI ÇEŞİTLERİ : 
a) Türk Ceza Kanunu Yönünden : 
Türk Ceza Kanununun Evrakta Sahtekârlık fiilleri açısından; "Faile verilecek cezanın 5 

yıldan çok olmamak üzere ağır hapis ya da hapis cezası olması halinde dava zamanaşımı süre
si Beş Yıl, ceza zamanaşımı süresi ise On Yıldır. 

Hayalî ihracat ile ilgili raporlarda Türk Ceza Kanunu yönünden dava açılması istenen mad
deler genellikle Evrakta Sahtekârlık ile ilgili 341, 342, 3.43, 344 ve 345 inci maddeleridir. Bu 
maddelerle ilgili dava zamanaşımı süreleri ise Türk Ceza Kanununun 102 ve 112 nci maddeleri
ne göre 5 Yıl olarak tespit edilmiştir. 

b) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun yönünden; 
Haksız olarak alınan ihracatta vergi iadesi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Primi, 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi ve diğer teşviklerin geri alınması ile ilgili 6183 sayılı 
Kanuna göre yapılan uygulamalar ve bu kanuna göre zamanaşımı süreleri konusu, raporumu
zun Genel Mevzuat ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı bölümlerinde detaylı olarak izah edilmiştir. 

c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun yönünden; 
Hayalî ihracat ile ilgili denetim raporlarının bir kısmında ve Emniyetçe yapılan operas

yonlar da İhraç Kaçakçılığı suçundan dava açılması talep edilmiştir. 
1918 sayılı Kanunun ihraç kaçakçılığı ile ilgili maddelerinde belirtilen suçların "teşekkül" 

halinde veya "toplu" olarak işlenmesi durumunda Kanunun 27 nci maddesinde öngörülen "On 
seneden 15 seneye kadar ağır hapis cezasıyla", "sekiz seneden on iki seneye kadar ağır hapis 
cezası"na ilişkin dava zamanaşımı süresi 10 Yıl, ceza zamanaşımı süresi ise 20 Yıldır. 

Hayalî ihracat olaylarında 1918 sayılı Kanuna göre açılması istenen davalar ihraç kaçakçı
lığının .teşekkül halinde veya toplu olarak işlenmesi ile ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında konu
muzla ilgili 1918 sayılı Kanundaki dava açma zamanaşımı süresi 10 Yıldır. 

Anılan Kanun ve bu Kanuna göre zamanaşımı süreleri geniş bir şekilde raporumuzun Ge
nel Mevzuat bölümünde izah edilmiştir. 

d) Kamu Görevlileri yönünden; 
Hayalî ihracat ile ilgili işlemlerde kamu görevlilerinin suç teşkil eden eylemleri genellikle 

Türk Ceza Kanununun Vazifeyi İhmal ile ilgili 230 uncu ve Vazifeyi Suistimal ile ilgili 240 inci 
maddeleri kapsamına girmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 102 inci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince bu suçlarla ilgili dava 
zamanaşımı süresi 5 Yıldır. 

Raporumuzun ilgili bölümlerinde belirtildiği gibi bu konuda sorumluluğu bulunan kamu 
görevlilerinin bir kısmı hakkında yukarıda bahsedilen zamanaşımı süresi dolayısıyla herhangi 
bir işlem yapılamadığı müşahade edilmiştir. 

B) RAPORLARIN BEKLETTİRİLMESİ VE ZAMANAŞIMI SÜRECİ : 
I. — 7/10624 SAYILI İHRACATTA VERGİ İADESİ KARARI ÇERÇEVESİNDE ZA

MANAŞIMINA UĞRAYAN RAPORLARIN BEKLEME SAFHALARI 
(1987 Yılına Kadar Olan Dönem) 
1. Raporların Hazine Kontrolörleri Kurulundan İhracat Genel Müdürlüğüne İntikali : 
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a) 1983, 1984 yıllarının tamamı ve 1985 yılının bir döneminde Hazine Kontrolörlerince 
hazırlanan İhracatta Vergi ladesi ve diğer teşviklerle ilgili raporlann sonuç kısmında istenen 
hususlar ile ilgili olarak gereği yapılmak üzere (ki bunlar; haksız olarak ödenen vergi iadeleri
nin ve diğer teşvik primlerinin 6183'e göre geri alınması, evrakta sahtekârlık suçu nedeniyle 
firmalar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması, ihracatçı firma
ların gerçeğe aykırı beyannameleri nedeni ile ihracattan ve ithalattan men edilmesi, uğranılan 
hazine zararının bir misli ile ihracatçı firmalardan geri alınması, ayrıca yine 1615 ve 1918 sayılı 
Kanunlar yönünden işlem yapılmak üzere raporların birer örneğinin Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına gönderilmesi, yine teşvik belgeli ihracatçılar hakkında ilgili teşvik mevzuatı yönün
den işlem yapılmak üzere raporun bir örneğinin D.P.T.'ye gönderilmesi gibi işlemlerdir.) İhra
cat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. (Ek : ) 

b) H.D.T.M. İhracat Genel Müdürlüğünde Yapılan İşlemler : 
Hazine Kontrolörler Kurulunca gereği yapılmak için İhracat Genel Müdürlüğüne intikal 

ettirilen 1983, 1984 ve 1985 yılının bir kısmına ait raporlar İhracat Genel Müdürlüğünce rapor 
sonucunda istenen hususlar doğrultusunda hiç bir işlem yapılmadan 1. Kaya Erdem imzalı 
D.PT.'dan Hazineye gönderilen ve bu raporların D.P.T.'na gönderilmesini isteyen 2.10.1985 ta
rih ve 35478 sayılı yazının gelmesine kadar bekletilmiştir. (Ek : 6) 

c) Raporların H.D.T.M. İhracat Genel Müdürlüğünden D.PT.'na intikalinin sağlanması: 
t. Kaya Erdem'in yukarıda belirtilen yazısı üzerine, H.D.T.M. İhracat Genel Müdürlüğün

de bekleyen rapor, rapor örnekleri ile diğer bilgi ve belgeler 11.10.1985 tarihinden 7.3.1986 tari
hine kadar 14 ayrı yazı ile D.P.T.'na gönderilmiştir. (Ek : 78) 

2. H.D.T.M.'dan intikal eden raporlarla ilgili olarak D.P.T.'da yapılan usulsüz işlemler 
(raporların ilk defa D.P.T.'na gönderilmesi); 

D.P.T., kendisine intikal eden bu raporları 6 aylık bir süre içinde hiç bir işlem yapmadan 
bekletmiş (I.V.I.'nin geri alınması, diğer teşvik primlerinin geri istenmesi, teşvik belgelerinin 
iptali Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gibi hususlardan daha sonra 
24.1.1986 tarih 2222 sayılı (Ek : 79) ve 28.3.1986 tarih, 10994 sayılı yazılar (Ek : 65) bazı dosya
ları tekrar H.D.T.M.'na göndermiştir. 

Bu arada hakkında rapor düzenlenen D.P.T.'na gereği için intikal ettirilen bu raporlarda 
adı geçen hayalici firmaların ihracatta vergi iadesi ödemeleri devam etmiş, bu firmalar diğer 
teşviklerden de yararlanmıştır. 0 

3. D.PT.'dan H.D.T.M.'na İade Edilen Dosyalar Üzerinde Yapılan İşlemler : 
Fahrettin Kunak imzalı ve raporların kanunî gereğinin H.DT.M.'nca yerine getirilmesi is

tenilen 28.3.1986 tarih 10994 sayılı yazı üzerine, H.D.T.M. İhracat Genel Müdürlüğü : 

a) 7.4.1986 tarihinde bir yazı hazırlayarak, D.PT.'dan gelen yazılarda istenen hususların 
yerine getirilebilmesi için konuyu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Erdem'e ilet
mesini teminen Müsteşar Yardımcısı Mahir Barutçu'ya arz etmiştir. (Ek : 77) 

Konuyu arz eden Müsteşar Yardımcısı Mahir Barutçu Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Er-
dem'den bekletilmesi talimatını alınmış ve durumu 7.4.1986 tarihinde İhracat Genel Müdürü 
Uğur Ercan'a bildirmiştir. 
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, b) 3 ay sonra İhracat Genel Müdürü Uğur Ercan İhracat Genel Müdürlüğünde bekleyen 
toplam 41 adet raporun kanunî gereğine tevessül olunmak üzere bir onay hazırlayarak bu defa 
konuyu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısına iletilmek Üzere Müsteşar Prof. Dr. Ekrem 
Pakdemirli'ye sunmuş, Müsteşar da 17.7.1986 tarihinde bu hususu onaylamıştır. (Ek : 77) 

c) 17.7.1986 tarihli onay konusunun bizzat İhracat Genel Müdürü Uğur Ercan tarafın
dan Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı!. Kaya Erdem'e 26.7.1986 günü arz edildiği anla
şılmıştır. 

İhracat Genel Müdürü Uğur Ercan yukarıda bahsi geçen onayı Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı t. Kaya Erdem'e arz ettikten sonra aldığı cevabı kendi antetli kâğıdına not etmiştir. 

Bu derkenar notta, aynen "Sayın Erdem Maliye Bakanı Sayın Kurtcebe Alptemuçin ile 
görüştü. Konunun Sayın Maliye Bakanının Rusya dönüşü, Maliye Bakanlığı D.P.T. ve Müste
şarlığımız yetkilileri ile birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılmasına talimat verdi" denilmek
tedir. (Ek : 80) • 

Buradan da gereği hususunda hiç bir işlem yapılmayarak raporların 26.7.1986 tarihine ka
dar 4 ay daha İhracat Genel Müdürlüğünde bekletildiği anlaşılmaktadır. 

Yine bu beklemeler sırasında raporlarda belirtilen önemli hususlardan hükümetin Eko
nomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısının da haberdar olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna rağ
men hayalî ihracatı önleyici mahiyette olmak üzere ihracatta haksız olarak ödenmiş bulunan 
vergi iadeleri ve diğer teşvik primlerinin geri alınması yoluna gidilmemiş ve raporların düzen
lenmiş bulunduğu tarihten (1983, 1984, 1985) 1985 Temmuz ayına kadar geçen süre içerisinde 
haksız ödemelerin yapılmasına devam olunmuştur. 

Netice olarak, D.RT.'ca H.D.T.M.'na iade edilen ve kanunî gereğinin yerine getirilmesi is
tenen raporlarla ilgili olarak, H.D.T.M. yetkililerinin konuyu bağlı bulundukları Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'e iki kez ilettikleri, ancak bu çabalarından sonuç 
alamadıkları anlaşılmaktadır. 

Buradan da hükümetin konunun her safhasından haberdar olduğu, ancak kamu görevli
lerinin istediği tedbirleri zamanında almadığı ortaya çıkmaktadır. 

d) H.D.T.M. yetkilileri, Ekim 1985 tarihinden Mart 1986 tarihine kadar D.P.T.'na gön-
. derdikleri 41 adet raporun kendilerine eksik iade edildiğini belirterek bu kez D.P.T. Müsteşarlı
ğından, 12.8.1986 tarih 76106 sayılı ve 2.9.1986 tarih 81213 sayılı yazılarla raporların tamamı
nın kendilerine gönderilmesini istemişlerdir. (Ek : 82, 83) 

H.D.T.M. raporları tekrar D.P.T.'dan istedikleri yazılarda bu raporları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına ve/veya T.C. Merkez Bankasına göndereceklerini belirtmişlerdir. 

Burada dikkati çeken husus 1. Kaya Erdem'in söz konusu 2.10.1985 tarihli yazısı; Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankasında ki raporların D.P.T.'da toplanmasının 
istenilmesine havi olmasına rağmen, 1. Kaya Erdem'in bu yazısını ilgi kuran Yener Dinçmen 
imzalı ve D.P.T.'na gönderilen 12.8.1986 tarih 76106 sayılı ve 2.9.1986 tarih 81213 sayılı yazılar
la D.RT.'daki raporların tam tersine başka kuruluşlara gönderilmek üzere H.D.T.M. geri iade
sinin istenmesidir. 

e) D.P.T., kendisine ulaşan 12.8.1986 tarih, İhr. 76106 sayılı Yener Dinçmen imzalı yazı 
üzerine, bu yazının gerekçesine (t. Kaya Erdem'in 2.10.1985 tarih ve T.U.B. 35478 sayılı yazısına 
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bakmadan, 75 adet dosyayı H.D.T.M.'na 10.9.1986 gün ve İtd. 28138 sayılı yazı ile iade etmiş
tir. (Ek : 66) D.P.T. yetkililerinin bütün bilgi ve belgelerin D.PT.'da toplanmasını isteyen 2.10.1985 
tarihli yazıyı tam olarak incelemedikleri, bu nedenle anılan raporları H.D.T.M.'na gönderdik
leri ortaya çıkmaktadır. 

— tade edilen bu raporların, Yener Dinçmen'in göndermiş olduğu yazıda gerekçe olarak be
lirttiği gibi Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve T.C. Merkez Bankasına gönderilmediği, 
H.D.T.M.'da bekletildiği bünye içerisinde de kanunî gereğine tevessül olunmadığı tespit edil
miştir. Böylece hayalî ihracata karışan firmalara bu arada da ödemelerin devam ettiği görül
müş, ayrıca H.D.T.M.'ca ihracat ve ithalattan men müeyyidelerinin uygulanmadığı ve Savcılık
lara suç duyurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi denetimlerin 
yaptırıldığı ancak sonuçlarının uygulattırılmadığı görülmektedir. 

7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kendisine görev verilen H.D.T.M.'nın bu 
yetkilerini 1984 yılından 1987 yılı başına kadar kullanmadığı veya kendisine kullandırılmadığı 
tespit edilmiştir. -

II. — 86/11237 VE 7/11509 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARLARI ÇERÇEVE
SİNDE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA TOPLANAN RAPORLARIN ZAMAN 
AŞIMINA UĞRATILMASI SEYRİ (1987 VE SONRAKİ DÖNEM)': 

Raporların 28.3.1986 tarihinde D.P.T. tarafından H.D.T.M.'na iadesinden sonra ikinci kez 
yine Fahrettin Kunak imzalı 10.9.1986 gün ve 28138 sayılı yazı ile 75 adet rapor H.D.T.M.'na 
iade olunmuştur. Bu defa 19.2.1987 tarih ve 87/11509 sayılı Kararname gereği H.D.T.M.'dan 
daha önce istenip üzerinde hiç bir işlem yapılmadan bekletilip daha sonra iade edilen ve 
H.D.T.M.'ca da üzerinde hiç bir işlem yapılmayan raporların ikinci defa D.P.T.'na gönderilme
sinin istendiği tespit edilmiştir. Ayrıca anılan Kararname gereğince yine, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığındaki raporlarda işlem yapılmak üzere D.P.T.'na istenmiştir. (Ek : 14) 

Söz konusu Kararname ile yenitilmeyip hayalî ihracatla ilgili raporların D.PT.'da toplan-
- ması için bu kez aynı mahiyette Merkez Bankası ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına Başbakan 

Yardımcısı 1. Kaya Erdem imzalı 17.4.1987 ve 22.4.1987 tarihli yazılar gönderilmiştir. (Ek : 27, 64) 
Ayrıca D.P.T. Müsteşar Yardımcısı Bülent Öztürkmen imzalı, 24.9.1987 tarih 32084 sayılı 

yazı ile hayalî ihracatla ilgili bütün raporların hiç bir işlem yapılmaksızın D.PT.'da toplanması 
3 üncü defa istenmiştir. (Ek : 28) 

Yukarıda zikredilen kararnameler, Başbakan Yardımcısı ve D.P.T. Müsteşar Yardımcısı ta
rafından yazılan yazılar, bütün raporların D.PT.'da toplanmasında yetersiz kalmış, daha sonra 
Başbakan Turgut özal tarafından aynı mahiyette tüm ilgili kuruluşlara gönderilen 12.11.1987 
tarihli yazıda bu raporların mutlak surette D.PT.'da toplanması 4 üncü defa istenmiş, ayrıca 
bu yazıda aksine davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı açıkça belirtilerek kuruluşlar 
siyasî otorite tarafından tehdit edilmiştir. (Ek : 29) 

Anılan Kararname, Genelge ve Talimatlar gereği D.PT.'da yeniden toplanması ısrarla iste
nilen raporlar H.D.T.M.'ca 2.3.1987 tarihinden itibaren D.P.T.'na gönderilmiş, (ki bu raporlar 
üzerinde yaklaşık 7 ay İhracat Genel Müdürlüğünce hiç bir işlem yapılmamıştır.) ancak bu ra
porlardan 162 adedinin D.P.T. Müsteşar Yardımcısı Bülent Öztürkmen tarafından işlem yapıl
mak üzere ilgili uzmanlara havale edilmeden uhdesinde beklettiği anlaşılmış, Bülent Öztürk-
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men'in görevi devrederken raporları intikal ettirdiği İhracat Teşvik Daire Başkanının da Bülent 
öztürkmen gibi raporları hiç bir işlem yapılmadan uhdesinde beklettiği görülmüş, böylece anılan 
162 adet raporun nihayet Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt ÖzaPın bu raporlar hakkında D.P.T. 
Uzmanlarınca işlem yapılması için Başbakandan onay aldığı 6.7.1988 tarihine kadar D.PT.'da 
yaklaşık 16 ay hiç bir işlem görmeden durdurulduğu öğrenilmiştir. Bu meyanda, bekletilen ra
porlardan 40 adedinin de Menteşoğlu Grubuna ait olduğu hususu ayrıca anlaşılmıştır. 

162 adet raporun dışında kalan bir kısım raporlarında D.P.T. yetkililerince ne yönde bir 
işlem yapılacağı hususunda D.P.T. görevlilerine yönelik bir açıklama getirilmediğinden dolayı 
hiç bir işlem yapılmadan uzmanlarda beklediği anlaşılmaktadır. 

2.3.1987 tarihinden itibaren bir kısmı ikinci defa olmak üzere D.P.T.'na gönderilen bu ra
porlar hakkında nihayet D.P.T. elemanlarınca ancak 16 ay sonra Başbakanlık Makamının 6.7.1988 
tarihli olurlarıyla işlem yapılmaya başlanılmıştır. (Ek : 67) 

Fakat, Başbakanın 6.7.1988 tarihli olurundan önce, 1988 yılı 3 üncü ayından itibaren D.P.T. 
uzmanlarının makamdan kendilerine gönderilmiş olan raporları değerlendirmeye başladıkları 
ve gereği yapılmak üzere durumu üst makama arz ettikleri, ancak D.P.T. yetkililerinin bunları 
4 ay imzalamadan beklettikleri de tespitlerimiz arasındadır. (Ek : 68) 

D.PT.'da ki, bu tespitlerimizden netice olarak; Raporların 16 ay bekletilmesi ve bekletilen 
raporların hiç bir işlem yapılmadan ilgili kuruluşlara tekrar iade edilmesi, ilgili kuruluşların 
raporların gereğini zamanında ifa edememesine neden olmuş, bu aradaki büyük zaman kaybı 
sebebiyle raporların bir kısmı zaman aşımına uğramıştır. Yani raporların D.P.T.'da bekletilmesi 
zamanaşımına büyük oranda etki etmiş, D.PT.'da yapılan, daha doğrusu yapılması gerekipte 
yapılmayan işlemler dolayısıyla bir taraftan haksız kazancın boyutları olağanüstü şekilde bü
yürken, diğer taraftan da zamanaşımı dolayısıyla haksız kazanca tevessül edenlerin bir kısmı
nın Devlet ve Kanunların pençesinden kurtulması sağlanmıştır, 

tşin başka bir ilginç yanı, bu raporların daha önce D.P.T.'na geldiği sırada D.PT.'da Müs
teşar olarak görev yapan ve raporların gereği yapılsın diye ilgili uzmanlara talimat çıkarmayan 
ve yine bu durumları Müsteşar iken de ilgili bakanına iletmeyen D.P.T. Müsteşarı Yusuf Boz
kurt ÖzaPın D.P.T.'dan sorumlu Devlet Bakanı olunca kendi Müsteşarlığı döneminde bekleyen 
raporların değerlendirilmesi ve işleme konulması için dönemin Başbakanından olur istemesidir. 

Bu davranışı "kendisi siyasî olduktan sonra hem D.P.T. Müsteşarlığı dönemindeki sorum
luluklardan, hem de ilgili Bakan olarak sorumluluklarından kurtulmak istemesi" şeklinde yo
rumlanmıştır. 

D.P.T. 6.7.1988 tarihli onay üzerine daha önce 86/11237 ve 87/11509 sayılı kararlarla ken
disinde toplanan ve üzerinde hiç bir işlem yapılmayan rapor ve dosyaları, 

— 8 Temmuz 1988 tarihinden itibaren H.DT.M.'na göndererek neticelendirilmesini istemiştir. 
Bunun üzerine İhracat Geriel Müdürlüğü yetkilileri Müsteşarlık makamından 23.7.1988 

tarih, 88/489 sayılı makam onayı almış bu onay üzerine bünye içinde bir Komisyon kurulmuş
tur. (Ek : 86) , 

Bu komisyon, söz konusu onay*kapsamında incelenmesi gerektiğini düşündüğü dosyaları 
tespit ederek tamamlanmak üzere Hazine Kontrolörler Kuruluna bildirmiştir. 

Aynı dosyaların 87/11509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği incelenmesinin durdurul
duğu ve bunların D.P.T.'da işleme tabi tutulmasının belirtildiği bu nedenle raporların 2.3.1987 ta-
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rihinden itibaren D.RT.'da toplanmasının ikinci kez istendiği 16 ay D.RT.'da bekletilerek tekrar 
H.D.T.M.'na iade edildiği daha önce raporumuzda belirtilmiştir. 

1. Kaya Erdem'in 2.10.1985 tarih, 35478 sayılı yazısı ile başlatılan ve raporların 8.7.1988 
tarihine kadar D.P.T. ve H.D.T.M. arasında gidip gelmesi şeklinde devam eden yaklaşık 33 ay
lık süre içerisinde her iki müsteşarlık tarafından yapılması gereken diğer işlemlerle birlikte Türk 
Ceza Kanunu yönünden de hiç bir işlem yapılmaması 1983,1985 yılları için düzenlenen rapor
ların zamanaşımına uğramasında büyük etken olmuştur. 

D.P.T. sadece kendisinde bulunan kesin raporları vergi iadesi açısından değerlendirmekte 
ve sonuçlandırmakta olduğunu belirterek haksiz ödenen vergi iadelerinin geri alınmasını temi-
nen T.C. Merkez Bankasına, raporlar da belirtilen diğer hususlar yönünden işlem yapılmak 
üzere H.D.T.M. ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına Kasım 1988 tarihinden itibaren yazılar gön
derilmeye başlanmıştır. 

Nihayet; Başbakan Turgut özal'ın 6.7.1988 tarihli oluru üzerine kendilerini ilgilendiren 
hususlar yönünden ilgili kuruluşlar (H.D.T.M., Maliye ve Gümrük Bakanlığı, T.C. Merkez Ban
kası) işlem yapmaya başlamışlardır. 

Burada önemli sonuç olarak; 

2 Ekim 1985 tarihinden itibaren D.P.T.'na işlem yapılmak üzere gelen ve toplanan raporla
rın 6.7.1988 tarihine kadar yaklaşık 4 yıl bekletilmiş olduğu ve gereği için Başbakanın "olur" 
una kadar hiç kimsenin işlem yapmadığı veya yapamadığı ortaya çıkmaktadır. 

— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracat Genel Müdür Yar
dımcısı Münir Aksoy imzalı, D.P.T.'na muhatap 26.12.1988 tarih ve 96913 sayılı yazıdan; 

D. P.T.'da bekleyen H.D.T.M.'na ait raporların asıl ve eklerinin, Türk Ceza Kanunu yönün
den Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmak üzere H.D.T.M.'na gönderilme
sinin talep edildiği anlaşılmaktadır. (Ek : 86/A) 

Durum böyle iken, D.P.T yetkililerinin 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 ve 1989 yılları 
içerisinde çeşitli mevzuat ve yazışmalarla kendilerine intikal etmiş raporlardan 51 adedini bu 
kez, aslı ve ekleri ile birlikte H.D.T.M.'na göndermek yerine 21.2.1989 gün ve 9834 sayılı yazı 
ile 1989 yılı Bütçe Kanununun 44 üncü maddesi ve 6183 sayılı Kanun uyarınca gereğinin yapıl
ması için Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderdikleri anlaşılmıştır. (Ek : 86/B) 

87/3 sayılı İhracatta Vergi İadesi Tebliğine göre haksız olarak ödenen vergi iadelerinin ge
ri alınması işleminin ilk aşamada T.C. Merkez Bankası tarafından yapılması gerektiği bilindiği 
ve H.D.T.M. tarafından bu raporlar istenildiği halde raporların asıl ve eklerinin D.P.T.'ca Mali
ye ve Gümrük Bakanlığına gönderilmesinin sebebi anlaşılamamıştır. 

