
DONEM ; 20 YASAMA YILI: 2 

DERGİSİ 

CİLT : 21 
0 

58 inci Birleşim 
19.2.1997 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
Savfa 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 3 
II. - GELEN KÂĞITLAR 5 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 6 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 6 

1. — Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 arkadaşının, GEMSAN 
tersanesinde TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının ne
denlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 6 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 8 
1. — Türkiye tarafından Hebron'a (El-Halil'e) askerî personel gönderil

mesi hususunda Hükümetin yetkili kılınması için izin verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi görüşmelerinin 20.2.1997 Perşembe günkü birleşime ertelen
diğine ilişkin Başkanlık açıklaması 8 

IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMA
SI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 8 

A) GÖRÜŞMELER 8 
1. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 62 arkadaşının, kanuna ve

ya genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullan-



T.B.M.M. B : 5 8 19 .2 .1997 O- . l 
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ci maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/4) esas numaralı Meclis Soruştur
ması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 213 ve 213'e ek) 8:29,31,50:55 

2. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 57 arkadaşının, Emlak 
Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın rüşvet karşılığı verdiği krediler ve çı
kar temin eden bazı tasarruflarına karşın gerekli işlemleri yapmamak suretiyle 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin Önergesi ve (9/6) Esas Numaralı Meclis soruşturması Ko
misyonu Raporu (S. Sayısı: 214) 29:31,32:41 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 42 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 42 
1. — Adana Milletvekili Orhan Kavuncu'nun, Millî Savunma Bakanlığı ve 

T.S.K.'de çalışan sivil memurlara ilişkin soruslı ve Millî Savunma Bakanı Tur
han Tayan'ın yazılı cevabı (7/1903) 42 

2. — Adana Milletvekili' Erol Çevikçe'nin, belediyelerin vergi borçlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in yazılı cevabı 
(7/1959) 43:44 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Telekom'un yönetim ku
rulu kararlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı ce
vabı (7/1982) 45 

4. — Niğde Millevtekili Akın Gönen'in, bazı vali ve emniyet müdürlerinin 
maaşlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı 
(7/2031) 46 

5. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, M.S.B.'da çalışan sivil memurla
ra ek özel hizmet tazminatının ödenip ödenmediğine ilişkin sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Turhan Tayan'ın yazılı cevabı (7/2034) 47:49 



T.B.M.M. B : 5 8 19 .2 .1997 0 : 1 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'e, dönüşüne kadar, Devlet Baka

nı Nevzat Ercan'ın, 

Almanya'ya giden Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Şevket 
Kazan'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'ye, dö
nüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın, 

Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e, dönüşüne 
kadar, Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın, 

Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 
Japonya Meclis Başkanının vaki davetine istinaden bu ülkeye gidecek olan TBMM Başkanı

nın başkanlığındaki 7 kişilik parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin TBMM Baş
kanlığı tezkeresi; -

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 21 arkadaşının, hastanelerin sorunlarının araştırı
larak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/161) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapıla
cağı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 19 arkadaşının, Cumhuriyetin temel niteliklerini hedef 
alan ve rejimi tehdit eden faaliyetlere göz yumdukları ve gerekli tedbirleri almadıkları iddiasıyla, 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında, 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 35 arkadaşının, Cumhuriyetin temel niteliklerini ve özel
likle laikliğe karşı saldırıları önlemekte isteksiz ve yetersiz kaldıkları iddiasıyla, Başbakan Necmet
tin Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında, 

Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir ve 36 arkadaşının, 4214 sayılı Yetki Kanununu kötüye 
kullanmak suretiyle kamu personelinin ücret rejimiyle ilgili yanlış ve adaletsez politikalar izledik
leri iddiasıyla, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında, 

Gensoru açılmasına ilişkin önergeleri (11/7, 11/8, 11/9) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

17.2.1997 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkındaki (11/7) esas numaralı gensoru önergesi ile Başbakan Necmettin Erbakan ve Bakanlar 
kurulu üyeleri hakkındaki (11/8) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gensoru öner
gelerinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerinin, hirlikte ve Genel Kurulun 
25.2.1997 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (11/9) esas numaralı gensoru önergesinin görüşme günü
nün Danışma Kurulunca daha sonra belirleneceği ve Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı. 

Gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmının 4 üncü sırasında yer alan, eski Başbakan 
Tansu Çiller'in mal varlığı konusundaki (9/4) esas numaralı Meclis soruşturması Komisyonunun 
213 ve 213'e ek sıra sayılı raporu ile 5 inci sırasında yer alan, eski Başbakan Mesut Yılmaz hak
kındaki (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 214 sıra sayılı raporunun görüş
melerinin, Genel Kurulun 19.2.1997 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına, her iki raporun 
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görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ve bu birleşimde sözlü soru
ların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi; 

Devlet Bakanı Fehim Adak'ın, bir heyetle birlikte Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı res
mî ziyarete, Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın da iştirak etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna, 

Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç'un, bir heyetle birlikte Almanya, Hollanda, Belçika ve 
Fransa'ya yaptığı resmî ziyarete, Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın da iştirak etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna, 

İlişkin Başbakanlık tezkereleri; 
Kabul edildi. 

Başkanlıkça, doğal afetlerde meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınma
sı gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/58) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonunun, ilk toplantısında görev bölümü yapamadığı için, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimini yapmak üzere tekrar toplanacağı gün, yer ve saate ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 59 arkadaşının, Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş.'nin 
(TEDAŞ) bazı ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının TEDAŞ Teftiş Kurulunca tespit 
edilmesine karşın ihaleleri iptal etmemek suretiyle devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla enerji ve Tabiî 
Kaynaklar eski Bakanı Şinasî Altıner hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/2) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
Raporu (S. Sayısı: 149) üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Antalya Milletvekili Metin Şahin'in, Enerji ve Tabiî Kaynaldar eski Bakanı Şinasi Altıner'in 
Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca yargılanmak üzere Yüce Divana şevkine karar 
verilmesine ilişkin önergesi okundu; yapılan açıkoylama sonucunda önergenin kabul edilmediği ve 
Meclis soruşturması Komisyonu raporunun kabul edilmiş olduğu açıklandı. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 75 arkadaşının, Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş.'nin (TE
DAŞ) bazı ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının tespit edilmesine karşın gerekli işlem
leri yapmayarak ihalelerin belli firmalara verilmesini sağlamak suretiyle devleti zarara uğratarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu id
diasıyla eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/1) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu 
Raporu (S. Sayısı: 173) üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Eskişehir Milletvekili Mahmut Erdir ve, 
Amasya Milletvekili Haydar Oymak'm, 

Eski Başbakan Tansu Çiller'in Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca yargılan
mak üzere Yüce Divana şevkine karar verilmesine ilişkin önergeleri okundu; birleştirilerek işleme 
konulan önergeler için yapılan açık oylama sonucunda önergelerin kabul edilmediği ve Meclis So
ruşturması Komisyonu raporunun kabul edilmiş olduğu açıklandı. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 56 arkadaşının, Türk Otomobil Fabrikaları A. Ş. (TO-
FAŞ) ile TOFAŞ Oto Ticaret A. Ş.'ndeki devlete ait hissenin satış yolu ile özelleştirilmesi sırasın
da nüfuzunu kullanmak ve ihaleye fesat karıştırmak suretiyle devleti zarara uğratarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddi
asıyla eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so-
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ruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Ra- < 
poru (S. Sayısı: 196) üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, İstanbul Milletvekili Refik Aras'ın konuşmaları sırasında 
Refah Partisine sataşmada bulunması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve, 
Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu ve 60 arkadaşının, 

Eski Başbakan Tansu Çiller'in Türk Ceza Kanununun 240 ve 336 ncı maddeleri uyarınca yar
gılanmak üzere Yüce Divana şevkine karar verilmesine ilişkin önergeleri okundu; birleştirilerek iş
leme konulan önergeler için yapılan açık oylama sonucunda önergelerin kabul edilmediği ve Mec- ' 
lis Soruşturması Komisyonu raporunun kabul edilmiş olduğu açıklandı. 

19 Şubat 1997 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.11'de son verildi. 
Kamer Genç 
Başkanvekili 

Mustafa Baş Ünal Yaşar 
İstanbul Gaziantep 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
19.2.1997 ÇARŞAMBA 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 arkadaşının, GEMSAN tersanesinde TPAO 

adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci amaddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.2.1997) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
19 Şubat 1997 Çarşamba 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Mustafa BAŞ (İstanbul) 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. . 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, bugün de kararlaştırılan gündemin yoğun olması nedeniyle gündemdışı 

söz vermedim; bu nedenle, gündemdışı söz isteyen arkadaşlardan özür diliyorum. 
Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümüne geçiyoruz. 

' Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

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

1. — Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 arkadaşının, GEMSAN tersanesinde TPAO 
adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenlerinin araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

13 Şubat 1997 tarihinde, TPAO isimli petrol tankerinin Gemi Yan Sanayii A.Ş. (GEMSAN) 
tersanesinde bakım ve onarımı yapılırken çıkan yangın, ülkemizdeki kuruluşların deniz yangınla
rıyla mücadeledeki yetersizliğini tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde ortaya koymuştur. 

Bu olay, aynı zamanda, yangınla mücadelede teknik donanım ve bilgi yetersizliği yanında, 
mevcut teknik donanımların kullanılmasındaki vurdumduymazlığın da can güvenliğini ne boyutta 
tehdit ettiğini gözler önüne sermiştir. Ayrıca, bu kaza, hastanelerimizin, yanık tedavisindeki yeter
sizliğini de açık bir biçimde sergilemiştir. 

Bu olay, aynı zamanda, kamuya ait işlerde politik kayırmacılığın, vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliğini gözardı edecek düzeylere tırmandırıldığını da ortaya çıkarmıştır. 

Bilindiği kadarıyla, İstanbul Boğazında 1940 yılından bu yana, 40'tan fazla büyük boyutlu ka
za yer almıştır. Bu kazaların 20'den fazlası da gemi yangınları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu yangın
lardan birçoğunda İstanbul Kenti, çok ciddî tehlikelerle karşı karşıya gelmiştir. Her felaketten son
ra, gerek hükümet gerek yerel yönetimler, günü kurtaracak bazı açıklamalar yapmışlarsa da, yeni fe
laketleri önleyecek yeterli önlemleri almadıkları TPAO yangınıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Tankerin, bakıma alınmadan önce "gaz boşaltma" işleminin yapılmadığı ileri sürülmektedir. 
Deniz itfaiyesinin çağdaş teknolojiyle donatılmadığı saptanmıştır. Bu tür yangınlarla mücadelede 
önemli katkısı olan helikopter birimlerinin kurulmadığı da görülmüştür. 

Tanker yangınında köpükle mücadele etmek gerekirken, su sıkma yönteminin kullanıldığı tes
pit edilmiştir. 

Yangınla mücadele eden söndürme gemileri ile itfaiyenin aynı haberleşme frekansını kullana
madıkları ortaya çıkmıştır. Bu haberleşme boşluğu, söndürme gemilerinin depolara su sıkması so
nucunu doğurmuş ve bu durum da patlamaların yaygınlaşmasına yol açmıştır. 
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Yangın alanına, itfaiye erlerinin, ateşe dayanıklı giysiyle gönderilmedikleri, bu tür giysilerin 

depolarda bırakıldığı anlaşılmıştır. Kaldı ki, depolardaki giysilerin de ne ölçüde amaca hizmet ede
cek kalitede olduğu tartışma konusudur. Ayrıca, yanan geminin denize çıkarılması konusunda ge
reken önlemlerin de alınmadığı anlaşılmıştır. 

İstanbul'u büyük bir facia ile karşı karşıya getiren tanker yangınının, çeşitli kurum ve kuruluş
ların ihmal, dikkatsizlik, bilgisizlik ve eğitimsizlik gibi çok önemli eksikliklerinden kaynaklandığı 
ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, yanan tankerin bakım ve onarımı için daha gelişmiş bir tesis olan 
Pendik Tersanesi yerine, donanımsız bir tersane olduğu açıklanan GEMSAN şirketinin tercih edil
mesinde siyasal nüfuz ve ekonomik çıkar ilişkilerinin söz konusu olduğu ileri sürülmektedir. Bu 
haberler de kamuoyunda ciddî rahatsızlık ve tepkilere neden olmaktadır. 

Sürekli tanker kazalarımı tehdidi altında bulunan ve yaklaşık 12 milyonluk nüfusu barındıran 
İstanbul'un, ciddî önlemler süratle alınmadığı takdirde, her an böyle felaketlerle karşılaşılabileceği 
görülmektedir. Bu koşullar altında, deniz ve kara itfaiye teşkilatlarının teknik donanım, araç, ge
reç, personel ve eğitim bakımlarından bir an önce yeterli seviyeye getirilmesinin artık daha fazla 
ertelenemeyeceği tartışılmayacak bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

Demokratik Sol Parti olarak, tanker faciasının nedenlerini; bu facianın meydana gelmesinde 
ihmal, kusur ve sorumluluğu olan kişi ve kuruluşların belirlenmesini; eğitimli, donanımlı ve etkin 
bir yangınla mücadele teşkilatımı kara ve deniz itfaiyeleri olarak örgütlenmesinin sağlanmasını; 
tankerden yayılan petrolün denizdeki canlı yaşam üzerindeki olumsuz etkisi ile petrolün yanması
nın çevreye verdiği zararın saptanmasını ve yangın sırasında kahramanca mücadele eden fedakâr 
itfaiye görevlilerine yönelik tedavi hizmetlerinin ve yanık tedavi merkezlerinin yeterliliğinin ince
lenmesini gerçekleştirmek ve alınacak önlemleri belirlemek üzere, Anayasanın 98 inci ve İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1. Hikmet Uluğbay (Ankara) 
2. Hasan Hüsamettin Özkan (İstanbul) 

3. M. İstemihan Talay (İçel) 

4. Nami Çağan (İstanbul) 
5. Ayhan Gürel (Samsun) 
6. Fikret Uzunhasan (Muğla) 
7. M. Hadi Dilekçi (Kastamonu) 

8. Metin Bostancıoğlu (Sinop) , 

9. Hikmet Sami Türk (Trabzon) • 
10. İhsan Çabuk (Ordu) 
ll.AbdulbakiGökçel(İçel) 

12. Osman Kılıç (İstanbul) 

13. Ali Günay (Hatay) 
14. Aydın Tümen (Ankara) 
15. Mehmet Büyükyılmaz (Adana) 

16. Hasan Gülay (Manisa) 
17. Arif Sezer (Adana) 
18. Mustafa Güven Karahan (Balıkesir) 
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19. Mustafa İlimen (Edirne) 
20. Şükrü Sina Gürel (izmir) 
21. Zekeriye Temizel (İstanbul) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda yapılacak 

öngörüşmeler sırasında bu husus karara bağlanacaktır. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye tarafından Hebron'a (El-Halil'e) askerî personel gönderilmesi hususunda Hü

kümetin yetkili kılınması için izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresinin 20.2.1997 Perşembe 
günkü birleşimde yapılacağına ilişkin Başkanlık açıklaması 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın, Anayasanın 92 nci maddesine göre verilmiş 
ve daha önce, bugün görüşüleceğini Başkanlık olarak deklare ettiğimiz hususun bugün görüşülme
yerek, yarın görüşülmesi konusunda, bugün toplanan Danışma Kurulunda mutabakat sağlanmış ve 
Sayın Hükümet de bu konudaki uygun görüşünü bugün bize bildirmiştir. Son anda öğrendiğimiz 
için, bu konuyu bugün görüşmeyeceğiz, yarın görüşeceğiz. -

SÜHA TANIK (izmir) - Anlaşılmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Biliyorsunuz, daha önce Başbakanlığın, Anayasanın 92 nci maddesine göre veril
miş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı bir ülkeye gönderilmesine ilişkin bir tezkeresi vardı. Bu 
tezkereyi, biz, bugün görüşecektik; ancak, bugün toplanan Danışma Kurulunda, bu tezkerenin bu
gün görüşülmemesi, yarın görüşülmesi konusunda bir fikir birliğine varılmış; Hükümet de, bu ko
nudaki mutabakatını şimdi bildirmiştir. Bu itibarla, bu tezkereyi bugün değil, yarın görüşeceğiz; 
onu belirtmek istedim. 

Zaten, bu tezkereyi göz önünde tuttuğum için, bugün arkadaşlarımıza gündemdışı söz vereme
dim; yani, benden kaynaklanan bir hata değil. Şu anda bana söylediler; onun için de arkadaşlarım
dan özür diliyorum. 

Gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmına geçiyoruz. 
IV. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) GÖRÜŞMELER 

1. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 62 arkadaşının, kanuna veya genel ahlaka aykırı 
şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemin Türk Ceza Kanununun 240 
ve 3628 numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 
13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Ra
poru (S. Sayısı : 213 ve 213'e ek) (1) 

BAŞKAN - Genel Kurulun 18.2.1997 tarihli 57 nci Birleşiminde alınan karar uyarınca, bu kı
sımda yer alan iki adet soruşturma komisyonu raporunu görüşeceğiz. 

Şimdi, birinci sırada yer alan Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 62 arkadaşının, kanuna 
ve genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemin Türk 
Ceza Kanununun 240 ve 3628 numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Tansu Çil-

(1)213 ve 213'e ek sıra sayılı Basmayazüar tutanağa eklidir. 
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ler hakkında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi ve (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Meclis Soruşturması Komisyonunun 213 ve 213'e ek sıra sayılı raporu daha önce sayın üyele
re dağıtılmış ve ilgili eski Başbakana da gönderilmiştir. 

Rapor üzerindeki görüşme usulümüzü de biliyorsunuz. Önce komisyona, sonra 6 milletvekili
ne söz veriyoruz. Ayrıca, hakkında Meclis soruşturması açılması istenen eski Başbakana da son sö
zü veriyoruz. - ' 

Hakkında soruşturma açılması istenen eski Başbakanın konuşma süresi sınırsızdır, istediği ka
dar konuşabilir. Milletvekillerinin konuşma süresi 10'ar dakika; komisyonun konuşma süresi de 20 
dakikadır. 

Söz alan milletvekillerinin isimlerini okumadan önce, raporda ufak tefek hatalar var, onları dü
zeltelim. 

213 sıra sayılı komisyon raporundaki baskı hataları: Sıra No 1, rapor sayfa No 116; Bolu Mil
letvekili Feti Görür'ün isminin altında yer alan "muhalefet şerhim ektedir" ifadesi Manisa Millet
vekili Ekrem Pakdemirli'nin ismi altında yer alacaktır. 

Yine, 2 inci sırada, raporun 131 inci sayfasında, yedinci paragraf, ikinci satırda "4,5 milyar" 
kelimesi "4,5 milyon" olarak doğru ifade edilmesi gerekiyor. 

Yine, 3 üncü sırada, raporun 285 inci sayfasında, son satırda "15.7.1997" ifadesi "15.1.1997" 
olarak düzeltilmiştir efendim. 

Yüce Kurulun bilgisine sunulur. , 
Bu rapor üzerinde söz isteyen sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Sayın Hasan De-

nizkurdu, Sayın Ali Rıza Gönül, Sayın Sabri Ergül, Sayın Hikmet Uluğbay, Sayın Yüksel Yalova, 
Sayın Yusuf Namoğlu, Sayın Emin Kul, Sayın Murat Başesgioğlu, Sayın Mustafa Cumhur Ersü-
mer, Sayın Edip Safder Gaydalı, Sayın Zeki Çakan, Sayın Turhan Güven, Sayın Saffet Arıkan Be-
dük, Sayın Ahmet Hamdi Üçpınarlar, Sayın Yahya Şimşek. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, bu rapor üzerinde de ancak 6 milletvekiline söz veriyoruz. 
Komisyon bu safhada mı konuşmak istiyor veyahut da konuşmak istiyor mu efendim? 

(9/4) ESAS NUMARALI MECLÎS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI NACİ 
TERZİ (Erzincan) - Hayır konuşmak istemiyoruz. 