Aradan geçen 3 aylık bir süreden sonra D.P.T., H.D.T.M.'na muhatap 3.3.1989 tarih İ.T.D. 
12590 sayılı yazı ile, söz konusu 51 adet rapor asıl ve eklerini, 21.2.1989 tarih ve 9834 sayılı 
yazı ile 1989 yilı Bütçe Kanununun 44 üncü maddesi ve 6183 sayılı Kanun uyarınca gereğinin 
yapılması için Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderdiğini belirtmiştir. (Ek : 86/C) 

Bu kez H.D.T.M.'nın (İhracat Genel Müdürlüğü antetli ve Devlet Bakanı Güneş Taner im
zalı) Maliye ve Gümrük Bakanlığına hitaben yazdığı, 29.6.1989 tarih 46547 sayılı yazıda; D.P.T. 
Müsteşarlığınca Maliye ve Gümrük Bakanlığına 21.2.1989 tarih ve 9834 sayılı yazı ile gönderil
miş bulunan rapor asıl ve eklerinin gereğinin yapılmış olacağının umulduğunu belirttiği, ancak 
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Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmamışsa bu raporların gereğinin Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca yapılmasını istediği anlaşılmıştır. (Ek : 86/D) 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanı Güneş Taner imzalı 29.6.1989 tarih, 46547 
sayılı yazıya 6 ay sonra 25.12.1989 tarih ve 96771 sayılı (Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pak-
demirli imzalı) yazıyla cevap vererek; Hazine Kontrolörleri tarafından yazılan raporlar için Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca adlî mercilere başvurulamayacağı, H.D.T.M.'na ait ve D.P.T. tarafın
dan kendilerine gönderilmiş bulunan raporlar hakkında Bakanlığın 6183 sayılı Kanun çerçeve
sinde gereğini yaptığını ancak gerek duyulması halinde bu raporlara ait bilgilerin (raporu dü
zenleyen denetim elemanlarının adı, soyadı, raporun tarih ve numarası, rapor konusu firma
nın ismi) Bakanlıklarına bildirilmesi halinde bu rapor asıllarının en kısa sürede H.D.T.M.'a gön
derileceğini bildirmiştir. (Ek : 86/E) 

, Halbuki, Güneş Taner tarafından 29.6.1989 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gön
derilen yazıda herşey açık olarak belirtilmiştir. Buna rağmen Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
bu konuda ayrıca bilgi istemesinin nedeni anlaşılamamıştır. Bu arada 6 aylık bir süre daha ge
çerek zamanaşımı işlemeye devam etmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 8.1.1990 tarih ve 1635 sayılı yazı ile, daha önce kendilerine 
intikal eden 20 adet rapor aslı ve ekini H.D.T.M.'na göndermiştir. (Ek : 86/F) 

Raporların H.D.T.M. tarafından 26.12.1988 tarih, 96913 sayılı yazı ile D.P.T.'den istenmesi 
üzerine D.PJ.'ca H.D.T.M.'a gönderilmesi gerekirken, 21,2.1989 Tarih ve 9834 sayılı yazı ile Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına gönderilmesi ve daha sonra 3.3.1989 tarih ve 12590 sayılı yazı ile ra
porların Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderildiğinin H.D.T.M.'na bildirilmesi, bunun üze
rine (Devlet Bakanı Güneş Taner imzalı) İhracat Genel Müdürlüğünün 29.6.1989 tarih 46547 
sayılı yazısı ile raporların gereğinin yapılmasının Maliye ve Gümrük Bakanlığından istemesi, 
Maliye ve Gümrük Bakanı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli tarafından ise 25.12.1989 tarih ve 9677 
sayılı yazı ile raporlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi halinde H.D.T.M.'na intikal ettirilebile
ceğinin belirtilmesi dikkat çekici hususlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Netice olarak; raporların istenmesinden tam 13 ay sonra H.D.T.M.'na ulaştığı anlaşıl
maktadır. 

1.5.1990 tarih ve 44510 sayılı yazı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının 51 adet rapordan 
27 adedini daha H.D.T.M.'na gönderdiği tespit edilmiştir. (Ek : 86/G) Ancak bu tarihlerde 1983, 
1984 ve 1985 tarihleri ile ilgili olarak düzenlenen raporlar zamanaşımına uğramış bulunmaktadır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Müsteşarlıktan 30.5.1988 
tarihinde bir onayla raporları Cumhuriyet Savcılıklarına gönderme yetkisini almıştır. (Ek : 87) 

1983 yılından 30.5.1988 tarihine kadar hayalî ihracatla ilgili raporların Hazine uhdesinde 
bulunduğu dönemlerde Cumhuriyet Savcılıklarına hangi birim tarafından gönderileceği husu
sunun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kuruluş kanununda yer almaması ve böyle olduğu 
halde bu derece önem arz eden bir. konunun Müsteşarlıkça 5 yıllık bir zaman içerisinde ele 
alınıp bünye içerisinde halledilmemiş olması hayli dikkat çekici bulunmuştur. 

s 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında "suç teşkil eden bir konuda hangi birim tarafın
dan Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağı hususunun" (1983 yılından 30.5.1988 
tarihine kadar) halledilmemiş olması, raporların ceza zamanaşımına uğratılması konusundaki 
en büyük etkenlerden birisi olarak ortaya çıkmıştır. 
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Hazine Kontrolörleri Kurulu ihracat yılları 1983-1984 olan ve 1983-1989 yılları arasında 
düzenlenen raporların asıllarını Müsteşarlık bünyesi içerisinde ancak 27.12.1990 tarihinde elde 
etmiş, söz konusu raporları 1991 yılı Ocak ayı içerisinde Savcılıklara intikal ettirilmiştir, ancak 
bu raporlardan 1983-1985 yılları ile ilgili olarak düzenlenen raporlar Türk Ceza Kanunu yö
nünden zamanaşımına uğramıştır. 

Netice olarak 1985 ve bu tarihten önce düzenlenerek D.P.T. Müsteşarlığına intikal ettiri
len, D.P.T.'nca da uzun süre bekletildikten sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilen, 
buradan da gecikmeli olarak H.D.T.M.'na geri gelen raporlardan 31 adedinin zamanaşımına 
uğradığı belirlenmiş ve Savcılık bu raporların Türk Ceza Kanunu dava açma yönünden 5 Yıllık 
zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle raporları H.D.T.M.'na iade etmiştir. 

SONUÇ OLARAK : 

Gereği için ilgili birim ve mercilere gönderilen bu raporlar 5-7 Yıl (Asgari 60 Ay) Hazine 
ve Diş Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı arasında dolaştırılmış ve bu arada ilgili birim ve mercilerce hiç bir işlem yapılmayarak 
tekrar H.D.T.M.'na gönderilmiş, böylece adeta gizli bir el tarafından ısrarlı bir oyalama ve ku
rumların bu işlemin yapılmasını birbirine bırakması sonucu firma sahipleri evrakta sahtekâr
lık ve diğer suçlar dolayısıyla zamanaşımından faydalanarak ceza davasından kurtarıldıkları 
anlaşılmıştır. 

C) RAPORLARIN BEKLETİLME SÜRELERİ : 

Denetim elemanlarınca hayalî ihracatçılar hakkında gereği yapılmak üzere hazırlanan ra
porlar, gerek raporun hazırlandığı ilgili kuruluşunda ve gerekse diğer kuruluşlar arasında ge
reksiz ve ilgisiz yazışmalarla uzun süreler oyalanarak bekletildiği ve gereğinin yapılmadığı tes
pit edilmiştir. 

Gereğinin hemen yapılması istenen söz konusu raporlardan birisinin 66 aya kadar bekle
tildiği anlaşılmıştır. 

Raporların sayılan ve bekletilme süreleri aşağıdaki gibidir; 

(1) Adet rapor 66 ay bekletilmiş 
(4) Adet rapor 56 ay bekletilmiş 
(7) Adet rapor 55 ay bekletilmiş 
(1) Adet rapor 54 ay bekletilmiş 
(1) Adet rapor 53 ay bekletilmiş 
(3) Adet rapor 52 ay bekletilmiş ' . x 

(1) Adet rapor 51 ay bekletilmiş 
(4) Adet rapor 48 ay bekletilmiş 
(1) Adet rapor 47 ay bekletilmiş 
(2) Adet rapor 46 ay bekletilmiş 
(5) Adet rapor 45 ay bekletilmiş 
(7) Adet rapor 44 ay bekletilmiş 
(3) Adet rapor 43 ay bekletilmiş 
(6) Adet rapor 42 ay bekletilmiş 
(10) Adet rapor 41 ay bekletilmiş 
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(17) Adet rapor 40 ay bekletilmiş 
(6) Adet rapor 39 ay bekletilmiş 
(11) Adet rapor 38 ay bekletilmiş 
(7) Adet rapor 37 ay bekletilmiş 
(8) Adet rapor 36 ay bekletilmiş . - " • \ 
(I) Adet rapor 35 ay bekletilmiş 
(3) Adet rapor 34 ay bekletilmiş 
(3) Adet rapor 33 ay bekletilmiş 
(6) Adet rapor 31 ay bekletilmiş , 
(8) Adet rapor 30 ay bekletilmiş 
(15) Adet rapor 29 ay bekletilmiş 
(8) Adet rapor 28 ay bekletilmiş 
(6) Adet rapor 27 ay bekletilmiş 
(26) Adet rapor 26 ay bekletilmiş 
(II) Adet rapor 25 ay bekletilmiş 
(5) Adet rapor 24 ay bekletilmiş 
(6) Adet rapor 23 ay bekletilmiş 
(4) Adet rapor 22 ay bekletilmiş 
(8) Adet rapor 21 ay bekletilmiş 
(7) Adet rapor 20 ay bekletilmiş 
(6) Adet rapor 19 ay bekletilmiş 
(5) Adet rapor 18 ay bekletilmiş 
(9) Adet rapor 17 ay bekletilmiş 
(9) Adet rapor 16 ay bekletilmiş 
(8) Adet rapor 15 ay bekletilmiş 
(14) Adet rapor 14 ay bekletilmiş 
(11) Adet rapor 13 ay bekletilmiş 
(6) Adet rapor 12 ay bekletilmiş 
(10) Adet rapor 11 ay bekletilmiş 
(7) Adet rapor 10 ay bekletilmiş 
(20) Adet rapor 9 ay bekletilmiş 
(28) Adet rapor 8 ay bekletilmiş 
(45) Adet rapor 7 ay bekletilmiş 
(35) Adet rapor 6 ay bekletilmiş 
(82) Adet rapor 5 ay bekletilmiş 
(105) Adet rapor 4 ay bekletilmiş 
(131) Adet rapor 3 ay bekletilmiş v 

(116) Adet rapor 2 ay bekletilmiş 
(110) Adet rapor 1 ay bekletilmiş 

D) RAPORLAR İŞLEM GÖRMEDEN BEKLERKEN YAPILAN HAKSIZ 
ÖDEMELER: 

— İhracatta Vergi ladesi ve diğer teşviklerle ilgili 230 adet denetim raporu, raporu hazır
layan kamu kuruluşları ve D.P.T.'da çeşitli mazeretlerle 4 aydan 66 aya kadar bekletildiği tespit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 398) 



— 129 — 

edilmişti. Söz konusu bu raporlar bekletilirken ilgililerce teşvik ödemelerini yapmakla görevli 
TC. Merkez Bankası uyanlmadığından ve raporlar zamanında işleme konulmadığından bu fir
malarla ilgili ihracatta vergi iadesi ve diğer teşvik ödemelerinin yapılması devam ettirilmiş ve 
böylece haksız olarak devletin milyarlarca lirasının heba olmasına sebep olduğu anlaşılmıştır. 

örnekler 

1. Anadolu Export A.Ş. 
Besa Teks. thr. ve Tic A.Ş. 

2. AkfaPaz. tth. thr. A.Ş. 
Bagi Tic. A.Ş. 

3. Çukurova Dış Tic A.Ş. 
Can-Ek Dış Tic. A.Ş. 

4. Delta Dış Tic A.Ş. 
Emef Dış Tic A.Ş. 

5. Eksel Dış Tic. A.Ş. ' . 
6. Enlca Paz. îhr: tth. A.Ş. 
7. Günal Dış Tic A.Ş. 
8. Gepa Gıda Mad. Paz. A.Ş. 

tntureks înş. TUrz. Exp. A.Ş. 
9. tmeks Sınai Mam. Dış Tic A.Ş. 

Kale Elektromek A.Ş. 
10. Kemal Horzum-Desan Tic. 

Menka Dış Tic 
11. Menteks Dış Tic 

Narin Paz. tth. thr. 
Penta Dış Tic A.Ş. 

12. Menteşoğlu thr. Paz. A.Ş. 
13. Marmara Dış Tic. A.Ş. 
14. Süzer Dış Tic. 
15. Süzer Elektrik 

Savaş Dış Tic 
16. Tekfen Dış Tic 
17. Top Dış Tic. A.Ş. 

Tira Dış Tic A.Ş. 
18. Tekpa Dış Tic. 

örneklerin çoğaltılması mümkündür. 

Raporlar bekletilirken hakkında rapor olan firmalardan 76 adedi için D.PT.'mn Merkez 
Bankasına ödeme talimatı verdiği, bu raporların bir kısmının firmaların imalatçı faturası ol
madığı, bir kısmının ise hakkında soruşturma yapıldığı şeklinde olduğu, D.PT.'mn verdiği ödeme 
talimatları içerisinde hakkında kesinlikle vergi iadesi ödenmemesi şeklinde karara'bağlanmış 
olan firmaların da bulunduğu tespit edilmiştir. . 

Bekleme 

40-43 Ay 
6-8 Ay 

20-27 Ay 
22 Ay 
6 Ay 

,31 Ay 
31 Ay 
3-5 Ay 

28-48 Ay 
40 Ay 
28 Ay 
40 Ay 
4 Ay 

26-42 Ay' 
5 Ay 

8-53 Ay 
2-14 Ay 
55 Ay 

8-38 Ay 
44 Ay 
26 Ay 
66 Ay 

36-45 Ay 
39 Ay 

29-31 Ay 
40-51 Ay 

6 Ay 
21-48 Ay 
29-55 Ay 

Hayalî teşvik 
ödemesi 

5 843 216 899 
6 287 719 173 
7 429 322 982 
2 352 887 519 

44 112 119310 
1 220 211 164 

7 500 854 870 
5 036 219 305 
3 028 987 446 
3 146 431 066 
1989 327 621 
2 140 474 347 
6 835 868 823 
3 837 863 959 
4 096 262 601 
1 206 516 983 
7 523 014 887 
1 399 927 106 
2 527 580 979 
1 336 011 723 

60 971 582 360 
1 069 596 839 
2 248 138 189 
4 748 401 864 
1 175 880 543^ 
1 034 444 480 

18 841 637 112 
.5 704 586 523 
11 318 284 326 
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HAYALÎ İHRACAT İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KOMİSYONUMUZCA ALINMASI İSTENEN 
TEDBİRLER VE YAPILAN İŞLEMLER 

Komisyonun oluştuğu 12.2.1992 tarihinden itibaren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 
Hayalî İhracata ilişkin bilgi ve belgeleri istemiştir. 

Gelen ilk bilgi ve belgeleri değerlendirilmek üzere 6.5.1992 tarihinden itibaren gerek Ko
misyonumuza gelen konuyla ilgili bilgi ve belgeler ve gerekse sonradan lüzum görülerek iste
nen bilgi ve belgeleri sürekli değerlendirerek tespit etmiş olduğu bulgular ışığında kamu ku
rum ve kuruluşlarını uyararak hayalî ihracata ilişkin zamanında yapılmayan işlemlerin başla
tılmasını teminen ilgili kuruluşlara aşağıdaki yazılar yazılmıştır. , 

Bunlar; • 

A) KOMİSYONUMUZCA RAPORLARIN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMASINI ÖN
LEMEYİ TEMİNEN YAPILAN UYARI (1918 SAYILI KANUN YÖNÜNDEN) : 

Komisyonumuzca, gereği için Maliye ve Gümrük Bakanlığına bilgi için Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığına yazılan 20.4.1993 tarih, 214 sayılı yazıda; 

"Hayalî ihracata karıştığı tespit edilen firmalarla ilgili olarak H.D.T.M. Hazine Kontro
lörleri tarafından düzenlenen raporların incelenmesinden söz konusu firmalar hakkında 1615 
sayılı Gümrük Kanunu ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunlar çerçevesinde 
gerekli yasal işlemler yapılmak üzere raporların birer örneğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na gönderilmesinin talep edildiğinin anlaşıldığı, bu mealde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gön
derilen bir kısım raporlar hakkında anılan Bakanlıkça ne gibi işlemler yapıldığının yapılan ya
zışmalardan tam olarak tespit edilemediği bu itibarla verilen örnek yazışmalardan da görüle
bileceği üzere çeşitli tarihlerde H.D.T.M.'ca Maliye ve Gümrük Bakanlığına intikal ettirilen ra
porlar hakkında 1615 ve 1918 sayılı Kanunlar çerçevesinde Maliye Bakanlığında herhangi bir 
işlem yapılıp yapılmadığı hususunda Komisyonumuzca ciddî tereddütlerin hâsıl olduğu, ayrı
ca H.D.T.M.'nın bazı raporları 1615 ve 1918 sayılı yasalar çerçevesinde gereği yapılmak üzere 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına intikal ettirip ettirmediği hususunda da tereddütler oluştuğu 
belirtilerek Maliye ve Gümrük Bakanlığından, Bakanlıkta mevcut Hazine Kontrolörleri rapor
ları hakkında 1615 ve 1918 sayılı Kanunlar çerçevesinde zaman aşımı süreleri de göz önünde 
bulundurularak yasal gereğine derhal başlanması ve H.D.T.M.'da bekleyip, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına intikal ettirilmemiş bu mealde raporlar varsa işlem yapılmak üzere raporların Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına intikal ettirilmesinin sağlanması ve intikali teminen bu raporlar hak
kında da yasal gereğine tevessül edilmesi istenmiştir. (Ek : 108) 

Böylece Komisyonumuzca yapılan incelemede tespit edilebilen ve içlerinde Türk Ceza Ka
nunu yönünden 5 yıllık zaman aşımına uğrayan raporların da bulunduğu 1615 ve 1918 sayılı 
Kanunlara göre de işlem yapılmasını gerektiren 60 adet rapora ait liste Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilmiştir. 

Bilindiği gibi, Türk Ceza Kanununun Evrakta Sahtekârlık ve benzeri suçlara ilişkin ceza 
davası açma zamanaşımı 5 yıldır. Ancak 1615 sayılı-Gümrük Kanunu ile 1918 sayılı Kaçakçılı
ğın Men ve Takibine ilişkin Kanunlarda bu süre 10 ve 5 yıl olarak belirlenmiştir. 

Komisyonumuzca ilgili kurumlara yapılan 20.4.1993 tarihli yazılı uyarı ile 1984-1990 yılla
rı arasında yapılan ve rapora bağlanan Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 
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suçlar süresi içerisinde Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağından cezasız kal
mayacak, işlem görmeksizin bekleyen raporlar işleme sokularak gerek firmalar gerekse suça 
iştirak eden kamu görevlileri anılan kanunlar çerçevesinde Adalete hesap vermiş olacaktır. 

B) RAPORLARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASINA NEDEN OLAN KAMU GÖ
REVLİLERİ HAKKINDA YAPILAN UYARILAR : ~ 

a) Devlet Bakanlığına (Sayın Tansu Çiller) yazılan 17.9.1992 tarih 104 sayılı yazı; • 
Komisyonumuzca Devlet Bakanlığına yazılan 17.9.1992 tarih 104 sayılı yazıda; 
"Komisyonumuzca yapılan incelemede H.D.T.M. Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetim 

Elemanlarınca hayalî ihracat konusunda düzenlenen ve ekli listede yer alan raporlarla ilgili fir
malar hakkında Türk Ceza Kanunu yönünden süresi içerisinde Cumhuriyet Savcılıklarına suç 
duyurusunda bulunamadığının tespit edildiği, bu raporlarla ilgili evrakın tetkiki sonucunda 
H.D.T.M. İhracat Genel Müdürlüğünde; bu raporların Türk Ceza Kanunu yönünden Cumhu
riyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını teminen idarî kademeler tarafından hazır-

'• lanan ve paraflanan yazıların yetkililer tarafından işleme konulmadığının görüldüğü belirtile
rek Adlî Mercilere intikal ettirilmeyen hayalî ihracat raporlarıyla ilgili H.D.T.M. ihracat Genel 
Müdürlüğü nezdinde bulunan dosyaların incelenmesi ve Türk Ceza Kanunu yönünden (Ra
porların zamanaşımına uğratılmasında etken olan) sorumluluğu olan yetkililer hakkında yasal 
soruşturma yapılmasının gerektiği ifade edilmiştir. (Ek : 109) 

Böylece Komisyonumuz zamanaşımına uğrayan raporlar ve bunların kanunî gereğini yeri
ne getirmeyen kamu görevlileri hakkında ilgili merci nezdinde ikaz görevini yerine getirmiş bu
lunmaktadır. 

b) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılan 6.10.1992 tarih 107 sayılı yazı; 
Komisyonumuzca Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılan 6.10.1992 tarih 107 sa

yılı yazıda; 
"Komisyonca yapılan çalışmalarda hayalî ihracatın pek çok yönünün tespit edilmiş oldu

ğu, bu tespitler meyanında özellikle D.P.T. ve H.D.T.M.'da ki bazı üst düzey yöneticilerinin hak
kında rapor bulunan bir kısım firmaları korudukları bu firmalarla ilgili kanunsuz ödeme tali
matları verdikleri böylece sonradan bu firmaların ortadan kaybolmalarına imkân sağladıkla
rı, bunlarla ilgili olarak bazı iyi niyetli uzman ve idarecilerin ikazlarını dikkate almadıkları, 
hayalî ihracata adı karışan firmalardan 76'sı üzerinde yapılan çalışmalardan söz konusu 78 
firmaya haksız kazanç sağlayan kamu görevlilerinin pek çoğu hakkında 5 yıllık zamanaşımı 
dolayısıyla Türk Ceza Kanunu yönünden soruşturma açılacağı, ancak tespit edilen 10 firma 
ile ilgili işlemlerin halen zamanaşımına uğramadığı, bunlarla ilgili 5 yıllık zamanaşımının, dol
masına çok az zaman kaldığı, bu nedenle bu olaylara sebebiyet veren ilgili kamu görevlileri 
hakkında Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılma süresinin çok az kaldığının tespit edil
diği belirtilerek, aynı zamanda zamanaşımına uğrayan dosya ve firmalara da ödeme talimatı 
veren ve yazı ekinde belirtilen kamu görevlileri hakkında zaman aşımı süresi az kalan firmalar
la ilgili olarak Türk Ceza Kanunu yönünden soruşturma yapılabilmesi için gereğine tevessül 
edilmesi istenmiştir. (Ek : 110) 

Komisyonumuz Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yukarıda belirtilen yazılı uyarıyı 
yaparak hayalî ihracat konusunda kusuru bulunan bir kısım kamu görevlilerinin Türk Ceza 
Kanunu yönünden cezasrz kalmasının önüne geçmiş ve süresi içerisinde adalet mekanizması
nın çalışması yönünde tedbir almış olmaktadır. 
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Komisyonumuz yapılan yazılı ikaz üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca so-
, ruşturma başlatılmış ye soruşturma neticesi savcılıklara suç,duyurusunda bulunulmuştur. 

C) HAKSIZ ÖDENEN TEŞVİKLERİN GERİ ALINABİLMESİ İÇİN YAPILAN İŞ-
LEMLER : 

a) Maliye ve Gümrük Bakanlığına yazılan 19.2.1993 tarih 179 sayılı yazı; 
Meclis Araştırma Komisyonumuz Maliye ve Gümrük Bakanlığına yazdığı Çok Acele ka

yıtlı 19.2.1993 tarih, 179 sayılı yazıda; Komisyonumuzca yapılmış olan çalışmalarda hayalî ih
racata karışan firmaların, kurucularını ve aldıklan haksız paraların tespitinin yapıldığı ifade 
edilerek kamudan haksız yere alınan söz konusu paraların geri alınması için ilgili ve meri bü
tün malî ve idarî mevzuat çerçevesinde çaba gösteren Maliye ve Gümrük Bakanlığının çalışma
larına yardıma olmak üzere hayalî ihracata karışan firmaların listesi, bu firmaların aldıklan 
paralan gösterir liste ye bu firmaların kurucularını gösterir detaylı listelerin anılan Bakanlığa 
takdiminin uygun görüldüğü belirtilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir. (Ek : 111) 

b) Maliye ve Gümrük Bakanlığına yazılan 2.4.1993 tarih 26 sayılı yazı, ^ 
Komisyonumuz çok yönlü çalışmaları neticesinde hayalî ihracata adı karıştığı raporlarla 

tespit edilen ve haksız olarak ihracatta vergi iadesi, ihracatta kaynak kullanım destekleme fo
nu pirimi ve destekleme fiyat istikrar fonu primi olan veya tahakkuku yapılan 303 firma ile 
ilgili 32 sahifelik listeyi 2.4.1993 tarih 206 sayılı yazı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildir
miştir. (Ek : 112) ' •. -' 

Her iki yazı eki; hayalî ihracata adı karışan 469 firmanın listesi, bu firmaların kuruculan-
nı gösterir liste ve firmaların aldıklan paraları gösterir 303 adet ve 32 sahifelik firma listesi 
çok geniş olarak düzenlenmiş ve listelerde firma ismi, aldığı toplam teşvik, tahakkuk eden ve 
alınan haksız teşvik tutarları ilgili vergi daireleri, vergi dairelerine bildirim tarihleri, firmaların 
kurucuları gibi hususlar Ve varsa önemli açıklamalar bu listelerde yer almıştır. 

Böylece hayalî ihracata adı kansan ve haksız, teşvik alan firmalar topluca ve detaylı olarak 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının bilgi ve dikkatine sunularak anılan bakanlığın bu konudaki 
her türlü çalışmalarına yardımcı olunmuştur, 

Yine bu yazılar ve eki listeler ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının haksız teşvik alan firma
ların haksız yere aldıkları ve tutarların ne kadarının tahsil edildiği ve diğerlerinin tahsil edil
mesi ile ilgili çalışmalarında kolaylık sağlanmış hayalî ihracata karışan toplam 469 firma listesi 
ile bu firmaların kurucularını gösterir listeler ile de Maliye ve Gümrük Bakanlığının bu firma
lar ve şahıslar hakkında her yönden teyakkuzda bulunması hususunda faydalı olmaya çalışıl
mıştır. . * 

BİLGİLERİNE BAŞVURULAN KİŞİLER : 

Millet Meclisi İçtüzüğün Meclis Araştırma Komisyonu ve Yetkileri başlığını taşıyan 103 
üncü maddesinde; 

"Meclis Araştırma Komisyonu bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, mahallî 
idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan, ka
mu iktisadî teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ku
rulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu 
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yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp 
bilgi almak yetkisine sahiptir." 

denilmektedir. 
İçtüzüğümüzün 103 üncü maddesine dayanılarak Komisyonumuz, hayalî ihracat olayında 

doğruları tespit etmek, kişiler hakkında yanlış kanaate varmamak, hata yapmamak amacıyla 
konuyla ilgisi bulunan veya bulunabilecek olan kişilerin bilgilerine başvurmak için 60 kişiyi 
komisyonumuza davet etmiştir. Bunlardan 56'sı komisyonumuza bilgi vermek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine stenografları tarafından tutulmuş olup, deşifreleri muntazaman yapı
larak dosyalar halinde muhafazaya alınmıştır. Ayrıca 2 kişinin yazılı olarak bilgilerine başvu
rulmuş ve yazılı cevapları alınmıştır. 

Bilgilerine başvurulan toplam 58 kişinin bilgi tutanaktan ve verdiği yazılı cevaplar rapo
rumuza eklenmiştir. (Ek : 113) 

Bilgi almak üzere Komisyonumuza davet edilen 60 kişiden S'i davete icabet etmemiştir. 
Komisyonumuzca bilgisine başvurulan kişilerden 10 adedi D.P.T., 9 adedi Merkez Banka

sı, 13 adedi H.D.T.M., 5 adedi İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 9 adedi Maliye 
ve GUmrük Bakanlığı ilgili ve yetkilileridir. Ayrıca 3 eski bakan ve 3 eski milletvekilinin de 
bilgilerine başvurulmuştur. 

Komisyonun yaptığı çalışmalarda bilgisine başvurduğu bazı kişilerin bir kısım şahıslarla 
ilgili beyanları üzerine konunun tek yanlı olarak zabıtlara girmesini ve kişiler hakkında yanlış 
kanaate varılmasını önlemeyi teminen bu kişilerin de bilgisine başvurulmuştur. 

Bilgi zabıtları ve gelen cevapların tamamı Komisyonumuzca değerlendirilmiştir. 
Bilgisine başvurulmak üzere çağırılan kişiler ile bunların konumuzla ilgili olarak bulun

duğu görev ve yaptığı işler aşağıdaki listede belirtilmiştir. 

KOMİSYONUMUZA ÇAĞRILAN VE BİLGİLERİNE BAŞVURULAN KİŞİLER 

Adı soyadı Konu ile ilgili bulunduğu görev 

1. Fahrettin Kunak D.P.T. Teşvik Uygulama Bşk. ve Müsteşar Yard. 
2. Ünal Altıntaş D.P.T. Müsteşar Yardımcısı 
3. Mustafa Vuruşkaner D.P.T. Teşvik Uygulama Başkanlığı 

Yatırımları Teşvik Daire Başkanı ve D.P.T. T.U.B. 
4. Hüseyin Aslan D.P.T. Sözleşmeli Uzman 
5. Ethem Külhan D.P.T. T.U.B. Grup Başkanı 
6. Selahattin Altıer T.C. Merkez Bankası Dış Ticaret Genel Müdür Yrd. 
7. Necdet Kaya Sezer T.C. Merkez Bankası Dış Ticaret Genel Müdürü 
8. Zekeriya Yıldırım T.C. Merkez Bankası Başkan Yard. 
9. Kutlu Savaş Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı 

10. Hikmet Çetin Adalet Bakanlığı Müfettişi 
11. Ömer Türk İçişleri Bakanlığı Müfettişi 
12. Saffet Arıkan Bedük Emniyet Genel Müdürü . 
13. Atilla Aytek ( Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanı 
14. Faruk Metin Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı 

Merkez Malî Şube Müdürü 
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Adı soyadı Konu ile ilgili bulunduğu görev 

15. Fahrettin Metin 

16. ibran Serdengeçti 
17. Ahmet Akgün 
18. Mustafa Adıgüzel 
19. Haluk Özclçi 
20. Yaşar Yazıctoğlu 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

37. 
38. 
39. 

AliYakal 
Adnan Moldibi 

Mahir Barutçu 
Münir Aksoy 
Ertuğrul önen 

Yalçın Burçak 
Namık Kemal Kılıç 
tsmet Kaya Erdem 
Bülent Öztürkmen 
Yavuz Canevi 
Ali Tigrel 
Arif özmen 
Necat Eldem 
Ertan Gireli 
Mustafa Görson 
Osman Cavit Ertan 

Erdinç Menkü 
Ali Vahit özbayar 
Yüksel Eğinli 

40. A. Kurtcebe Alptemoçin 
41. Osman Ergin 
42. Şener Akkaynak 
43. Saim Kırgöz 

44. Mehmet Bayram 

45. Metin özşahin 

46. Hasan Basri Aktan 

47. Altan Tufan 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı 
Silah Kaçakçılığı Şube Müdürü 
H.D.T.M. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkam 
H.D.T.M. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı 
H.D.T.M. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı 
H.D.T.M. İhracat Genel Müdürü 
H.D.T.M. İhracat Genel Müdür Yrd. 
ve sonra İhracat Genel Müdürü 
H.D.T.M. İhracat Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü 
H.D.T.M. İhracat Genel Müdürlüğü Mevzuat ve 
Araştırma Dairesi Başkanı 
H.D.T.M. Müsteşar Yardımcısı 
H.D.T.M. İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. 
H.D.T.M. İhracat Genel Müdür Yrd. ve sonra 
Genel Müdür 
H.D.T.M. Müsteşar Yardımcısı 
H.D.T.M. Müsteşar Yrd. ve Müsteşarı 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
D.P.T. Müsteşar Yardımcısı 
T.C. Merkez Bankası Başkanı 
D.P.T. Müsteşarı 
D.P.T. T.U.B. Grup Başkanı ve sonra Daire Başkanı 
Eski Adalet Bakanı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü 
T.C. Merkez Bankası İstanbul Kambiyo Şubesi 
Müdür Yrd. 
T.C* Merkez Bankası Mersin Şubesi Müdürü 
T.C. Merkez Bankası Bakanlık Genel Müdür Yrd. 
T.C. Merkez Bankası İstanbul Kambiyo Şubesi 
Müdür Yrd. 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
Menteşoğlu Şirketler Topluluğunda Şoför 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
Maliye ye Gümrük Bakanlığı Müsteşar Yrd. ve sonra 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları 
Kurulu Başkanı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları 
Kurul Başkanı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü 
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Adı soyadı Konu ile ilgili bulunduğu görev 

48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

Ertuğrul Kumcuoğlu 
Mehmet Ali Yılmaz 
Sebahattin Çakmakoğlu 
Ertan Yülek 
Cüneyt Canver 
Selahattm Yenersoy 
Savaş Ağaoğlu 
Mehmet Kocabaş 
Ekrem Pakdemirli 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı , 
tş Adamı 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürü 
D.P.T. .Müsteşar Vekili 
Milletvekili 
T.C. Merkez Bankası istanbul Kambiyo Şubesi Müdürü 
Acil Yardım ve Trafik Hastanesi Başhekimi 
Milletvekili 
H.D.T.M. Müsteşarı ve sonra Maliye ve Gümrük Bakanı 

YAZILI OLARAK BİLGİLERİNE BAŞVURULAN KİŞİLER 

Adt soyadı Konu ile ilgili bulunduğu görev 

1. Ahmet Ümit Danışman D.P.T. Müşaviri 

2. Durmuş Fikri Sağlar Milletvekili 

BİLGİLERİNE BAŞVURMAK ÜZERE ÇAĞRILAN ANCAK GELMEYEN KİŞİLER 

Adı soyadı Konu ile ilgili bulunduğu görev 
1. Turgut özal Başbakan 
2. Yusuf Bozkurt özal D.P.T. Müsteşarı ve sonra Devlet Bakanı 
3. Semra Özal Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Genel 

Başkanı 
4. Efe Özal Süzer Grubunun Koordinatörlüğünü yaptığı iddia edildi 
5. Şahin Kaya Habur Gümrükleri Başmüdürlüğü Gümrük İdare Memuru 

Bilgisine başvurulan ve yazılı bilgileri alınan kişilerin bilgi tutanakları Ek 113 de verilmiştir. 

DEĞERLENDİRME 

/ 1990 yılına kadar hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağla
dıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri 
istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek, ihracatın dünkü ve bugün
kü yapısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla kurulan komisyonu
muz işin hukukî boyutu, ilgili tüm mevzuat, istatistiki bilgilerin derlenmesi, ilgili kurumların 
elinde bulunan belgelerin, bir araya getirilmesi ve konuların değerlendirilmesi için ilgili Kurum 
ve Kuruluşların Uzmanlarından kurulu heyetler teşekkül ettirilmiştir. 

Komisyonumuz çalıştığı süreler içerisinde Uzmanlarla sürekli çalışmalarının yanında top
lam 41 birleşim yapmış, konumuz ile ilgili, bulunan 58 kişinin bilgisine başvurmuş, konuyla 
ilgisi bulunan tüm kamu kurumlarıyla yazışmalar yaparak konunun açıklığa kavuşması için 
gerekli görülen tüm evrak ve dokümanı getirterek tamamını değerlendirmiştir. 

Bu değerlendirmede kamu kurumlarınca komisyona gönderilen liste, bilgi ve belgeler esas 
alınmış ve bunların doğru olarak gönderildiği varsayılmıştır. Bu çerçevede devletin ilgili kuru
luşlarının denetim birimlerince hayalî ihracata karıştığı tespit edilen firmaların, haklarında kamu 
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kuruluşlarının düzenledikleri raporlarla ilgili olarak kamu kuruluşları aleyhine açtıkları dava
ların sonucu son durum itibariyle bilinmediğinden çalışmalarımızda Devletin idarî kademele
rinin elinde olan ve Komisyonumuzun isteği üzerine gönderilen son bilgi ve belgeler esas alın
mıştır. 

Bir ülkenin üretmiş olduğu ve ekonomik değeri bulunan her türlü mal ve hizmetin ulusal 
ve uluslararası hukuk kuralları ile ticarî teemmüller çerçevesinde, belli bir bedel karşılığında 
yabancı ülkelere satılması şeklinde tarif edilen İhracat olayında, özellikle 1970'li yıllardan son
ra çeşitli teşvik sistemleri devreye sokulmuş, daha sonra bu teşvikler genişletilip yaygınlaştırıl
maya başlanmıştır. Bu çerçevede İhracatta Vergi ladesi; Kaynak Kullanım Destekleme Fonu 
Primi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi, İhracatta Katma Değer Vergisi ladesi gibi teş
vik sistemleri devreye sokulmuştur. 

Dönemler içerisinde ihracat teşvikleri o derece yaygınlaştırılmıştır ki zaman zaman bazı 
ürünlerde bu oranların, gelen dövizin % 70-80'ine ve ürünün gerçek maliyetinin % 200'üne 
kadar ulaştığı görülmüştür. 

İhracat teşviklerinin çeşitli dönemler içerisinde bu derece genişletilip yaygınlaştırılması ve 
aynı zaman içerisinde etkin denetim tedbirlerinin alınmaması sonucu bu kez kamuoyunun gün
demine hayalî ihracat ve dolayısıyla haksız teşvik ödemeleri konusu gelmeye başlamıştır. 

özellikle vergi iadesi ve çeşitli ihracat teşvik primleri alabilmek veya daha fazla vergi iade
si ve/veya primlerinden faydalanmak için satılan veya satıldığı iddia edilen malın miktarı, de
ğeri ve ihraç tarihleri arasında çeşitli usullerle farklılıklar gösteren ihracata hayalî ihracat de
nilmektedir. 

Bu anlamda, hayalî ihracata ilişkin akla hayale gelmedik pek çok yöntem kullanılmıştır. 
Hayalî ihracatın belli baştı yöntemleri; 

1. Ekonomik değeri olmayan matların ihraç edilmesi, 
2. İhraç fiyatının gerçeğin çok üstünde gösterilmesi, 
3. İhraç editeh mal miktarının gerçeğinin üzerinde gösterilmesi, 
4. İhraç edilen malın örneğinin gerçeğinden farklı gösterilmesi, 
5. Fiilen ihraç edilmemiş matların ihraç edilmiş gösterilmesi, 
6. İhracata ilişkin belgeler üzerinde tahrifat yapılması, 
7. Yurt içi ve yurt dışında hayalî ihracatı gerçekleştirmek maksadıyla paravan şirketler 

kurulması, . ' , ' ' . 
8. Sahte deklere belgesi ile ihracat bedeli dövizlerin yurda gelmiş gösterilmesi gibi belli 

başlı yöntemlerin uygulandığı anlaşılmıştır. Bu yöntemlerin yanında diğer bazı yöntemlerin de 
uygulandığı görülmüştür. ' 

Hayalî ihracatçıların bazen bu yöntemlerin bir kaçını birden aynı olayda kullandıkları ba
zen de diğer yöntemleri tek tek uyguladıkları tespit edilmiştir. 

Hayalî ihracâtın yapılışını kolaylaştıran tarifi ve uygulanabilen yöntemlerini belirttikten 
sonra bu ihracat teşvikleri ile ilgili genel mevzuatın değerlendirilmesi yapılmış ve bu konuda 
mevzuat karmaşası olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan en önemlisi otan ve İhracat Teşvik 
Sistemleri içerisinden bir numarada yer alan ihracatta vergi iadesi uygulamasına esas teşkil eden 
kanunlar belirlenmiş ve İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alına-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 398) 



' — 237 — 

cak Tedbirlere Dair 1963 tarih 261 sayılı Kanun ile Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına 
Dair 1967 tarih, 933 sayılı Kanunlar ilk Kanun olduğu anlaşılmıştır. Özellikle 261 sayılı Kanun 
ile getirilen ihracatta vergi iadesi ve düşünülen teşviklerin asıl amacı, ürünlerimize yurt dışı 
pazarlarda rekabet şansı ve sonuç olarak ihraç gücü kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmış 
olduğu; 933 sayılı Kanun ise, ihracatta vergi iadesi ile ilgili tüm uygulamalara ilişkin olarak 
alınan kararlara dayanak teşkil ettiği belirlenmiştir. 

Bunlardan çalışma konumuza esas teşkil eden ihraç malının maliyetinin düşürülmesine 
yönelik tedbirlerin alınmasının başında gelen ihracatta vergi iadesinin genel esasları 9.9.1975 
tarih, 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ortaya konduğu ve bu kararnameye dayanıla
rak çıkarılan ihracatta vergi iadesi kararına ilişkin 2 sıra nolu tebliğle de, Merkez Bankasının 
ihracatta vergi iadesi ödemeleri sırasında isteyeceği belgeler belirtilmiş, yaklaşık 11,5 yıl 7/10624 
sayılı kararın esasında önemli bir değişikliğe gidilmeden 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarının yürürlük tarihi olan 1.1.1987 tarihine kadar uygulamada kalmıştır. , 

Ancak 1985 yılından itibaren 7/10624 sayılı kararın uygulanmasını amacından saptırıcı, 
muhteva, yetki ve uygulanmaları konusunda birbirinden önemli farklılıklar taşıyan genelge ve 
protokoller çılcartılıp uygulamaya konulduğu tespit edilmiştir. 

Bunlardan ilki olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem imzasını taşı
yan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına muhatap 2.10.1985 tarih ve 35478 sayılı yazıda; İh
racatı Teşvik Tedbirleri ile ilgili çalışmaların ve tedbirlerin ihracatta vergi iadesi dahil tümüyle 
Devlet Planlama Teşkilatının Görevlerinden olduğu, bu nedenle teşvik tedbirleriyle ilgili ola
rak (İhracatı Teşvik Tedbirleri dahil) yazı tarihine kadar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
yapılmış ve bu yazı tarihinden sonra yapılacak müracaat ve dokümanların Devlet Planlama 
Teşkilatına intikal ettirilmesinin ve bu suretle uygulamanın tek elden yürütülmesinin uygun gö
rüldüğü belirtilmiş ve bir surette aynı zamanda 7 Ekini 1985 tarih, 35790 sayı ile T.C. Merkez 
Bankası İdare Merkezine de gönderildiği fakat, anılan yazının gönderildiği tarihten yürürlükte 
olan 7/10624 sayılı ihracatta vergi iadesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 22 nci maddesin
de ise şüpheli durumlarda ödemelerin ilgili Bakanlıklar ve Kuruluşlarca geciktirilebileceği veya 
durdurulabileceği, bu gecikme ya da durdurmanın, şüpheli durumla ilgili inceleme, araştırma 
ve soruşturma'işlemlerinin sonuçlandırılması süresince devam edeceği, ilgili her bakanlık ve 
kuruluşun şüpheli durumlarda re'sen alacağı durdurma kararını 3 iş günü içinde ilgili birim 
veya kuruluşa bildirmesi gerekeceği belirtilmekte ve bu madde gereğince, gümrük idaresi, gümrük̂  
işlemlerine ilişkin şüpheli bir durumla karşılaşırsa, Merkez Bankası ödemeler esnasında belge
lerde şüpheli bir durum görürse, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Denetim Elemanları ya da Ha
zine Kontrolörleri, denetimleri sırasında şüpheli bir durumla karşılaşırsa vergi iadeleri ödeme
lerinin durdurulması yoluna gideceklerdir. Böylece bu kararname ile hileli işlemlerin önüne 
geçilmesi ve şüphelerin giderilmesi için ilgili kuruluşların şüphelendikleri anda ödemeleri dur
durabilme yetkisi kendilerine verilmesine ve kararın bu maddesi yürürlükten kaldırıldığı 1.1.1987 
tarihine kadar geçerli bulunmasına rağmen, aynı anda birbirine zıt iki hukukî durumun ortaya 
konması sebebiyle yürürlükte bulunan 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 22 nci mad
desi hükmünü fiilen işlemez hale getirilmiş ve kararnameyle uygulamaya konan idarî ve huku
kî maddeler yayınlanan bir yazı ile ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ve 2.10.1985 tarihinden iti
baren 1.1.1987 tarihine kadar çelişkili işlemler uygulaması yapıldığı anlaşılmıştır. 
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Ayrıca 13.12.1984 tarih, 84/8859 sayılı İhracat Rejimi Kararının 1 inci maddesinde; "İh
racatı artırmak, zamanında ve düzenli yapılmasını sağlamak Başbakanlık Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı ile ilgili kamu ve meslek kuruluşlarının en önde gelen görevidir." denilmesi 
ve söz konusu karar ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına çok açık görev ve yetkiler veril
mesine rağmen yine 2.10.1985 tarihli yazıyla da adı geçen müsteşarlığın görevinin gereğini yap
masının bir kez daha engellenmiş olduğu ortaya çıkmıştır. 

Yine, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Bülent öztürkmen imzalı 13 Kasım 1985 
tarih, 20226 sayılı Merkez Bankasına muhatap yazısında da yürürlükte bulunan 7/10624 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı hilafına teşvik tedbirleriyle ilgili uygulamaların Devlet Planlama Teş
kilatı uygulama Müsteşar Muavinliği tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda yürütül
mesinin uygun görüldüğü belirtilerek firmaların durdurulan vergi iadelerinin şifahi talimatla 
durdurulanların teminat mektubu alınmadan, soruşturması yapılanların teminat mektubu kar
şılığında, söz konusu firmaların soruşturma yapılmayan ihracatlarının vergi iadelerininlemi-
nat mektubu aranmadan ödenmesi talimatının verilmesi, 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ve Merkez Bankası yetkilileri arasında yapılan 
20 Kasım 1985 tarihli protokolde belirtilen; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen ya
zılı ve şifahi talimatların dikkate alınmayacağı belirtilerek ihracatta vergi iadesi işlemleriyle il
gili olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tamamen devre dışı bırakılmıştır. Ayrıca Gelirler 
Kontrolörlüğüne re'sen vergi iadesi talep dosyası gönderemeyecekleri hüküm altına alınarak 
şüpheli dosya ve işlemlerin Gelirler Kontrolörlerince inceletilmesi uygulamasına fiilen son ve
rilmesi, 

7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 22 nci maddesinde aranan Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Merkez Bankası gibi kuruluşlara ödemeleri dur
durma yetkisi olayı protokolde bu yetkinin yalnızca Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uygula
ma Başkanlığına verilmiş olmasıyla ortadan kaldırılmış ve böyle bir uygulama, İdare Hukuku
nun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettirilmiş o tarihlerde yürürlükte olan 7/10624 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı bir Kararname ile ortadan kaldırılmadan idaredeki yetki ve görevleri Ba
kanlar Kurulu ile kıyaslanamayacak derecede aşağı olan bazı kamu görevlileri tarafından yaz
dıkları çeşitli mahiyette yazılarla ortadan kaldırılmaya yönelik çalışmalar olduğu ve bunların
da tamamen hukuka aykırı işlemlerin yapıldığı tespit edilmiş, yürürlükte bulunan bir Bakan
lar Kurulu Kararının yukarıda bahsedilen yazılar ve protokollerle İdare Hukukuna aykırı ola
rak değiştirilmiş olması ile hayalî ihracatın denetimi menfi yönde etkilenmiş, böylece gerek di
ğer kuruluşlar gerekse ödemeyi yapan Merkez Bankasının en önemli kontrol imkânları ellerin
den alındığı anlaşılmıştır. 