BAŞKAN - Komisyon konuşmak istemiyor. 
Efendim, söz sırası Sayın Hasan Denizkurdu'da. 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika Sayın Denizkurdu. 
HASAN DENİZKURDU (İzmir)-Teşekkürler. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün ve 62 arka

daşı tarafından verilen soruşturma önergesi ve bilahara kurulan soruşturma komisyonu raporuyla 
ilgili şahsî görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum. _ 

Değerli Meclis üyeleri, sözlerime 5.6.1996 günü, yine, bu Mecliste yaptığım bir konuşmaya 
atıfla başlamak istiyorum. O toplantıda, Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Erbakan'ın mal varlı-
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ğıyla ilgili soruşturma açılması konusu Parlamentonun gündemine gelmiş ve ben, yine, şahsım adı
na söz aldığımda, yaklaşık dört aydan beri Parlamentoda olduğumu; ama, zaman zaman, kendimi 
Parlamentoda mı, yoksa ağır ceza mahkemesinde mi olduğumu anlayamadığımı; dış ülkelerde yap
tığım araştırmalarda dünyanın hiçbir ülkesinde soruşturma konusunun bu kadar dejenere edilmedi
ğini gördüğümü ve de Parlamentonun yasama yetkisi içerisinde yargı niteliği taşıyan bu işlevinden 
çekilmesi gerektiğini ve dolayısıyla, eski bakanların, eski başbakanların Meclis aritmetiğinin kritik 
ana geldiği anlarda sayısal adalete mahkûm edilmemesi gerektiğini ifade etmiştim. Dolayısıyla, da
ha 5.6.1996'da ifade ettiğim bu görüşleri bugün de, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve eski Baş
bakan hakkında verilen önerge hakkında konuşurken, yine, tekrarlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu konuşmayı hazırlamadan evvel, Meclis kütüphanesinde Yüce Divan 
konusuyla ilgili uzun bir araştırma yaptım. Eski bahriye nazırından başlayıp günümüze kadar ge
len süre içerisinde yine gördüğüm odur ki, bu soruşturma komisyonları Türk siyaset tarihinde, ma
alesef, istenilen neticeyi verememiştir. 

Değerli milletvekilleri, burada iki nokta var: Birincisi, öncelikle, Parlamentonun "soruşturma 
komisyonu" adı altında kurduğu komisyonlar, İçtüzüğümüze göre, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu tahtında araştırma yapan, yargı niteliğindeki bir faaliyettir. Başka bir deyişle, soruşturma ko
misyonu, yasama faaliyetinde değil, bir yargı faaliyetinde bulunmaktadır. Oysa, kuvvetler ayrılığı
nın hâkim olduğu demokraside, yargıya ait olan bu yetkinin, parlamento tarafından kullanılması, 
prensip itibariyle doğru değildir. Nitekim, Fransa'da, bu iddialar ciddî görülürse, direkt olarak yar
gıya götürülmektedir. 

İkincisi, ben, şahsen, ister bakan ister başbakan olsun, insanların tabiî olmayan mahkemeler
de; yani, kendileri için kurulmuş mahkemelerde yargılanmalarını, anayasaya ve eşitlik ilkesine ay
kırı buluyorum. Neden; araştırdım, bu yüce divan ilk defa İngiltere'de ortaya çıkmış; yani, İngilte
re'de bakan olan, İngiltere'de başbakan olan kimse "ben niye normal vatandaşın yargılandığı mah
kemeye gideyim; beni Lordlar Kamarası yargılasın" diye, sınıfsal bir yargılama sistemi içerisinde, 
kendisine özgü bir yargılama imkânı yaratmış ve bu, 1876 Anayasasıyla bize, 1924 ve günümüze 
kadar gelmiş. 

Şimdi, sizlere soruyorum; bir bakanın, bir başbakanın yargılanması için; önce meclise gelecek, 
sayısal çoğunluk sağlanacak; soruşturma komisyonuna gidecek, sayısal çoğunluk sağlanacak; yet
meyecek, meclise gelecek; dolayısıyla, yüce divanda yargılanma konusunu hem anayasaya hem 
eşitlik ilkesine aykırı buluyorum. 

Gerek Sayın Erbakan'ın mal varlığıyla ilgili yaptığım konuşmada gerek bugün Doğru Yol Par
tisi Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller'le ilgili yapacağım şahsî görüşümü ifade eden konuşmada ge
rekse bunu müteakip Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili yapılacak olan görüşmelerde, bu kanaatimi izhar 
ediyor ve Anayasa değişikliğinin gündeme geldiği,- dokunulmazlıkların kısıtlanmasının gündeme 
geldiği bu tarihlerde, Sayın Tansu Çiller'in, nisan ayında özellikle siyasî parti liderlerini ziyaret 
ederek "geliniz, Meclisi bu.siyasî iddialarla meşgul etmeyelim, bunları bağımsız yargıya götüre
lim" dediği zaman, âdeta, konunun "Meclis denetiminden mi kaçılmak isteniyor" denildiğini hatır
latıyor; ama, bu geçirdiğimiz TEDAŞ, TOFAŞ, diğer soruşturma önergeleriyle ilgili görüşmeler, 
maalesef, hem Meclisimizi hem de soruşturma komisyonundaki arkadaşları rahatsız etmiştir; iki 
türlü rahatsız etmiştir: Bunlardan bir tanesi, 8'e 7 oranının tartışılması; ikincisi de, İçtüzüğün 110 
uncu maddesine göre gizli olması gereken soruşturma komisyonu çalışmalarının, maalesef, soruş
turma komisyonu toplantısı bittikten hemen sonra, dışarıda, bütün belgelerin açıklanması, kamu
oyunu rahatsız etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Sayın Esengün ve arkadaşlarının verdiği önergeyle, mal beya
nında bulunmayla ilgili 3628 sayılı Kanuna muhalefet dolayısıyla Sayın Tansu Çiller hakkında so-
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ruşturma açılmasını ve soruşturma komisyonu raporunu konuşuyoruz. Öncelikle şunu ifade edeyim 
ki, değerli komisyon üyeleri, yaklaşık dört ay boyunca çalışmışlar, istenilen her türlü belgeyi, ta
pudan, yurtiçinden, yurtdışından, şirketlerden getirtmişler; bununla da yetinmeyip, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığından 2, Maliye Bakanlığından 2, Yüksek Denetleme Kurulundan da 2 kişi olmak üze
re, on yılı aşkın tecrübeye sahip bulunan 6 kişilik bir uzman kurulu oluşturmuşlar ve bu uzmanla
ra, gelen dosya içerisindeki bilgileri tek tek inceletmişler ve uzmanlar da yaklaşık 50 sayfalık bir 
rapor halinde bunu sayın komisyona sunmuşlardır. 

Şimdi, burada, Meclis soruşturmasıyla incelenmesi gereken konu nedir; mal beyanıyla ilgili 
yasaya muhalefettir. Bu yasaya göre, bir suç oluşabilmesi için, ya hiç beyanname verilmemesi ya 
verilen beyannamelerde eksiklik olması ya da verilen beyannamelerdeki servetin haksız kazançlar
la sağlandığının ispatı gerekir; ancak, Sayın Esengün -komisyona çağırılmış- komisyon tarafından 
dinlendiğinde "böyle bir iddiada bulundunuz ve iddalarınız da Mecliste okundu, soruşturma açıldı, 
ne diyorsunuz" denildiğinde, geçen dönem, Meclis araştırma komisyonunda bu konuda görev alan 
ve onbeş ay Amerika dahil gidip incelemelerde bulunan Sayın Esengün, komisyonda "elimizde, bu
güne kadar, geçen dönem yapılan araştırmanın dışında bir tek belge ve bilgi yoktur -hatta, şunu da 
söylemiştir- belki, bizim önergemiz, bu anlamda mübalağalı da olabilir; ama, bunu araştırmak ko
misyona düşüyor" demiştir. 

Komisyon, araştırmalarını yapmış, Sayın Çiller'den, eşinden, ilgili yerlerden bütün belgeleri 
getirtmiş; yapılan araştırma sonunda, 8 üye Yüce Divana şevkine gerek olmadığı, 7 üye de şevki
ne gerek olduğu konusunda karar vermiştir; dolayısıyla, bugün, bunu görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, dosyayı incelediğiniz zaman, Sayın Tansu Çiller'in arka arkaya 5 defa mal 
beyanında bulunduğunu ve bu mal beyanlarının; geçen dönem 15 ay, bu dönem de 4 ay olmak üze
re, 19 ay boyunca, Meclis tarafından tetkik edildiğini görüyoruz. Aslında, Meclis soruşturmasıyla 
araştırılması gereken, Tansu Çiller'in milletvekili seçildiği 1991'den sonraki dönemdir; çünkü, mal 
beyanında bulunma mecburiyeti, mal beyanında bulunmayla ilgili yasaya göre, milletvekilleri, ga
zete sahipleri, köşcyazarları vesaire gibi... 

BAŞKAN - Sayın Denizkurdu, 1 dakikanız var efendim. 
HASAN DENİZKURDU (Devamla) - Ama, maalesef, konu, 1991'den çok gerilere getirile

rek, siyasî polemik konusu yapılmak istenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ben, sözlerimi -1 dakikalık sürem kaldı- bitirmeden evvel, şunu da söy
lemek istiyorum: Özellikle, muhalefet şerhlerini, üyelerin açıklamalarını, hepsini çok dikkatli ince
ledim; ama, bir üyenin, özellikle, parlamenter deneyimi çok olan ve uzun yıllar bu Parlamentoda 
görev yapan Sayın Ekrem Pakdemirli'nin muhalefet şerhini burada okuyup zapta geçirmek lüzumu
nu hissediyorum. 

Bakın, Sayın Pakdemirli ne diyor: "Temelde, bu tür soruşturma komisyonları, parti mülahaza
larıyla, devrisabık yaratma düşüncesiyle, bir partiyi halk nazarında küçük düşürmek, bu yolla oy 
kazanmak, meydanlarda; işte, onların eski bakanları, Yüce Divanda yargılanmak için kuruluyor..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Denizkurdu, 1 dakika eksüre veriyorum, fazla vermeyeceğim efendim. 
HASAN DENİZKURDU (Devamla) - "...komisyonların kuruluşunda da, konunun ehli yeri

ne, partilerin gösterdiği adaylar arasından kurayla seçiliyor. Milletvekillerinden seçilen üyeler, 
Mecliste grubu bulunan partilerin sandalye sayısına göre seçilmektedir. Geçmişte, Meclisin bu de
netim aracı, alabildiğine istismar edilmiş, meydanlarda bu konuda nutuklar verilmiştir. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - O tarafa söyle... 
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HASAN DENİZKURDU (Devamla) - Yozlaştırılmış bu denetim müessesesinin kaldırılma

sında yarar görüyorum. Partizan davranışlarla, konunun ehli olmayan milletvekillerinin oylarıyla, 
bir eski başbakan veya bakanın Yüce Divana gönderilmesini doğru bulmuyorum. "Bugün, âdeta 
1980 öncesi uygulamalar hortlatılmak istenilmektedir" denilerek, bence, en doğru görüş ortaya ko
nulmaktadır. 

Benim kanaatim, ne bu önergede ne de bundan sonraki önergede, bakanlık, başbakanlık yap
mış kimselerin, birtakım siyasî mülahazalarla Yüce Divana gönderilmesinin, sadece o insanlara 
ıstırap vermekle kalmadığını, aynı zamanda Parlamentonun saygınlığı ve kamuoyunda da yanlış 
anlamalara yol açtığını ifade ediyor, herkesin, yapılacak oylamada, elini vicdanına koyarak gerek
li kararı vereceğini belirtiyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Denizkurdu. 

İkinci konuşma sırası Sayın Ali Rıza GönüTe ait. 

Buyurun efendim. 
Sayın Gönül, süreniz 10 dakika. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Heyetinizi saygıyla se

lamlıyorum; soruşturma raporu üzerindeki görüşlerimi arz edeceğim. 

Biraz geriye gidersek; o günlerde söyledik, ama, bugün de tekrar etmekte fayda görüyorum 
"hedef, tamamen siyasidir; TEDAŞ, TOFAŞ, TURBAN, mal varlığı gibi tümüyle mücerret iddi
alardan oluşan bir dizi siyasî komplodur; Sayın Çiller ve DYP aleyhine siyasî terör estirilmiştir" 
dedik. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle belli konularda mutabık kalmamız gerekir. Eğer, devlet idare 
ediyorsak ve eğer, Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsak, siyasî kin ve 
hırslarımızı dizginleyip, Anayasanın ve yasaların getirdiği kurallara saygılı olmak zorundayız. Ge
lin görün ki, bağlayıcı olması gereken kurallara rağmen, bazı komisyon üyeleri, Sayın Çiller'i he
def alan ve Doğru Yol Partisini de siyasî hayattan silmek uğruna, bazı değerleri yerle yeksan et
mekte sakınca görmemişlerdir. 

Bir komisyon üyesi, Yüce. Heyetinizin yasa ve komisyonun vermediği sıfat ve yetkisini ken
disine yakıştırarak, Amerika Birleşik Devletlerinde bir şirket aleyhine dava açmaya kalkışmış, bir 
başka üye, İçtüzüğün kendisine yüklediği sorumluluğu bir kenara atarak "suç duyurusunda buluna
cağım" diye adlî yetkililerle tartışmış ve basına haber konusu olmuştur. Kimi üyeler de, gizliliği 
olan bilgi ve belgeleri açıklamakta sakınca görmemişlerdir. Hatta, daha da ileri giderek, 6 yeminli 
uzmanın düşünce ve raporlarına, sırf "siyaset olsun" mantığıyla itibar etmemişlerdir. Acaba hisle
rin bu denli hâkim olduğu bir ülkede, kim alnının akıyla siyaset yapabilir ve yine soruyorum; aca
ba, siyasete atılma gücü ve cesaretini kim kendinde bulabilir? 

Sayın milletvekilleri, Sayın Erbakan'ın mal varlığı araştırılmıştır. Kendileri, altınlarının edin
me gerekçelerini de açıklamış ve hesabını yermişlerdir. Sayın Çiller de, her kuruşunun ve serveti
nin açıklamasını yapmış, 5 yılda 5 kez mal bildiriminde bulunmuş, tüm soruları da cevaplamıştır; 
ama, unutmayınız ki, daha aile servetinin hesabını vermemiş ve soruşturması da yapılamamış olan
lar da bulunmaktadır!.. Hâlâ kalkıp "şaibeli servet" diyerek toplumu yanıltmak doğru mudur? Olay, 
Sayın Çiller'in şahsî meselesi ve onur kavgası olmaktan çıkmış, Doğru Yol Partisinin, hatta, Türk 
siyasetinin de onur meselesi haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başbakana, bakana, siyasî liderlere çamur atmak ne bu kadar ucuz ne 
de bu kadar ölçüsüz olmamalıdır; hatta, bu kadar pervasız da olmamalıdır. 
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Raporun 118 inci sayfasından itibaren yer alan muhalefet şerhlerine bakarsak, soruşturmanın 

usulüne uygun yapılmadığı, soruşturma işlemlerinin sağlıksız yürütüldüğü, yeterli incelemenin ya
pılamadığı gibi nedenlerle Sayın Çiller'in Yüce Divana şevkini uygun bulduklarını görmekteyiz. 

Ben, her şeyden evvel, tabiî ki, burada, bu komisyonu oluşturan değerli arkadaşlarıma, dört 
aya sığdırılan fedakâr çalışmalarından ve gösterdikleri titizlikten dolayı teşekkür etmeyi de bir borç 
biliyorum. Yalnız, birkısım arkadaşların ne denli önyargılı oldukları şu cümlelerle de ne güzel ifa
de edilmiştir: "Komisyonumuz, komisyonda çoğunluğu ellerinde bulunduran 8 kişilik İktidar par
tilerine mensup blok tarafından çalıştırılamamıştır" denilmekte, raporun son bölümlerinde de "ko
misyon kararının 7'ye karşı 8 olacağı önceden ilan edilmiştir" denilmektedir. Soruyorum: Acaba bu 
açıklamalara niçin gerek görülmüştür? 

Size aynı mantıkla hareket eden daha çarpıcı bir beyanı da raporun 269 uncu sayfasından iti
baren okumakta fayda görüyorum: "RP+DYP = 8 ve ANAP+DSP+CHP=7 üye yapısı nedeniyle, 
komisyondaki 8 oyluk çoğunluk sayısı, İktidara, daha komisyon başkanlık divanı seçimlerinde ken
dini göstermiş ve komisyon yönetimine egemen olmuşlardır" deniliyor. Bunu, bir İzmir Milletve
kili arkadaşımız, raporun muhteviyatına ve münderecatına geçirmekte hiçbir sakınca görmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, burada, sadece anayasal ve hukukî prensipleri konuşabiliriz. Üzerinde 
mutabık kalınan konu, budur. Eğer mutabıksak, bu konulan hayata geçiren sistemin işleyişinde de 
mutabık olmamız gerekir. 

Yüce Heyetinizin huzurunda, iktidar-rhuhalefet -8/7- oranına takılıp kalmış arkadaşlara sor
mak istiyorum: Basın ve kamuoyu, açık ve net olarak bu soruların cevaplarını almalıdır. Arkadaş
larımız, bu ve bundan sonra soracak olduğum soruların cevaplarını, net olarak, basına ve kamuoyu
na açıklamakla yükümlüdürler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi denetim mekanizması siyasî amaçla mı çalışır, hukukî mülaha
zalarla mı çalışır? Şayet, bir. siyasetçi hakkında soruşturma açan Meclis tasarrufu hukukî ve meşru 
ise, o soruşturmanın sonucuyla ilgili Meclis tasarrufu da hukukî ve meşrudur. Ya bu Meclisten çı
kan bütün komisyon kararlarını meşru ve hukukî sayacaksınız ya da bu mekanizmayı işletmeye
ceksiniz, doğru mudur?.. 

Meclis soruşturması komisyonlarına evet; ama, benim istediğim gibi karar verirse demeye 
hakkınız ve önceliğiniz var mıdır? Yoksa, kendi ellerinizle, iradenizle işlettiğiniz anayasal bir me
kanizma işlevini tamamladıktan sonra, ben bunu beğenmedim, tekrar her şeyi başa gönderelim di
yemezsiniz; bu, keyfîlik olur; bırakın hukuk devletini, aşiret düzeninde bile eşine rastlayamazsınız. 
Acaba, siz, başka türlü mü düşünüyorsunuz? 

Muhalefet şerhinde, İktidar partileri milletvekillerini suçluyor ve "efendim, bu 8 milletvekili 
siyasîdir" diyorsunuz. Peki, o zaman, bu 7 muhalefet milletvekili ne oluyor? 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Onlar da siyasî... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - 8 üye siyasî oluyor da 7 üye siyasî olmuyor mu? Bunun ce

vabını da vermeniz gerekir. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - O da siyasî. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Siz "İktidar milletvekillerinin oylarında bir fark yok" derken, 

kendi kanadınızdaki oylarda da farklılığın olmadığını hangi gerekçeyle izah edeceksiniz ve siz, 
eğer "komisyondaki iktidar milletvekilleri anlaşmış" derseniz, buradan muhalefet milletvekillerinin 
de anlaştığı sonucu çıkmaz mı?.. 

BAŞKAN - Sayın Gönül, 1 dakikanız var efendim. 

- 1 3 -



T.B.M.M. B : 5 8 19 .2 .1997 0 : 1 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Muhalefet şerhi yazan sizler, önce Yüce Parlamentonun 

önünde, milletin, basının önünde, evvela bu soruların cevaplarını bu kürsüden vermelisiniz, vermek 
de zorundasınız. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Önce o önergeyi verenler versin. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Ha, bir şey dahft söyleyeyim: "Savcı benim, hâkim benim, 

kararı uygulayan da benim" hiç diyemezsiniz. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - O tarafa söyle sen. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, hepiniz biliyorsunuz ki, siyaset, sa

bır ve soğukkanlılık isteyen bir iştir. Kimse, hesapsız ve kitapsız iş yapmamalıdır. Buraya biraz 
sonra gelecek olan bazı muhalefet partileri sözcüleri, ellerinde birtakım belgeleri bu kürsüden gös
terecekler, "imzasız, mühürsüz, sahte belgeler" diyecekler. 

AHMET KABİL (Rize) - Sadece sizin belgeleriniz sahte. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Buna hiç gerek yok; zaten, bunların hepsi dosyaların içeri

sinde vardır. (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler) 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gönül, 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen sözlerinizi tamamlayın. 

Sayın arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, o dosyaların içerisinde, istediğiniz 

bütün belgeler toplanmış ve mevcuttur. Buradan halkı yanıltmaya gayret etmek, abesle iştigaldir. 
Son bir yılda, sadece "yolsuzluk" kelimesine sarıldınız; size teşekkür ederiz; çünkü, bizi ke

netlediniz; ama, muhalefetin muhtevası sadece bu değildir, halkımız sizden, sorunları için, prob
lemleri için, projeler, projeksiyonlar istemekte ve beklemektedir, haklıdır. 

TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Neymiş o projeksiyonlar, söyle! 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Bir yılda sergilediğiniz muhalefet anlayışına bakalım. Bili

yor musunuz, bunu da tekrar, bu kürsüden, ben söyleyeceğim: "Hükümeti kilitleyelim" derken, zih
nî melekelerinizle birlikte, Türkiye'yi de kilitlediniz. 

Hepinize ve Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP, DSP ve 
CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gönül. 
Sayın Sabri Ergül, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Ali Rıza, anahtar burada, al anahtarı da aç... Ali Rıza, duy

madın galiba, anahtar var bende, al anahtarı... 
BAŞKAN - Sayın Gürdal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunda olduğunuzu 

unutmayın. Sizinle, 1987'dcn 199l'e kadar güzel muhalefet yaptık, biliyorsunuz. 
İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Sen de, Genel Kurulu tarafsız idare edeceğini unutma... Ta

rafsız idare edeceksin burayı... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergül. -
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyo

rum. 
Selam olsun yolsuzluk iddiaları karşısında kilitlenenlere; selam olsun yolsuzluk iddiaları kar

şısında hakkını arayan halkımıza. (CHP sıralarından alkışlar) 
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Refah Partisi muhalefetteyken, Lütfü Esengün ve 62 arkadaşı, eski Başbakan Çiller hakkında 

ağır ithamlarda bulundular. İddia ediyoruz demekten de öte, yasaya ve genel ahlaka aykırı, görevi
ni suiistimal ederek muazzam bir serveti haksız yolla edinmiştir, yapmıştır, etmiştir; İstanbul Ban
kasını, dolayısıyla hazineyi zarara sokmuştur; Amerika'ya para kaçırmıştır; yolsuz, kanundışı mal 
edinmiştir, Yüce Divanda hesap vermelidir dediler. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Götürün malı... 
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Biz, bu iddialara, suçlamalara katıldık; Yüce Meclis de katıldı 

ve soruşturma komisyonu kuruldu. Bu suçlamalarla, Yüce Divan tehditleriyle, Refah Partisi, Tan
su Hanımı teslim aldı ve iktidar oldu. O noktadan sonradır ki, görüşleri değişti; şimdi tam aksini 
söylüyorlar. Bu, siyasî ahlaka sığar mı?! Ya o zaman Sayın Çiller'le ilgili olarak iftirada bulunu
yordunuz ve şimdi kalkınız özür dileyiniz, biz yanlış söylemişiz deyiniz; eğer bunu yapmıyorsanız, 
o zaman da söylediklerinizin, yazdıklarınızın arkasında durunuz; dürüstlükle, yazdıklarınızı, söyle
diklerinizi savununuz. 

Bakın, ben, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak, şahsım adına konuşuyorum; ama, par
tim, başından beri, bu tür iddialar karşısında milletvekili dokunulmazlığının engel olmamasını, her 
türlü iddia karşısında milletvekillerinin de yargı yoluna gitmesini savundu ve bu konuda ilk anaya
sa değişikliği önerisini Cumhuriyet Halk Partisi verdi. 

Geliniz, bu tür iddialar karşısında, Yüce Meclisteki soruşturmalara siyaseti katmadan yargı yo
lunu açalım diyoruz. Niçin, yargıya gitmekten, Türk adliyesi önünde yargılanmaktan ve hesap ver
mekten korkuyoruz? Hele, özellikle Yüce Divanda, başında dürüstlük ve hukuk abidesi 11 altın in
sanın ulus adına görev yaptığı o Yüce Divanda hesap vermekten niçin çekiniyoruz? 

Şimdi, eğer, siz, özür dilemiyor ve "biz, Tansu Hanım'ı haklı olarak suçladık; biz, Tansu Ha-
nım'ın mal Varlığı konusundaki iddiaları biliyoruz, onun durumunu biliyoruz; ama, biz, bunları mu
halefette söyledik; bakmayın o söylediklerimize; bunları söyledikten sonra, o muhterem hatun ki
şi, bizimle, siyasî, dinî nikâh kıydı; gelirken de, yanında, önemli çeyiz getirdi; o çeyiz sayesinde
dir ki, Hocamızın yirmiyedi yıllık hayali gerçekleşti ve Başbakan oldu; o çeyizin hatırına biz buna 
katlanıyoruz" diyorsanız, millet katlanmıyor; bunu bilmek durumundasınız. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

İSMAİL YILMAZ (İzmir)-Seviyeli konuş, seviyeli!.. Ayıp!.. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim... Rica ediyorum... 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Siz bağışlıyorsunuz; ama, biliniz ki, milletimiz bağışlamıyor; 
komisyonda aklıyorsunuz; ama, biliniz ki, milletimiz aklamıyor. Bu konu, daha, çok konuşulur; bu 
şarkı bir ömür boyu sürer. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - İSKİ'ye gel, İSKİ'yeL İSKİ'ciL Millet sizi sildi! 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Benden önce konuşan değerli arkadaşımın değindiği sözlerden 
bir kısmı bana ait. Evet, komisyon, kurulduğu andan itibaren, bu iddiaları soruşturmak yerine, ört
bas eden bir tavır izledi, bir tutum sergiledi. Kendi anlatımlarıyla, kendi yazılı beyanlarıyla, yirmi 
yıl önce tek gözlü bir odada kola içecek 40 sentleri olmayanların, yirmi yıl sonra 40 trilyonluk bir 
servete sahip olmalarını; bu değirmenin suyunun nereden geldiğini soralım dedik; ama, komisyo
nun o meşhur 8'e 7 yapısıyla, o sihirli formülle bütün bunlar engellendi. Bunlar gerçektir ve bu ger
çekleri, biz, muhalefet şerhimizde zikrettik. 

Bu ailenin -Maliye Bakanlığından sorduk- 1987'den bu yana tek vergi kaydı yok; ne Sayın 
Özer Uçuran Çiller'in ne Tansu Çiller'in ne de reşit oğulları Mert Çiller'in tek vergi kaydı yok, tek 
kuruş vergi ödemiyorlar. Kurulmuş ve devam eden 17 şirketleri var; hepsi de zarar ediyor. 
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İBRAHİM GÜRDAL (Antalya)-Vay, vay, vay!.. 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Anadan babadan kalan yok. Bir tek mebus maaşıyla hem bu lüks 
hayat sürdürülüyor hem de bu 40 trilyonluk servet nasıl meşru yoldan elde ediliyor; bunu bir araş
tıralım dedik. 

İstanbul Bankasını hortumlamışlar; soralım dedik. 

Amerika'da 5-6 milyon dolarlık malları ve şirketleri var; hele bir soralım, ulus adına bir sora
lım dedik. 

Bolu'da, Kuşadası'nda, Boğaz'da, Sarıyer'de, Kilyos'ta yüzbinlerce metrekare arsası var, gay-
rimenkulleri var; katları, atları, yatları var; bunları bir soralım dedik. 

Değirmenin suyu nereden geliyor; tüyü bitmedik yetimin hakkı olan bu paranın hesabını bir 
soralım dedik. 

Evsahibi tarafından icraya verilmiş merhume anneleri nasıl oluyor da 670 bin dolar, 700 bin 
mark, 870 cumhuriyet altını bırakıyor; onu bir soralım dedik; hem de yastık altında nasıl bırakıyor; 
onu bir soralım dedik. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Damadına bile inanmamış demek... 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Gariban köylülerden, emekli Niyazi Efendiden, imara açık ol
madığı için, tarla vasfında olduğu için ucuza kapatılan araziler kendi ellerine geçtikten sonra, bir 
günde nasıl imara açılıyor, nasıl inşaat izni alınıyor ve oralarda, yüzlerce lüks villa, süper lüks ko
nutlar -her biri 100'er milyar lira değerinde-bunlar nasıl oluyor, bu n ifuz ticaretinin hesabını bir so
ralım dedik... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Onlar cennet villaları.]. 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - ...ama, hiçbirisini sorma imkânına sahip olamadık. Muhalefet 
partileri milletvekili arkadaşlarımın büyük çabalarıyla birtakım şeyleri getirtmeye başladık; ama, 
icra ellerinde olduğu için, o gelen belgeler de yalan yanlış belgelerdi. 

Bakınız, burada ilk kez açıklıyorum. Hazine Müsteşarlığından soruyoruz, Amerika'ya bu do
larları ne zaman transfer ettiniz; "1992 yılında" diyor ve "transfer belgeleri de ekindedir" diye bi
ze gönderiyor; ama, bakıyorsunuz ki, Hazine Müstaşarliğinin resmî yazısında -22.10.1996 tarihli 
yazıda- "ekinde belgeler var, 1992'de transfer yapılmış" dediği halde, belgelere bir bakıyorsunuz ki 
-böyle, elimde büyüteç, baktım, işte burada gözüküyor, görüyor musunuz... Bizde Mercümek pa
rası olmadığı için projeksiyon makinesi filan getiremedim, bu büyüteci aldım; görüyorsunuz- bu
rada diyor ki, "Marso AŞ, 6 Haziran 1995..." 1992'de yapılan transferin belgesi, 1995'te Marso'dan 
geliyor ve devlet de diyor ki, "işte, buyurun belgesi, 1992'nin..." A mübarek, sen, 1992'de bu trans
feri yaptıysan, belgesi nasıl 1995 tarihli oluyor?.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - İSKİ'den sana bir şey düşmedi mi?!. 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bunun gibi birçok örnek verebilirim. Amerika'dan sorduk; no
terden belgeler geldi; yine, böyle, büyüteç elimde, gösterdim arkadaşlara noter sahtekârlığını... 

O toplantı 12 dakika sürdü; Komisyon Başkanı açtı, kapadı; çünkü, o, yoksulun parası olan, 
Hazinenin parası olan o kirli yumağın ucundan bir ilmik yakalamıştık, yürüyorduk... Olayı kapat
tılar... Kapatırsınız; ama, ne burada ne milletin huzurunda ne de ruzi mahşerde bunun hesabını ve
remezsiniz. (CHP ve DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - 1 dakikanız var efendim. 
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SABRİ ERGÜL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biraz sonra burada oylama yapacağız; 

ama, bu Yüce Meclis, demokrasi içerisinde bu halkın özgür iradesiyle seçtiği özgür temsilciler, ya
panın yanına kalmadığını, ondan hesap sorulabildiğini göstermek durumundadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ergül, size son 1 dakika veriyorum, lütfen bağlar mısınız efendim. 

SABRİ ERGÜL (Devamla). - Bunu, hep birlikte göstermek durumundayız. Susurluk'undan 
devlet içerisindeki çetelere kadar bu şekildeki yolsuzluk iddiaları karşısında, Meclis, görevini yap
mak durumundadır. Bakınız, halkımız şunu biliyor, 20 yılda, 40 sentten 40 trilyona... Vaktim olsa 
da anlatsam; ama, bakın, aynen şekilde görüldüğü gibi... Muhterem kardeşim, göster de 65 milyon 
pek aziz memleket evladı televizyonda görsün. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar, DYP sıraların
dan gürültüler) 

NURHAN TEKlNEL (Kastamonu) - Şovmen, şovmen!., 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bakın, 1974... 40 sentleri var. Şimdi, bakın, İstanbul Bankası 
hortumlanıyor, biraz artıyor. Sonra yükseliyor, 1995'te 40 trilyon... 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Şaibe hanım nerede?!.. 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Mercümek ve Bosna parası yok bizde, ancak böyle gösterebili
yorum; olsa, projeksiyon makinesi falan getirirdim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 

BAŞKAN - Sayın Ergül, tamam efendim, süreniz bitti; saygılarınızı sunun tamam. 

Buyurun efendim. . *. 
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Ulus, bu iddiaların araştırılmasını ve hesap sorulmasını istiyor. 

Ben, Meclisi saygıyla selamlayarak, sözlerimi, büyük İnönü'nün bir sözüyle bitirmek istiyorum: 
"Namus erbabı, en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça, bu ülke için kurtuluş yoktur." 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP ve DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Böyle servet mi olur mu!.. Bu nasıl servet!. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergül. 

Sayın Hikmet Uluğbay, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 

HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller hakkında, Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca açılan Meclis soruşturması tamamlanmış ve komisyon raporu, muhalefet 
şerhleri de dahil olmak üzere; sizlere dağıtılmıştır. 

Komisyonun önüne getirilebilen bilgileri değerlendirme sonucunda ulaştığım vicdanî kanaat
lerimi açıklamak ve sizlerle paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Sizlere ve televizyonlarının 
başında bizleri izleyen vatandaşlarıma saygılarımı sunuyorum. 

Raporun 160 ilâ 268 inci sayfaları arasında yer alan muhalefet şerhim ve eklerinde, eski Baş
bakanın, Devlet Bakanı ve Başbakan olarak görev yaptığı dönemde, mal varlığında, kaynağını 
açıklayamadığı -en mütevazı hesapla- 73,6 milyar liralık bir artış yer aldığı, belgelere dayanılarak 
kanıtlanmıştır. Bu 73,6 milyar lirayı, mal bildirim dönemlerindeki kurlardan dolara çevirirsek, kay
nağı açıklanamayan mal varlığı en az 2,7 milyon dolardır. 2,7 milyon dolar da, doların bugünkü de-1 
gerinden, en az 323 milyar lira eder. 
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Ayrıca, bu süre zarfında, eski Başbakanın, eşinin ve ailece sahip oldukları şirketlerin, 3628 sa

yılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun bazı hükümlerini ihlal eden eylemleri de saptanmıştır. Eski Başbakanın eşinin ve ortağı 
oldukları şirketlerin 1991-1996 yılları arasındaki dört yılı aşkın sürede sergiledikleri yasalara aykı
rı işlemleri size 10 dakikada anlatmak bir yana, bunların bir listesini bile verebilmek mümkün de
ğildir; o nedenle, çarpıcı birkaç örnekle, değinerek geçeceğim. 

Eski Başbakanın, kaynağını açıklayamadığı mal varlığı artışı, bugünkü değerle en az 323 mil
yar liradır; hatırlatırım, dolar cinsinden en az 2,7 milyon dolardır. En az diyorum, zira, bu mikta
rın hesaplanmasında, eski Başbakanın edindiği her taşınmaz mal, tapu idaresine bildirilen değer
den, elden çıkardığı her taşınmaz malın değeri de, kendisinin komisyona beyan ettiği kıymet üze
rinden göz önüne alınmıştır. 

Diğer taraftan, Ziraat Bankasından alınan bilgiye göre, eski Başbakanın, bir yılı aşkın bir sü
redir milletvekili maaşına el sürmediği anlaşılmıştır. Buna rağmen, bu hesapta, eski Başbakanın, 
İstanbul'daki yalısının, Ankara'daki evlerinin ve Kuşadası'ndaki bağ evinin bakım, onarım ve ida
me giderleri, ailenin her türlü giyim, kuşam, tatil ve tüketim harcamaları, çocuklarının eğitim gi
derleri, eski Başbakanın milletvekili maaşıyla karşılandığı varsayılmıştır. Diğer bir deyişle, bugün
kü değerle 323 milyar liralık veya 2,7 milyon dolarlık kaynağı açıklanamayan mal varlığının he
saplanmasında, her şey, eski Başbakanın lehine yorumlanmıştır. 

Satın alınan taşınmazların o tarihteki rayiç bedelleri, tapudaki kayıtlı değerlerin çok üzerinde
dir. Dolayısıyla, komisyon, satın alınan taşınmazların rayiç bedellerini tespit etme veya ettirme yo
luna gidebilseydi, bugünkü değerle 323 milyar lira olarak hesaplanan kaynağı açıklanmamış mal 
varlığı, çok daha yüksek değerlere ulaşacaktı. 

Eski Başbakan, biraz sonra bu kürsüye çıkacak ve mal varlığında kaynağı açıklanmamış hiç
bir şey olmadığını iddia edecektir. Soruşturma komisyonuna verdiği tüm bilgiler -ikisi hariç- yap
tığım bu hesaba dahil edilmiştir. 

Dahil edilmeyenlerden birincisi, Marsan Şirketinin sahip olduğu Marso Şirketine ait hissele
rin satışından elde edilen 9,8 milyar liradır. Bu para, önce, Marsan Şirketinin sermaye artırımında 
ve sonra da Marsan tarafından Amerika Birleşik Devletlerindeki şirkete borç olarak transfer edil
miştir. Eski Başbakan, bu parayı, bir de diğer giderlerini karşılamakta kaynak olarak göstermek is
temektedir; bu nedenle, kabul edilmemiştir. Dolayısıyla, eski Başbakan, aynı parayı iki yerde kul
lanma ve kaynak gösterme çabasını sergilemiştir; kabul edilebilecek bir şey değildir. 

İkincisi ise, 25 milyar liraya sattığını iddia ettiği, inşa edilmemiş villadır. Bu satışa ilişkin no
ter. senedinin doğruluğundan ciddî biçimde şüpheyi davet edecek nedenler vardır ve bunların ayrın
tısı muhalefet şerhimde açıklanmıştır. 

Bu açıklananlar dışında, Bayan Çiller ve eşinin komisyona bildirdiği her kaynak, mal bildiri
minde yer almasa dahi, hesaplara dahil edilmiş ve ona rağmen, bugünkü değerle 323 milyar liralık 
kaynağı açıklanmamış mal varlığı ortaya çıkmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; eski Başbakan, 30 Kasım 1991 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verdiği mal bildiriminde, Amerika'daki taşınmazını gizlemiştir. Bu malı, daha sonra, 7 
Mayıs 1992 tarihinde, nasıl ve hangi yöntemlerle olduğu bilinmeyen, ancak, 3628 sayılı Kanuna 
kesinlikle aykırı bir biçimde mal bildirimi dosyasına koydurtmuştur. Eski Başbakanın, eşinin Mar
san Anonim Şirketine verdiği ve 1994 sonunda 300 bin dolara kadar yükselen alacaklarını mal bil
diriminde göstermeyerek mal gizlediği soruşturma sırasında ortaya çıkmıştır. 

Antalya-Beldibi'nde bulunan kamu arazisinde turistik tesis inşaatı için yapılan işlemlerde, es
ki Başbakanın eşinin, neredeyse, tamamına sahip olduğu şirket Turizm Bakanlığına gerçekdışı bil
dirimlerde bulunarak haksız çıkar sağlamıştır. 
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Ayrıca, Beldibi'ndeki turistik tesise ait hisselerin 10 niilyon liradan daha düşük bir değere sa

tın alındığını sizin kabul etmeniz beklenmektedir. Burada da, gerçeğe aykırı bildirimde bulunula
rak, mal gizleme fiili işlenmiştir. Diğer taraftan, muhalefet şerhini inceleyenlerin de anımsayacağı 
üzere, bu şirkete ilişkin noter senedinin sıhhatini şüpheli kılan hususlar da mevcuttur. 

Eski Başbakan ve eşinin yüzde 99,9'una sahip oldukları Marsan Şirketinin, Amerika'da satın 
aldığı şirkete.yaptığı 925 bin dolarlık borç transferiyle ilgili olarak, Marsan Şirketi ve Bay Özer 
Uçuran Çiller, bankalara, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına ve soruşturma komisyonuna serma
ye transferi diyerek, gerçeğe aykırı bilgi verme yanında, tahrif edilmiş belgeler sunmuşlardır. Özel
likle, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunulan tarihlerde, Bayan 
Çiller'in, bu Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı olduğu hatırlanırsa, durum, çok daha net 
anlaşılır. Bayan Çiller, ortağı bulunduğu şirketin, başında bulunduğu bakanlığa yalan beyanda bu
lunmasına seyirci kalrnıştır. Bu gerçek karşısında, komisyonun, bu işlemlerin ayrıntısına girerek, 
Bayan Çiller ile ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesindeki fiilin oluşup oluşmadı
ğını soruşturması gerekirdi; bu yapılmamıştır. 

Amerika'daki şirketlerden gönderilen belgelerin tercümesinde ciddî tahrifatlar yapılmıştır. Es
ki Başbakana annesinden miras kaldığı ileri sürülen 570 bin dolar, 690 bin mark ve 880 adet cum
huriyet altınının, annesinin evinde saklandığı ortaya çıkmıştır. 