Böylece hayalî ihracata zemin hazırlayan, devlet görevlilerini tereddüte düşüren, deneti
min etkisini büyük ölçüde ortadan kaldıran, İdare Hukukuna aykırı hayalî ihracatçılara kolay
lıklar sağlayan düzenlemelerin 1985-1987 yılları arasında yapıldığı ye uygulamaya konulduğu 
anlaşılmıştır. 

1975 yılı ile Aralık 1986 tarihleri arasında yürürlükte bulunan 7/10624 sayılı ihracatta ver
gi iadesi kararı hukuka uygun olarak ancak 1 Aralık 1986 tarih, 19198 sayılı Resmî Gazetede 
neşredilen 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu 
kararda yine hukuka uygun olarak 87/11509 sayılı kararla ihracat işlemleriyle ilgili olarak bazı 
değişiklikler yapılmıştır. / 
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86/11237 ve 87/11509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla yapılan değişikliklerde getirilen 
önemli hükümler aşağıda gösterilmiştir; 

1. Bu kararın uygulanması ile ilgili her türlü denetimi yapmaya ve yaptırmaya özel ve 
kamu kuruluşlarından bilgi ve destek talebine Devlet Planlama Teşkilatı yetkilidir. İlgili merci 
ve kuruluşlar ihracatta vergi iadesi ile ilgili olarak tereddüt veya tespit edilen durumlarda hiç 
bir işlem yapmaksızın durumu, derhal Devlet Planlama Teşkilatına intikal ettirirler. Bu du
rumda Devlet Planlama Teşkilatından verilecek talimata istinaden işlemler yapılır. 

2. Vergi iadesi ödemeleri kesin veya geçici olarak yalnız Devlet Planlama Teşkilatının ta
limatına istinaden geciktirilebilir veya durdurulabilir. 

3. Eski karar hükümlerine göre denetim elemanları tarafından Vergi Usul Kanunu ve di
ğer Kanunlardan hareketle ihracatta vergi iadesi incelemesi yapılan, incelenmesi tamamlanmış 
fakat raporları işleme konulmamış ihracat işlemleriyle ilgili dosyalar Devlet Planlama Teşkila
tınca işleme tabi tutulur. 

Ancak, birinci madde hükmü ile aranılacak belgeler yönünden bu kararın lehe olan hü
kümleri, ihracatçının talebi halinde fiili ihracı bu kararın yayımından önce yapılmış işlemlere 
de uygulanabilir. 

Kararda ihracatta vergi iadesinden yararlanmak için gerekli belgeler sayılmış olup, bunla
rın arasında imalatçı faturası veya mal alış faturasından söz edilmemiştir. Böylece imalatçı fa
turasının aranması engellenerek mal alış faturalarının naylon çıkması ya da ihraç edildi deni
len malın gerçekte üretiminin hiç yapılmamış olması halinde dahi, hayalî ihracatçıya vergi ia
desi ödemesi imkânı sağlanmak istenmiştir. İmalatçı faturasının ihracatta vergi iadesi Ödeme
lerinde aranması zorunlu belge olmaktan çıkarılması hayalî ihracatçının fevkalade lehine bir 
durum oluşturmuştur. Böylece Merkez Bankasının hemen hemen hiç bir kontrol imkânı da 
kalmamış olmaktadır. 

Kararda dikkate değer başka bir hususta Denetim elemanlarınca yapılmakta olan hayalî 
ihracat soruşturmalarıyla ilgili olarak hazırlanan dosyaların işleme konulmayacak, savcılıkla
ra gerekli suç duyurusunda bulunulmayacak, vergi iadesi ödemeleri durdurulmayacak ve geri 
alınmayacak olmasıdır. Karara göre bu dosyalar hiç bir işlem yapılmaksızın Devlet Planlama 
Teşkilatına teslim edilecektir. 

Yine bu karara göre tamamlanmamış hayalî ihracat soruşturmaları veya bunlarla ilgili ra
porların yazımı yarıda kesilerek ilgili evrak ve dokümanlar Devlet Planlama Teşkilatına gön
derilecektir. 

Henüz başlanmamış olan hayalî ihracatla ilgili inceleme ve soruşturma işlemleriyle ilgili 
olarak Devlet Planlama Teşkilatına bilgi verilecek, bu konuda yapılması gerekli işlemler Dev
let Planlama Teşkilatı tarafından yerine getirilecektir. 

11237 sayılı kararın geçici 1 inci maddesindeki "aranılacak belgeler yönünden bu kararın 
lehe olan hükümleri ihracatçının talebi halinde fiili ihracı bu kararın yayımından önce yapıl
mış işlemlere de uygulanabilir." şeklindeki hükmün, daha önceki dönemde "imalatçı faturaları" 
naylon çıktığı için vergi iadeleri ödenmeyen hayalî ihracatçılar için getirildiği düşünülmekte 
olup, imalatçı faturasının aranmaması sonucu, yapılmakta olan bir çok soruşturmanın yarıda 
kesildiği, durdurulduğu ve durdurulan soruşturmalara ilişkin vergi iadelerinin ödendiği tespit 
edilmiştir. 
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Kararın 14 üncü maddesi de ilginç olup, söz konusu maddede denetim yapmaya da yetkili 
kılınmış olan Devlet Planlama Teşkilatının denetim biriminin bulunmaması'özellikle dikkat 
çekmektedir. Denetim birimi ve elemanı bulunmayan Devlet Planlama Teşkilatı 14 üncü mad
denin 2 nci fıkrası gereğince tereddüt edilen durumlarda konunun derhal intikal ettirileceği merci 
olarak gösterilmektedir. Bu maddedeki "hiç bir işlem yapmaksızın" ibaresi de dikkat çekici 
olup Türk Ceza Kanununun 235 inci maddesini ihlal eder niteliktedir. Türk Ceza Kanununun 
235 inci maddesi "Memurlardan biri görevini yaptığı sırada görevine ilişkin olarak kamu adı
na kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini öğrenipte ilgili daireye bildirmede ihmal ve ge
cikme gösterirse cezalandırılır." hükmünü taşımaktadır. 

Suçun kovuşturulmasıyla görevli Cumhuriyet Savcılığı yerine, suç işlendiği şüphesi bulu
nan olaylarla ilgili dosyaların denetim birimi, denetim elemanı ve hatta denetim görevi bulun
mayan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmesi için Bakanlar Kurulu Karannda 
değişiklik yapılması düşündürücüdür. Netice olarak anılan Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri 
nedeniyle bir çok hayalî ihracat dosyası Devlet Planlama Teşkilatına gönderilmiş ve burada 
uzun süre herhangi bir işlem görmeksizin bekletilerek sonuçta bir kısım dosya zamanaşımına 
uğratılmıştır. Dolayısıyla işlenen bir çok suç cezasız kalmış, yapılan haksız ödemeler geri alı-
namam.ştır. 

Bir diğer hususta, bir Bakanlar Kurulu Kararıyla konuyla ilgili çeşitli kuruluşların dene
tim elemanlarınca yapılacak araştırma ve soruşturmaların engellenip engellenmeyeceği husu
sudur. Bilindiği gibi denetim elemanlarının veya kuruluşlarının denetimle ilgili yetki ve görev
leri kendi kuruluş kanunlarından veya genel nitelikteki bazı kanunlardan doğar. Kanunla veri
len bu denetim yetki ve görevlerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla ortadan kaldırılması düşünü
lemez. Kanunun verdiği görevin Kararname ile durdurulması mümkün değildir. 

1987 yılında yürürlüğe giren 86/11237 sayılı İhracatta Vergi ladesi Kararına göre; daha 
önce Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına verilen yetki ve görevler Devlet Planlama Teşkilatı- , 
na intikal etmiş bulunmaktadır. 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen görev ve yet
kiler böylece bu kuruluşların elinden hukuka aykırı olarak alınmış, kamu görevlileri tereddüte 
düşürülmüş, hayalî ihracatla ilgili Devletçe alınması gereken tedbirler engellenmiştir. 

Burada dikkat çeken başka bir hususta; 86/11237 ve 87/11509 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarlarında yer alan bazı yetkilerin, mezkûr kararnameler çıkmadan önce 2.10.1985 tarihli t. 
Kaya Erdem'in yazdığı yazı ve 20.11.1985 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileri ile T.C. 
Merkez Bankası İdare Merkezi yetkilileri arasında yapılan protokolle kullanılmış olmasıdır. Bu 
yetkiler daha sonra çıkan kararnamelerde zikredildiğine göre kararname çıkmadan önce kulla
nılan aynı yetkilerin hukukî dayanağı tam olarak anlaşılamamıştır. , 

Daha önce yazışma ve protokollerle verilmeye çalışılan yetkiler bu defa kararname ile Devlet 
Planlama Teşkilatına verilmiş, böylece hayalî ihracatın fiilen ve hukuken kontrolü imkânsız 
hale gelmiş, bu konuda bütün yetki bünyesinde denetim elemanı dahi bulunmayan ve hayalî 
ihracatın, boyutunu ve nasıl yapıldığını ortaya çıkaracak nitelik ve sayıda elemanı bulunmayan 
anılan kuruluşa kalmış bulunmaktadır. 

86/11237 ve 87/11509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarından sonra 17.4.1987 tarih 11560 
sayılı t. Kaya Erdem imzalı genelge ile anılan kararnamelerde belirtilen hususlara uyulması 
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gerektiği belirtilerek, bu genelge ile dosyaların Devlet Planlama Teşkilatına intikali bir defa 
daha emredilerek ilgili kuruluşların kararnameler dışına çıkmaması sağlanmaya ve kuruluşlar 
baskı altına alınmaya çalışılmıştır. 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Başkanlığı antetli 
kâğıda yazılan ve içişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankası İdare Merkezine gönderilen ve 86/11237 
saydı ihracatta vergi iadesi kararının açıklanması niteliğindeki 12 Kasım 1987 tarihli Başbakan 
Turgut özal imzalı genelgede; Vergi ladesinden faydalanmak için Gümrük Çıkış Beyannamesi, 
döviz alım belgesi ve satış faturasının yeterli olduğu, bu belgelerin tamam olması halinde ihra
catçıya vergi iadesinin ödenmesi gerektiği, imalatçı faturası nedeniyle ihracatçı hakkında her
hangi bir işlem yapılamayacağı, bu tür soruşturmaların durdurulacağı, vergi iadesinin sadece 
Dcvîcî Planlama Teşkilatı tarafından durdurulabileceği, her türlü denetim yetkisinin Devlet Plan
lama Teşkilatında olduğu, tereddüt edilen durumlarda hiç bir işlem yapılmaksızın konunun 
Dlvlci Maniama Teşkilatına intikal ettirileceği, 1.1.1987 tarihinden itibaren Devlet Planlama 
Teşkilatından izin almadan yapılan soruşturmalar ile bu tarihten önce başlamış fakat bu tarihe 
İmthr raporu yazılmamış soruşturmaların izin alınmaması halinde hukukî dayanaktan yoksun 
olduğu belirtilerek bu genelgeye aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedil
mektedir. 

Bu genelge üzerine ilgili birimlerden Devlet Planlama Teşkilatına gönderilen tamam veya 
eksik rapor sayısında artışlar olmuş, Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal eden ihracatta hak
sız vergi iadesi konularında alman tüm ihbar, şikayet ve yapılan çalışmalarda elde edilen bilgi
ler olduğu gibi Devlet Planlama Teşkilatına intikal ettirilmiş, Genelgeden itibaren baskı altın
da cMuklnn düşüncesiyle Emniyet ilgilileri sahtecilik olaylarını ele almamış, Merkez Bankası 
direncini neredeyse tamamen kaybederek Devlet Planlama Teşkilatından gelen haksız ödeme 
talimatlarını yerine getirmek zorunda kalmış, Maliye Bakanlığı ilgilileri olayların üstüne eskisi 
gibi gitmemiş, denetim birimleri ve elemanları yeni denetimler yapamamış, genelge netice ola
rak kamu görevlilerini son derece bunaltan, her türlü denetimi bertaraf eden, her türlü yetkiyi 
eline alan Devlet Planlama Teşkilatının keyfî uygulamalar yapmasına sebep olmuş, böylece ciddî 
ve vahim sonuçlar doğurarak fuzulen milyarlarca lira ödenmesine sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. 

İhracatta vergi iadesiyle ilgili olarak, kurum ve kuruluşların kendi teşkilat kanunları ve 
mevcut mevzuattan aldıkları her türlü yetkiler yukarıda önemlilerini belirttiğimiz ve değerlen
dirdiğimiz mevzuat ve yazışmalarla Devlet Planlama Teşkilatına devredilmiştir. Yine aynı mev
zuat ve yazışmalarla ilgili kurum ve kuruluşların ihracatta vergi iadesi ile ilgili olarak yürür
lükteki İçendi mevzuatları çerçevesinde yaptıkları denetimler sonucunda hazırlanan her türlü 
raporlar denetim ve değerlendirme birimi olmayan Devlet Planlama Teşkilatında toplanmış ve 
hiçbir işlem yapılmadan bekletildiği anlaşılmıştır. 

Söz konusu mevzuat ve yazışmalarla ihracatta vergi iadesi ile ilgili bütün yetkiler Devlet 
Planlama Teşkilatında toplanmasına rağmen, raporların Devlet Planlama Teşkilatında nasıl 
değerlendirileceğine dair Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından resmî bir tebliğ çı
kartılmadığından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Bülent öztürkmen kendi im
zasıyla 2.4.1987 tarihinde yayımladığı iç genelgeyle bu yetkiyi kendisinde toplayarak tek başına 
kullandığı anlaşılmıştır. (Ek : 26) 
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Daha sonra Bülent öztürkmen komisyon üyelerine verdiği bilgide her işten ve kullandığı 
her yetkiden bürokrasi olarak müsteşarını, siyasî olarak ilgili Bakan ve Başbakanı haberdar 
ettiğini belirtmiştir. 

Bu talimatın yürürlükte olduğu süre içerisinde Devlet Planlama Teşkilatında yapılan her 
türlü işlemlerden idarî olarak Bülent öztürkmen'in ve kendisine bu yetkiyi veren Müsteşarı, 
siyasî olarak da ilgili Bakan ve Başbakanın sorumlu olduğu düşünülmektedir. 

Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların kendi denetim birimle
rince hazırlanan ihracatla ilgili her türlü raporlar yukarıda bahsedilen mevzuat ve yazışmalar
la Devlet Planlama Teşkilatında toplanmış, ancak Devlet Planlama Teşkilatı yetkililerince ra
porlar hakkında ne gibi işlemler yapılacağına dair talimat ve açıklamalar getirilmediğinden 
alt kademece raporlar üzerinde hiçbir işlem yapılamadığı ve raporların bekletildiği anlaşılmıştır. 

Anılan kararname, genelge ve talimatlar gereği Devlet Planlama Teşkilatında toplanması 
istenilen raporlardan 162 adedinin Müsteşar Yardımcısı Bülent öztürkmen tarafından işlem 
yapılmak üzere ilgili uzmanlara havale edilmeden uhdesinde beklettiği, Bülent öztürkmen'in 
görevi devrederken raporları intikal ettirdiği, İhracat Teşvik Daire Başkanının da raporları da
ha, önce çıkan ve yürürlükte olan bir iç genelgeye dayanarak herhangi bir işlem yapamadan 
uhdesinde bekletmek zorunda kaldığı anlaşılmıştır. (Ek : 26* 26/A) 

162 adet raporun dışında kalan bir kısım diğer bazı raporlarda üzerinde ne yönde bir iş
lem yapılacağı talimatı verilmediğinden alt kademe tarafından bekletilmek mecburiyetinde ka
lınmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatında raporların hiç bir işlem yapılmadan bekletilmesi ve daha 
sonra ilgili kuruluşlara tekrar siz gereğini yapın diye iade edilmesinin sonucu raporların bir 
kısmının zamanaşımına uğramasına neden olduğu tespit olunmuştur. 

Devlet Planlama Teşkilatında yapılması gerekipte yapılmayan işlemler dolayısıyla bir ta
raftan verilen ödeme talimatlarıyla haksız kazancın boyutları olağanüstü şekilde büyürken, diğer 
taraftan da zamanaşımı dolayısıyla haksız kazanca tevessül edenlerden bir kısmı Devlet ve Ka
nunların pençesinden kurtulmuşlardır. Devlet Planlama Teşkilatındaki bu maksatlı tutum ha
yalî ihracatçıları ve bunları kamudaki sorumlularına bir şey yapılamamasını sağlayan zamana-
şımlarını da meydana getirmiş ve Devlet Planlama Teşkilatı yetkililerinin o dönemde hayalî 
ihracat olayına bu yönü ile, de hizmet ettiği anlaşılmıştır. 

İhracatta vergi iadesi ve diğer teşvik tedbirleriyle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafın
dan firmalar hakkında hazırlanan toplam 230 adet inceleme raporu, ilgili kuruluşlarda ve Devlet 
Planlama Teşkilatında hiç bir işlem yapılmadan çeşitli sebeplerle 4 aydan 66 aya kadar bekle
tilmiş, raporlar beklerken T.C. Merkez Bankası uyarılmadığından bu firmalara milyarlarca li
ra haksız teşvik ödemesinin Devletçe yaptırıldığı anlaşılmıştır. 

Hakkında raporlar tanzim edilmiş muhtelif firmaların vergi iadelerinin ödenmesi husu
sunda Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Merkez Bankasına usulsüz ödeme talimatları ve
rildiği tespit edilmiştir. 

Bu raporlardan bir kısmı imalatçı faturası olmaması, bir kısmı hakkında vergi iadesi öden
memesi, bir kısmı inceleme sonuçlanıncaya kadar tedbir olarak vergi iadesi ödenmemesi şek
linde olmasına rağmen ve ayrıca firmanın hayalî ihracata karıştığı, Devlet alacağının garanti 
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altına alınması için ödeme yapılmaması gerektiği şeklindeki uzman uyarılarına rağmen ve yine 
bir firmanın bir gümrükten yaptığı ihracatla ilgili inceleme devam ederken başka gümrükten 
yaptığı ihracatlar için ödeme talimatı verildiği de tespit edilmiştir. 

Daha da önemlisi bazı şirketler hakkında Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve tnterpol dahil 
bir çok kuruluşça rapor ve bilgiler gönderilmesine ve ödeme yapılmaması istenmiş olmasına 
rağmen Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileri tarafından bu isteklerin dikkate alınmaması sonu
cu verilen ödeme talimatlarıyla pek çok firmaya milyarlarca liralık haksız kazanç sağlattıkları 
tespit edilmiştir. 

Ayrıca, ihracatta vergi iadesi ödemelerinde fiyat tespiti ile ilgili işlemlerinde Devlet Plan
lama Teşkilatına devredilmesi ile uygulama açısından gerek teknik, gerek personel ve gerekse 
bu konu ile ilgili tecrübe açısından son derece yetersiz olan bu teşkilatta fiyat tespiti konusun
daki tereddütlerin giderilmesinde de isabetli, seri ve zamanında kararlar verilememiş sonuçta 
bu önemli görev burada da layıkıyla yapılamadığı anlaşılmıştır. 

Kıymetin yüksek gösterilmesi şeklinde yapılan hayalî ihracatlarda ise, ihracat esnasında 
veya sonradan yapılan soruşturmalarda, bir taraftan bu malların gerçek fiyatının beyan edilen 
ve Devlet Planlama Teşkilatınca da uygun görülen fiyatların çok altında olduğu tespit edilir
ken, diğer taraftan da Türk Gümrük İdarelerine ibraz edilen faturadaki kıymet ile ithalatçı 
ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilen faturadaki kıymet arasında yüzlerce kat farklılıklar 
olduğu ortaya çıkarılmıştır. Yani Türk Gümrük İdaresine pahalı fatura, ithalatçı ülke Gümrük 
İdaresine aynı mal için daha düşük fatura gösterildiği tespit edilmiştir. 

Konunun Devlet Planlama Teşkilatı yönünün incelenmesinde; başka bir tespitte; vergi ia-
- desi ile ilgili bazı evrak, rapor ve dosyalarla birlikte fiyat tespitleri ile ilgili bir kısım dosyala
rında kaybolması durumunun grup yetkililerince üst makama bildirilmesine rağmen bu konu
da herhangi bir soruşturmaya erek duyulmayarak ve herhangi bir tedbir alınmaması yönüne 
gidilmediği olmuştur. 

Hayalî ihracat konusunun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yönünün incelenmesinde 
bu Müsteşarlığın da yapması gereken pek çok hususu yerine getirmediği anlaşılmıştır. 

Hazine Kontrolörlerince yazılan raporlarda belirtilen ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı tarafından yapılması gereken işlemlerden; İhracat Rejimi Kararının 12 nci maddesinde be
lirtilen ve ihracatçılara uygulanması gereken bir yıldan üç yıla kadar ihracattan ve ithalattan 
men müeyyidesi ile, hazine zararının bir misli ile ilgili firmalardan tazmin ettirilmesi müeyyi
deleri 1988 yılı sonuna kadar uygulanmadığı tespit olunmuştur. 

Yine Türk Ceza Kanunu yönünden Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunma 
yetkisinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 1988 yılı sonuna kadar kullanılmadığı anla
şılmıştır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında raporların gereği için onaylar hazırlanmış, fakat 
yetkili makam (Müsteşarlık ve Bakanlık) tarafından imzalanmadığı veya uygun görülmediği 
için herhangi bir işlem yapılamamıştır. 

Dunun sonucu gereği yapılsın diye hazırlanan Hazine Kontrolörleri raporları 4 yıla yakın 
bir süre içerisinde hiç bir işlem yapılmadan genelge, yazı ve talimatlar çerçevesinde Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı arasında gi
dip geldiği anlaşılmıştır. -
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili diğer önemli bir olayda; 1983 yılında Hazine 
Kontrolörleri Kurulunca hayalî ihracat ile ilgili raporların Cumhuriyet Savcılığına intikalinin 
Kurullarınca yerine getirilmesine dair Müsteşarlık onayını aldığı 30.5.1988 tarihine kadar ha
yalî ihracatla ilgili raporların Cumhuriyet Savcılıklarına hangi birim tarafından gönderilecek
leri hususunun açıklığa kavuşturulmamış olmasıdır. Bu husus Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının kuruluş kanununda açıkça yer almamaktadır. Ancak bu derece Önem arz eden bir to
nunun Müsteşarlıkça S yıllık bir zaman içerisinde ele alınıp kendi iç bünyelerinde halledilme
miş olması, raporların uzun süre suç duyurusunda bulunmadan bekletilip, ceza zamanaşımına 
uğratılmamasındaki en büyük etkenlerden birisi olduğu tespit edilmiştir. 

Bu konuda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri Komisyonumuza verdikleri bilgi
de kendilerinde yetki olmadığını belirtmişler yapılan tespitlerde ise Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığında bu yetkinin olduğu, fakat bu yetkiyi kullanmadıkları veya kultandırtılmadıklari 
ortaya çıkmıştır. , M 

Raporumuzun hayalî ihracatla ilgili zamanaşımı bölümünde çok geniş ve detaylı olarak 
izah edildiği üzere; Hazine Kontrolörlerince hazırlanan ihracatta vergi iadesi ve diğer teşvik
lerle ilgili raporlar sırası ile İhracat Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, tekrar İhra
cat Genel Müdürlüğü, tekrar Devlet Planlama Teşkilatı, Mâliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında 5-7 yıl dolaştırılmış ve bu arada ilgili birim ve mercilerce 
hiç bir işlem yapılmayarak bekletilmiş, böylece adeta gizli bir el tarafından ısrarlı bir oyalama 
ve kurumların bu işlemin yapılmasını birbirine bırakması sonucu bazı firma sahiplerinin Türk 
Ceza Kanunu yönünden zamanaşımından faydalandırılarak Ceza Davasından kurtarıldıkları 
anlaşılmıştır. 