BAŞKAN - 1 dakikanız var Sayın Uluğbay. 
HİKMET ULUĞBAY (Devamla)-Teşekkürler. 
Bu dövizlerin ve altınların bugünkü değeri, yaklaşık 126 milyar liradır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünüşebiliyor musunuz, bir ekonomi profesörünün, es

ki Başbakanın annesi ve eski bir banka genel müdürünün kayınvalidesi, 126 milyar liralık bir ser
veti, bilinmeyen bir süreyle evinde muhafaza etmiş ve bu açıklamayı ne akıl ne mantık ne de gü
venlik kavramı çerçevesinde kabul etmek mümkün değildir. (DSP sıralarından alkışlar) Sizin böy
le bir nakdiniz olsa ve tek başınıza yaşasanız, uykunuz kaçmadan bir gece bile evinizde muhafaza 
edebilir misiniz?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uluğbay, size son 1 dakika veriyorum; toparlayın. 
Buyurun. 
HİKMET ULUĞBAY (Devamla)-Teşekkür ederim. 
Sizin anneniz bu boyutta bir serveti evde tutmak istese, siz izin verir misiniz? Elinizi vicdanı

nıza koyup, cevabınızı kendinize veriniz. Bu mahiyeti şüpheli para da göz önüne alındığında, eski 
Başbakanın, kaynağını açıklayamadığı mal varlığı artışı yarım trilyon liraya ulaşmaktadır. Unutma
yınız; hesaplayabildiğim bu yarım trilyon liralık kaynağı açıklanamayan mal varlığı, ulaşılabilen 
belgeler ve bilgilerle tespit edilebilen boyuttur. Ulaşılamayan bilgilerin boyutu göz önüne alınırsa, 
kaynağı açıklanamayan mal varlığını varın siz hesap edin. (DSP sıralarından alkışlar) Komisyon, 
diğer bilgileri ve belgeleri derleyebilmiş olsaydı, eski Başbakanın kaynağını açıklayamadığı mal 
varlığı artışının yarım trilyondan çok daha fazla olacağı açıktı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uluğbay, efendim, süreniz bitti; lütfen, son cümlenizi söyleyip, saygıları

nızı sunar mısınız. 
HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Hay hay efendim. 
Eski Başbakan, mal varlığındaki artışları, 3628 sayılı Kanuna ve ahlaka uygun yöntemlerle 

sağladığı konusunda kendisine ve aile bireylerine güveniyorsa ve gerçekten, ifade ettiği gibi, Ulu-
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dağ'ın zirvesindeki kar kadar temiz olduğuna inanıyorsa, biraz sonra bu kürsüye gelir ve ben hesa
bımı Yüce Divanda, yani, tarafsız yargının önünde vermeye ve şaibelerden kurtulmaya hazırım der. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uluğbay. 

Sayın Yüksel Yalova, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Yalova, süreniz 10 dakika efendim. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yasama organı diliyle 
(9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde, kamuoyundaki anılışıyla da 
Sayın Çiller Ailesinin mal varlığı ile ilgili kurulan Komisyonun raporu üzerinde şahsî görüşlerimi 
yüksek dikkatlerinize sunmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; hepinizi en üstün saygıla
rımla selamlıyorum. 

"Bakınız, şunu samimî olarak söylüyorum; bugün istifa edin, yarın -farzımuhal- DYP-Refah 
Partisi koalisyonu kurulsun; geçen hafta verdiğimiz mal varlığı önergesinden vazgeçecek miyiz, 
üzerine gidecek miyiz, görürsünüz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Mahmut Nedim Bilgiç (Adıyaman) - Kurmayız sizinle... 

Hasan Ekinci (Artvin) - Hâşa!.. Allah korusun!.." 

Lütfü Esengün devam ediyor... 
"Mehmet Gözlükaya (Denizli) - Ne münasebet!.. 

Lütfü Esengün (Devamla) - Siz, bu halinizle, ortak bulamazsınız..." 
Devam ediyor... 
İSMET AT ALAY (Ardahan)-Ramazandan önceydi!.. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - işte "Lütfü Esengün ve 62 arkadaşı" deniliyor.' 

Zabıtlara geçsin: Sayın Lütfü Esengün ve 62 arkadaşının vermiş olduğu bu soruşturma öner
gesinde, şu andaki Refahyol ortaklığında görev yapan 8 sayın bakanın ismi var: Lütfü Esengün, 
Musa Demirci, Şevket Kazan, Cevat Ayhan, Necati Çelik, Ahmet Cemil Tunç, Recai Kutan, Sacit 
Günbey. 

Yine, o önergede, Refah Partisi Genel Sekreteri Sayın Oğuzhan Asiltürk, Ahmet Tekdal (Ge
nel Başkan Yardımcısı), Salih Kapusuz (Grup Başkanvekili), Temel Karamollaoğlu (Grup Başkan-
vekili), Rıza Ulucak (Genel Başkan Yardımcısı), Yasin Hatiboğlu (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili) Bir de anayasa profesörü var; Sayın Mustafa Kamalak Hocamız ve diğer milletveki
li arkadaşlarımız... 

Refah Partisinin bu Komisyondaki üyelerinin isimlerini zabıtlara geçirmem lazım: Naci Terzi 
(Erzincan), Suat Pamukçu (Bayburt), Remzi Çetin (Konya), Feti Görür (Bolu), Sıddık Altay (Ağ
rı)-

Biraz önce dikkat ettim, ne hikmetse, Sayın Çiller'i ve ailesini savunmak, hep, İzmir-Denizli-
Aydın hattına düşüyor. Doğru Yol Partisine mensup iki arkadaşım, İzmir Milletvekili Hasan De
nizkurdu arkadaşım ve hemşerim Sayın Ali Rıza Gönül Beyefendi konuşmalarını yaptılar. Ben sa
at tuttum, Sayın Hasan Denizkurdu 9 dakika 6 saniye geçtikten sonra, Pakdemirli'nin muhalefet 
şerhini bitirdi; ama, Sayın Çiller'le ilgili, Allah rızası için, "suçludur, doğrudur" ya da "suçsuzdur, 
yanlıştır" gibi hiçbir söz söyleyemedi. Sayın Ali Rıza Gönül, suç duyurusundan bahsetti; onda da, 
baktım, siyasî midir, adlî midir teorik tartışması ki, benim de yanıtlamakla -gerçekten doğru söy
lüyorsunuz- yükümlü olduğum... Ben de size, şimdi bir yükümlülüğü burada hatırlatıyorum: "Bu 
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dünyada halkın divanında, öteki dünyada Hakkın divanında" demiştim. Aydın'da, Türkiye'nin baş
ka yerlerinde, dünyanın başka hangi köşesinde olursa olsun, bu belgeleri... Ama, ben, bir de şart 
söyleyeceğim: Mesela, Soruşturma Komisyonundaki şahsın ismi Sayın Tansu Çiller diye, ben, bir 
önyargının esiri hiç olmadım; bu, bir başka sayın lider de olabilirdi. Sayın Mesut Yılmaz hakkın
da olsaydı, bu Komisyon çerçevesinde aynı çalışmayı yaptıktan sonra, ben, aynı oyumu izhar eder
dim. Sayın Erbakan'm 148 küsur kilo altınıyla ilgili önerge verildiği zaman, nasıl "hukuka aykırı
dır, zaman aşımı vardır" demişsem, TEDAŞ'la ilgili olarak, nasıl "bu önergeye karşıyım" demiş
sem ve dün de, o şekilde, o doğrultuda oy kullanmışsam; niye; şundan ötürü: Hüseyin Cahit, istik
lal mahkemesinde yargılanırken, Savcı Necip Ali'ye, "sizin için, Sayın Savcı, çoluğunuzun çocu
ğunuzun, eşinizin durumu probleminiz olabilir; ama, bu memleketin problemi adalet namusudur" 
diyor, "adaletin namusunu kanıtlamaktır" diyor. 

Bakınız sayın milletvekilleri, Danton ile Robespierre'i herkes duydu; beraber Fransız İhtilali
ni yapan iki arkadaş, iki ortak diyelim siyaseten. Danton'un Robespierre'e söylediğini bilir misiniz 
"Tarih, belki senin cinayetlerini affedecektir; ama, hırsızlıklarını asla" (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) Biz, Komisyonda ne yaptık; bazen, dil sürçmesi nedeniyle, diğer arkadaşları
mız "sanık" sözünü kullandıklarında, ben itiraz ettim. Niçin; çünkü, Anayasada "suçluluğu hükmen 
sabit oluncaya kadar kimseye suçlu muamelesi yapılmaz, o tanım öngörülmez" deniliyor. . 

Ben, şimdi, Sayın Ali Rıza Gönül arkadaşıma, hukukî mi siyasî mi meselesine gelmeden ön
ce, izin verin, kendi bölgemizden -kaderin cilvesi- Yemezzade Süleyman Rüşdî vardır, bizim Ay-
dın'ın Karacasu İlçesinde 19 uncu Yüzyılda yaşamış bir din âlimidir, bir tasavvuf üstadıdır: 

"Bir eser ko cihanda, nâsını hoş andıra 
Şol amelden geç ki, ukbada seni utandıra" diyor. , 

Yani "dünyada insanlarını, halkını iyiliklerle andıracak bir eser bırak; yarın seni Allah'ın hu
zurunda utandıracak işlerden, niyetlerden de vazgeç" diyor. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, biz, bugün sadece Sayın Çiller'i yargılayan konumunda değiliz, 
sakın öyle bir yanılgıya kapılmayın. O yanılgıya ben kapılmadığım için de hiç kimsenin vicdanına 
filan hitap etmeyeceğim. Aslında, burada yargılayan biz gibi görünüyoruz oylarımızla; ama, esas 
yargılanan biziz. Kim mi bizi yargılıyor; söyleyeyim: "Allah devlete zeval vermesin" diyen, na
muslu, haysiyetli, belki 60 küsur milyon insan bizi burada ibretle izliyor. (ANAP, DSP ve CHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, aynı şekilde "devletin malı deniz, yemeyen -affınıza sı
ğınırım- domuz" diyen bir avuç soysuz ve kansız da bizi burada ümitle izliyor. (ANAP, DSP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

O zaman, bizim bu yargılama sırasında, hem bu salonda hem bu salon dışında; ama, daha 
önemlisi -yaşadığımız süre içinde de demiyorum- o sizin inandığınız, öteki büyük kavram olan ila
hî adalet karşısındaki yargılanmamızda kişiliğimiz, şahsiyetimiz... 

MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Sadece bize söyleme. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Herkese söylüyorum, dilerseniz kendime söylüyorum, ha
reket tarzım için söylüyorum; ben, hiç öyle şahsiyetlerle filan uğraşmam, hiç öyle bir şeyim yok. 
Zaten, sabretseydiniz ona gelecektim; biz burada sadece bir oylama yapmıyoruz; biz burada bir zih
niyetin tartışmasını yapıyoruz, bir ahlak anlayışının sorgulamasını yapıyoruz. Niye; söyleyeyim, 
sebep gayet basit: Siz, bir iddianame getirdiniz, işte, yazılı; "(9/4) esas numaralı Komisyon rapo
runun önergesi." Başta yazılı; ne diyorsunuz: "Kanuna ve genel ahlaka aykırı mal edinmek." Doğ
rudur, yanlıştır. 
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Sayın milletvekilleri, bu iddia ya doğrudur ya da değildir. Eğer, bu önergedeki iddialar doğru 

ise, o zaman size sorarlar; neden siyasî ortaklık kurdunuz?!. Sayın Ali Rıza Gönül, bana değil, ken
dinize ve arkadaşlarınıza soracaksınız; siyasî mi, adlî mi?.. 

Ben, söylüyorum, Komisyonda da söyledim; siyasî çalışıyor dedim. Niçin: "Koalisyon ortak
larına düşen 8 üyelik var; başkan bizden olacak, başkanvekili bizden olacak, şu bu bizden olacak" 
dediler. Dedim ki, hukukîdir. Eğerformel hukuk, biçimsel hukuk anlamında anlıyorsanız, hukukî
dir; ama, demokratik değildir dedim. Niçin: Bu soruşturma komisyonlarında adlî yetkiler kullanı
lıyor. DYP'li sayın üyelerin verdikleri raporlarda, Sayın Özer Çiller'in ve Sayın Tansu Çiller'in gön
derdiği tüm raporlarda ve Çiller Ailesinin avukatı sıfatıyla orada yetkili olarak görüş bildiren tüm 
avukatların raporlarında, baştan sonra kadar, komisyonun yetkileri tartışıldı. Oysa,. İçtüzüğün 111 
inci maddesinde, bu komisyonun, Meclis soruşturma komisyonunun yetkileri belli; "bütün kamu
sal, özel kurumlardan bilgi, belge isteyebilir; el koyabilir" deniliyor. Sayın Hasan Denizkurdu ar
kadaşıma sormak gerekir; öyle gündemdışı konuşma konusu gibi, böyle olmalıymış soruşturma ko
misyonları... Olsa iyi mi olur; olur... 

BAŞKAN - 1 dakikanız var Sayın Yalova. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Peki, efendim, ben, hepsini 10 dakikaya sığdırabilecek ma

harette değilim; ama Sayın Hikmet Uluğbay ve Sayın Sabri Ergül arkadaşlarımı da bir şeyde uya
racağım: Haksızlık ediyorsunuz; öyle 40 trilyon falan diyerek haksizlik etmeyin. Ayrıca, bir şeyi 
biliniz ki, bunlar; aysberkin üstte kalan kısmı; aysberkin üstte kalan kısmıyla uğraşıyoruz. 

Ben, şimdi, diyorum ki burada, bu devletin, bu toplumun geçmişinde, Hazreti Ömer'in en bü
yük komutanlarından olan Halid bin Velid, Hakkın rahmetine kavuştuğu vakit, geride, bir kılıç... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Yalova, süreniz bitti; 1 dakika eksüre veriyorum, tamamlayın. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)-Teşekkür ediyorum. 

...ve bir at bırakmış; öyle, dolardır, yattır, kattır filan bırakmamış; bir kılıç ve bir at... Bu top
lumun geçmişinde bu adalet duygusu var. 

Sayın milletvekilleri, seçin; kendinizi yargılatırken, bu millete yargılatırken, adalet kavramı 
karşısında yargılatmanızı yaparken, seçin; haysiyetinize, şahsiyetinize hangisi uyuyorsa, seçin; si
yaset diyorsanız, siyaseti seçin; adaletin onuru büyüktür, faziletlidir diyorsanız, onu seçin ve ken
dinizi tarih önünde, bu millet önünde yargılatın. 

Dilerim ki, bu adalet sınavından, bu haysiyet ve şahsiyet sınavından, Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki milletvekili olma onuruna ermiş üyelerin büyük bir çoğunluğu -keşke mümkün olsa 
hepsi- başarıyla çıksın, alnı ak çıksın, başı dik çıksın. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalova. 

Sayın Yusuf Namoğlu, buyurun. 

Süreniz 10 dakika efendim. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; (9/4) esas numaralı Ko
misyonun raporu üzerinde şahsım adına görüşlerimi belirteceğim; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım,'biraz evvel arkadaşlarım da ifade ettiler, benim de biraz sonra açıkla
yacağım rakamlar, bir buz dağının tepesinde olan tepeciğidir. 
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Yine, bir bankanın yapmış olduğu araştırmada, Türkiye'nin zenginler sıralamasında, 40 trilyon 

ile 60 trilyon lira arasında mal varlığı olanlar sıralamasında Sayın Çillerler olduğunu hepiniz bil
mektesiniz. 

Değerli arkadaşlarım, ben, biraz evvelki ifademde, sizlere somut ve net bilgiler vereceğim de
dim; hatta, öyle ki, sizlere, bu ne kadar kırmızıysa, bu kırmızıyla, bu ne kadar beyaz ise, bu beyaz 
arasındaki kırmızı-beyaz farkı kadar net rakamlar vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuzun yaptığı çalışmalarda, 30.11.19-91 ve 28.2.1996 anne
lerinin ölümünden kalan dövizlerin repo gelirlerinden yararlanmaya başladığı tarihe kadar; yani, 
Çillerlerin gelirlerini somut olarak söylüyorum. Bu somut rakamlarıma Sayın Komisyon Başkanı
nın ve Komisyon üyelerinin itirazları varsa, lütfen çıksınlar, burada söylesinler. 

Değerli arkadaşlar, 13.9.1992 tarihinde Metaş AŞ'den alınan 2,5 milyar lira, o günün döviz 
karşılığı 277 bin dolar. Bu, noter tespitli olan. 

13.9.1993'te Marso AŞ satışından 2 199 990 000 lira; yani, döviz karşılığı 151 750 dolar. Bu 
da satış sözleşmesinde bellidir. 

Yine, Aralık 1995'te Bodrum'da satmış oldukları dairenin geliri 210 milyon lira. 

Bunların toplam gelir değeri döviz bazı üzerinden 432 250 dolardır. 

Şimdi, bu tarihler arasındaki somut, net giderleri söylüyorum: 

31.12.1992'de Marso AŞ'ye 1 383 384 000 lira; yani, 162 350 dolar. Muhasebe kayıtlarında 
mevcut. 

31.12.1992'de yine Marso AŞ'ye 12 600 dolar. Yine, muhasebe kayıtlarında mevcut. -
28.12.1993'te Bilger Duruman'a 170 500 dolar. Kendi beyanlarıdır. 
30.4.1993'te Bilkent konutlarına 3 milyar 932 milyon lira; yani, 357 454 dolar. Banka açıkla

ması. 
22.2.1993'te 18 inci Dönem Yapı Kooperatifine toplam 11 bin dolar. 

31.12.1995'te Marsan AŞ'ye 13 619 692 076 lira; bu da 226 600 dolar... 

14.4.1995'te Suna Pelister'e 2 milyar karşılığı 46 500 dolar. 
30.1.1996'da Yeniköy'de bina ve arsa alımına 10 milyar 500 milyon karşılığı 169 355 dolar. 
29.5.1995'te Bolu-Tatarlar'da arsa alımına 3 milyar 239 milyon lira karşılığı 73 613 dolar; bu 

da tapu kaydı. 
Bütün bunların toplamı 1 230 450 dolar, v 
Gelir-gider farkını aldığınızda, 798 200 dolar; yani, bugünkü değerle 96,5 milyar lira. Bu, kar

şılığı olmayan -yani, 3628 sayılı Yasanın 4 üncü maddesine göre'kaynağı belli olmayan- servet ar
tışıdır, ispat edilemeyen servet artışıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yine, mal beyanlarında bildirilmeyen, Mal Bildirim Yasasının ihlal edil
diği, 1992'de Metaş'a verilen 2,5 milyar,. Marsan'a verilen, Marso'ya verilen.. Ayrıca, bunların top
lamları 599 823 dolar; yani, karşılığı 72 milyar. Ayrıca, 28.8.1996'da Aytaş AŞ' ye 11 milyar; 
1.11.1996'da Aytaş'a 10 milyar; Yeniköy'de alınan arsa ve bina 10,5 milyar; yine, Sarıyer-Uskum-
ruköy'da noter satışıyla satılan bir villa, 25 milyar... Bunlar, Mal Bildirimi Yasasına göre bildirimi 
yapılmayan konulardır. 

Ayrıca, repo gelirleri var; bir iki örnek vermek istiyorum: 28.2.1996'da 25 milyar 287 milyon; 
14.5.1996'da 9 milyar; 10.7.1996'da 10 milyar; 27.8.1996'da 20 milyar; 1.10.1996'da 20 milyar... 
Bunlar, mal bildiriminde verilmemiş; 3628 sayılı Yasa ihlal edilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî, bunlar, ülkemizde olan konulan. Gelelim, bir de GCD'nin ve Çil-

lerlerin Amerika'da sahip olduğu mallara. 

Değerli arkadaşlarım, bunların toplam değeri 4 milyon 678 bin dolardır. 4 milyon 678 bin do
lardan 1988'de almış oldukları ev ve "925 bin dolar gönderdik" dedikleri meblağı düştüğümüzde 3 
milyon 578 bin dolarlık; bugünkü değerle 403 milyar liralık, kaynağı açıklanmayan, bir servet 
Amerika'dadır. 

Bununla ilgili çeşitli sorular sorduk-Örneğin, GCD Şirketinin Amerika'daki sermayesi 100 bin 
dolardır. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, şuraya bakın... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen gürültü etmeyelim efendim... Rica ediyorum... 

Buyurun. 

YUSUF NAMOGLU (Devamla) - Bilançoda, hissedarlara borç olarak 925 bin dolar gözük
mektedir. Aradaki 925 bin dolar sermaye transferi değil, borç gönderilmiştir. Çillerler sermaye 
transferi diye borç transferi yaparak, devletin kurumlarını kandırarak suç işlemiştir. 