Daha önce belirtildiği gibi söz konusu bu raporlar ilgili kamu kuruluşlarında bekletilir
ken ilgililerce teşvik ödemelerini yapmakta görevli T.C. Merkez Bankasıda uyanlmadığından 
ve raporlar zamanında işleme konulmadığından bu firmalarla ilgili ihracatta vergi iadesi ve 
diğer teşvik ödemelerinin yapılması devam ettirilmiş ve böylece haksız olarak devletin milyar
larca lirasının heba olmasına sebep olunduğu anlaşılmıştır. 

Hayalî ihracatla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan işlemler 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1615 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri çer
çevesinde yürütülmüştür. ' 

Söz konusu hayalî ihracat olaylarının Marmaris, Haydarpaşa, Habur Gümrük Kapıları, 
İstanbul Yeşilköy Havalimanı Çıkış Gümrüğü, İzmir, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Bursa, Çan
ları, Antalya ve Diyarbakır Gümrük İdare Memurluğu sorumluluk bölgelerinde meydana gel
diği görülmüştür. 

İlgili birimlerin denetim elemanlarınca yapılan soruşturmalar sırasında; İhracatçı firma
ların adreslerinin çoğunluğunun hayalî olduğu veya soruşturmaya başlandığından uzun süre / 
önce terk edildiği, ihracatçı firmaların genelde çaycı, odacı, işçi vs. gibi kişiler adına kuruldu
ğu, aslında hayalî ihracatın resmî şirket kurucuları tarafından değil, perde arkasındaki kişiler 
tarafından resmî kuruculardan genel vekâletname alınmak suretiyle yapıldığı kendi firmala
rında kendilerini işçi gibi gösterdikleri, işçilerini de patron olarak gösterdikleri hususları tespit 
edilmiştir. 
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Bu soruşturmalar neticesinde, ayrıca hayalî ihracata adı karışan ihracatçı, imalatçı, nakli
yeci, aracı ve iş takipçisi gibi kişilerin çoğunluğunun halen firarda olduğu anlaşılmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hayalî ihracat firmalarının bir kısmı
nın asıl sahiplerinin Mafya olarak bilinen kişiler olduğu bunların sahipleri olduğu firmalar 
hakkında bazı olaylarla ilgili olarak alınan ihbarların değerlendirilmek üzere gönderildiği Devlet 
Planlama Teşkilatında 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği kayda değer herhangi bir 
işlem yapılmadığı için bu ihbarların değerlendirilip sonuçlandırılamadığı, böylece gerekli ted
birlerin alınmadığı, bazı firmaların sahipleri ve iş takipçilerinin terör olaylarına bulaşmış ol
duğu, getirilen dövizlerin bir kısmının uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen para olduğu, 
böylece kara paranın bu şekilde hayalî ihracat yoluyla aklandığı anlaşılmıştır. 

1984/8859 sayılı İhracat Rejimi Kararının 1 inci maddesinin gereği üzerine Emniyet Genel 
Müdürü Saffet Arıkan Bedük imzalı tüm il emniyet müdürlüklerine çekilmek zorunda bırakı
lan 20.12.1985 tarih 990189 sayılı talimatlarla Emniyet Teşkilatının çalışmaları koordine sağla
mak bahanesiyle engellenmeye çalışılmış, daha sonra da 86/11237 ve 87/11509 sayılı İhracatta 
Vergi ladesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ve Başbakan Turgut özal imzalı 12.11.1987 ta
rih ve 38678 sayılı genelgesiyle Emniyet Genel Müdürlüğüne ilgili kanunlarla verilen görevle
riyle ilgili çalışmaları tamamen tesirsiz hale getirildiği tespit edilmiştir. 

Hayalî ihracat olaylarının Gümrük Müfettişleri ve Gümrük Kontrolörlerince de tahkik edil
diği, bu soruşturmalarda diğer hususlarla birlikte özellikle bir kaç memurun görev yaptığı kü
çük Gümrük İdarelerinde Gümrük'Görevlilerinin büyük orandaisuistimallerine rastlanmış, bazı 
hayalî ihracatlara ilişkin olarak da sahte gümrük mühürleri ve kaşeleri kullanılarak sahte çıkış 
beyannameleri düzenlendiği, bu gümrük çıkış beyannamelerinin ilgili gümrüklerde kaydı bu
lunmadığı gibi, işlem yaptığı belirtilen memurlarında gerçek olmadığı müşahade olunmuştur. 

Hayalî ihracatta Gümrük İdarelerinin durumu incelendiğinde; daha önce bahsi geçen ba
zı mevzuat düzenlemelerinin Gümrük İdarelerini menfi yönde etkilediği, altyapı eksiklikleri, 
gümrüklerin çoğunda çıkış sundurması bulunmaması, yeterli kolcu ve muayene memuru ol
mamasının denetimlerin yeterince yapılmamasına yol açtığı, balıkçı teknelerinin bile ancak ya
naşabildiği, bir kaç memurun istihdam edildiği gözden uzak, denetimi zor yerlerdeki gümrük 
idarelerinin ihracat yetkisi bulunması nedeniyle bu gibi yerlerden büyük tutarlarda hayalî ihra
cat olaylarının gerçekleştiği, ancak bu tür gümrük idarelerindeki ihracat yetkilerinin zamanın
da geri alınmamasının hayalî ihracatın önlenmesine menfi tesir ettiği anlaşılmıştır. 

19.6.1992 tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankasına intikal ettirilen bilgilere göre; 
1984-1990 döneminde ihracat teşvik mevzuatı yönünden (İhracatta Vergi ladesi, Kaynak 

Kullanım Destekleme Fonu Primi, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu Primi) çeşitli dönemlerdeki 
ihracâtları incelenen ve adına rapor düzenlenen firma sayısı 485 adettir. 

Adına rapor düzenlenen 485 firmadan 468'inin hayalî ihracata adı karıştığı tespit edilmiş
tir. Diğer 16 firmanın raporları olumlu çıkmıştır. 

Hayalî ihracata adı karıştığı raporlarla tespit edilen 469 firmadan 166'sına herhangi bir 
şekilde teşvik primi ödemesi yapılmamıştır. 

468 firmadan hiç bir teşvik ödemesi yapılmayan 166 firmanın dışında kalan 303"firmanm 
teşvik ödemelerinden yararlandınldığı tespit edilmiştir. 
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Bu 303 firmadan 47'sine teşvik ödemesi yapılmış olmasına rağmen, bu firmaların hayalî 
olduğu tespit edilen ihracatlarına haksız teşvik ödemesi yapılmadığı, 

303 firmadan geri kalan 256'sına hayalî olduğu tespit edilen ihracatları için haksız teşvik 
primi ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir. 

256 firma genelde; 
a) Kendilerine, yapılan ihracat karşılığı ödemede bulunulan ancak daha sonra yapılan 

incelemelerde ihracatlarının hayalî olduğu anlaşılan, 
b) Haklarında hayalî ihracat yaptığı önceden raporlarla tespit olunan ancak buna rağ

men Devlet Planlama Teşkilatından gelen özel ödeme talimatlarıyla ödeme yaptırılan, 
c) Yine haklarında rapor olmasına rağmen, raporları işleme koyma ve ödemeleri dur

durma yetkisinin 86/11237 ve 87/11509 sayılı kararnameler çerçevesinde Devlet Planlama Teş
kilatında toplanması ve bu kurumca raporların işleme konulmamasından dolayı haksız teşvik 
primi ödemeleri yapılan 

firmalar olduğu anlaşılmıştır. 

Merkez Bankasınca ihracata 3 çeşit teşvik ödemesi yapılmıştır. Bunlar ihracatta Vergi la
desi, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Primi ve Destekleme ve Fiyat tstakrar Fonu Primidir. 

ihracata yapılan parasal ödemelerde, zaman süreci içerisinde bazen biri, bazen ikisi, ba
zen üçü bir arada uygulama alanı bulmuştur. 

Vergi iadesi 1989 yılına kadar yapılan ihracatlara ödenmiştir. Vergi iadesi oranları, küçük 
değişmeler göz önüne alınmazsa, 1987 tarihinden itibaren düşürülmüş, 1989 yılı başı itibariyle 
sıfırlanmıştır. 

Destekleme ve Fiyat istikrar Fonundan ödemeler 1982 yılında başlamış, 1986 yılından iti
baren artırılmıştır. 

Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan 1985-1986 yıllarında prim ödemesi yapılmıştır. 
İncelemeye esas alınan 1.1.1984 - 31.12.1990 tarihleri arasında yapılmış olan ihracat karşı

lığında Türkiye genelinde tüm firmalara 5 224 166 175 000.-— TL. tutarında, hayalî ihracata 
adı karıştığı raporlarla tespit olunan firmalara ise 2 510 216 823 862.— TL. tutarında teşvik 
primi ödenmiştir. 

Genel ihracata ödenen toplam teşviklerin % 48Mnin hayalî ihracata adı karışan firmalara 
yapıldığı anlaşılmıştır. 

1.1.1984-31.12.1990 tarihleri arasında hayalî olduğu tespit edilebilen ihracatlara toplam 
325 868 609 777.— TL. ödeme yapılmıştır. 

Bu tutar haksız teşvik primi alan 256 firmanın ihracatlarının bir kısmının incelenmesin
den ortaya çıkan sonuçtur. Hayalî ihracatın genelde ne kadarlık kısmının incelenebildiği de 
kesin olarak bilinmemektedir. 

Diğer kısımlarının incelenememesi ve gerçek hayalî ihracatın ortaya çıkarılamamasının se
bebi ise, 2.10.1985 tarihli I. Kaya Erdem'in yazısı ile başlayan, 20.10.1985 tarihli protokol ile 
devam eden ve özellikle 1987 yılı başından itibaren 86/11237 ve 87/11509 sayılı kararnamelerle 
had safhaya ulaşan, raporların ve her türlü ihbar ve şikâyetin Devlet Planlama Teşkilatında 
toplanması ancak bunların bekletilip işleme konulmaması ve pek çok firma hakkında dene
timlerin durdurulması ye yeni denetimlerin yapılamamasıdır. 
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256 firmaya tespit edilebilen hayalî ihracat karşılığı olarak haksız ödenen teşvikler ince
lendiğinde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

ödeme büyüklükleri dikkate alındığında; 
tik 4 firmaya toplam ödemenin % 32,35'i 
tik 14 firmaya toplam ödemenin °7o 52,64'ü 
tik 38 firmaya toplam ödemenin % 76,09'u 
tik 66 firmaya toplam ödemenin °7o 87,71'i 
tik 98 firmaya toplam ödemenin °/o 94,88'i 
oranında haksız teşvik ödemesi yapılmıştır. 

Hayalî ihracatın % 52,64'ünü gerçekleştiren ilk 14 firmanın 10 adedinin aldığı toplam teş
viklerin % 100'e yakını hayalî ihracat dolayısıyla aldıkları haksız teşviklerdir. 

Hayalî ihracata adı karışmış olup, haksız teşvik primi ödenen 256 firmadan 143 adedinin 
yapmış oldukları ihracatlarının tamamının hayalî olduğu tespit edilmiştir. Bu firmaların çok 
büyük bir kısmı tamamıyla hayalî ihracat için kurulmuş olup, bugün şirketlerinin ve sahipleri
nin yerleri dahi tespit edilememektedir. 

Hayalî ihracat yapan şirketlerin, çok küçük sermayelerle kuruldukları, sermayelerinin ba
zen yüzlerce kat fazlası haksız teşvik aldıkları anlaşılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda bir kısım şirketlerin sermayelerinin bin, ikibin hatta dörtbin katı ka
dar haksız teşvik primi aldıkları-tespit edilmiştir. 

Hayalî ihracatı kolaylaştıran, devlet memurlarını ve denetim elemanlarını baskı altında 
tutan tüm mevzuat ve yazışmalara rağmen denetim elemanlarınca yapılabilen incelemeler so
nucunda hayalî ihracata adı karıştığı raporlarla tespit olunabilen firmalara ödenen 
325 868 609 777.—TL.'lık haksız teşvik ödemesinin 31.12.1992"tarihi itibariyle iç borç yıllık 
ortalama faiz oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan bugünkü değeri 6 337 396 568 355.— 
TL.'dır. 

Hayalî ihracata karıştığı raporlarla tespit edilen ancak yukarıda belirtilen kısıtlayıcı fak
törler nedeniyle büyük bir kısmının gerçekten hayalî olduğu tespit edilemeyen firmalara öde
nen toplam teşvik primleri tutarı 2 510 216 823 862.— TL.'nın 31.12.1992 tarihi itibariyle değeri 
ise 30 918 085 017 695.— TL.'dır. 

Haksız yere yararlanılan teşvik ödemelerinin devletçe geri alınma prosedürünün mevzua
ta uygun bir şekilde işletildiği, ancak bu uygulamalar sonucunda 30.4.1993 tarihi itibariyle ha
yalî ihracatçılardan geri tahsil edilebilen haksız teşvik ödemelerinin toplamının ancak 
59 410 990 606.— TL. olduğu anlaşılmıştır. 

Haksız yere ödenen teşviklerin devletçe geri istenilebilmesinde 5 yıllık zamanaşımı Danış
tay kararı ile ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle vergi daireleri ilgili kişi ve kuruluşlar nezdinde 
tahsilat ve takibat işlemlerine devam etmektedir. 

Ancak firmaların büyük bir kısmının hayalî olması, sahipleri gözüken kişilerin ödeme gücü 
bulunmayan işçi, odacı vs. gibi kişilerden oluşması nedenleriyle tahsilat işlemlerinde ne derece 
başarılı olacağı bilinmemektedir. 

Yapılan incelemelerde hayalî ihracata karıştığı tespit edilen firmalardan 101 adedinin ihra
catta Katma Değer Vergisi iadesi talebinde bulunduğu, bu firmaların 56 564 695 234.— TL.'lık 
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Katma Değer Vergisi iade talebinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı inceleme elemanlarınca red
dedildiği ve bu tutarın 10 374 002 540.— TL.'Iık kısmının geri tahsil edildiği, 198 856 540.— 
TL.'hk kısmının yargı mercilerince devlet aleyhine sonuçlandığı, bakiye 45 987 295 948.— TL.'Iık 
kısmının ise halen tahsil edilemediği, yargı ve takip aşamasında olduğu tespit edilmiştir. 

Komisyonumuzca hayalî ihracat konusunda Başbakanlık eski Teftiş Kurulu Başkanı Kut
lu Savaş'ın başkanlığında yazılan 6.4.1989 tarihli raporda değerlendirilmiş, değerlendirme so
nucunda; 

1. Heyetin çalışmalarının eksik bir araştırma neticesinde yanlış sonuçlar ortaya koyduğu, 
2. Başbakanlık makamının zoraki de olsa aklanması için aşırı bir gayret sarfedildiği, 
3. 12.11.1987 tarihli ve Başbakan imzası ile yayınlanan genelgenin yasalara ye hakkani

yete aykırı olduğu belirtilmesine ve bu genelge neticesinde milyarlarca liralık haksız ödemelere 
yol açıldığı ifade edilmesine rağmen Genelgeyi imzalayanın sorumluluğunun irdelenmediği, hal 
böyleyken sadece genelgeyi uygulamak zorunda kalan bazı kurum ve kuruluş mensuplarının 
suçlanması yoluna gidildiği, 

4. Devlet Planlama Teşkilatından Merkez Bankasına verilen haksız ödeme talimatların
da "Müsteşar Adına" ibaresinin butunduğu, olayın basında ve kamuoyunda ayyuka çıktığı 
bilindiği halde aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olan kişinin sorumluluğun
dan bahsedilmemiş olmasının dikkat çekici olduğu, böylece raporun belirli kişileri koruma gayreti 
içerisinde yazıldığının ortaya çıktığı, 

5. "İmalatçı faturalarının vergi iadelerinde aranılacak belgeler arasında sayılmasının vergi 
iadesinin ödenmesinde ihracatçıya sağlanan bir kırtasiye kolaylığıdır." şeklinde yorumlanma
sının tamamen gerçek dışı olduğu, 

6. Raporda işin malî cephesinde o günkü rakamlarla 300 milyar lira civarında olduğu 
belirtilmesine ve suç ve kusuru aşikâr olanların tespit edildiği kaydedilmesine rağmen, yine ay
nı raporda soruşturma yapılmamasının kamu zararına sebep olmayacağına inanıldığının kay
dedildiği, böylece bir kısım bürokratın suçunun zamanaşımına uğratılmasına sebep olunduğu 

tespit edilmiş, 

Netice olarak; 
6.4.1989 tarihli Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunun; işlenmesi gereken bazı önemli ko

nuları ihtiva etmeyen, gerçekçilikten uzak, kendi içinde tutarsız mevzuatı hazırlayan belli kişi
leri korumaya çalışırken, mevzuatı ve genelgeyi uygulamak zorunda bırakılan pek çok kamu 
görevlisini haksız yere suçlayan, tarafsız bir gözle kaleme alınmamış, net öneriler getirmediği 
için olayı ortada bırakan bir rapor olduğu anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz kendisine gelen bilgi ve belgeleri sürekli olarak değerlendirerek tespit et
miş olduğu bulgular ışığında hayalî ihracata ilişkin zamanında yapılmayan işlemlerin başlatıl
masını teminen kamu kurum ve kuruluşlarını uyarmıştır. 

Bu meyanda Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına hayalî 
ihracat ile ilgili raporların 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun yönünden za
man aşımına uğramasını önlemeyi teminen 20.4.1993 tarihinde yazı yazmış, bu yazı ile 1615 
ve 1918 sayılı.Kanunlara göre de işlem yapılması gerektiği halde yapılmayan 60 adet rapora 
ait liste ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. 
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Komisyonumuz ayrıca Devlet Bakanlığı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yazdı
ğı yazılarla raporların zamanaşımına uğramasına neden olan kamu görevlileri hakkında yasal 
soruşturma yapılması gerektiğini bildirmiştir. 

Böylece Komisyonumuz zamanaşımına uğrayan raporlar ve bunların kanunî gereğini yeri
ne getirmeyen kamu görevlileri hakkında ilgili merciler nezdinde ikaz görevini yerine getirmiş 
bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca yapılan yazılı ikaz üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca so
ruşturma başlatılmış ve soruşturma neticesinde Savcılıklara suç duyurusunda bulunularak ha
yalî ihracat konusunda suçu bulunan bir kısım kamu görevlilerinin zamanaşımından faydalan
malarının önüne geçilmiştir. 

Yine haksız Ödenen teşviklerin geri alınabilmesini teminen Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na iki ayrı yazı ile hayalî ihracata adı kansan firmalar, kurucuları, aldıktan paralar, ilgili vergi 
daireleri ve varsa önemli açıklamalar bildirilmiş, böylece hayalî ihracata adı karışan ve haksız 
teşvik alan firmalar topluca ve detaylı olarak ilgili Bakanlığın bilgi ve dikkatine sunularak bu 
konudaki çalışmalara yardımcı olunmuştur. 

Netice olarak Komisyonumuz ilgili kuruluşlara uyan vazifesini yerine getirmiş olmaktadır. 
Komisyonumuzun yapmış olduğu bir başka tespitte ihracatı artırmak bahanesiyle kurdu

rulan dış ticaret sermaye şirketlerini kuruluşlarının ilgili kanunlarda yeri olmadığı kararname
lerde kurulduğu böylece bu şirketler üzerinde yapılan ihracatlardaki sonradan çıkan problemli 
durumlarda sorumlusu bulunamadığı yani ihracatçı mı yoksa imalatçısının mı sorumlu oldu
ğu tespit edilememiştir. 

Nihayet Komisyonumuz 1984-1990 yıllan arası ihracat teşviklerinin mal satışından çok men
şei belli olmayan döviz girişinin teminine yönelik olduğu kanaatine varmıştır. 

Yukardan itibaren belirtmeye çalıştığımız gibi* Komisyonumuzca; 
1. 2.10.1985-1.1.1987 tarihleri arasında ihracat teşvikleriyle ilgili olarak alınan kararların 

(yazışma, genelge ve protokollerin) hukukî temelinin olmadığı, 
2. Hukuk kuralları ile konan prensiplerin, alt seviyedeki kişilerin koymaya çalıştığı ku

rallar ve tasarruflarla ihlal edildiği, 
3. \etkisiz kişilerin yayınladığı veya hazırladığı, baskı oluşturan çeşitli yazışmalarla, Devlet 

kuruluşlannda kargaşa meydana getirilerek bu kuruluşların tesirsiz hale getirildiği, 

4. 1.1.1987 tarihinde yürürlüğe giren 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ihracat 
ve ihracatı teşvikle ilgili olarak görevlendirilen kurum ve kuruluşların yetkileri, yayınlanan ge
nelge ve talimatlarla yetkisiz kuruluşlara verildiği, böylece bu çok önemli konuda büyük yetki 
kargaşasına neden olunduğu, 

5. Haklarında ihbar ve şikâyet olan firma dosyalan hiç bir işlem yapılmadan bekletilir
ken bu firmalara D.PT.'dan gelen talimatlarla haksız ödeme yaptırıldığı, 

6. Çıkarılan genelge ve yazışmalarla inceleme safhasında olan raporlarla ilgili çalışma-
lann durdurulduğu ve yeni incelemelere başlanmasının önlendiği, ihbar ve şikâyetlerin dikkate 
alınmayarak, yeni ihbar ve şikâyetlerin önlendiği, böylece devletin elinin kolunun bağlandığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 398) 

file:///etkisiz


— 150 — 

7. Firmalarla ilgili rapor muhteviyatları, ilgili ve yetkililer tarafından bilinmesine rağ
men, bu raporların Türk Ceza Kanunu yönünden dava zaman aşımına uğramasına sebebiyet 
verildiği, 

.8 . Hayalî ihracatı kolaylaştırmak maksadıyla alınan bazı kararların üst ve alt seviyeye 
bildirilip bildirilmediğinin belli olmadığı, ihracat teşvik işlemlerini yapan kuruluşlar ve aynı 
kuruluş içindeki ilgililer arasında iletişim kopukluğu bulunduğu, 

9. Hayalî ihracatın önlenmesi ile ilgili açık ve net bîr mevzuat olmadığından hayalî ihra-. 
catçıların bu mevzuat kargaşasından sonuna kadar faydalandıkları, yine bu nedenlerin, anın
da cezalandırılamayan kişilerin cüretlerinin artmasına ve bu işlere devam etmesine zemin teş
kil ettiği, idarenin Jbelli kesimlerinin de bu kişilere bilerek göz yumması sonucu, bu konularda 
tedbir almak isteyen kamu görevlilerinin dirençlerinin kırıldığı, 

10. Hayalî ihracat yapan asıl kişilerin kendi üzerlerinde mal bulundurmamaya ve kendi 
mallarını yanında çalıştırdıkları kişiler üzerine geçirmeye dikkat ettikleri, hatta bazılarının kendi 
şirketlerinde kendilerini işçi gibi gösterdikleri, 

11. Gümrük Kapılarındaki yeterli fizikî şartların bulunmaması ve personel eksikliğinin 
hayalî ihracata zemin hazırlayan ve bunu artıran faktörlerden birisi olduğu, bunları iyileştire
cek radikal tedbirlerin alınmasına gidilmediği, 

12. Hukukî ve idarî yetkilerin belli kuruluşlar ve bu kuruluşlar içerisindeki belirli kişi
lerde toplatılmasiyla hayalî ihracatın artmasına neden olunduğu, 

Anlaşılmıştır. -
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ÖNERİLER VE SONUÇ : 

Komisyonumuzca; , 
1. Günümüz ihracat işlemlerine cevap vermeyen ve çok eski yıllara dayanan çeşitli ka

nunlara atıf yapılarak gerçekleştirilen ihracat işlemlerine esas teşkil etmek üzere; bu konudaki 
kanunlar arasındaki kamuyu zarara sokan çelişkiyi giderecek hayali ihracatçıların faydalandı
ğı, malî ve cezaî kanun boşluklarını dolduracak müstakil bir Dış Ticaret yasasının çıkartılması, 

2. Vergi olayı ile ihracatta vergi iadeleri olayını ayıracak tedbirlerin alınması, 

3. Dış ticaret olayını sürekli izleyecek, denetleyecek, gelişmeleri takip edecek bu alanda 
meydana gelebilecek sorunları süratle çözerek tek elden koordineyi sağlayacak sorumlu ve et
kili müstakil bir birimin oluşturulması, ayrıca bu birim bünyesinde ihracatçı ve ithalatçılar hak
kında bir bilgi merkezi kurulması, böylece kuruluşlar arasındaki dağınıklık ve kopukluğun ön
lenmesinin sağlanması, 

4. Gümrük teşkilatının ihtiyaç duyduğu Gümrük Kapılarındaki fiziki eksikliklerin gide
rilmesi, personel açığının kapatılması, küçük gümrük kapılarından ihracat yapılmasının ön
lenmesi, ihracatta ihtisaslaşmış İhtisas Gümrüklerinin kurulması, buradaki bilgilerden anında 
faydalanılmasını teminen bunların birbirine ON-LİNE hattıyla bağlanması, 

5. Halen çeşitli kurum ve kuruluşlarca tespit edilen Dış Ticaret Teşviklerinin, tek elden 
belirlenmesinin sağlanmasına gidilmesi ve kuruluşlar arası ihtilafları önleyici tedbirlerin alınması, 

6. 1984-1990 yılları arasında hayali ihracat işlemlerinde sorumluluğu olan ve halen aynı 
yerlerde görev yapan bürokratların görev yerlerinin değiştirilmesi, 

7. 1984-1990 yılları arası meydana gelen hayali ihracatçıların faydalandığı teşviklerin ge
ri alınmasını kolaylaştıracak ve kanunlarımızda hukukî ve idarî boşlukları giderecek tüm ted
birlerin alınmasını sağlayacak bir kanun çıkarılması, 

öngörülmektedir. 