Yasaya göre bilgisi olması gereken Merkez Bankasının bilgisi yoktur, kayıtlarında da yoktur. 
İRS 1120 formlarında, 1994 malî yılında hissedarlara 400 bin dolar risturn verildiği gösterilmiştir. 
Marsan AŞ kayıtlarında böyle bir meblağın kaydı yoktur. Türkiye'ye transferi gözüken bu dövizler 
nerededir? 

İRS formlarında banka kredisi 2 milyon 825 bin dolar gözüküyor. GCD veya Salem Oteli üze
rinde hiçbir ipotek yoktur. Bu soru, 25.12.1996'da GCD sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Özer Uçuran Çiller'e soruldu ve İçtüzüğün 111 inci maddesine göre, belgelenmesi istendi; belge- -
lenmedi. Krediyi veren kim? Hangi tarihte, şartları nedir? Bunlar bilinmiyor. Bizler komisyon üye
leri olarak bilmediğimiz gibi, Komisyon Başkanı Sayın Terzi'de bilmiyor. 

ABD'deki malların bu değerlerinin araştırılması için neler yapılmıştır? Maalesef, doğru dürüst 
bir araştırma yapılmamıştır. 

Buna bir örnek daha vermek istiyorum. Yine, ABD'de, yalnız Salem Oteli yoktur. Bizlere su
nulmaya çalışılan, Salem Otelin İRS formlarıdır... 

BAŞKAN - Sayın Namoğlu, 1 dakikanız var efendim. . ' • ' . . 
YUSUF NAMOĞLU (Devamla) - Oysa, GCD'nin, biri Hocksett Nevv Hampshire'da Granite 

Hills iş merkezi, diğeri Nevv Hampshire'daki 18 daireli apartman olmak üzere, iki mülkü daha vardır. 
HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Sayın Başkan, şuraya bak, şuraya!... 
BAŞKAN - Orada bir şey yok... 
YUSUF NAMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, Komisyon Başkanı Sayın Ter-

zi'ye söylüyorum. Biraz evvel de bahsettikleri gibi, sizlerin bana vermiş olduğunuz, yetkiyle, bu 
Meclis ve halk adına gerçekleri ortaya çıkarmak için araştırma yapmak üzere Amerika'da girişim
lerde bulundum; ama, maalesef, Sayın Terzi, kendi ifadelerinde -ki, araştırma ve soruşturma ko
misyonları diye geçen komisyonları "komite" diye isimlendiriyor elimdeki belgelerde- böyle bir 
suçun olmadığını, böyle bir yetkinin olmadığını, komite komite diyerek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Size 1 dakika eksüre veriyorum Sayın Namoğlu; lütfen toparlayın. 
YUSUF NAMOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, inanıyorum ki, Sayın Terzi, bunu 

kendisi yazmadı; çünkü, kendisi yazsa "komite" ifadesini kullanmaz "soruşturma komisyonu" ifa
desini kullanır. Önüne konulmuş, imzalanmış, oralara gönderilmiştir. 
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Bu bakımdan, 63 imzayla önergeyi veren sayın Refah Partililere söylüyorum: Bu önergeyi ver

diniz. Konuşmamın başından beri kırmızı ve beyaz kadar net olan olayları sıralıyorum ve biraz son
ra da oylarınızı göreceğiz; kamuoyu ve Türk halkı da görecektir. Hep beraber değerlendireceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Namoğlu. 

Sayın Komisyon konuşmayacağını bildirmişti. (ANAP sıralarından "Komisyon konuşsun" 
sesleri) Arkadaşlar, bir susun bakalım canım!.. 

Sayın milletvekilleri, önerge üzerinde milletvekillerinin yaptıkları kişisel konuşmalar bitmiş
tir; Komisyon da konuşmayacağını bildirmiştir. 

Hakkında soruşturma istenen Sayın eski Başbakan da, konuşmak istediğine dair bize bir bilgi 
ulaşmadığına göre, konuşmayacak demektir. 

SABRİ ERGÜL (İzmir)-Şaibe Hanım nerede?! 
BAŞKAN - Bu itibarla, soruşturma raporu üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Malumunuz olduğu üzere, Soruşturma Komisyonunda, Yüce Divana sevk etmeme yönünde 
bir rapor düzenlenmiştir; yani, soruşturma önergesinin reddi yönünde verilmiştir. Biliyorsunuz, İç
tüzüğümüzün 112 nci maddesinde "Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporları
nın reddi, ancak, Yüce Divana şevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanaca
ğını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur" hükmü vardın Bu konuda iki tane önerge var
dır. Dolayısıyla, bu önergeler, İçtüzüğün 112 nci maddesinde... 

SABRİ ERGÜL (İzmir) - Şaibe Hanım geliyor mu?! 
BAŞKAN- Efendim?.. 

SABRİ ERGÜL (İzmir) - Konuşacaklar mı? 
BAŞKAN - Efendim, önergeleri okuyacağız... 
Böyle bir önerge verildiği zaman, bu önergeleri -raporu değil de- İçtüzüğün 112 nci maddesi

ne göre oylayacağız. Bu önergelerin oylanması sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplan
tı yetersayısının olması ve 276 kabul oyunu bulmaması halinde rapor kabul edilmiş olur ve Yüce 
Divana sevk istemi reddedilmiş olur. Eğer, önerge, 276 veya daha fazla açık oy alırsa, o zaman, il
gili, Yüce Divana sevk edilmiş olur; ancak, kabul oyunun 276'nın altında olması ve toplantı yeter-. 
sayısının bulunması halinde, oylama, muteber addedilecek; toplantı yetersayısına ulaşılmadığı tak
dirde, bu oylama, tekrarlanacaktır. 

Şimdi, bu önergeleri okutup, oylatacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

213 sıra sayılı ve (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunda, eski Başba
kan Tansu Çiller'in, yeterli delil elde edilmediği ve suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Yü
ce Divana şevkine gerek olmadığına oy çokluğuyla karar verildiği belirtilmiştir. 

Komisyon raporunda yer alan muhalefet şerhlerinde de ifade edildiği gibi: 

a) 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanununun 4 üncü maddesi "Kanuna ve genel ahlaka uygun ola
rak sağlandığı ispat edilemeyen mallar bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır" de
mek suretiyle ispat mükellefiyetinin, hakkında soruşturma yürütülene ait olduğunu açıkça hükme 
bağlamıştır. 

Hakkında soruşturma yürütülen eski Başbakan Tansu Çiller ve eşi, sahip oldukları mal varlık
larının önemli bir bölümünü kanuna ve genel ahlaka uygun olarak sağladıklarını ispat edememiş-
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lerdir. Mal varlıklarında meydana gelen bu artış, 3628 sayılı Kanunun 11, 12 ve 13 üncü maddele
rine muhalefet suçunu oluşturmakta, aynı zamanda, Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesindeki 
"görevi kötüye kullanma" kapsamında mütalaa edilmektedir. 

b) Yine, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen süre içerisinde mal bildiriminde bulunma
mışlardır. 

c) Aynı kanunun 5 nci maddesinde öngörülen düzenlemeye aykırı olarak eksik mal bildirimin
de bulunmuşlar, daha sonra bu eksikliği yasaya aykırı olarak düzeltmeye kalkmışlardır. 

d) Soruşturma, eksik ve hukuka aykırı olarak yapılmıştır. 

Suç teşkil eden bu sebeplerden dolayı, eski Başbakan Tansu Çiller'in, 3628 sayılı Kanunun 11, 
12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine, ayrıca Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre cezalan
dırılması istemiyle Yüce Divana şevkine karar verilmesi hususunun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 112 nci maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
I. Eyyüp Cenap Gülpınar (Şanlıurfa) 

,2. Mehmet Salih Yıldırım (Şırnak) 
3. İrfan Demiralp (Samsun) 

4. Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 
5. Halit Dumankaya (İstanbul) 
6. Ahmet Alkan (Konya) 
7. Emin Kul (İstanbul) 
8. Halil İbrahim Özsoy (Afyon) 

9. Yusuf Pamuk (İstanbul) 
10. Ömer Ertaş (Mardin) 

II. İbrahim Yaşar Dedelek (Eskişehir) 

12. Süleyman Hatinoğlu (Artvin) 
13. Yaşar Eryılmaz (Ağrı) 

14. Ahmet Kabil (Rize) \ 
15. Enis Sülün (Tekirdağ) 
16. Metin Öney (İzmir) 

17. Yusuf Ekinci (Burdur) 

18. Nabi Poyraz (Ordu) 

19. Mustafa Cumhur Ersümer (Çanakkale) 
20. Yaşar Okuyan (Yalova) 
21. Necati Güllülü (Erzurum) 
22. Zeki Çakan (Bartın) 
23. Recep Mızrak (Kırıkkale) 
24. Aslan Ali Hatipoğlu (Amasya) 
25. Levent Mıstıkoğlu (Hatay) 

26. Şükrü Yürür (Ordu) 
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27. Sami Küçükbaşkan (Antalya) 
28. Mehmet Keçeciler (Konya) 
29. Mehmet Sağdıç (Ankara) 

30. Abbas İnceayan (Bolu) 

31. Biltekin Özdemir (Samsun) 

32. Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) 

33. İrfan Köksalan (Ankara) 
34. Refik Araş (istanbul) 

35. Ülkü Güney (Bayburt) 

36. İbrahim Cebi (Trabzon) 
37. Hüsnü Doğan (İstanbul) 
38. Rüşdü Saraçoğlu (İzmir) " 
39. A. Ahat Andican (İstanbul) 

40. Adil Aşırım (İğdır) 
41. Esat Bütün (Kahramanmaraş) 

42. Edip Safder Gaydalı (Bitlis) • 

43. Mete Bülgün (Çankırı) 
44. Ali Talip Özdemir (İstanbul) 
45. Işın Çelebi (İzmir) 
46. Cemal Alişan (Samsun) 
47. Abdulkadir Baş (Nevşehir) 
48. Nizamettin Sevgili (Siirt) 

49. Ataullah Hamidi (Batman) 
50. Ali Doğan (Kahramanmaraş) 
51. Seyit Eyyüpoğlu (Şanlıurfa) 

52. Nejat Arseven (Ankara) 

53. Miraç Akdoğan (Malatya) 

54. Adem Yıldız (Samsun) 
55. Naim Geylani (Hakkâri) 

56. Süha Tanık (İzmir) 
57. Sümer Oral (Manisa) 
58. Feridun Pehlivan (Bursa) 
59. Abdullah Akarsu (Manisa) 
60. Yılmaz Karakoyunlu (İstanbul) 
61. Eyüp Aşık (Trabzon) 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
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Önergede de ifade edildiği gibi (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporun

da eski Başbakan Tansu Çiller'in yeterli delil elde edilmediği ve suçun unsurlarının oluşmadığı ge
rekçesiyle Yüce Divana şevkine gerek olmadığına oy çokluğuyla karar verildiği belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası "Komisyonun 
Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana şevke dair verilen ve 
sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün" hük
münü amirdir. Bu hüküm gereğince, Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkini öngören bu önergemiz 
Sayın Başkanlığa verilmiştir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanuna veya genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı id

diasıyla eski Başbakan Tansu Çiller hakkında açılmış bulunan Meclis soruşturması sonucunda, 213 
sıra sayılı ve (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu raporuyla eski Başbakan Tansu 
Çiller'in Yüce Divana şevkine gerek olmadığına karar verilmiştir. v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğin
ce, Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporun reddinin ve Tansu Çiller'in görevini kötüye kul
lanma suçunu işlemesi nedeniyle Türk Ceza Kanununun 240 inci, mal varlığını kanuna ve genel 
ahlaka uygun şekilde elde etmemesi ve kanuna uygun bir biçimde mal bildiriminde bulunmaması 
nedeniyle 3628 numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununun 13,14 ve 15 inci maddelerini çiğnediği gerekçesiyle Yüce Divana şevkinin Genel Kurul
ca karara bağlanmasını saygılarımla dilerim. 

. Sabri Ergül 
İzmir 

Gerekçe: 
Önergede de ifade edildiği gibi, (9/4) esas numaralı ve 213 sıra sayılı Meclis Soruşturması Ko

misyonunun raporunda, eski Başbakan Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkine gerek olmadığına oy 
çokluğuyla karar verilmiştir; ancak, raporun muhalefet şerhlerinden, Tansu Çiller'in görevini kötü
ye kullanarak, kanuna ve genel ahlaka aykırı biçimde mal edinmek suçunu işlediğine ilişkin kuş
kuların giderilememiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Soruşturma Komisyonu raporunun red
di ve eski Başbakan Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkine karar verilmesi gereği duyulmuş ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 112 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince bu önergemiz 
Sayın Başkanlığa verilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu verilen iki önerge de aynı mahiyettedir. Dün de aynı iş
lemleri yaptık. İkisini birleştirerek işleme koyacağım. 

Bu iki önergeyi, şimdi, açık oyunuza sunacağım. 
Biraz önce de belirttiğim üzere, eğer açık oylama sonucunda bu önergeler 276 veya daha faz

la oy alırsa, eski Başbakan Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana şevki kabul edilmiş olur ve soruş
turma raporu reddedilmiş olur; eğer 276'nın altında bir oy alır ve toplantı yetersayısını aşarsa, bu 
oylama muteber olur, ama, ilgili, Yüce Divana sevk edilmemiş olur; eğer oylamaya katılan millet
vekili sayısı toplantı yetersayısı olan 184 kişinin altındaysa, oylama tekrarlanır. 

Şimdi, malumunuz olduğu üzere, açık oylamanın biçimi üç tanedir. Biz bu oylamanın açık oy
lama biçimini, şimdi, Yüce Kurulun kararıyla tespit edeceğiz. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
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HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Allah rızası için say, Allah rızası için!.. 
BAŞKAN - Biz kendi rızamız için sayıyoruz, başkasının rızası için saymıyoruz. (ANAP sıra

larından "Olur mu, Allah rızası için say" sesleri) Her şeyi Allah'a havale etmenin bir anlamı var 
mı?!. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması hususu kabul 
edilmiştir. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Oylanan husus önergedir. Önergeye kabul -beyaz- oyu verirseniz, ilgilinin Yüce Divana şev
ki yönünde oy kullanmış olursunuz; önergeye ret -kırmızı- oyu verirseniz, ilgilinin Yüce Divana 
şevkine mahal yoktur anlamındadır. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, adını, soyadını, seçim çevresini 
ve oyunun rengini beyaz bir kâğıda yazıp, imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. Herhangi 
biri eksik olursa, oy, geçersiz olur efendim. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Salonda bulunup da oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Bulunmadığına göre, 
oylama işlemi bitmiştir. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
2. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 57 arkadaşının, Emlak Bankası eski Genel 

Müdürü Engin Civan'in rüşvet karşılığı verdiği krediler ve çıkar temin eden bazı tasarruflarına 
karşın gerekli işlemleri yapmamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/6) Esas Numaralı Meclis soruşturması Komisyonu Ra
poru (S. Sayısı: 214) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2 nci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Be
dük ve 57 arkadaşının, Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın rüşvet karşılığı verdiği 
krediler ve çıkar temin eden bazı tasarruflarına karşın gerekli işlemleri yapmamak suretiyle göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıy
la eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında.Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. . 

Meclis Soruşturması Komisyonunun 214 sıra sayılı raporu daha önce sayın üyelere dağıtılmış 
ve ilgili eski Başbakana gönderilmiştir. 

' Rapor üzerinde komisyona, altı milletvekiline ve bir de hakkında soruşturma istenen eski Baş
bakana söz verilecektir. Milletvekillerinin konuşma süresi 10'ar dakika, komisyonun konuşma sü
resi 20 dakika ve hakkında soruşturma açılması istenen eski Başbakanın yapacağı konuşma herhan
gi bir süre sınırlamasına tabi değildir. 

Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Sayın Ertuğrul Eryılmaz, Sayın 
İlyaş Yılmazyıldız, Sayın Erkan Mumcu, Sayın Nejat Arseven, Sayın İbrahim Yılmaz, Sayın Sami 
Küçükbaşkan, Sayın Abdullah Akarsu, Sayın Zeki Çakan, Sayın Ersin Taranoğlu, Sayın Saffet Arı-
kan Bedük, Sayıp Turhan Güven. 
(1) 214 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Malumunuz olduğu üzere, sıradan, altı kişiye söz veriyoruz. 

Efendim, Komisyon konuşma yapmak istiyor mu? 
(9/6) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET 

ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Komisyon konuşma yapmak istemiyor. 

Birinci sırada Sayın Ertuğrul Eryılmaz'a iöz veriyorum. 

Sayın Eryılmaz, süreniz 10 dakikadır. 

Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ankara Milletve

kili Saffet Arıkan Bedük ve 57 arkadaşının, Emlâk Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın rüş
vet karşılığı verdiği krediler ve çıkar temin eden bazı tasarruflarına karşın gerekli işlemleri yapma
mak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci madde
sine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturma 
Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, her toplum yaşamında, o toplumu derinden sarsan ve unutulmayan 
olaylar vardır. Bu olaylar, üzülerek belirtmek gerekir ki, her zaman övünülecek olaylar olmaz. Em
lak Bankası Genel Müdürlüğünde rüşvet karşılığı yapılan işlemler dolayısıyla patlayan Civangate 
skandali da: bunlardan birisidir. Hatta, o kadar ki, buna, Türkiye'nin en büyük skandallanndan biri 
denilebilir. Bir devlet bankasının kaynakları rüşvet karşılığı bazı insanlara peşkeş çekilmiştir. 

Ancak, bu kadar büyük bir skandalin bir günde yaratılması mümkün müdür? Böyle bir skan
dalin kokusunun daha önce hissedilmemesi ve bir ülkeyi yönetenlerin bu kadar büyük bir yolsuz
luğu hissetmemelerinin mazereti olabilir mi? Bu mümkün olamayacağı için, Sayın Arıkan Bedük 
ve arkadaşları, şu iddiaları dile getirerek, zamanın Başbakanı hakkında bir soruşturma önergesi ver
mişlerdir. 

Ne idi bu iddialar: Birinci olarak, 35 milyon DM tutarındaki döviz kredisinin malî durumu fev
kalade bozuk olan, hatta, batık durumda olan Selim Edes'in bir şirketine verilmesi; ikinci olarak, 
Sayın Selim Edes'e ait ESKA Grubunun Anatepe projelerindeki payının yüzde 100 artırılmasında
ki usulsüzlük; üçüncü olarak, Mang şirketine usulsüz olarak kaynak aktarılarak bankanın zarara uğ
ratılması. 

Değerli milletvekilleri, bu kadar önemli yolsuzluklar bir günde ortaya çıkamayacağına göre, 
daha önce hissedilmemesi mümkün değildir. Bankayı kendisine bağlamış olan Başbakanın, bunla
rı hiç duymamış olması düşünülebilir mi? Bu durumda, bu duyumları edinmesi mutlak olan Baş
bakanın, Emlak Bankası yöneticileri hakkında gereken işlemleri yapması gerekmez miydi? Benim 
vicdanî kanaatim, eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın bu olaylardan haberinin olduğu şeklinde 
oluştu. 

Değerli milletvekilleri, eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz, bu olaylara karıştı demiyorum ya 
da eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz, bu işleri yapsın diye Engin Civan'a talimat verdi de demi
yorum. Benim vicdanen inandığım konu, Başbakanın bu olaylardan haberi olduğudur. 

Nitekim, zamanın Devlet Bakanı Sayın Pakdemirli de, bazı duyumlar üzerine Başbakana gi
derek, Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan'ın yaramaz birisi olduğunu ve görevden almak 
istediğini söylemiştir. Bu, Sayın Pakdemirli'nin kendi ifadesidir; ancak, Sayın eski Başbakan, bir 
bakanına "git Sayın Cumhurbaşkanına sor, o kabul ediyorsa görevden alalım" diyebilmiştir. 
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Değerli milletvekileri, eğer bir başbakan, bazı hareketlerinden kuşkulandığı bir genel müdü

rün görevden alınmasının kararını vermez ve uygulatmazsa, görevini ihmal etmiş olur. Engin Ci-
van'ın görevden alınması girişiminin Cumhurbaşkanınca onaylanmama ihtimalinin olması, bu kişi 
hakkında başka bir işlem yapılmamasını da gerektirmez. Önce, kararnamenin hazırlanıp Cumhur
başkanına gönderilmesi gerekir. Bunun yanında, banka genel müdürünün işlemleri üzerine yoğun 
bir denetim başlatılması gerekir. Gerekirse, o kişinin açığa alınması söz konusu olabilir. Alacaktık; 
ama, alamadık gibi... Bir günde 50 bürokratı görevden alan bir iktidar, Engin Civan'ı niçin görev
den almadı? 

Emlak Bankasında belirttiğimiz yolsuzluklar olurken, bu işlemlerden hiçbirine başvurulma
mıştır. Bu durum karşısında, eski Başbakanın görevini ihmal ettiği şeklindeki görüş güç kazanmak
tadır. Kaldı ki, Sayın Başbakanın, Emlak Bankasında olup bitenleri öğrenmesi için sadece devlet
ten gelecek bilgilere de ihtiyacı yoktur. Eski Başbakanın kardeşi, iş dünyasının tanınmış bir sima
sıdır ve bankacılık sektöründe olup bitenlerden haberdardır. Zaten, eski Başbakan da, Emlak Ban
kasıyla ilgili duyumları alınca, kardeşini çağırarak bilgi almıştır. Demek ki, eski Başbakanın Em
lak Bankasındaki yolsuzluklardan haberdar olma ihtimali çok yüksektir. Kardeşini çağırarak, Em
lak Bankası Genel Müdürü nasıl birisidir diye sorabilen bir Başbakan ya da kardeşini göndererek, 
Engin Civan'la konuşturan eski Sayın Başbakan, Emlak Bankasındaki yolsuzluklardan haberdar 
değilim diyemez. 

Bir daha tekrar ediyorum ki, işte bu nedenlerle, eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz, yolsuz
luklar yapan ve bu yolsuzluklarına kendi Başbakanlığı döneminde de devam eden Emlak Bankası 
eski Genel Müdürü Engin Civan'ı görevden almayarak, görevini ihmal etmiştir. Soruşturma komis
yonu tarafından dinlenen eski Sayın Bakan ve eski Sayın Başbakanın beyanları -Engin Civan'ı gö
revden almak için hiçbir gayret göstermemekle beraber, Emlak Konutu, Emlak Bankasından ayıra
rak, hiç değilse, buradaki yolsuzlukların önüne geçme gayreti- bu konudaki kanaatimizi güçlendir
mektedir. 

Emlakbanka bağlı Emlak Konutun Genel Müdürü görevden alınıp da, hakkındaki bazı konu
lar Sayın Başbakana bizzat Sayın Pakdemirli tarafından iletildiği halde Emlak Bankası Genel Mü
dürünün niçin görevden alınmadığı hususunu takdirlerinize sunuyorum. 

Bu nedenle, eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın, Başbakanlığı döneminde yolsuzluklar ya
pan Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ı görevden veya açığa almayarak veyahut di
ğer vesayet yetkilerini kullanmayarak görevini ihmal suçunun unsurları oluşmuştur. Sayın Mesut 
Yılmaz, Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinde tanımlanan görevini ihmal suçunun, aslî ve 
müşterek faili durumundadır. 

Çok değerli milletvekilleri, burada Genel Başkanımız Profesör Sayın Tansu Çiller hakkında 
mal varlığıyla ilgili soruşturma komisyonu raporu üzerinde yapılan konuşmalarda ağır ithamlarda 
bulunuldu. Ben, buradan bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bu konularda "benim memurum işini bi
lir" türünden birçok beyanların verildiği devir hangi iktidar dönemine aittir?! Bunu takdirlerinize 
arz ediyor, Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Efyılmaz. 

1. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 62 arkadaşının, kanuna veya genel ahlaka aykırı 
şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemin Türk Ceza Kanununun 240 
ve 3628 numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 
13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclis so-
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ruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Ra
poru (S. Sayısı: 213 ve 213'e ek) (Devam) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, eski Başbakan Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkine dair ve
rilen önergelerin yapılan açık oylamasına 534 sayın milletvekili katılmış; 262 kabul, 271(x) ret, 1 
de çekimser oy verilmek suretiyle bu birleştirilen önergeler reddedilmiştir. Böylece, eski Başbakan 
Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkine gerek kalmamıştır; yani, bu konuda düzenlenen soruş
turma komisyonu raporu benimsenmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Alkışla, alkışla! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunda otur
duğumuzu unutmayalım. Karşılıklı söz atmaya gerek yok, Genel Kurulun takdiri efendim. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Nerede oturduğumuzu biliyoruz. 
İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Kararlara saygılı oluruz Sayın Başkan. 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Muhalefet size kaldı! (BTP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Burası sohbet yeri değil. 

2. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 57 arkadaşının, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü Engin Civan'in rüşvet karşılığı verdiği krediler ve çıkar temin eden bazı tasarruflarına 
karşın gerekli işlemleri yapmamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Meclis 

v soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/6) Esas Numaralı Meclis soruşturması Komisyonu 
Raporu (S. Sayısı: 214) (Devam) 

BAŞKAN - İkinci konuşmacı, Sayın İlyas Yılmazyıldız. 

Sayın Yılmazyıldız, süreniz 10 dakikadır. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başla
madan önce, hepinize en içten saygılarımı sunarım. 

Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın rüşvet karşılığı verdiği krediler ve çıkar te
min eden bazı tasarruflarına karşın gerekli işlemleri yapmamak suretiyle görevini kötüye kullandı
ğı gerekçesiyle eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkındaki (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu raporu hakkında kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Kurulan soruşturma komisyonunun bir üyesi olarak dört ay süreyle görev yaptım. Teklifi ve
renleri dinledik; ayrıca, komisyon çalışmaları sırasında, eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Ba
kan Ekrem Pakdemirli'yi de dinledik. Engin Civan, Amerika'dan getirilerek, Emlak Bankasını, mil
letin parasını hortumlamak üzere, dönemin iktidarı tarafından, İl Ocak 1989-3 Ocak 1992 tarihle
ri arasında, Emlak Bankasının başına genel müdür olarak atanmıştır. 

TAHSİN IRMAK (Sivas) - Prens... Prens. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Engin Civan, Emlak Bankasının başına getirildiğinde, 
Sayın Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakanıdır, o zamanki hükümetin bir üyesidir. Engin Civan'ın mah
kûmiyetle neticelenen rüşvet alma suçunu işlediği Ocak-Şubat 1991 tarihlerinde, eski Başbakan 
Mesut Yılmaz, yine aynı hükümetin üyesidir. Dahası, rüşvetle işlem yapan Engin Civan, genel mü
dür olarak çalmaya devam ederken, 23.6.1991-20.11.1991 tarihleri arasında Mesut Yılmaz Başba
kanlık yapmış, Engin Civan da, rahat rahat, rüşvetle usulsüz işlem yapmaya devam etmiştir. 

(1) Açık oy tablosu tutanağa eklidir. 
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Yine, eski Başbakan, komisyona verdiği ifadede "bana göre, 1989'da yapılan tasarruf, benim 

benimsediğim, benim desteklediğim bir tasarruf değildi. Bana göre, Emlak Bankası gibi büyük bir 
kurumun, kendi bünyesinde genel müdür çıkarması daha doğru olurdu; ama, bu, benden önceki Sa
yın Başbakanın ve Hükümetin bir takdiriydi" derken, yine komisyonda verdiği ifadesinde "ben, o 
tarihte Dışişleri Bakanıydım" diye itirafta bulunduğu halde, o zamanki hükümet üyesi olduğunu 
unutarak, sorumluluğundan kaçmak istiyor. 

Desteklemediği bir tasarruf olduğunu söylediği halde, eski Başbakan Mesut Yılmaz, Başba
kanlığa atandığı zaman, bu düşüncesini unutuyor. Neden; Engin Civan ve şürekâsı çalmaya devam 
etsin diye, "çamur üzerinde oturmam" diyen eski Başbakan koltuğunu korusun diye... 

Ona buna, ağzını doldurarak, hırsız diyerek başkasını itham edenler, önce "benim memurum 
işini bilir" diyerek hırsızlığı yasallaştırmalarının hesabını vermelidirler. (DYP sıralarından alkışlar) 
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hükümet üyesi olduğu dönemde, bu toplumda her türlü ahlakî çö
küntüyü "bir defa çiğnenmekle bir şey olmaz" diyerek kanunsuzluğu, fakir halkın parasının batık 
bankerlere hortumlanmasına göz yumarak hırsızlığı öğretenlerin, başkalarına hırsız demeye hakkı 
olmasa gerektir. 

Öncelikle, şu kadarını söylemek istiyorum: Komisyonda Sayın eski Bakanı, Sayın Pakdemir-
li'yi dinledik; Sayın eski Bakan "bana, Engin Civan hakkında bazı duyumlar geldi; birazcık da sor
dum; bana güven vermedi; biraz çoluk çocuk buldum, genç buldum, tecrübesiz buldum" diyor; an
cak "genç, tecrübesiz buldum" dediği dönemde, Engin Civan ikibuçuk yıllık genel müdürdü. Yani, 
kısacası -tabiî, itiraf etmek kolay değil- yaptığı yolsuzluklarla ilgili duyumlar mutlaka geldi -ben
de oluşan kanaat bu- ancak, o günkü siyasal konjonktürde, o günkü Cumhurbaşkanını aşamayacak
larını anladıkları için, bunu sineye çekmeyi; yani, koltuklarına sıkı sıkıya sarılmayı ve bırakmama
yı tercih etmişlerdir; dolayısıyla, görevlerini ihmal etmişlerdir; bu, bizim kanaatimizdir. 

Ben, bunu, her şeyden önce, siyasî bir kişi olarak söylüyorum; bugüne kadar bu Parlamento
da kurulan bütün soruşturma komisyonlarındaki, bütün araştırma komisyonlarındaki milletvekille
ri siyasîdir, taraflıdır. 

HALİT DUMANKA YA (İstanbul) - Hayır!.. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Eğer "ben, siyasî değilim, tarafsızım" diyorsa, doğru
yu söylemiyordur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Dolayısıyla, bizim, Doğru Yol Partisi olarak başından beri savunduğumuz, Genel Başkanımız 
Sayın Çiller'in de başından beri savunduğu, bu tür işler, eğer bir yolsuzluk varsa, usulsüzlük varsa, 
doğrudan yargıda, yargının denetiminde olmalıdır; yani, siyasî kaygılarla... 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Siyasîde vicdan yok mudur?! 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Siyasîde vicdan olabilir; ama, siyasîler insandır... 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyelim... Rica ediyorum... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Siyasîler kendi geleceklerini de düşünürler. Dolayısıy
la, ben, hiçbir siyasîyi muhalefette görmedim ki... Örneğin, TOFAŞ'ta veya diğerlerinde, özel soh
betlerimizde, çok bariz bir şekilde "kesinlikle bir şey yoktur" dedikleri halde, sadece, buraya gelip, 
parmaklarını, vicdanlarının sesine doğru değil, siyasî istikamete doğru kaldırmaktadırlar. 

Dolayısıyla, burada Meclisin yapacağı bir şey vardır: Halk adına, millet adına görev yapan bu 
tür parlamenterler... 

HALİT DUMANKA YA (İstanbul) - 9 müdür tutuklandı TURBAN'da, 9 müdür!.. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen, susar mısınız... 
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İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - ...bu şekilde, soruşturma komisyonlarıyla, Parlamen

toyu halkın gözünde olumsuz hale düşürmemek için, doğrudan yargıya intikal ettirilmelidir; bun
lara yargı karar vermelidir; bu, bizim kanaatimizdir. Ama, benim komisyondan edindiğim izlenim 
şudur: Az önce bahsettiğim bilgiler olduğu halde, göz yummuşlardır. 

Nitekim, en azından, hangi iktidarın bürokratları mahkeme kapılarında cezalandırılmaktadır, 
mahkûm olmaktadır; bunu halkımız görmektedir. Halka, her şeyden önce, bizim geleneksel değer
lerimizi, millî değerlerimizi yıkan bir anlayışı, köşe dönme anlayışını hangi iktidarın yerleştirdiği 
ortadadır. Dolayısıyla, benim, bu konuda söyleyeceklerim bunlardır. 

Halk adına, millet adına görev yapan bu milletvekillerinin, bakanların veyahut başbakanların, 
siyasî amaçlı komisyonlardan ziyade, yargıyla, doğrudan yargı tarafından yargılanmaları temenni
mizdir; bu anlamda denetlemek... Meclisin görevi yasa yapmaktır; Meclisin görevi, örneğin, halkın 
ihtiyaç duyduğu, milletin ihtiyaç duyduğu, meraların ıslahıdır, vergi reformudur, sağlık reformu
dur, yani, bunlarla ilgili yasaları yapmaktır. Bakınız, en pahalı olan şey zamandır. Halkın bize ver
diği bu zamanı, bu şekilde, Meclisi tıkayarak, Meclisin çalışmasını tıkayarak, verimsiz değerlendi
rerek kullanamayız; buna hakkımız yoktur. . - :. 

A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Önergeyi kim verdi! 
. HASAN GÜLAY (Manisa) - Mercümek için önergeyi veren kim?!. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Dolayısıyla, bu tür konuşmaları, bu tür durumları, da
ha önce, Doğru Yol Partisi olarak açıkladığımız üzere... 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Mercümek için niye önerge verdiniz! 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Önergenin sahibi kim! 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Önergenin sahibi, biziz... 
BAŞKAN-Sayın Yılmazyıldız... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - . . . siz de o zaman bunu kabul etmiştiniz. Şimdi oyunu

zu göreceğiz Sayın Üçpınarlar. 
Burada bizim kanaatimiz, eski Başbakan Sayın Yılmaz görevini ihmal etmiştir; ancak, bu ko

nudaki yargıyı, bağımsız yargı vermelidir siyasîler değil. Ben kanaatimi ortaya koyuyorum; ancak, 
bağımsız yargının vereceği karar daha doğru olacaktır. Bu yöndeki yasa değişikliğinin bir an önce 
gerçekleştirilmesi görüşündeyim. \ 

Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum; sağ olun, var olun. (DYP ve RP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmazyıldız. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, konuşmacı Sayın İlyas Yılmazyıldız şu

nu söyledi: "Bu Mecliste kurulan bütün komisyonlar, araştırma ve soruşturma komisyonları siyasî
dir; hiçbiri doğru karar vermemektedir" dedi. 

BAŞKAN - Efendim, o, kendi düşüncesi... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Dolayısıyla, TURBAN Komisyonu Başkanı olarak siya

sî,bir karar vermemişiz. TURBAN Komisyonu.olarak bizim bulunduğumuz suç duyurusuyla, 9 
müdür tutuklanmıştır. 
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BAŞKAN - Efendim, tamam, söylediniz; burada her milletvekili çıkar bir karar söyler... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İşte, siyasî kararı, onları aklayanlar vermiştir. Biz, Ko
misyon olarak siyasî karar vermemişizdir. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen yerinize oturur musunuz... 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, burada Meclise yöneltilen 
bir suçlama var. 

Sayın Başkan, Meclise bir suçlama yöneltiliyor; siz, oradan, kürsüden "hayır efendim, Meclis 
komisyonlarında siyasî karar verilmiyor" diyemiyorsunuz. 

BAŞKAN - Efendim, ben hiçbir konuşmacının sesini kesmiyorum, sözünü de kesmiyorum; 
kestiğimiz zaman, bu defa da... Şimdi, Sayın Ersümer, bakın, bir grup başkanvekilisiniz; ikide bir, 
benim Meclis Başkanlık görevimi yerine getirmeme çok büyük engeller koyuyorsunuz; rica ediyo
rum, yapmayın bunu. Ben, burada konuşan hatiplere müdahale etmiyorum. Arkadaşlar fikirlerini 
özgürce söylesinler; ama, birisi çıkıp da, bana sataşma var derse, ben de sataşma olduğu kanaatine 
varırsam, kendisine açıklama hakkını veriyorum; bunun dışında ne yapabilirim... 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Nefes al, nefessiz kaldın yine!.. . 
BAŞKAN - Benim nefesim kuvvetli, merak etmeyin. 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sen işini bilirsin Kamer, devam et!.. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Erkan Mumcu. • ' , 
Süreniz 10 dakika efendim. 
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/6) esas numaralı So

ruşturma Komisyonu raporu hakkında görüşlerimi ifade etmek üzere, şahsını adına söz almış bulu
nuyorum;, bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aynı zamanda, komisyon üyesi bir milletvekili arkadaşı
nız olarak burada söz almış olmam, komisyon raporunu savunma sadedinde sözler söyleme ihtiya
cından kaynaklanmıyor; tam tersine, önerge sahiplerinin önergede zikrettikleri ve parantez içerisi
ne aldığım bir cümleyi burada dikkatlerinize sunmak ve bu vesileyle, kamuoyunun çok büyük bir 
hassasiyet gösterdiği konu hakkında belki zihinlerinizde, belki de vicdanlarınızda bir hatırlatma, bir 
titreşim yaratma kastını taşıyorum. 

Efendim, hemen, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri tarafından verilen soruşturma öner
gesinde yer alan bir cümleyi okumak istiyorum, cümle aynen şöyledir: "Yolsuzluk, politik yozlaş
ma olgusunun bir türevidir. Politik yozlaşmanın önlenmesi için, politik süreçlerin, yeniden, sağlık
lı yapılanması; bunun yanı sıra, devletin bütün kurumlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Son yıllarda halkımızın büyük ilgisini çeken yolsuzluk iddiaları, Türk Halkının nefretini kazanmış
tır." Önergede yer alan ve umuyorum ki bütün milletvekillerinin tereddüt etmeden katılacakları 
cümleler bunlardır. 

Önergede yer alan, soruşturmaya konu iddialar hakkında, burada bir şey söylemenin gereğini 
zaten duymuyorum; çünkü, bizzat önerge sahibi olan, önergeye imza koyan Doğru Yol Partisinin 
Grup Başkanvekilleri, Komisyon birleşimlerinde, birbirini takip eden haftalarda, iddialarından sar
fınazar ettiklerini açık seçik bir şekilde beyan etmişlerdir. Hatta, o kadar ki, Sayın Ali Rıza Gönül, 
bizzat "Sayın Mesut Y'ılmaz'ın bu konuda bir suiistimali olduğunu söyleyemem, kendimde bu hak
kı görmüyorum" demiştir. -

Bu sözlerden sonra, Komisyon raporunun teşekkül etmesi esnasında arkadaşlarımızın göster
dikleri anlayış, hukukî ciddiyet ve titizliğe de teşekkür etmek istiyorum. Beni şaşırtan, Komisyon 
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çalışmaları esnasında, son derece titiz bir şekilde, hukuk titizliğine, hukuk ciddiyetine yakışır bir 
tarzda çalışan ve bütün kararları, nihaî karara gelene kadar bütün kararları oybirliği içinde alan ar
kadaşlarımızın, burada, Genel Kurul salonunda, belki seçmene selam babını tercih ederek, oradaki 
davranışlarının tam aksine, tam tersine davranışlar sergilemiş olmalarıdır. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Doğru değil. Bir kere, muhalefet şerhi var. 

ERKAN MUMCU (Devamla) - Efendim, muhalefet şerhi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Mu
halefet şerhlerini dayandırdıkları husus şudur: Evet, bu konuda vicdanî kanaatimiz... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) -Bizim ifademizi çarpıtmayın lütfen. Kendi adınıza ko
nuşun. 

ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, eğer, Sayın Başkan izin verirse... 

BAŞKAN - Efendim, buyurun, açıklayın. 

ERKAN MUMCU (Devamla) - Komisyon raporları, Komisyon tutanakları sonuna kadar, 
elimdedir; ancak, çok zaman alacağını düşünüyorum; bizzat önerge sahiplerinin ifadelerini bura
dan satır satır okuyabilirim. Dolayısıyla, daha ilk birleşimlerde, konu hakkındaki gayriciddî yakla
şımlarını itiraf etmişlerdir. Buraya gelip, başka türden ifadelerde bulunmalarını, ben, millete karşı 
dürüstlük prensibiyle bağdaşır bir tutum olarak görmediğimi de huzurlarınızda arz etmek istiyo
rum. Ancak, biraz evvel okuduğum cümlenin altını çizmek istiyorum; bunun hatırlanmasında ve 
hatırlatılmasında yarar vardır. Önergenin ve komisyonun bir yaran bu olsa gerek diye düşünüyo
rum. Evet, yolsuzluk -aynen, Doğru Yol Partisi milletvekili arkadaşlarımın önergelerinde zikrettik
leri gibi- politik yozlaşma olgusunun bir türevidir ve bunun çözümü de, kendilerinin de söylediği 
gibi, önce politik süreçlerde sağlıklı bir yeniden yapılanma, sonra devletin tüm kurumlarıyla bir ye
niden yapılanmaya götürülmesidir; 

Değerli milletvekilleri, sadece bunları bir önerge çerçevesinde ifade ediyor olmak, zannediyo
rum yeterli olmasa gerek. Burada milleti temsil etme yükümlülüğü bulunan milletvekilleri olarak, 
bunu sadece ifade etmenin ötesinde, yerine getirme, gerçekleştirme gibi bir yükümlülüğümüzün ol
duğunu da hatırlamamız gerekiyor. 