Sonuç olarak ihracatı artırmak, bu alanda görülen mevcut tıkanıklıkları gidermek baha
nesiyle 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esasları kanunsuz emir ve talimat
larla değiştirmeye giden ve bunların uygulanmasını sağlayarak Hazineyi büyük oranda zarara 
uğratan dönemin bir kısım yetkili siyasileri ve bürokratları ile sonradan yapılan bütün bu yasal 
prosedürden yoksun işlemleri 7/11237 ve 7/11509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yasal hale 
getirmeye çalışan ihracat işlemlerinden sorumlu dönemin Bakanları ile Başbakan sorumludur. 

Bundan dolayı bu kişilerin yukarıda açıklanan yöndeki eylemlerinin soruşturulması ve yargı 
mercilerinin denetiminden geçirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Böylece gelecekte 
benzer olaylarda devlet parasına göz dikebilecek kişiler ve bunlara destek olacak bürokrat ve 
siyasiler için caydırıcı bir etki sağlanabilecektir. 
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Bu amaçla, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir "Meclis Soruşturması" açılması, 
bu soruşturma sonucunda Soruşturma Komisyonu Raporu üzerine Türkiye Büyük Millet Mec
lisi' nin yukarıda belirtilen türde eylemleri bulunan kişileri "Yüce Divana" şevke karar verirse 
bu yolda işlem yapılması, suç teşkil eden bir eylem bulunmadığı veya Yüce Divana şevki gerek
tirir delil elde edilemediği takdirde zanlıların aklanması gerektiği düşünülmektedir. 

Durumu Yüce Meclisin bilgilerine arz ederiz. 
Başkan Başkanvekili 

Mahmut öztttrk Kamer Genç 
Aksaray Tunceli 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Sözcü Kâtip 

Muzaffer Arıcı Hasan Peker 
Denizli Tekirdağ 

Muhalifim Eklidir. 
Üye Üye 

Faik Altun Nevfel Şahin 
Anlatya Çanakkale f 

Rapor üzerindeki önerilerim ektedir. 
Üye Üye 

Hasan Afşar Salih Kapıısuz 
Konya Kayseri 
Üye Üye 

Ekrem Pakdemirli Faruk Saydam 
Manisa Manisa 

Muhalifim Eklidir. Muhalifim Eklidir. 
Üye 

İbrahim Arısoy 
Niğde 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ FAİK ALTUN'UN RAPOR ÜZERİNDEKİ ÖNERİSİ 
Türkiye'nin siyasî ve ekonomik tarihinin uzun yıllar tartışılacak bir dönemini komisyonu

muz incelenmiş ve tamamlanmıştır. 
Belirgin olarak 1980'li yıllarda başlayan ihracatta vergi iadesi uygulaması ile ihracatın art

tırılması, hayali ihracat adı ile kaydı döviz temini sonucunda ödemeler dengesinin düzenlen
mesi amacıyla devletin bürokrasisi ile döviz ve kaçakçılık şebekelerinin içiçeliği yaratılmıştır. 

Raporun değerlendirme bölümünde tüm'olaylar derlenip, sorumlusu aranmaya çalışılmış 
hatta yeni öneriler getirilmiştir. 

Bu çalışmalar devletin bürokrasisinin siyasal iktidar tarafından ekonomik karar sürecinde 
olayların içine sokularak, kullanılarak; kimi kez de mevcut kurumları bozularak yapılmış iş
lemleri gidermeyecektir. 

Günümüzde hayali ihracat olayı da; banker olayı gibi fırsatçıların yararına sonuç verdiği 
için yakıp yıktığı unutularak, gündemden çıkarılacaktır. 
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Yeni bir vergilendirme sistemi, Dış Ticaret Mevzuatının düzenlenmesi, gümrük teşkilatı
nın fiziki eksikliğinin giderilmesi, personel açığının kapatılması, ihtisas gümrükleri kurulma
sı, hayali ihricata adı karışan bürokratların yerlerinin değiştirilmesi, 1980'Ii yıllarda haksız el
de verilen teşviklerin geri alınması için yasa çıkarılması, önerileri uygulamada unutulacak ve 
gerçekleşmeyecektir. 

Bunları yapmaya hiçbir iktidarın gücü yetmeyeceği gibi, cesareti de olmayacaktır. Fırsat
çılar toz toprak içindeki ortamda yine en kazançlı çıkmış ve ortamın durulmasını beklemekte
dirler. 

Komisyonumuz ne yapıldığını araştırmakta, yapılan ve bitenin hesabı aranmakta, belir
lenmeye çalışılmaktadır. Kimse bu işlerin neden yapıldığını araştırmak istememekte, devletin 
parasının nerelerde olduğunu dahi düşünmemektedir. 

Araştırma Raporunda; 
"Sonuç olarak ihracatı arttırmak, bu alanda görülen mevcut tıkanıklıkları gidermek ba

hanesiyle 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen esasları kanunsuz emir ve tali
matlarla değiştirmeye giden ve bunların uygulanmasını sağlayarak Hazine'yi büyük oranda zarara 
uğratan dönemin bir kısım yetkili siyasileri ve bürokratları ile sonradan yapılan bütün bu yasal 
prosedürden yoksun işlmemleri 7/11237 ve 7/11509 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yasal hale 
getirmeye çalışan ihracat işlemlerinden sorumlu Dönemin Bakanları ile Başbakan sorumludur." 

"Bundan dolayı bu kişilerin yukarıda açıklanan yöndeki eylemlerinin soruşturulması ve 
yargı mercilerinin denetiminden geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Anayasa'nın 100 üncü 
maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması, bu soruşturma sonucunda Soruşturma Ko
misyonu Raporu üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yukarıda belirtilen türde eylemleri 
bulunan kişilerin Yüce Divan'a şevkine karar verirse bu yolda işlem yapılması gerektiği 
düşünülmektedir" ifadeleri ve tespitleri doğru olmakla birlikte yeterlilikten çok uzak kalmaktadır. 

Çünkü; 
tdare hukukuna aykırı olarak devletin bir kurumunun diğer kurumunu denetimden men 

ederek uygulama yaratması, bir suç gibi tespit edilmişse de; hayali ihracata zemin hazırlayan 
bu kararların neden verildiği, hangi amaca hizmet ettiği ve hangi menfaatin yaratıldığı veya 
yararlandırıldığı hiç araştırmaya dahi konu edilmemiştir. 

Devletin denetim birimlerindeki olumsuz etkisi dile getirilirken; neden böyle yapıldığı ve 
buna imkan sağlayan üst bürokratlarının hayali ihracat olayının dışında tutulması, dönemin. 
Teftiş Kurulu başkanları, Hazine ve Gümrük Bakanlığındaki Genel Müdürler, basit ve forma
lite olduğu açık savunmaları ile unutulup gitmiştir. 

Denetim elemanlarının hazırladığı raporların işleme konulmadığı, savcılığa suç duyuru
sunda bulunulmadığı hususu, belirtilmekle yetinilmiş, savcılıklarda ve mahkemelerde bekleti
len dosyalara hiç değinilmemiştir. Adliyenin dokunulmazlığı ve tarafsızlık anlayışının da bu 
dönem içinde çok yaralandığı unutularak tozlu dava dosyalarının arasında suçlular saklanmıştır. 

Merkez Bankası, Hazine ve Plânlama arasındaki vergi, iadesi ödemelerinin durdurulması 
veya ödenmesi talimatları dile getirilirken, bunlardan yararlanan firmalara neden ödemesi dur
durulduğu halde tekrar ödeme yapıldığı açıklanamamıştır. 

Geri alınması talep edilen teşviklerin geri alınmasının hepten unutulduğu gözlenmiştir. 
Denetim yapmaya yetkili kılınan Devlet Planlama Teşkilatının denetim birimi olmadığı 
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dikkate alınırken diğer denetim birimlerine Bakanlarınca nasıl baskı yapıldığı hiç araştırılma
mış, denetim birimlerinin tamamen siyasal iktidarın ve onun desteklediği üst bürokratların bas
kısında tutulduğu dile getirilmemiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı'na gönderilen ve burada uzun süre herhangi bir işlem görmek-
sizin bekletilen 230 dosyanın zaman aşımına uğratıldığı belirtilirken, zaman aşımını bilen ve 
bunu düzenleyenlerin bunu neden yaptığı hiç düşünülmemiş veya bundan sözedilmek istenme
miştir. 

Denetim elemanlarının kanuni yetkilerine rağmen kararname ile yetki ve görevlerini kal
dırmaya çalışıldığı tespit edilirken, bunun nedeni ve emredicilerin menfaatleri hiç araştırılmak 
istenmemiştir. " ' 

Dosyalardan bazı evrakların, raporların hatta dosyaların kaybolduğu tespit edildiği hal
de, Bakanlıklarından bu evrakların sorumluları için soruşturmaya gidilmemiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na hazırlatılan 6.4.1989 tarihli Raporun işlenmesi 
gereken bazı önemli konuları ihtiva etmemesi, gerçekçilikten uzak olması, kendi içinde tutar
sız, mevzuatı hazırlayan belli kişileri korumaya yönelik mevzuatı genelgeyi uygulamak zorun
da bırakılan pek çok kamu görevlisini haksız yere suçlanması, tarafsız bir gözle kaleme alın
maması, net öneriler getirmeksizin olayları ortada bırakması tespit edildiği halde, bunu hazır
layan ve hazırlatanların tespitine çalışılmadığı görülmüştür. ' 

Hayali İhracatın menşei belliolmayan döviz girişine yönelik amaçlarının olduğu tespit edi
lirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği, terör olaylarına bulaşmış uyuşturucu kaçak
çılığı ile kazanılan parasını aklayan firmaların üzerine gidilmemiş, Emniyet Genel Müdürlüğü 
firmaların üzerine gidince Saffet Arıkan Bedük ve Turgut özal'ın imzalarıyla polisiye çalışma
lar etkisiz hale getirilmiş ve bu durum raporda tespit edildiği halde komisyon bu firmaların 
ilişkilerini araştırmamıştır. 

Komisyonumuzun bu çalışmaları olayların aysberg gibi suyun üzerindeki kısmını tespite 
yönelmiş, derlemeden öteye gidememiştir. Bu aysbergin tespitiyle suyun altındaki karanlıktaki 
kısmı gerçeklerin ortaya çıkarılması gerekliliği vardır. Bu gereklilik inancıyla raporu inceleme
nin amaçlarına ulaşmaması ve yukarıda açıkladığımız hususların raporda bulunması önerile
rimle imzalıyorum. 

Faik Altun 
Antalya 

MUHALEFET ŞERHİMİZDİR 
Hazırlanmış bulunan rapora önce esastan, sonrada şekilden katılmak mümkün değildir. 

Hazırlanan metin bir rapor olmaktan çok, bir çok şeyi rastgele biraraya getirerek önemli bir 
çalışmanın eseri imiş gibi göstermek gayesini gütmektir. Okuycufarı etkilemek ve sonuçta bu 
kadar kabarık ve uzun bir metin okuyamayacağı için de, ANAP dönemi siyasileri ile ileri gelen 
bürokratların kamu oyu önünde suçlu imiş gibi göstermek esas alınmıştır. 

Komisyon başkanı tarafından kaleme alındığı söylenen metinin dayandığı varsayımlar ha
yalidir. Devlet idaresi, idari hukuk anlayışı olmıyan bir zihniyetle kaleme alınan bu metne im
za atmak mümkün olmamıştır. 

Komisyonun kurulmasına Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının 1990 yılına 
kadar hayali ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle 
yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan 
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ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek (10/5); Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 
28 arkadaşının, ihracatın dünkü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayali ihracat iddialarını 
araştırmak (10/8) amacıyla Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulu'nun 15.1.1992 tarihli 26 ncı Birleşiminde birlikte görüşülerek alınan 154 sayılı karar 
vesile olmuştur. 

önergelerden de anlaşılacağı gibi ihracatla yapılmış olan haksız vergi iadelerinin geri alı
nıp alınmadığı, iharcatın dünkü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını inceleyip ortaya koymak ko
misyonun esas görevi olmalıdır. Bu görev yerine getirilmemiş, kamuoyunda ucuz pirim yapa
bilecek konular üzerinde durulmuş ve yirmi ay gibi bir zaman içinde siyasi istismar yoluna 
gidilmiştir. 

Genelde bütün evraklar kilitli bulunan dolaplarda saklanmış, sadece başkan bu evraklara 
bakabilmiş, üyeler ancak toplantı günlerinde evraklara bakma imkânı bulmuşlardır. Başkan 
toplantılara belirttiği saatlerde gelememiş, istifa gerekçesi ile üç ay toplantı yapılamamıştır. 

Komisyon raporu diye takdim edilen metin ihracatımızın yapısal görünümü ve sorunları 
ile ilgili bir tek satır bile ihtiva etmemektedir. Halbuki ülkemizin ödemeler dengesinin en önemli 
kalemi olan ihracat yetmişli yıllarda niye gelişememişti? Niye ülke ve mal bazında dünyadaki 
dış ticaret gelişmesinin üçte ikisinde kalınmıştır? Sorularına cevap aramalı idi. 1980'li yıllarda 
sürdürülen dış ticaret politikalarındaki varsa hatalar ortaya konulmalı ve doksanlı yıllar için 
öneriler getirilmeli idi. 

Bilindiği gibi, 1970 yılında 588 milyon $ olan ihracatımız bütün ihracatı teşvik tedbirleri
ne rağmen 1980 yılına gelindiğinde 2 910 milyon $ olabilmiştir. Halbuki aynı dönemde Dünya 
ülkeleri iharcatı 286,4 milyar S'dan 1 883 milyar $ artış göstermiştir. Bizde aksıyan konu ne 
idi. Niye dünya dış ticaret artış oranlarının üçte ikisinde kalındı? Soruların cevabı araştırıldı
ğında uygulanan (tarifi herkesçe farklı olan) karma ekonomi düzeni ve sabit kur politikasının 
gelişmeyi engellediği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Hatırlanacağı gibi Cumhuriyetin kuruluşunda serbest piyasa ekonomik düzeni kabul edil
miştir. 1929 yılı buhranından sonra bazı ülkelerin kontrollü ekonomiyi tercih etmeleri, ülke
mizde sermaye odaklarının olmayışı o günkü idarecileri, devlet sermayesinin ekonomide rol 
almasına yöneltmiş ve bugünkü Kamu İktisadî Teşebbüslerinin temeli 1933 yıllarında atılmış
tır. Ancak Atatürk Kamu Sınai Teşebbüslerini ileride satmak ve halka devretmek şartı ile kuru
lacağını ilan etmiştir. Bu şarta rağmen kamu yatırımları bir türlü elden çıkarılmamış, her ge
çen gün büyütülmüş ve yenileri eklenmiştir. Demokrat Parti 1950 yılında iktidara geldiğinde 
serbest piyasa ekonomisine geçeceğini ve devlet yatırımlarını özelleştireceğini ilan etmesine rağ
men, bunu o günkü muhalefet anlayışının çok kısır bir döngü içinde olması ve statükonun 
korunmasından yana olunuşundan dolayı gerçekleştirememiştir. 

Siyasal iktidarın 1954'den sonra güç kaybetmesi, ödemeler dengesinin devamlı açık ver
mesi, döviz rezervlerinin çok düşük seviyede olmasından ötürü, 1958 yılından itibaren ithalata 
kontroller getirilmiş, kota ve tahsis dönemleri başlatılmıştır. Döviz darboğazlarının yaşandığı 
1958-1960, 1968-1971 yıllarında tahsisler bu günkü değerleri ile millyarlarca dolar haksız ka
zançların dağıtılmasına yol açmıştır. Tahsisten alınan bir mal, daha dükkana indirilmeden bir 
kaç misline el değiştirmiş ve bir karaborsanın kurulmasına vesile olunmuştur. 
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1963 yılında Güney Kore, Taiwan fert başına düşen millî gelir yönünden Türkiye'den geri
de iken bu gün bizim iki üç mislimiz bir seviyeye ulaşmıştır. Bu performans, insanlarının daha 
çalışkan veya tabiî zenginlikleri bol olduğundan değil, serbest piyasa ekonomik düzenini ve 
serbest kur politikasını tercih etmesinden olmuştur. Bu gün, ekonomileri büyük gelişme göste
ren kalkınmakta olan ülkelerin hepsinde resbert pisaya düzeni mevcuttur. 

Biz ülke olarak, 1960'Iı yılların başında karma ekonomi modeli (Bu model herkes tarafın
dan farklı yorumlanır ve uygulanır) yerine, serbest piyasa düzenini kabullenmeliydik. Bunu 
o gün yapamadık, birinci petrol şokunda bu düzene sür'atle geçmeli idik. Bunu da yapama
dık. 1980 de 24 Ocak kararları ile serbest piyasa düzenine geçiş baştandı. Bu geçişi çok uzattık. 
Bu geçişi 1990 yılında tamamlamalıydık. Ancak siyasal istikrarsızlık o dönem muhalefetinin 
tıpkı ellili yılların muhalefeti gibi davranması bu geçişi önlemiştir. 

Serbest piyasa düzenine geçiş, kamu iktisadî teşekkülerinin özelleştirilmesi, Devletin kü
çültülmesi ve Merkez Bankasının özerkleştirilmesi ile mümkün olacaktır. 

* 
İhracatımızın yetmişli yıllarda hızlı bir artış göstermemesinin ikinci sebebi uygulanan sa

bit kur politikasıdır. Bilhassa birinci petrol şokunun sonunda Hatların hızla artması karşısın
da TL.'nin $ karşısındaki paritesi uzun müddet sabit tutulmuş 1977 de tam olarak döviz dar
boğazına girilmiştir. Karaborsa hortlamış, haksız kazançlar bugünkü değerlerle milyarlarca $'a 
ulaşmıştır. 1980 yılına gelindiğinde, akaryakıt dahil bütün temel.mallarda çifte fiatlar oluşmuştur. 
Dünya Bankası ve IMF istikrar programı uygulamamızı yıllarca istemiş ama bu kurumlara si
yasiler kulaklarını tıkamışlardı. 1980 yılı başında bir dizi kararlar alınarak ekonomik darboğa
zın aşılması ve serbest piyasa ekonomisine geçişin başlatılması amaçlanmıştır. 

Uygulanmış olan sabit kur, ithalatı teşvik, ihracatı caydırıcı olmuş, ihracatın ek tedbirler
le, vergi iadeleri ile destekleme durumunda kalınmıştır. Dış Ticaret ve Maliye Bakanlığı oto
masyona sahip olamadığı için de, ihracatta vergi iadesi alabilmek için birim Hatların şişirilme
si, ihraç miktarının yüksek gösterilmesi, değeri düşük bir malın yüksek değerden başka bir 
mal gibi gösterilmesi yollarına başvuruldu. Bu olaylar ancak, ihbarla ortaya çıkabilecek olay
lardı, Çünkü kontrol mekanizmasını aşmak her zaman mümkündü, thbar edilenlerin bir kıs
mı beraat etmiş, bir kısımda on yıla yakın bir yargılama sonunda hüküm giyebilmişti. 

İhracattan haksız yere vergi iadesi alımları çok büyük boyutlara ulaşmış, ancak o dönem 
veri eksikliğinden dolayı incelenememjştir. Ama getirilen bir $ karşılığı % 40'lara ulaşan vergi 
iadesi varken ve getirilen dövizi kendi ithalatında kullanma imkanı verilmişken büyük boyut
larda suiistimal olmaması mümkün değildi. Çünkü 80'lı yılların ikinci yarısında vergi iadeleri 
% 20'lere çekilmiş olması ve getirilen dövizin kullanılabilmesi gibi bir imkân olmamasına rağ
men haksız vergi iadesi alımı büyük boyutlara ulaşmıştır. Vergi iadesi ve yurda getirilen dövi
zin ithalatta kullanılabilme imkanının cazibesi karşısında 1970'Ii yıllarda yapılan haksız vergi 
iadeleri, 1980 li yıllarda yapılandan çok daha büyük olması kaçınılmazdır. Ancak, bu dönem 
incelenememektedir. 

Kamu oyunda Hayali İhracat diye adlandırılan ihracatın ana motivasyonu; ihracatçının 
hakkından fazla vergi iadesi alabilme isteğidir. Bunun için, 

1. Ekonomik değeri olmıyan malların ihraç edilmesi, 
2. İhraç fıatının gerçeğinin çok üstünde gösterilmesi, 
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3. ihraç edilen mal miktarının gerçeğin üzerinde gösterilmesi, 
4. ihraç edilen malın örneğinin gerçeğinden farklı gösterilmesi, , 
5* Fiilen ihraç edilmemiş mallann ihraç edilmiş gibi gösterilmesi,, 
6. ihracata ilişkin belgeler üzerinde tahrifat yapılması, 
7. Sahte belgelerle ihracat yapılmadan dövizin yurda getirilmesi, 

yollanna başvurulmuştur. Bazı şirketler bunlardan bir veya birkaç yolunu birden denerken ba
zı şirketlerin paravan olarak kurulup, sadece bu yolla para kazanmayı amaçladığı görülmüş
tür. Yukanda belirtilen yedi yol ile yapılan ihracat hayali ihracat olarak vasıflandırılmaktadır. 
Aslında ilk dört tür de ihracat yapılmakta, ancak değerler şişirilerek fazla vergi iadesi alın
maktadır. Son üç şekil de ise, ihracat yapmadan ihracat yapmış gibi gösterilmesinden dolayı 
bunlara hayali ihracat demek mümkündür. 

Bu tür işlemlerin ilk beşinde malın ihraç edilmesi ile ilgili belgelerde resmî kurumların 
imza ve mühürü vardır. Gümrük idareleri beyanname üzerinde belirtilen malların ihraç edildi
ğini tastik etmektedir. Çelişki burda doğmaktadır. Gümrük idareleri mal ihraç edilmiştir di
yor. Denetim elemanları ise ihracat içinde hayali bir kısım vardır diye rapor yazıyor. Bazı olay
lar evvelden ihbar edildiğinden hayali ihracat gerçekleşmemiş, dolayısıyla devletin zararı ol
mamıştır. Ama bazı olayları biliyoruz ki gümrük idarelerinin bu mal, beyannamesine uygun 
bir biçimde, ihraç edilmiştir demesine rağmen fiili ihracat o beyannamede yazıldığı gibi olma
mıştır. Haksız vergi iadeleri alınmıştır. 

Hayali ihracatta yukarıda tarif edilen 6 ve 1 nci şekli tamamen sahtekarlıkla ilgili olup, 
fiili ihracat işlemleri ile ilgili değildir. 

Komisyon başkanınca hazırlanmış bulunan bu rapor esastan, hayali ihracatın doğmasının 
7/10624 sayılı karara aykırı davranıldığı varsayımına dayandırılmıştır. Buradan da siyasi ikti
dar buna sebep olmuştur diye bir yargıya varılmaktadır, ihracatı teşvik 1960'lı yıllarda çeşitli 
mevzuatla teşvik edilmiştir. Bunu her hükümet ödemeler dengesindeki dar boğazı aşmak için 
yapmıştır, öyleki turistin dövizine üç yıllık peşin faiz veriyorum diye normal kurdan % 27 faz
la ödenebilmiştir. 

7/10524 sayılı kararname 9 Eylül 1975 tarihinde çıkartılmış ve ihracatın geliştirilmesi için 
tedbirler getirirken, haksız vergi iadelerinin nasıl geri alınacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 
kararname, ihracatın teşviki o tarihlerde Ticaret bakanlığı, Maliye Bakanlığı sanayi ve Tekno
loji bakanlığı tarafından yürütüldüğü için denetim işinde de bu bakanlıklar yetkili kılınmıştır. 
Bu düzenleme kararname ile yapılmış ve 1980 den sonra bakanlıklar yeniden yapılandırıldığı 
için 7/10624'te tarif edilen denetim farklı kurumlara geçmiştir. Bu bakanlar kurulu kararın
dan sonra 1985 yılına kadar 28 adet bakanlar kurulu kararı çıkarılarak ihracat büyütülmeğe 
çalışılmıştır. 

Çıkarılan bütün bakanlar kurulu kararlarının hiç birinde ihracatçıya sahtekârlık yapma
sı, yanlış beyanname vermesi, gümrük idarelerinin de bunlara göz yumması şeklinde bir dü
zenleme yoktur. Otuz bini aşkın ihracatçıdan sadece 256 adedi bu tür ihracatla suçlanmakta 
olup hemen hepsi yargı önüne çıkarılmıştır. Bu tür ihracatın ana motivasyonu yüksek vergi 
iade oranları olup, hükümet oranlan düşürdükçe hayali ihracat azalmıştır. Vergi iadeleri kaldı
rıldığında da hayali ihracat kara para aklama operasyonları hariç ortadan kalkacaktır. 
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Hayali ihracattan alınan vergi iadesi ile vergisini eksik beyan eden ve dolayısı ile az yergi 
ödeyen bir kişi arasında fark yoktur. Her iki halde de verilen beyannameler gerçek dışıdır ve 
menfaat teminine yöneliktir. Hatta hayali ihracat beyannamesi gümrük çıkışında doğruluğu 
tasdik edildiğinden, bu konudaki cürüm yanlış vergi beyannamesi verenin işlediği cürümden 
küçük olması gerekir. 

Hükümet vergi kaçıranlara, çek sahtekarlığı yapanlara ve gümrük kaçakçılarına getirdiği 
sınırsız af ile bugünkü değerle maliyemize milyarlarca $'lık bir kayba sebep olmuştur. Buna 
da pek ala benim siyasî tercihim diyebiliyor. Ama hayali ihracat yapanların üzerine gidilemi-
yor, haksız alınan miktarlar tahsil edilmiyor. Ceza davaları da genelde kaybediliyor. 

Komisyon Başkanınca hazırlanan rapor metninde; 2.10.1985 tarihinde Başbakan Yardım
cısı Kaya Erdem'in Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yazdığı yazı ile ihracatı teşvik tedbir
lerinin uygulanmasının Devlet Planlama Teşkilatınca yapılacağını hatırlatmış ve vergi iadesi 
ile ilgili tüm dosyaların DPT'ye devredilmesi istenmiş olduğundan hayali ihracatın teşvik edil
diği gibi garip bir iddia yer almaktadır. Gariptir çünkü, Kaya Erdem'in yazısı hem 14.1.1980 
tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile, hem 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ve hem 
de 13.12.1984 tarih ve 84/8861 sayılı kararname ile ihracatı teşvik konusunda tek yetkili maka
mın DPT olduğu açıkça belirtilmektedir. 13 Aralık 1984'te çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararın
da "933 sayılı Kalkınma Planının uygulanması esaslarına dair Kanunun 2 nci maddesinde sa
yılan Kanunlarla, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 nci maddesine dayanılarak kurulan ge
çici kabul komisyonunun görevleri, diğer kanunlarda öngörülen teşvik tedbirlerinin tamamı
nın uygulanması, denetlenmesi ve bu amaçla gerekli belgelerin verilmesine dair her türlü ihra
cat teşvikiyle ilgili işlemler, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uygulama Başkanlı
ğı (TUB) tarafından yapılacaktır." 

Söz konusu ihracatı teşvik kararının bilgi ve denetime ilişkin 25 inci maddesi hükmü ise 
şöyledir; "Madde 25 - Bu kararda belirtilen teşviklerin uygulamasıyla ilgili her türlü denetimi 
yapmaya, özel ve kamu kuruluşlarından bilgi istemeye Teşvik Uygulama Başkanlığı yetkilidir. 
İlgili tüm kamu kuruluşları ve bankalar kendi mevzuatları çerçevesinde denetim yapabilirler. 
Ancak, Teşvik Uygulama Başkanlığından izin almaksızın ilgili kuruluşların imalat, ihracat ve 
yurt içi satışlarını etkileyebilecek ve ticarî itibarlarını zedeleyebilecek bir uygulama yapamazlar." 

Bu maddelerden de anlaşılacağı gibi TUB dışındaki kuruluşlar izin alarak firmaların ih
racat ve yurt içi satışları etkileyebilecek ve ticarî itibarlarını zedeleyebilecek bir uygulamaya 
girebileceklerdir. 1985 yılına gelindiğinde görüldü ki kararnamenin bu hükmüne hiçbir kurum 
uymuyor ve her ihracatçı hayali ihracatçı imiş gibi muameleye tabi tutuluyordu. O günkü ka
yıtlara göre otuz bini aşkın ihracatçı firmadan hayali ihracat yaptığı tespit olunan 256 adet 
oluşu sahtekârlığın bütün sektöre teşmil edilemiyeceğini gösterir. Kaldıki bu 256 firmanın ba
zıları bilmeden aracı oldukları küçük şirketlerin ihtirasına kurban oldukları ortaya çıkmıştır. 

Raporun kaleme alınış tarzı her ne pahasına olursa olsun o dönemin siyasî kadrosunu suç
lamaktır. 

10624 sayılı Kararnameye dayanarak Merkez Bankası 22.12.1976'da bir tebliğ çıkararak 
ihracatçıdan imalatçı fatura taleb ettiğinden, hayali ihracat çok zordu, hükümet 1987'de yeni 
bir kararname çıkararak imalatçı faturası aranmasını ortadan kaldırdı bu da hayali ihracatı 
kolaylaştırdı gibi bir sonuca varılmaktadır, öncelikle hayali ihracatın en hızlı dönemi Merkez Ban
kasının, ihracatta imalatçı faturası aranan dönemi olduğu gerçeği görmemezlikten gelinmektedir. 
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Ayrıca.7/10624 sayılı kararname ilgili her bakanlık veya kuruluşun şüpheli durumlarda 
re'senalacağı durdurma kararı 3 iş günü içinde ilgili birim veya kuruluşa bildirilirdi. Ama siya
sî bir kararla, Başbakan yardımcısının bir yazısı ile bütün yetkiler Devlet Planlama Teşkilatın
dan toplanmış, bu teşkilatta da denetim birimi olmadığı için hayali ihracatın Önlenmesi müm
kün olmamıştır. Kanaati belirtilmektedir. 

Bu tamamen yanlış bir varsayım, çünkü ihracattan tek sorumlu kurum 14.1.1980 tarihin
de yetki kanununa dayanılarak çıkartılan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Devlet Planlama Teş
kilatı Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığıdır. Ayrıca 1984 yılında çıkarılan DPT'nin 233 
sayılı kanun hükmünde kararname ve 84/8861 sayılı kararname ile, ihracattan tek sorumlu bi
rimin Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uygulama Dairesi olduğu tekrarlanmıştır. 

Hayali ihracatın ortaya çıkarılmasından sonra yetki kargaşasının varlığı ileri sürülerek, Da-
nıştayda dava açılmıştır. İddia, ihracatta tek sorumlu merci DPT Teşvik Uygulama Başkanlığı 
değildir şeklinde idi. Bu sav'a karşın, Danıştay "Bu kararda belirtilen teşviklerin uygulanması 
ile ilgili her türlü denetim yapmaya ve karar almaya TUB yetkilidir" demekle, yetki kargaşası
nın bulunmadığını son karar mercii olarak ifade etmiştir. 

Danıştayın bu kararına rağmen, kaleme alınmış raporda Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı'nın elinden yetkiler alınmıştı, bunun için hayali ihracat 
yapılmıştır denilmektedir. 

Ayrıca 20 Kasım 1985 tarihli Merkez Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı arasında dü
zenlenen protokol 7/10624 sayılı kararnameye aykırıdır. Protokol Bakanlar Kurulu Kararını 
değiştirmektedir diye bir sav var. Bu da tamamen yanlıştır çünkü protokol 84/8861 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararına göre yapılmıştır. Rapordaki şu cümleler; "Bu durumda, iki kuruluş 
yetkilileri arasında belli bir konuda mevcut anlaşmazlıkları gidermek amacıyla yapılan bir söz
leşme olarak tanımlanabilecek olan 20 Kasım 1985 tarihli protokoPün 7/10624 sayılı "İhracat
ta vergi iadesine" ilişkin Bakanlar Kurulu kararının 22 nci maddesi hükmünü değiştirir, orta
dan kaldırır veya etkisizleştirir nitelikle olduğu anlaşılmaktadır." denilmektedir. Bilindiği gibi 
7/106241975 de çıkarılmış, halbuki 84/8861 sayılı kararname 1984'te çıkarılarak, ihracatta ye
ni düzenleme getirilmiştir. Rapor bu düzenlemeyi dikkate almamakta ve 7/10624 kararnameye 
göre işlem yapılması gerektiğini savunmaktadır. 

Raporda, dosyalar kurumlar arasında gider gelirken, ihracat ile ilgili belgelerde yapılmış 
olan tahrifattan dolayı ceza kanunlarımız yönünden ihracatçı mürur zamandan faydalanmış
tır denilmektedir. 

Hayali ihracat ile ilgili hazırlanmış olan 256 firma dosyasından bu güne kadar sonuçla
nanların çoğu devlet aleyhinedir. Ortadan kaybolup adresi bilinmiyen veya iflas ettiğini açıklı-
yan firmalar hariç hepsine dava açılmış ve halen davalar sürmektedir. Kaldıki 1918 sayılı ka
çakçılığın men'i ve takibi kanuna göre cezai sorumluluğun mürur zamanı da on yıldır. Henüz 
hiç bir kimse bu kanuna göre de hüküm giymemiştir. 

TEŞVİK VE UYGULAMA BİRİMİNİN TARİHÇESİ VE YETKİLERİ : 
27.6.1967 yılında çıkarılan 261 sayılı kanun, ihracatı geliştirmek için hükümete yetki ve

rirken; 28.7.1967 yılında çıkarılan 933 sayılı kanun da yatırımları ve ihracatı teşvik bürosu
nun Başbakanlıkta kurulmasını öngörmüştür. Daha sonra Başbakanlık genelgesi ile (25.9.1967) 
büro yönetimi Devlet Planlama Teşkilatı'na verilmiştir. 1971 tarihinde Başbakanın teklifi 
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Cumhurbaşkanının onayı ile büro Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü olarak yeni kurulan Dış 
Ekonomik İşler Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Dış Ekonomik tşler Bakanlığı kaldırıldığında 
Başbakanın teklifi Cumhurbaşkanının onayı ile Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ikiye bö
lünerek ihracat ile ilgili teşvik dairesi Ticaret Bakanlığı'na, yatırımları teşvik bölümü de Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmıştır. 

1980 yılı Ocak ayında Başbakanın teklifi Cumhurbaşkanının onayı ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığındaki birimler alı
narak Teşvik Uygulama Dairesi adı altında Devlet Planlama Teşkilatı'nda bir daire kurulmuş
tur. Ek(l) 

1967'de kurulan teşvik bürosu'nun daire haline getirildikten sonra onüç yıl içinde bakan
lıktan bakanlığa dolaştırıldığını görüyoruz. Bu işlem Bakanlıkların kurulması ile ilgili Başba
kana verilen 4951 sayılı yetki kanunu ile yapılmıştır. 

14,1.1980 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de okunan şekli ile aynen şöyledir : 

BAŞBAKANLIĞA 
"ilgi : 11 Ocak 1980 gün ve 1/1-00414 sayılı yazınız, 
Teşvik tedbirlerini bir merkezde yürütmek, gerekli koordinasyon ve çabukluğu sağlamak 

amacıyla, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyelerinde bulunan Teşvik ve 
Uygulama Genel Müdürlüklerinin bütün görev yetkileriyle birlikte, yeniden kurulması öngö
rülen başbakanlık teşvik ve Uygulama Dairesi'ne bağlanmaları, 4951 sayılı kanunun 1 nci mad
desine istinat eden teklifiniz üzerine uygun görülmüştür. 

Fahri S. Korutttrk 
Cumhurbaşkanı 

1984 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı* nın kurulması ile ilgili 223 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Teşvik Uygulama Başkanlığı kurulmuştu. Bu Başkanlığa kanun ile veri
len yetkiler şunlardır": Ek (2) 

"Teşvik ve Uygulama Başkanlığı 
Madde 15 — Teşvik ve Uygulama Başkanlığı, Kalkınma planları ve yıllık programlardaki 

ilke, hedef ve politikalar yönünden yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teş
viki ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak, takip etmek ve 

^değerlendirerek geıekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir." 
Gerek 14.1.1980 tarihli Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve gerekse İ984 tarihli DPT'nin kuru

luş kanunu ile Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığı, ihracatın yatırımların teşviki yönlendiril
mesi ve takibinin tek elden yapılması ve koordinasyonun sağlanması için düşünüldüğü, tezkere 
ve KHK'nın gerekçelerinde açıkça ifade edilmektedir. Ayrıca 84/7557 ve 84/8861 sayılı karar
namelere göre ihracatta teşvikten ve onun denetiminden sorumlu tek kuruluşun DPT Teşvik 
ve Uygulama Başkanlığı olduğu ifade edilmektedir. 

Bu daire faaliyetleri için geçmişte çok çeşitli kararnameler çıkmıştır, ihracatı teşvik karar
nameleri ve ihracat rejimi kararnameleri bu daireyi ilgilendirmiştir. Bunlardan 9.9.1975 tari
hinde, ihracatı teşvik etmek için çıkartılan 7/10624 sayılı kararname, ihracatın artırılması için 
tedbirler getirirken, haksız yere alınacak vergi iadelerinin geri alınmasını da hükme bağlamak
tadır. Teşviklerin kullanılmasında da denetim Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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ite Maliye Bakanlığına vermektedir. Bu denetim şeklinin ortaya konulmasının ana sebebi yatı
rım teşviklerinin verilme yerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ve ihracat teşviklerinin de 
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmesidir. Maliye Bakanlığı da vergi incelemelerinden ve ya
bancı sermaye müracaatlarından dolayı denetim ile görevli oldukları anılan kararnamede be
lirtilmektedir. 

Bilindiği gibi 1975 tarihli 7/10624 sayılı kararnamenin bütün maddelerini zaman zaman ' 
değiştiren ve kaldıran yirmiden fazla kararname çıkarılmıştır. Son çıkan kararname bir konu
da, evvelce çıkarılmış bir kararnamenin bir hükmü ile çelişiyorsa sön kararnameye uyularak 
işlem yapılır. Son kararname mutlaka önceki kararnamenin maddesini veya tümünü iptal et
mesi gerekmez. Zaten bir kararname bir konuda bir müddet sonra farklı bir hüküm getiriyorsa 
p hükme uyulacağı çok açıktır. Çünkü değişiklik lazım olmuş ki o değişik hüküm getirilmiştir. 

Kısaca Hayali İhracatı Araştırma Komisyonu adı ile bilinen komisyona getirilen müsvette 
rapor, dönemin siyasilerinin 9.9.1975 yılında çıkan 7/10624 sayılı kararnamede Bakanlıklara 
verilen yetkilerin Başbakanlık genelgesi ile Devlet Planlama Teşkilatı'na verilmesinin sırf yasal 
olmayan işlemlere yasallık kazandırmak için çıkarıldığı ifadesi ile; dönemin Başbakan, başba
kan yardımcısı, bakanlar kurulu ve üst düzey bürokratları hayali ihracattan sorumlu tutul
maktadır. 

Burada önemli bir husus gözardı edilmektedir. O da 1975 yılında çıkan kararname, o gün 
için teşviklerin Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile DPT 
tarafından verilmekte oluşudur. Hal böyle olunca 1975 yılında çıkan 7/10624 sayılı kararna
menin görevin bu dört kuruluş tarafından yapılacağını ifade etmesi normaldir. 

İHRACATI TEŞVİKTE YETKİ KİMDE : 
1980 yılında dört kuruluştaki birimlerin alınıp Teşvik Uygulama Dairesi adı altında yeni

den yapılandırılınca, bütün görev ve yetkiler bu daireye geçmiştir. Daire ile ilgili düzenleme 
' başbakanlığın Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerede açıkça ifade edilmektedir. 1984 yılında 
çıkarılan 8/8861 sayılı kararnamenin 25 nci maddesi ve 233 sayılı KHK ihracatın ve yatırımla
rın teşviki konuşunda DPT'nin tek yetkili merci olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla 1985 
yılında çıkarılan bir yazı veya genelge ile bakanlıkların yetkilerinin devlet Planlamaya alınmış 
olduğunu iddia etmek eğer kasıtlı değilse abesle iştigaldir. 1985 yılında çıkarılan genelge ve 
yapılan yazışmalar 1984 yılında yayınlanan 233 sayılı KHK'nin ve 84/8861 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararının hatırlatılmasından başka bir şey değildir. 

Teşvik Uygulama Başkanlığının ihracatı teşvikte görevli ve tam yetkili olduğunu Danıştay 
1985/89 esas 1986/13 sayılı kararı ile belirlemiştir. 1984 yılında 84/7557 sayılı ihracatı teşvik 
kararı aleyhine açılan dava sonucunda danıştay kararı aynen şöyledir : 

"84/7557 sayılı ihracatı teşvik kararı ile de daha önce teşvik ve uygulama dairesine verilen 
görev ve yetkiler teşvik ve uygulama başkanlığına verilmiştir. Anılan kararın 2 nci maddesinde 
"bu karar ve bu kararda belirtilen teşviklerin her aşaması ile ilgili uygulama TUB'ca düzenle
necek yönetmelik, tebliğ ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür bunlarda hü
küm bulunmaması halinde, bu kararı yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu kararında sayılan ilgi
li kanunlar ve onlara ilişkin mevzuata uyulur" hükmü ile aynı kararın 37 nci maddesinde "bu 
kararda belirtilen teşviklerin uygulanması ile ilgili her türlü denetim yapmaya ve karar almaya 
TUB yetkilidir." 
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84/7557 sayılı Kararın 2 nci ve 37 nci maddelerin incelenmesinden anlaşılacağı üzere TUB 
kanunlarda ve ihracatı teşvik kararlarında öngörülen teşvik tedbirlerinin tamamını uygulama
ya ve bununla ilgili her türlü denetim yapmaya ve karar almaya yetkili kılınmıştır." denilerek 
davacının 84/7557 sayılı kararın iptali talebiyle açtığı davası reddedilmiştir. Buradan da anlaşı
lıyor ki TUB denetim konusunda da tam yetkili olup Danıştay tarafından tescil edilmiştir. 

Danıştay'ın bu açık kararına rağmen, Hayali tharcatın yapılması içirt, muhtelif Bakanlık 
ve Kuruluşlardaki dosyalar yetkisiz olan Teşvik Uygulama Başkanlığında toplanmıştır diye bir 
sonuç çıkarmak mümkün olmadığı için rapora iştirak edilmemiştir. 

Raporun son sahifesindeki "Sonuç olarak ihracatı,artırmak, bu alanda görülen mevcut 
tıkanıklıkları gidermek bahanesiyle 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen esas
ları kanunsuz emir ve talimatlarla değiştirmeye giden ve'bunların uygulanmasını sağlayarak 
Hazineyi büyük oranda zarara uğratan dönemin bir kısım yetkili siyasileri ve bürokratları ile 
sonradan yapılan bütün bu yasal prosedürden yoksun işlemleri 7/11237 ve 7/11509 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararıyla yasal hale getirmeye çalışan ihracat işlemlerinden sorumlu dönemin 
Bakanları ile Başbakan sorumludur. 

Bundan dolayı bu kişilerin yukarıda açıklanan yöndeki eylemlerinin soruşturulması ve yargı 
mercilerinin denetiminden geçirilmesi gerekmektedir. Böylece gelecekte benzer olaylarda dev
let parasına göz dikebilecek kişiler ve bunlara destek olacak bürokrat ve siyasiler için caydırıcı 
bir etki sağlanabilecektir. 

Bu amaçla, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir "Meclis Soruşturması" açılması, 
bu soruşturma sonucunda soruşturma Komisyonu Raporu üzerine Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi'nin yukarıda belirtilen türde eylemleri bulunan kişileri "Yüce Divana" şevke karar verirse 
bu yolda işlem yapılması, suç teşkil eden bir eylem bulunmadığı veyâ  Yüce Divana şevki gerek
tirir delil elde edilemediği takdirde zanlıların aklanması gerektiği düşünülmektedir." ifadesi
nin sadece siyaseten ANAP döneminin karalanmasının amacını güder olması bu rapora iştira
ki mümkün kılmamıştır. 

Hayali İhracatın yetmişli yıllarda da çok yaygın olduğu ancak ihbar edilenlerin mahkeme
ye verildiği, mahkemelerin on yılı aşan bir dönemde bitirilebildiği gerçeği unutulmamalıdır. 

Raporda, tahkikat safhasında olan şirketlere başka ihracatlarından dolayı vergi iadeleri 
ödenmesinin, kasıtlı bir şekilde, o şirketlere menfaat temini olarak yorumu yapılmaktadır. Bu 
tamamen asılsızdır. Çünkü mevcut mevzuata göre ödeme gerekiyordu. Tetkikte olan bazı şir
ketlere olan ödemelerin durdurulmasını sağlı yan DPT üst düzey yetkilileri, şirketlerin açtıkları 
karşı davalarda mahkûm olmuşlardır. Bu bürokratlar ödeyemeyeceği miktarda tazminat öde
me durumuna sokulmuşlardır. 

Ülkemizde, Devlet-Vatandaş arasında çıkan bir ihtilafın kolayca çözülmediği gerçeği göz 
ardı edilerek, hukukî boşluk bulunan bu konuda dosyaların kurumlar arasında gidip gelme
sinde kasıt arayıp, siyasi iktidarı suçlu gösteme girişimi tamemen politik amaca yöneliktir. Se
çimlerin yaklaştığı bir dönemde böyle suçlamalara girmek ne rejime ne de partilere yarar geti
rir. Dava açılmamış hiç bir dosya yoktur. Dava sonuçlarına göre haksız yere vergi iadesi aldığı 
tespit edilen herkesten er veya geç paralar tahsil edilecektir. Zaman aşımı söz konusu değildir. 
Davaların devam ettiği bir dönemde soruşturma komisyonları kurmak yanlıştır. Hukukî boş
luğun doldurulmasına yarayacak kanun taslağını komisyonun müşterek önerisi olarak yüce mec
lise sunuyoruz. 
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Ayrıca raporda indi mütalaalar ve gereksiz tekerrürlere yer verildiği ve çelişkili beyanlarda 
bulunulduğundan dolayı sonuç bölümüne iştirakimiz mümkün olmamıştır. 

Muzaffer Arıcı Faruk Saydam 
Denizli Manisa 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

AYRIŞIK OY 
Uzun süredir ülkenin ekonomik gündemini İşgal eden hayali ihracat konusunun T.B.M.Mec-

lisince denetim yolu ile saptanması konusunda tarafımızda olaylar birkaç defa 18. dönem mil
letvekilliği döneminde (soru, gensoru ve meclis araştırması yollarıyla) gündeme getirilmiş, an
cak o dönemde T.B.M.Meclisinde 290 civarında milletvekiline sahip olan ve herşeyi halktan 
gizleyen Anap İktidarları döneminde çoğunluk kararlarıyla bütün denetim yolları engellenmiştir. 