Politik süreçlerden kastettiğimiz şey nedir; sağlıksız politik süreçlerden kastettiğimiz şey, 
eğer, bugün siyasî menfaatlara göre birtakım iddialarda bulunup, yarın konjonktürdeki değişmeler 
başka menfaatları gündemi getirdiği için bunlardan geri çekilmek, bunlardan sarfınazar etmekse, 
evet, haklısınız, bu süreç değişmeli, sağlıklı biçimde yeniden yapılanmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki günden beri, milletimizin bütün dikkatlerinin yoğunlaştığı 
bir yer haline gelmiştir; çünkü, yaklaşık on yıldan beri Türkiye'de politika, yozlaşma ve kokuşma 
kavramlarıyla iç içedir; suiistimal, yolsuzluk, rüşvet kavramlarıyla iç içedir ve milletimiz, bugün
kü Parlamentodan bu konuda bir çözüm beklemektedir. 

Peki, bu çözümü, bu politik süreçlerdeki yeniden sağlıklı yapılanmayı sağlayacak irade, şu iki 
günde gördüğümüz şekilde ortaya konulan irade midir?! Böyle mi olmak icap ederdi?! 

İddia sahiplerinin, burada ağza alınmayacak bir şekilde ortaya koyduğu iddialarından sarfına
zar etmeleri ve bunları ifade etmek, bu konudaki düşüncelerini ifade etmek, bu konudaki dönüşüm
lerini izah etmek yerine, toplumda birtakım gerginlikleri kışkırtmak suretiyle, kamuoyunun dikka
tini başka noktalara çekmek midir Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin ya da bu id
diaları seslendiren, bu iddiaları kamuoyunun gündemine, Parlamentonun gündemine getiren değer
li milletvekillerinden beklenen; tabiî ki, bu olmasa gerek, elbette, toplumumuzun bizden beklediği 
şey bu değil. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, eğer, biz, devletin rant üreten ve rant dağıtan bir siyasal me

kanizma olan yapısını gözden geçirmezsek, bunu değiştirmezsek, bu anlamda bir yeniden yapılan
maya gitmezsek, Türkiye siyaseti de, rantiyeci siyaset olmaya mahkûm kalacaktır. Her ne kadar, 
adalet kelimesinin, sihriyle, adil düzen vaat ederek, birtakım siyasal iktidarlar, bu yapıyı değiştir
mek vaadiyle işbaşına gelseler de, yine de, devletin bu rant dağıtan, rant paylaşımını belirleyen ya
pılanması sürdüğü müddetçe, o siyasî partilerin kendileri de, o iktidarların kendileri de bizatihi ran
tiyeci iktidarlar ve rantiyeci siyasîler olmaktan kurtulamayacaktır. Siz, hangi söylemlerinizle gelir
seniz gelin, paylaşımda, dün, o "...SİAD"ların bu "...SİAD"ların, bugün, şu "...SİAD"ların, MÜSİ-
AD'ların baskısı altında kalmaktan kurtulamayacaksınız. Onun için, kamuoyunun dikkatini, hiç hak 
etmediğiniz ve ihanet denilebilecek kadar, bu toplumun kutsallarıyla oynamaktan, bu toplumun bi
linçaltıyla oynamaktan vazgeçip, gelin, hizmete, yeniden yapılanmaya, sağlıklı yapılanmaya, temiz 
siyasete, temiz yönetime yoğunlaştıralım. Kamuoyunun bizden beklediği budur ve inanıyorum ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan bütün milletvekilleri, İktidardan gelebilecek 
bu yöndeki bir adıma hiçbir şekilde karşı durmayacaklar, canıyürekten katılacaklardır. Türkiye, bu
nu bekliyor; Türkiye'nin özlediği şey bu... 

BAŞKAN - 1 dakikanız var. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonunda, Anavatan Parti

si Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın, hakkında Verilen soruşturma önergesi karşısındaki tavrı
nı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Komisyonun tüm davetlerine icabet etmiş olması, kendisine 
sorulan tüm sorulara, kendisine sorulan sorunun içinde yer almadığı düzeyde ayrıntılarla cevap ver
miş olması, bir siyasînin, bir milletvekilinin, bir politikacının topluma söz söyleyebilmek için, ön
ce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde hesap vermesi, gocunmadan, çekinmeden hesap ver
mesi demek olduğunu, bugün, Türk siyasetine göstermiştir, Türk siyasetine öğretmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Mumcu, lütfen toparlar mısınız efendim. 
ERKAN MUMCU (Devamla) - Kaldı ki, Sayın Mesut Yılmaz'ın bu davranışı, iki gündür, bu

rada, TEDAŞ, TOFAŞ, mal varlığı adı altında görüşülen soruşturma komisyonu raporlarında, hak
larındaki iddialara, gelip, Türkiye Büyük Millet Meclisinde cevap vermek lütfunda bulunmayan, 
bu sorumluluğundan kaçan, ama, hiçbir vakit, ezan, bayrak edebiyatını, tüyü bitmedik yetim ede
biyatını bırakmayan siyasîlere ibret olmalıdır. 

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mumcu. 

Sayın Nejat Arseven; buyurun efendim. 
Sayın Arseven, süreniz 10 dakika. 
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, çok değerli arkadaşlarım; 

dünden beri, Yüce Heyetiniz, bundan yedi sekiz ay kadar önce verilmiş bulunan birtakım soruştur
ma önergelerini -ki, bunların sayısı 4'tür; biliyorsunuz, 3 tanesi, TOFAŞ, TEDAŞ ve mal varlığı 
önergeleri bundan önce görüşüldü- görüştü, netice itibariyle bir karara vardı. 

Çok değerli arkadaşlarım, burada, bu iki olayı, yani, bu soruşturma önergelerini önce ikiye 
ayırmak lazım: Bundan önce görüşülen, TOFAŞ, TEDAŞ ve mal varlığıyla ilgili önergeler, zaman
ları itibariyle, bizim dönemimizden, yani, seçilmiş olduğumuz dönemden hemen az önce başlamış 
olan, kamuoyunda tartışılır olan, üzerlerinde birçok spekülasyonlar, değerlendirmeler yapılmış 
olan olaylardı. Gündeme gelişleri itibariyle de, belki zamanlama itibariyle de, bu konudan, bu öner
geler değerlendirilebilir; ama, burada, bu,üç önerge hakkında ifadelerde bulunan değerli Doğru Yol 
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Partisi temsilcisi arkadaşlarımın hemen tamamı da, benim bu ifadelerime uygun olarak, bu önerge
lerin, kamuoyu tarafından "TEDAŞ", "TOFAŞ" ve "mal varlığı" olarak kabullenilmiş olduğunu ifa
de ederek sözlerine başladılar; ama, şimdi burada, diğer bir ikinci konuda verilmiş bulunan, yani, 
Saym Yılmaz'la ilgili olarak, dönemin genel müdürü Engin Civan'la olan irtibatı münasebetiyle, 
Doğru Yol Partisinin o günkü yönetimi tarafından verilmiş olan, altında birçok imzanın bulundu
ğu, özellikle grup başkanvekilleri tarafından imzalanmış olan bu ikinci önergenin veriliş saiki, ben
ce, çok önemli. 

Aslında, Yüce Heyetiniz, burada, bu konunun önemi üzerinde durmalı, bunu değerlendirmeli; 
yani, bu hadiselerin, bu olayların oluşu, nasıl gelişiyor, nasıl veriliyor, olaylara nasıl yaklaşılıyor... 
Eğer bu Heyet, bu soruşturma komisyonlarının, hem kurulmasını hem çalışmasını hem de bu çalış
malar sonunda alınacak olan kararları hafife alır ve bunları, bundan önceki üç komisyonun çalış
ması neticesinde almış olduğu kararlar gibi değerlendirirse, vatandaşın da Yüce Meclise olan say
gısı o ölçüde azalır kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, şimdi burada benden önce konuşan değerli Doğru Yol Partisi temsilci
si arkadaşlarım ifadelerde bulundular; dediler ki... 

BAŞKAN-Parti temsilcisi değil, şahısları adına konuştular. 
NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Şahısları adına konuşan arkadaşlarım, özür dilerim Sayın 

Başkanım. . " ' . ' / • 
Engin Civan yolsuzluğuyla ilgili kokunun Mesut Yılmaz tarafından duyulmamasının mümkün 

olmadığını ve bu kadar geç ortaya çıkması sebebiyle de, Sayın Mesut Yılmaz'ın bundan sorumlu 
olduğunu ifade ettiler. Peki, burada, acaba sormak gerekmez mi değerli arkadaşlarıma ve mensubu 
oldukları siyasî partiye; 1991 yılında hükümeti Sayın Yılmaz'dan devraldıktan ve ülkede hemen he
men dört sene, beş sene iktidar olduktan sonra, hakkınızda üç tane soruşturma önergesinin Meclis
te kabulünden sonra mı acaba, bu pis kokular tarafınızdan duyuldu?!. Doğru Yol Partisi, bu koku
ları, Sayın Çiller ile ilgili soruşturmalar açıldıktan sonra mı hissetmeye yahut yönünün ne taraftan 
geldiğini anlamaya başladı?! Şimdi, bu konuyu çok iyi değerlendirmek lazım. 

Şahsı adına konuşan bir diğer arkadaşım da, Saym Yılmaz'ın, koltuğunu kaybetmemek için 
Engin Civan'ı görevden almama yoluna gittiğini ifade etti. Bakın, huzurunuzda bir kere daha ifade 
ediyorum; eğer, Sayın Yılmaz, Sayın Çiller gibi delege oyuyla seçilmeyi, delege oyuyla başbakan 
olmayı içine sindiren bir kimse olsaydı, en az birbuçuk iki sene daha bu ülkeye başbakan olarak 
hizmet edebilirdi; ama, Saym Yılmaz, delege oyuyla değil milletin oyuyla başbakan olmanın haki
ki meziyet olduğu bilinciyle ülkeyi seçime götürmeyi en doğru yol olarak gördü. Değerli arkadaş
larım, aına, siz -yani, Doğru Yol Partisinden bahsediyorum- delege oyuyla başbakan olarak seçil
menin, önünüze gelen ilk seçimde akıbetin başbakan yardımcılığı olduğunu görerek, bir kere daha 
anladınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu soruşturmanın açılmasının ve önerge verilmesinin haksızlığını ve 
yanlışlığını ifade edegeldim. Bir kere, Sayın Yılmaz hakkında, soruşturma açılan bir insan olarak, 
bugün çok açık söylüyorum, bu işi bir de soruşturmanın açılması ve sonrası olarak değerlendirmek 
lazım; yani, hakkında soruşturma açılan kişinin ve o kişiyle ilgili olarak kurulan komisyonun çalış
malarını ve hakkında soruşturma açılan kişinin bu işe bakış açısını da çok iyi değerlendirmek la
zım. Sayın Yılmaz, demin de ifade ettiğim gibi, aslında ne saikle açıldığı belli olan ve haksız ola
rak açılmış olduğu ilk başta, ilk açılışta belli olan soruşturma komisyonuna sade bir milletvekili 
olarak, üzerinde bulunan Anamuhalefet Lideri sıfatıyla değil, eski başbakanlık yapmış bir kişi ola
rak da değil, Meclisin sade bir milletvekili sıfatıyla gereken özeni ve ihtimamı gösterdi. Kendisine 
vaki, komisyona ifade verme gerekliliğinin duyurulmasından sonra, demin de ifade etmiş olduğum 
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gibi, Meclisin bu çok değerli yetkisine, yani, soruşturma yetkisine olan saygısı dolayısıyla, soruş
turma komisyonunun huzuruna geldi. Burada, bu komisyonda görev yapan, her partiden, Refah 
Partisinden, Doğru Yol Partisinden, Cumhuriyet Halk Partisinden ve Demokratik Sol Partiden de
ğerli arkadaşlarım var; bunların hepsi, olayın canlı şahididir. Sayın Yılmaz, Komisyonun önünde, 
hemen her parti temsilcisinin kendisine sormuş olduğu bütün sorulara, bütün dürüstlüğüyle, bütün 
açıklığıyla cevabını verdi ve bu konuya vermiş olduğu önemi de, gerek Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gerekse soruşturma komisyonuna duyduğu saygıyı da, milletin önünde tescil etmiş oldu. 

Şimdi, ben bu tavrın, aslında, bu gibi yollarla hakkında soruşturma açılan bütün değerli mil
letvekillerine, sıfatlı, sıfatsız bütün milletvekili arkadaşlarıma da bir örnek olmasını rica ediyorum 
ve hakkında soruşturma açılan her milletvekilinin, Sayın Yılmaz'ın davranış biçimini seçerek, o ko
misyona gidip, ifade vermesinin en doğru yol olduğunu burada ifade ediyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, dün, burada, Doğru Yol Partisine mensup olan ve şahsı adına konu
şan bir değerli arkadaşım, soruşturma komisyonlarının siyasî olarak çalıştığını ve siyasî olarak ça
lışan bu komisyonlardan hakikî netice almanın da fevkalade zor olduğunu ifade etti; bu ifadesine 
yüzde 100 katılıyorum; ama, maalesef, burada, hem kendisinin hem de Doğru Yoİ Partili üyelerin 
bu komisyondaki çalışmalarının neticesinde, rapor safhasındaki ifadelerinin ve beyanlarının, bu 
ifadeleriyle çeliştiğini de huzurunuzda ifade etmeden geçemeyeceğim. Bakın, şunu da söyleyeyim: 
Biz, bu komisyonda, Anavatan Partililer olarak, hiç siyaset yapmamayı kendimize bir yol olarak 
seçtik. Eğer, biz, diğer komisyonlardaki gibi, birtakım spekülasyonlar yaratmak veya o komisyon 
çalışmaları sırasında lehimize gelişen birtakım olayları kamuoyuna mal etmek isteseydik, çıkıp, ba
sının önünde bütün bunları açıklığıyla ifade etmek durumunda olurduk; ama, bir komisyon üyesi, 
hele, bir soruşturma komisyonu üyesi olmanın kendimize verdiği sıfatı yerinde taşımanın gereğiy
le, hiçbir zaman, hiçbirimiz ve hiçbir arkadaşımız, her partiye mensup arkadaşlarımız hiçbirisi, bu 
konuda çıkıp en ufak bir açıklamada bulunmadı; ama, Doğru Yol Partisine mensup değerli arka
daşlarım -hazırlanan bir alt komisyon raporunda, hadiselerin nasıl ve ne şekilde geliştiğini beraber 
incelemiş olduğumuz halde- tamamen bir siyasî mülahazayla nihaî karara muhalefet şerhi koymak 
durumunda kaldılar. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu komisyonda bir şey daha yaptık; bu soruşturma önergesinin al
tında imzası bulunan ve bu önergeyi veren partinin iki değerli görevlisini -ki her ikisi de grup baş-
kanvekilidir- komisyonumuza davet etmek suretiyle, Sayın Yılmaz ile Engin Civan arasında nasıl 
bir irtibat kurduklarını, bu irtibatı niye bu kadar geç kurduklarını, böyle bir irtibat konusunda elle
rinde ciddî bilgi ve belgeler varsa bunları -soruşturma önergelerine ekleyememiş olmaları halinde-
bizc verip veremeyeceklerini sorduk ve bunların yazılı veya sözlü de -dinlenebilecek şahıslarla il
gi 1 olarak- olabileceğini ifade ettik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Arseven, size 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen toparlar mısınız... 

NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Fakat, burada huzurunuzda ifade ediyorum ki, her iki arkadaşımız da, daha önce ellerinde 

böyle bir delilleri bulunmadığını, bunları sadece ve sadece gazete havadislerinden ve kupürlerin
den derlediklerini ve ayrıca benim ve diğer arkadaşlarımızın kendilerine vaki soruları üzerine İçtü
zük gereği, sevk maddesi olarak yazmak zorunda bulundukları Ceza Kanunu maddesini; yani, Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesini de zuhulen yazmış olduklarını, aslında hadisenin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesini oluşturmadığını, belki, 230 uncu maddeye girebileceğini, aslında 
onun dahi tam olmadığını ifade ettiler. , 
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Bu beyanları dahi, Doğru Yol Partisinin, Sayın Yılmaz hakkında, ö gün vermiş olduğu soruş

turma önergesinin ne saikle verildiğini göstermektedir. Yüce Meclisin bunu çok iyi değerlendirme
si gerektiğine inanıyorum ve bunun bu Yüce Mecliste artık bir daha tekrarlanmaması gereken bir 
yol olduğuna yürekten inandığımı burada ifade ediyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, akış-
lar[!] Eğer, bütün arkadaşlarımız bu bilinçle hareket eder ve soruşturma komisyonlarının çalışma
larına ciddî bir şekilde yön verirse ki, biraz önce konuşan değerli arkadaşımın ifadesine de şiddet
le katılmadığımı burada ifade ediyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulmuş bu
lunan her soruşturma komisyonu kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yapmaktadır. Buna Doğru 
Yol Partili üyeler uymamış olabilirler, bunu âdet haline de getirmiş olabilirler; ama, tenzih ediyo
rum ki, Refah Partili, CHP'li, DSP'li bütün arkadaşlarım, komisyon üyesi olmanın kendilerine ver
miş olduğu ağırlıkla, bu komisyondaki görevlerini ciddî bir şekilde yerine getirmektedirler. 

Çok değerli arkadaşlarım, huzurunuzda ifade etmiş olduğum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim... 
NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Teşekkür edeceğim. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür edin. 

NEJAT ARSEVEN (Devamla) - ...Sayın Yılmaz hakkında -huzurunuza gelmiş olan- komis- • 
yon raporuyla ilgili olarak, Yüce Meclisin en doğru kararı vereceğine inanıyorum, hepinize en iç
ten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arseven. 
Sayın arkadaşımız şahsı adına konuştu, onun kanaatini bütün Doğru Yol Partili milletvekille

rine atfettiniz. Şahsı adına konuşan bir arkadaşın düşüncesini, gruba mensup bütün milletvekilleri- • 
ne teşmil etmek yerinde bir düşünce değil. 

Sayın İbrahim Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Sami Küçükbaşkan?.. Yok, 

Sayın Abdullah Akarsu?.. Yok. 

Sayın Zeki Çakan?.. 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Konuşmayacağım. 

BAŞKAN - Konuşmayacaksınız. 
Sayın Ersin Taranoğlu?.. Konuşmayacaklar. 

Sayın Saffet Arıkan BedÜk?.. Yok. 
Sayın Turhan Güven?.. Konuşmayacaklar. 
Sayın Komisyon da konuşmayacağını belirtti. 
Böylece, Soruşturma Komisyonu raporu üzerindeki kişisel konuşmalar bitmiştir. 
Şu ana kadar, bize, hakkında soruşturma istenen eski Başbakanın konuşma isteği ulaşmadığı

na göre, kendisi de konuşmayacaktır. 
Malumunuz olduğu üzere, raporda, soruşturma açılmaması istenilmektedir; yani, soruşturma 

önergesinin reddi yolundadır. Komisyon raporu, Yüce Divana sevk etmeme yönündedir; İçtüzüğü
müzün 112 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yö
nündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana sevkc dair verilen ve sevk kararının hangi ceza 
hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkündür. Bu hükme göre, Başkanlığı-
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miza, Yüce Divana şevke dair bir önerge verilmemiştir. Böyle bir önerge verilmeden soruşturma 
raporunun reddedilmesi mümkün olmadığı için, raporun oylamasına mahal bulunmadığı yolunda 
bir kanaat var. Eğer, Yüce Genel Kurulda bunun aksine bir düşünce varsa, bu konuda da bir usul 
tartışması açabilirim; çünkü, farz edelim ki, burada, raporu oyladık ve rapor, salt çoğunluğu aşan 
bir oyla reddedildi; o zaman ne olacak; İçtüzükte bir şey belirtilmemiş. Ayrıca, raporda, hakkında 
soruşturma istenen Sayın eski Başbakanın fiilinin hangi ceza kanununun hangi maddesine aykırı 
olduğuna dair bir açıklık da yok. Bu itibarla, böyle bir sonuç, bir netice de hâsıl etmeyeceğine gö
re, ben, bu müzakere sonucunun oylanmaması gerektiği düşüncesindeyim. Yüce Genel Kurulda ak
si yönde bir önerge verilseydi, mesele halledilmişti; ama, böyle bir önerge verilmediğine göre, ben, 
bu düşüncedeyim; ama, sayın milletvekili arkadaşlarımızda, bu yönde, aksi bir düşünce varsa, ben, 
usul müzakeresi açar ve bunu, Yüce Genel Kurulun oyuna sunarım. 