20 Ekim 1991 seçim sonuçları T.B.M.Meclisinin komposizyonunu değiştirdiğinden tarafı
mızdan bu konunun aydınlanması için Meclis araştırma önergesi verilmiş ve Yüce Meclisçe araş
tırma yapılması 15.1.1992 gün ve 26 ncı birleşiminde kabul edilmiştir. 

Ancak kurulan komisyona seçilen üyelerin Anap grubundan gelen üyelerden Sn. Ekrem 
Pakdemirli hayali ihracat yapılan dönemlerin bazan en üst bürokratı ve bazende konunun bağ
lı olduğu bakanı olduğu için bu husustaki olayları en iyi bilen kişisi olmakla birlikte komisyon 
çalışmalarına ciddî bir katkı sağlamamış, aksine komisyona katılan birçok bürokratın geçmiş-

. te de amir olduğu için bu bürokratların sağlıklı bilgi vermesini mevcudiyeti ile engellemiştir. 
Komisyon Başkanlığını ısrarla isteyen Sn. Mahmut öztürk de, hayali ihracatıh en yoğun 

olduğu dönemde ve hayali ihracatın yapılmasının tezgahlarının yapıldığı DPT'da uzman ola
rak çalışmış 1987-1991 yılları arasında rnuhalefet partisi milletvekili olmasına karşın bu husu
sun araştırılması için hiçbir girişimde bulunmamıştır. Ama bu komisyona da ısrarla başkan 
olmak istemiş ve Anaplıların desteği ile başkan da olmuştur. 

Komisyon başkanlık divanı oluştuktan sonra DPT Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ile Merkez Bankasından konu ile ilgili belge ve bürokratlar istenmiş, 
Ancak nelerin ve kimlerin seçilmesi konusunda komisyonun düşüncesine başvurulmamıştır. 

Komisyon Başkanı herşeyi kendi başına yapmak istemiş, gelen bilgi ve belgeleri en azın
dan bizden gizlemiş, hal böyle olunca da yapılan araştırmaların ne derece sağlıklı olduğunu 
kestirmek mümkün olamamıştır. Ayrıca komisyon çalışmalarını da kendi mesai durumuna gö
re ayarladığından bazı komisyon toplantılarına katılmamızda mümkün olamamıştır. 

Komisyon çalışmalarında, komisyon Başkanı ilgili idarelerde üyelerin inceleme yapmasını 
istememiş^ bu nedenle Maliye Bakanlığında haksız yere vergi iadesi alan kişilerden usulüne uy
gun ve asıl borçlulardan vergi ve cezaların geri istenilip istenmediği saptanamamıştır. Ayrıca 
komisyonun ilk toplantılarında, hayali ihracat yapan birçok firmaların defter ve belgelerinin 
bir kısmının halen DPT'da kapalı bir odada olduğu söylemiş ve tarafımdan bu defter ve belge
lerin araştırılması istendiği halde, yine DPT'da olan defter ve belgelerin bir kısmı bu kurumun 
bazı bürokratlarınca el altından sahiplerine iade edildiği söylendiği halde, hangi firma defter
lerinin iade edildiği araştırmak gerektiği halde komisyonca üzerinde durulmamıştır. 

Komisyon çalışmasında bürokratların verdiği bilgilerle iktifa edilmiştir. Halbuki bugün 
görevde hatta üst görevlerde bulunan bu bürokratların bir kısmı hayali ihrcat işine karışan ve 
hayali ihracatı yapmayı kolaylaştıran kişilerdir. Bu itibarla bunların verdiği bilgiler doğru değil 
ve olayları saptırmaya yöneliktir. 
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Hayali ihracatla ilgili olarak yaptığımız incelemede, hayali ihracatın yapılmasına 1984-1988 
yıllan arasında görevde bulunan hükümetler ile bunların bazı üst düzey görevlilerinin yaptığı 
düzenlemeler sebebiyet vermiştir. Bu düzenlemelerin neler olduğu raporda uzun uzadıya izah 
edilmiştir. Bu düzenlemeler Bakanlar Kurulunca çıkarılan bazı kararnameler ile o zamanın Baş
bakan Turgut özal ile Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'in Yazı ve genelgeleri ile Gelirler Ge
nel Müdürü Altan Tlıfan'ın 1985 yılında çıkardığı 2 nolu iç genelge, ihracat işlerinde inceleme 
yapılmadan alınacak vergi miktarının 1 milyondan 20 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı düzenlemesi ve yine DPT ile Merkez Bankası arasında düzenlenen 
yasalara aykırı protokollerden, bu düzenlemeleri yapan hükümet üyeleri ile üst düzey bürok
ratlar hayali ihracat yolu ile devletin soyulmasına sebebiyet veren kişilerdir. Hayali ihracat yolu 
ile bir takım kara paralar aklanmış ise de, aslında'bu yolla gelmesi gereken bir çok döviz de 
yurda gelmemiştir. 

Zira bize intikal eden bilgilere göre ihracat karşılığı özel bankalardan alınan döviz alım 
belgelerinin bir kısmının sahte ve bir kısmı ise aslında bordroda yazılı döviz gelmediği halde, 
özel banka yetkilileri kasıtlı olarak ve gerçeklere aykırı bir surette döviz alım belgesi vererek 
devletten ilgililerin haksız olarak milyonlarca lira pirim almalarına sebebiyet vermişlerdir. Bu 
konuda da komisyonca sağlıklı bir araştırma yapılmamıştır. 

Bir yandan 1985 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı gelirler Genel Müdürünün 
1985 te çıkardığı 2 nolu iç genelge ile ihracatla ilgili olarak yapılacak vergi incelemelerinin mün
hasıran ilgilinin defter ve belgeleri üzerinde yapılmasını ve karşıt inceleme yoluna geçilmeme
ğini emretmiştir. Diğ'er yandan da ihracat işlerinde, inceleme yapılmadan iade edilecek vergi 
iade miktarı 1985 yılında maliyece bir milyon liradan yirmi milyon liraya çıkarılması ve ilgili 
mükellefler de bir günlük çıkış beyannamesi yerine yüzlerce beyanname ile çıkış yaparak haya
li ihracat yolundan azami derecede yararlandıkları gibi 1986 yılında ihracat işlerinden incele
menin kaldırılması ülkeyi hayali ihracat cenneti haline getirmiştir. Bu düzenlemeler hayali ih
racatı teşvik eden temel nedenlerdir. 

Diğer taraftan DPT yetkilileri ile Merkez Bankası yetkilileri arasında yapılan protokol ise 
ihracat işlemlerinde inceleme ve araştırmaları tamamen kaldırmış, eskiden yapılan protokol
lerle ilgisi olmayan bir sistem seçilmiştir. Zira ANAP iktidarlarından önceki hükümetler za
manında yapılan protokollerde gerektiğinde ihracat işlemlerinin inceleme konusu yapılması kabul 
edildiği halde, son yapılan protokollerle inceleme tamamen kaldırılarak devlet paralarının ha
yalciler ile işbirlikçilerinin cebine akıtılması kolaylaştırılmıştır. 

Komisyonca inceleme sebepsiz yere uyarılmıştır. Esasen araştırma komisyonlarının yetki 
alanları çok sınırlı olduğu ve ortaya çıkan yasalara aykırı durumlarda suç işlediği tespit edilen 
kişiler hakkında herhangi bir cezai işlem yapma yetkisi olmadığından, konunun emniyetine 
binaen Yüce Meclisçe bir soruşturma komisyonu kurulması ve 1984-1989 yılları arasında görev 
yapan hükümetlerden başka Başbakan Turgut özal ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ile 
hayali ihracat işlemlerini kolaylaştıran bu dönem ilgili bakanların yüce Divana şevkleri gerek
mektedir. 

İşin üst düzey bürokratları ile ilgili kısmına gelince; 
Bu dönem işlemleri incelendiğinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı Gelirler Genel 

Müdürü Altan Tufan ile bazı yardımcılarının, DPT müsteşarı yardımcısı, Bülent öztürkmen 
ile bazı bürokratlarının, Hazine Dışticaret Genel Müdürlüklerinden bu dönemlerde görev 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 398) 



— 163— . 

yapanlar ile yardımcılarının o sırada Emniyet Genel Müdürlüğü yapan Saffet Bedük'ün, yine 
Merkez Bankasında mevzuata aykırı protokol yaparak Devletin milyonlarının heba olmasına 
sebebiyet veren kişilerin Türk Ceza Kanunu uyarınca görevi ihmal ve suistimal suçlarından mah
kemelere sevk edilmeleri gerekmektedir. 

Diğer taraftan hayali ihracatçılara haksız vergi iadesi yapılması emrini veren Maliye ve Güm
rük Bakanlığı üst düzey yöneticileri ile DPT üst düzey yöneticilerinden de geri alınamayan devlet 
alacaklarının müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla sorumlu tutulmaları ve bunlardan da 
tahsili cihetine gidilmelidir. 

Kamer Genç 
Tunceli 

EK LİSTESİ 

Ek No. Sayfa Açıklamalar 

1 1 İhracatı Geliştirmek amacı ile Vergilerle ilgili olarak Hükümetçe 
Alınacak Tedbirlere Dair 27.6.1963 tarih, 261 sayılı Kanun. . 

2 3 Kalkınma Planlarının Uygulanması Esaslarına Dair 28.7.1967 ta-, 
rih, 933 sayılı Kanun. 

3 4 İhracatta Vergi İadesi ile ilgili 9.9.1975 tarih, 7/10624 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı. 

4 1 22.12.1976 tarih, 15797 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İhracat
ta Vergi İadesi Kararına İlişkin 2 sıra numaralı tebliğ. 

5 7 Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı arasında İhracatta Vergi İa
desi ödemeleri ile ilgili olarak yapılan Protokoller. 

6 1 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem imzasını taşı
yan Devlet Planlama Teşkilatı çıkışlı Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına muhatap 2.10.1985 tarih, 35478 sayılı yazı. 

7 2 Kaya Erdem imzalı, Merkez Bankasına gönderilen 7.10.1985 tarih, 
35790 sayılı yazı. 

8 5 13.12.1984 tarih, 84/8861 sayılı İhracat Teşvik Kararı. 
9 2 13.12.1984 tarih, 84/8859 sayılı İhracat Rejim Kararı. 

10 1 Müsteşar Yardımcısı Bülent öztürkmen imzalı, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının Merkez Bankasına muhatap 13.11.1985 
tarih, 40226 sayılı yazısı. 

11 2 Devlet Planlama Teşkilatı ve Merkez Bankası yetkilileri arasında 
yapılan 20.11.1985 tarihli Protokol. 

12 2 Haksız Vergi İadelerinin geri alınması ile ilgili Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının 8.8.1984 tarih, 53045 sayılı Genelgesi. 

13 5 1.12.1986 tarih, 19198 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İhracatta 
Vergi İadesi ile ilgili 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 

14 1 86/11237 sayılı kararda değişiklikler yapan 87/11509 sayılı ihracat
ta Vergi İadesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı. 

15 6 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Usul ve 
Esaslarını Açıklayan ve 1.12.1986 tarih, 19198 sayılı Resmî Gaze
te'de yayınlanan 87/3 numaralı İharcatta Vergi İadesi Tebliği. 
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Ek No. Sayfa Açıklamalar 

16 5 Maliye ve Gümrük Bakanlığının 10.3.1989 tarih, 1989/1 sıra numara
lı İhracatta Vergi ladesi tç Genelgesi. 

17 8 Danıştay 10 ncu Dairesinin Haksız Vergi ladesi ödemelerinin Geri 
•••.-,- Alınması ile ilgili 15.10.1991 tarihli Kararı. • ! 

18 23 Danıştay'ın 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanma
sıyla İlgili Sorunların Çözümü hakkında verdiği 13.3.1991 tarihli ts-
tişari Görüş Kararı. 

19 3 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kurulması Hakkında 15.12.1984 
tarih, 18606 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 84/8860 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı. 

20 2 Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ödemelerin denetimi' 
ile ilgili 12.12.1986 tarih, 86/11282 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
29.12.1983 tarih, 83/7540 sayılı İhracat Rejimi Kararı. 
29.12.1983 tarihli Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu Hakkın
daki 28 sayılı Karara İlişkin Tebliğ. 
12.1.1984 tarih, 84/7557 sayılı İhracatı Teşvik Kararı. 
20.12.1985 tarihli Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük im
zalı Emniyet Müdürlüklerine gönderilen talimat. 

25 • 3 7.3.1987 tarih, 19355 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe 
Alptemuçin imzalı Defterdarlıklara gönderilen Genelge. 

26 2 2.4.1987 tarihli DPT Müsteşar Yardımcısı B. Öztürkmen imzalı İç 
Genelge . 
2.3.1987 tarih 19938 sayılı HDTM'dan DPT'na gönderilen yazı. 
17.4.1987 tarih, 11560 sayılı Kaya Erdem imzalı DPT yazısı. 
24.9.1987 tarih, 32084 sayılı Bülent Öztürkmen imzalı DPT'dan Mer
kez Bankasına gönderilen yazı. 
12.11.1987 tarih, 38676-82 sayılı Başbakanlık Genelgesi. 
3.12.1986 tarih,- 86/23 sıra nolü Para ve Kredi Kurulu Tebliği. 
Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında yapılan 20.7.1974 ta
rihli Protokol. 

32 24 Hakkında hayali ihracat soruşturması yapılan firmalar hakkında ve
rilen ödeme talimatı örnekleri. 

33 21 Merkez Bankasının hayali ihracatı olduğuna kanaat getirdikleri ve bu 
durumu DPT'na intikal ettirdikleri firmalar hakkında DPT'ca veri
len ödeme talimatı örnekleri. 

34 5 Teminat mektubu karşılığında ödeme yaptırılan ancak daha sonra te
minatı iade ettirilen Top Dış Tic. A.Ş. ile ilgili DPT talimatı yazıları. 

35 15 Mahkemelerin ödenmemesi talimatı olduğu halde DPT tarafından öde
me talimatı verilen Menteks Dış Tic. A.Ş. ile ilgili ödeme talimatları. 

36 4 , Firmaların bir gümrükte yaptığı ihracatla ilgili denetim devam eder
ken başka gümrükten yaptığı ihracatlar için DPT tarafından verilen 
ödeme talimatları. 
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Ek No. Sayfa Açıklamalar 

37 
38 
39 
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44 
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56 

(*)57 

58 
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61 
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63 

6 
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486 

31 
2 

8 
1 
1 

1 

1 

95 

Günal Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili ödeme talimatları. 
Contact Cihan Oto Ltd. Şti. ile ilgili ödeme talimatları. 
Besa Tekstil Ürünleri İhracat ve Tic. A.Ş. ile ilgili ödeme talimatları. 
Me-Aş Tic. ve Paz. A.Ş. ile ilgili belgeler. 
Menteks Dış Tic. A.Ş. ile ilgili ödeme talimatları ve belgeler. 
Gitpa ihracat ithalat ve Paz. A.Ş. ile ilgili ödeme talimatları: 
Batı Pazarlama tth. thr. A.Ş. ile ilgili ödeme talimatları. 
isviçre'ye yaptıkları ihracat karşılığında prim ödemeleri durdurulan 
firmalarla ilgili belgeler. 
10 milyar Türk Lirası üzerinde haksız teşvik ödemesi yapılan firma 
listesi. 
5-10 milyar Türk lirası arasında haksız teşvik ödemesi yapılan firma 
listesi. 
2-5 milyar Türk lirası arasında teşvik ödemesi yapılan firma listesi. 
1-2 milyar Türk lirası arasında teşvik ödemesi yapılan firma listesi. 
500-1 milyar Türk lirası arasında teşvik ödemesi yapılan firma listesi. 
Menteşoğlu Grubuna dahil firmalara yapılan haksız teşvik ödemele
ri ile ilgili liste. 
Çevik Grubuna dahil firmalara yapılan haksız teşvik ödemeleri ile il
gili liste. 
Süzer Grubuna dahil firmalara yapılan haksız teşvik ödemeleri ile il
gili liste. 
Menteşoğlu, Çevik ve Süzer Grubuna yapılan toplam haksız teşvik 
ödemeleri ile ilgili liste. 
28.2.1986 tarihli teleks talimatı. 
2.4.1986 tarihli teleks talimatı. 
Hayali ihracatla ilgili denetim raporları olumlu çıkan firma listesi. 
Hayali ihracata adı karışan firma listesi ile bu firmalarla ilgili bilgi 
föyleri. 
Hayali ihracata adı karışan ve teşvik primi alan firma listesi. 
Hayali ihracat yaptığı tespit edilen ancak haksız teşvik ödemesi ya
pılmayan firma listesi. 
Hayali ihracata adı karışan ve haksız teşvik primi alan firma listesi. 
ihracatta Teşvik Primi Toplam ödeme listesi. 
Hayali ihracata adı karışan firmalara yıllar itibariyle ödenen I.V.I. ve 
DFIF ve K.K.D.F. ile bunların hayali çıkan kısımlarını gösterir liste. 
Hayali ihracata adı karışan firmalara ödenen I.V.I. ve teşviklerle ilgi
li yıllar itibariyle oransal durumlarını gösterir liste. 
Hayali ihracata ödenen haksız I.V.I. ve teşviklerin bugünkü değerini 
gösterir liste. 
Hayali ihracata adı karışan firmalara ait raporlar, raporların işleme 
konulma tarihleri ve işleme konulma sürelerini ay olarak ve firmala
ra ödenen haksız teşvik primi tutarlarıyla gösterir liste. 
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Ek No. Sayfa Açıklamalar 

22.4.1987 tarih, 11666 sayılı Kaya Erdem imzalı, DPT'dan Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı'na* gönderilen yazı. 
DPT'nın HDTM'na muhatap 28.3.1986 tarih 10994 sayılı yazısı. 
DPT'nın HDTM'na muhatap 10.9.1986 tarih, 28138 sayılı yazısı. 
Başbakanlık Makamı'mn 6.7.1988 tarihli oluru ve ekleri. 
13.6.1988 tarihli, 37481, 37482 ve 37483 sayılı DPT İhracatta Vergi 
ladesi Grubunun İlgili (ihracatı Teşvik Dairesi, Teşvik Uygulama Baş
kanlığı, Müsteşar Yardımcılığı) üst makamlarına yazdığı bilgi notu. 
İlgili Kuruluşlar ve DPT'da hiç bir işlem yapılmadan bekletilen ra
porlarla ilgili liste. 
DPT'dan Merkez Bankasına gönderilen usulsüz ödeme talimatları
nın kimler tarafından imzalandığını gösterir liste. 
Bülent öztürkmen imzası ile Merkez Bankasına gönderilen usulsüz 
ödeme talimatları ile ilgili liste. 
DPT'dan Merkez Bankasına verilen ödeme talimatlarına ilişkin di
ğer örnekler. 
30.12.1986 tarih, 42846 sayılı DPT'dan Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap yazı. 
DPT'da bir kısım dosyaların kaybolması ile ilgili bilgi ve belgeler. 
3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Görev ve Çalışma 
Esaslarına Dair Teşkilat Kanunu. 
89/14232 sayılı İhracat Rejimi Karan. 
HDTM ilgilileri tarafından hazırlanan ancak yetkili Makam tarafın
dan imzalanmayan onay yazıları. 

78 1 HDTM İhracat Genel Müdürlüğünden DPT'na gönderilen raporlar
la ilgili 11.10.1985 tarihinden 7.3.1986 tarihine kadar yazılan yazılar. 
DPT'nın HDTM'na muhatap 24.1.1986 tarih, 2222 sayılı yazısı. 
İhracat Genel Müdürü Uğur Ercan'ın bilgi notu. 
İhracat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 17.7.1986 tarihli 
"olur" 
HDTM İhracat Genel Müdürlüğünün DPT'na muhatap 12.8.1986 ta
rih, 76106 sayılı yazısı. •« 
HDTM İhracat Genel Müdürlüğünün DPT'na muhatap 2.9.1986 ta
rih, 81213 sayılı yazısı. 
HDTM İhracat Genel Müdürlüğünün DPT'na muhatap 2.3.1987 ta
rih, 19938 sayılı yazışı. 
8.7.1988 tarih, 20866 sayılı HDTM'na muhatap DPT yazısı. 
HDTM'da 23.7.1988 tarih 88/489 sayılı Makam Onayı ile kurulan Ko
misyon hakkındaki yazı. 
26.12.1988 tarih, 96913 sayılı HDTM'dan DPT'na gönderilen yazı. 
21.2.1989 tarihi 9834 sayılı DPT"dan Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na gönderilen yazı. 
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Ek No. Sayfa Açıklamalar 

3.3.1989 tarih, 12590 sayılı DFT'dan HDTM'na gönderilen yazı. 
; 29.6.1989 tarih, 46547 sayılı HDTM'dan Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğına gönderilen yazı. 
25.12.1989 tarih, 96771 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığından 
HDTM'na gönderilen yazı. 
8.1.1990 tarih, 1635 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığından HDTM'na 
gönderilen yazı. 
1.5.1990 tarih, 44510 sayılı Maliye, ve Gümrük Bakanlığından 
HDTM'na gönderilen yazı. 
Hazine Kontrolörleri Kurul Başkanlığınca Müsteşarlık Makamından 
alman 30.5.1988 tarih, 1988/6 sayılı Onay. 
HDTM'dan DPT'na gönderilen 15.7.1988 tarih, 56277 sayılı yazı. 
HDTM'nm 1.3.1989 tarih, 139 sayılı Makam Onayı. 
Komisyonumuzca HDTM'na yazılan 3.2.1993 tarih, 168 sayılı yazı. 
HDTM'dan Komisyonumuza gönderilen 26.2.1993 tarih, 332 sayılı 
yazı. 

92 1 HDTM'dan Komisyonumuza gönderilen 8.3.1993 tarih, 30420 sayılı 
yazı. 
Hesap Uzmanları Kurulu tarafından hazırlanan raporlarla ilgili liste. 
Gelirler Kontrolörleri tarafından düzenlenen raporlarla ilgili liste. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan 8.8.1984 tarih 53045 sa
yılı tç Genelge. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca Merkez Bankası İdare Merkezine gön
derilen 10.3.1989 tarih, 19300 sayılı yazı. 
Danıştay'dan istişari görüş istenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 27.12.1990 tarih ve 129531 sa
yılı yazısı. 
Danıştay Birinci Dairesinin 1991/8 Esas, 1991/38 Karar sayılı tstişari 
Görüşü. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının thracatı Teşvik Tedbirlerine İlişkin 
1991/1 sayılı tç Genelgesi. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 25 sayılı Karar. 
21.6.1984 tarih, 1984/8224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 20.12.1989 
tarih, 1989/10 sayılı İç Genelgesi. 

103 2 Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Hakkındaki 88/12944 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının 20.4.1993 tarih, 25351 sayılı yazısı. 
Katma Değer Vergisi İnceleme Raporlarına ilişkin bilgilere ait liste. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık İstihbarat Daire Başkanlığı Ku
ruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi (EYG 3-7) 
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı Kuruluş Görev 
ve Çalışma Yönetmeliği. 
Komisyonumuzca Maliye ve Gümrük Bakanlığına yazılan 20.4.1993 
tarih, 214 sayılı yazı. 
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Ek No. Sayfa Açıklamalar 

109 14 Komisyonumuzca Devlet Bakanlığına yazılan 17.9.1992 tarih, ^ s a 
yılı yazı. 

110 2 Komisyonumuzca Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılan 
6.10.1992 tarih, 107 sayılı yazı. ^ 

111 1 Komisyonumuzca Maliye ve Gümrük Bakanlığına yazılan 19.2.1993 
tarih, 179 sayılı yazı. 

112 1 Komisyonumuzca Maliye ve Gümrük Bakanlığına yazılan 2.4.1993 ta
rih 206 sayılı yazı. 

(**) 113 1 066 Bilgisine başvurulan kişilerle ilgili bilgi tutanakları ve yazılı cevaplar. 

TOPLAM 2 391 

(*) Firmalar ile ilgili föyler hacimli olduğundan basılmamış olup aslı dosyasındadır. 
(**) Ekler hacimli olduğu için basılmamış olup aslı dosyasındadır. 

I^ISe 
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