Bütün gruplar da, aşağı yukarı hemfikirlerdir. Bu itibarla, oylamaya gerek yoktur; rapor be
nimsenmiştir. 

Teşekkür ederim. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, bu uygulamanız, değişen İç
tüzükle ilgili ilk oylama olmuştur; yani, değerlendirme ve karar oluşturmuştur. 

BAŞKAN - Evet, yalnız daha önce bir uygulama yaptık. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Bundan sonraki uygulamalarda... 

BAŞKAN - Evet, bundan sonra gelecek uygulamalara emsal olur efendim. 
Komisyona teşekkür ederiz. 
Sayın milletvekilleri, daha çalışma süremiz bitmedi. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Kapatalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Çalışmayacak mıyız?.. 
Sayın grup başkanvekilİeri, tabiî, gündem gereği kanunlara devam etmemiz lazım; ama, eğer, 

gruplar hemfikirlerse, birleşimi kapatabilirim. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Tamam... 
BAŞKAN - Şu anda, müzakeresini yapacağımız kanunlarla'Slgili komisyon başkanları veya 

temsilcilerinin Genel Kurul salonunda olmaması ve grupların da bu saatten sonra çalışma konusun
da bir istek içerisinde bulunmamaları nedeniyle... 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Bugün temizlik günüydü zaten!.. 
BAŞKAN - ... Anayasanın 92 nci maddesine göre Hükümetin yetkili kılınmasına dair Baş

bakanlık tezkeresi ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 20 Şubat 1997 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.44 
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, V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L- Adana Milletvekili Orhan Kavuncu 'nun, Millî Savunma Bakanlığı ve T.S.K. 'de çalışan si

vil memurlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan 'in yazılı cevabı (7/1903) 

10.1.1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Savunma Bakanı Sayın Turan Tayan tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Orhan Kavuncu 
• ,. :• Adana . 

1. Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri kurumlarında çalışan sivil me
mur sayısı nedir? 

2. Bu sivil memurların ne kadarı "Ek Özel Hizmet Tazminatı" almaktadır? 

3. Bu tazminattan Genel Kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlık
ları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez karargâhlarında görev 
yapan sivil memurların yararlandığı anlaşılmaktadır. 1993, 1995, 1996 yıllarında çıkarılan 
KHK'ler ile memurlar ve çalıştıkları kurumlar devamlı artırılmıştır. 

3a. - Merkez Karargâh kavramı nedir? v 

3b. - "Yönetim işlevlerini kolaylaştıran Ankara'daki bazı birlikler ve kurumlar" ibaresi ile, 
Ankara dışındaki bütün, Ankara'daki bazı birlik ve kurumların yönetim işlevlerini kolaylaştırıcı 
hizmetler yapmadığı istidlal edilmektedir. Bunun mantıklı tarafı var mıdır? 

3c. - Aynı önemde görev yapan, hatta görevi merkez karargâhında çalışan kimi memurlardan 
daha önemli birçok memur, yalnızca merkez karargâhında çalışmadığı gerekçesiyle bu tazminattan 
yararlandırılmamaktadır. Bu bir haksızlık değil midir? 

Millî Savunma Bakanlığı 17.2.1997 
Ankara 

Kanun: 1997/99-TÖ 
Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Bşk. lığının 24 Ocak 1996 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.02-7-1903-
4946/13894 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Orhan Kavuncu tarafından verilen ve İlgi Ekinde gönderilerek cevaplandı
rılması istenen "Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Çalışan Sivil Memurlara 
İlişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Turhan Tayan 

Millî Savunma Bakanı 

Adana Milletvekili Orhan Kavuncu 'nun 7/1903 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan sivil 

memurların mevcudu 22 83l'dir. 

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlardan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
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Personel Kanununun Ek-17 nci madesi kapsamında "Ek Özel Hizmet Tazminatı" alan personel ise 
3 250 kişidir. 

3. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-17 nci maddesinde, Merkez Ka
rargâh olarak belirtilen karargâhlar, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet 
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bu karargâhların 
yönetim işlerini kolaylaştıran Ankara'daki bazı birlik ve kurumlan kapsamaktadır. 

4. 1993 yılında yapılan maaş iyileştirme çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli 
657 sayılı Kanuna tabi sivil memurların çalışma saatleri, disiplin ve yargılanmaları, nöbet hizmeti
ne alınmaları gibi hususlar bakımından, aynı Kanuna tabi emsallerinden farklı olmaları nedeniyle, 
bunların tamamının ilave bir tazminattan istifade ettirilmeleri teklif edilmiştir. 

5. Teklif, prensip olarak benimsenmesine rağmen 15 Temmuz 1993 tarihinde yürürlüğe giren 
486 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sadece Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Ba
kanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 
merkez karargâhlarında görevli Genel İdare Hizmetleri sınıfına mensup memurların bu tazminat
tan yararlandırılması kabul edilmiş ve bu durum, uygulamada şu sorunlara neden olmuştur; 

a) Maliye Bakanlığınca yasaya ilave edilen "Merkez Karargâhı" ifadesi nedeniyle bu kapsama 
giren birliklerin tespitinde güçlüklerle karşılaşılmış ve halen merkezdeki bazı birlik ve karargâhlar 
bu kapsamın dışında bırakılmıştır. 

b) Kapsama giren birliklerdeki Genel İdare Hizmetleri sınıfı dışındaki sivil memurlar (705 
personel) tazminattan istifade edememişlerdir. Bu sorun, ancak 21 Aralık 1996 tarihinde yürürlü
ğe giren 568 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çözümlenmiştir. 

c) Taşradaki birlik ve kurumlara mensup 20 bin civarındaki sivil memurun mağduriyetleri de
vam etmektedir. 

6. Belirtilen sorunların çözümlenmesine yönelik olarak, 28.11.1996 tarihli ve 4124 sayılı Yet
ki Kanunu kapsamında, Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmakta olup, konu
ya ilişkin olarak bir kısım milletvekillerince verilmiş bulunan Kanun Tekliflerinin de halen Türki
ye Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyonlarının gündeminde bulunduğunu bilgilerine arz ederim. 

Turhan Tayan 
Millî Savunma Bakanı 

2. - Adana Milletvekili ErolÇevikçe'nin, belediyelerin vergi borçlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in yazılı cevabı (7/1959) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu yönetiminin halka en yakın, halkla içice olan kesimi belediyelerdir. Belediyelerin gelir 

kaynakları yeterli olmadığından, faizleri ile birlikte vergi borçlarına dayalı icra takibi altındadırlar. 
Halka hiçbir konuda hizmet yapamamaktadırlar. Bu nedenle; aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygı ile arz ederim. 

Erol Çevikçe 
Adana 

Sorular: 

1. Türkiye çapında vergi borcu olan belediyelerin dökümü nasıldır? 

' 2. RP'li belediyelerin vergi borçları ne kadardır? 
3. Belediyelerin vergi borçlarının faizleriyle birlikte bir defaya mahsus affı konusunda bir ça

lışma yapılıyor mu? 
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T C v 

Maliye Bakanlığı 19.2.1997 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.GEL.0.82/8211-13/05788 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 3.2.1997 ta

rih ve B.02.0.KKG/106-455-7/565 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Erol Çevikçe'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Baş
bakanımızın da Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün'ün koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını is
tediği ilgi yazı eki 7/1959-5060 esas no.lu yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin ceva
bımız Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün'ün örneğe ekli yazısı üzerine aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, modern vergi sistemlerinde "vergi mahremiyeti" önemli bir yer teşkil etmek
tedir. Vergi mahremiyeti her ne suretle olursa olsun vergi uygulamaları dolayısıyla öğrenilen sırla
rın mutlaka gizli kalmasına yönelik bir düzenlemedir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununda hali hazırda "Vergi mahremiyeti" hükmü mevcuttur. Kanu
nun 5 inci maddesi ile düzenlenen bu hükme göre, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıs
larına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine iliş
kin sırlar, gizli kalması gereken diğer hususlar ifşa edilemez. 

Bu hüküm vergi ile ilgili işlemlerde sağlanacak açıklığın hiçbir zaman mükellef aleyhine kö
tüye kullanılmasına imkân vermeyecek mahiyette olduğundan borçlu belediyeler hakkında herhan
gi bir bilgi verilememektedir. 

Diğer taraftan, af konusunda çeşitli sebeplerle borcunu süresinde ödememiş olan tüm borçlu 
mükelleflerin bu borçlarını ödeyebilmelerine yönelik olarak Bakanlığımızca hazırlanan "6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmak üzere Başbakanlığa gönde
rilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

, Doç. Dr. Abdullatif Şener , 
Maliye Bakanı 

T.G 
Devlet Bakanlığı 6.2.1997 

Sayı: B.02.0.0010/01917 

Maliye Bakanlığına 
. İlgi: Başbakanlık Kan. Kar. Gen. Müd.'nün 3.2.1997 tarih ve B.02.0.KKG/106-455-7/565 sa

yılı yazısı. 
Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin; Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımı

zın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği ilgi yazı ve eki, 
yazılı soru önergesi ekte sunulmuştur. 

Sözkonusu yazılı soru önergesinin cevabının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilmesini, Başbakanlığa ve Bakanlığıma da bir örneğinin gönderilmesini arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Devlet Bakanı 
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3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Telekom 'un yönetim kurulu kararlarına iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (711982) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Ömer Barutçu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 20.1.1997 

Halit Dumankaya 
- İstanbul 

Soru 1. Telekom'un 1996 yılının içerisinde alınan yönetim kurulu kararlarının birer suretini 
tarafıma verir misiniz? 

Soru 2. Uydu ile ilgili yabancılarla ortak bir şirket kurulmuş mudur? Kurulmuşsa kuruluş ser
mayesi nedir, yüzde kaçı yerli kaçı yabancılara aittir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 14.2.1997 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.11.0.APK.0.10.01.21.EA/204-3852 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :TBMM'nin 31 Ocak 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1982-5079/14311 sayılı ya
zısı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Bakanlığıma yönelttiği 7/1982-5079 sayılı yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ömer Barutçu 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm 7/1982-5079 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 
Sorular: 
1. Tel ekom'un 1996 yılının içerisinde alman Yönetim Kurulu Kararının birer suretini tarafı

ma verir misiniz? 
2. Uydu ileâlgili yabancılarla ortak bir şirket kurulmuş mudur? Kurulmuşsa kuruluş sermaye

si nedir, yüzde kaçı yabancılara aittir? 
Cevaplar: 
Ülkemiz için hayati öneme haiz TÜRKSAT Projesinin geleceğinin garanti edilmesi, pazarla

masının günün koşullarına ve uluslararası piyasa şartlarına uygun olarak yapılması, bu proje kap
samında yeni nesil uyduların imal ettirilerek fırlatılması ve bu jş için gerekli finansmanın TÜRK 
TELEKOM'a doğrudan malî bir külfet getirmeden sağlanması amacıyla; 27.11.1995 tarih ve 
95/7526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yurtdışında Fransız Aerospatiale Firması ile 
TÜRK TELEKOM arasında bir "Joint Venture" şirketinin kurulmasına karar verilmiştir. 

Bu karar paralelinde "Eurasiasat" adı altında merkezi Monako'da bulunan 20 milyon $'lık ser
mayeli bir şirket kurulmuş olup, şirket sermayesinin % 51'i TÜRK TELEKOM'a % 49'u Fransız 
Aerospatiale Firmasina ait bulunmaktadır. 

Konuya ilişkin 95/7528 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği ekte gönderilmiştir. 
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15 Aralık 1995-Sayı: 22494 RESMİ GAZETE Sayfa : 3 

Karar Savısı : 95/7526 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ile Fransız Aerospatiale Firması arasında yurtdışın
da kurulacak 20 milyon ABD Doları sermayeli şirkete Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 
% 51 oranında iştirak etmesi ve şirket merkezinin tarafların mutabakatı ile belirlenmesi konusun
da Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin yetkili kılınması; Devlet Bakanlığının 24/11/1995 
tarihli ve 50912 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi
ne göre, Bakanlar Kurulunca 27/11/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman Demirel 
CUMHURBAŞKANI 

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER 
Başbakan 

A. ATEŞ 
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 

A. ATEŞ 
Devlet Bakanı 

A. M. tSLAMOĞLU 
Devlet Bakanı 

M.SEVİGEN' 
Devlet Bakanı 

F. ÇİLİNGİROĞLU 
Adalet Bakanı 

T. TAYAN 
Millî Eğitim Bakanı 

N.KURT 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

D. F. SAĞLAR 
Kültür Bakanı 

N. CEVHERİ 
Devlet Bakanı 

A. A. DOĞAN 
Devlet Bakanı 

M. A. EKMEN 
Devlet Bakam 

I. SAYGIN 
Devlet Bakanı 

V. TANIR 
Millî Savunma Bakanı 

A. KESKİN 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. KUL 
Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 

1. GÜRPINAR 
Turizm Bakanı 

C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 

A. DİNÇER, 
Devlet Bakanı 

A. C. KIRCA 
Devlet Bakanı 

M.ALP 
DevletvBakanı 

T.ÜNÜSAN 
İçişleri Bakanı 

D. BARAN 
Sağlık Bakanı 

F.ÇAY 

B.S.DAÇE 
Devlet Bakanı 

A. GÖKDEMİR 
Devlet. Bakanı 

Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 

M. S. ENSARİOĞLU 
Devlet Bakanı 

l.ATTİLA 
Maliye Bakanı 

O. TEZMEN 
Ulaştırma Bakanı 

Ş.ALTINER 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tab. Kay. Bakanı 

H. EKİNCİ A. H. ÜÇPINARLAR 
Orman Bakanı Çevre Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 

4. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, bazı vali ve emniyet müdürlerinin maaşlarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2031) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son yapılan zamlara rağmen, yıllık enflasyon oranı artışının altında kalan memur maaş artışı 
oranlarına göre, aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla,'29.1.1997 

Akın Gönen 
Niğde 
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1. Diyarbakır Olağanüstü Hal Bölge Valisinin, Olağanüstü Halde görev yapan Asayiş Komu

tanının, İl Jandarma Alay Komutanının, İl Emniyet Müdürünün ve Diyarbakır İl Valisinin maaş de
receleri nedir? Tüm yan ödeme ve diğer ek ödemeler dahil aylık ellerine geçen net miktar nedir? 

2. İstanbul, İzmir, Ankara Vali, Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Alay Komutanlarının maaş 
dereceleri nedir? Ellerine geçen maaş ve diğer ödemeler dahil aylık net miktar nedir? 

3. Bu meblağlar arasında hiyerarşiye ters düşen, mevzuattan kaynaklanan bir uygulama görü
yor musunuz? Şayet hiyerarşi ve hizmet gereklerine uygun olmayan bir uygulama görüyorsanız bu 
uygulamayı düzeltme yönünde bugüne kadar nasıl bir gayret sarfettiniz ve bundan sonra ne yapma
yı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.2.1997 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.050.PGM.0730001/354 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Niğde Milletvekili Akın Gönen'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru 

önergesine (7/2031) ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

Unvanı 
OHAL Bölge Valisi 
İl Valisi 
Jandarma Asayiş Komutanı 
İl Jandarma Alay Komutanı 
İl Emniyet Müdürü 
İl Valisi 
İl Jandarma Alay Komutanı 
İl Emniyet Müdürü 

Dr. Meral Akşener 
İçişleri Bakanı 

Görev yeri 

Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Ankara-İstanbul-İzmir 
Ankara-İstanbul-İzmir 
Ankara-İstanbul-İzmir 

Ele geçen maaş 
164 513 000 TL. 
139 992 000 TL. 
196 860 000 TL. 
143 972 000 TL. 
123 991000 TL. 
116 794 000 TL. 
144 210 000 TL. 
106 942 000 TL. 

Mülki İdare Amirleri devlet teşkilatımızın taşradaki temel ve vazgeçilmez unsurlarındandır. 
Mülki İdare Amirlerimize emsal görevlilerde nazara alınarak taşıdıkları sorumluluğa uygun bir şe
kilde maaş ödenmesi Bakanlığımızın dikkatle takip ettiği ücret politikalarımızdandır. 

Kamu personeli maaşlarında yapılacak yeni düzenleme çalışmalarında bu politikamıza uygun 
düşecek şekilde Bakanlığımızca hazırlıklar yapılmış ve Maliye Bakanlığına Bakanlık teklifimiz 
olarak sunulmuştur. • 

Konu tarafımdan bizzat takip edilmekte olup, gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 
5. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker 'in, M.S.B. 'da çalışan sivil memurlara ek özel hizmet taz

minatının ödenip ödenmediğine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'in yazılı ce
vabı (7/2034) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı 

Sayın Turhan Tayan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 30.1.1997 

Tevfik Diker 
Manisa 

- 4 7 -



T.B.M.M. B : 5 8 19 .2 .1997 0 : 1 
Sorular: 

1. Millî Savunma Bakanlığına bağlı karargâhlarda (Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı) çalışmakta olan sivil memurlara ek özel hizmet tazminatı ödenmek
te midir? 

2. Aynı tazminat taşra teşkilatlarında çalışan sivil memurlara da ödenmekte midir? 

3. Taşra teşkilatlarında çalışan sivil memurlara ek özel hizmet tazminatı ödenmiyor ise gerek
çesi nedir? , 

4. Sivil memurları merkez ve taşrada çalışanlar diye ayırmak Anayasanın eşitlik ilkesine ay
kırı değil midir? 

5. 6-12 milyon TL. zarar ettiği belirtilen taşra teşkilatlarındaki sivil memurların bu mağduri
yetlerinin giderilmesi için herhangi bir önlem almayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 17.2.1997 

Kanun: 1997/142-TÖ 
Konu : Soru önergesi. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Bşk.lığının 5 Şubat 1997 tarihli ve Kan. Kar. Md. Â.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/2034-5210/14686 sayılı yazısı. 7 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevaplandı

rılması istenen "Millî Savunma Bakanlığında çalışan sivil memurlara ek özel hizmet tazminatının 
ödenip ödenmediğine" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Turhan Tayan 

Millî Savunma Bakanı 

Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 7/2034 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan sivil 

memurların mevcudu 22 831 'dir. 
2. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlardan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun Ek-17 inci maddesi kapsamında "Ek Özel Hizmet Tazminatı" alan personel 
ise 3250 kişidir. 

3. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-17 inci maddesinde, Merkez 
Karargâh olarakbelirtilen karargâhlar; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet 
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bu karargâhların 
yönetim işlerini kolaylaştıran Ankara'daki bazı birlik ve kurumları kapsamaktadır. 

4. 1993 yılında yapılan maaş iyileştirme çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli 
657 sayılı Kanuna tabi sivil memurların çalışma saatleri, disiplin ve yargılanmaları, nöbet hizmeti
ne alınmaları gibi hususlar bakımından, aynı Kanuna tabi emsallerinden farklı olmaları nedeniyle, 
bunların tamamının ilave bir tazminattan istifade ettirilmeleri teklif edilmiştir. 

5. Teklif, prensip olarak benimsenmesine rağmen 15 Temmuz 1993 tarihinde yürürlüğe giren 
486 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sadece Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Ba
kanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 
merkez karargâhlarında görevli Genel İdare Hizmetleri sınıfına mensup memurların bu tazminat-
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tan yararlandırılması kabul edilmiş ve bu durum, uygulamada şu sorunlara neden olmuştur; 

a) Maliye Bakanlığınca yasaya ilave edilen "Merkez Karargâhı" ifadesi nedeniyle bu kapsama 
giren birliklerin tespitinde güçlüklerle karşılaşılmış ve halen merkezdeki bazı birlik ve karargâhlar 
bu kapsamın dışında bırakılmıştır. 

b) Kapsama giren birliklerdeki Genel İdare Hizmetleri sınıfı dışındaki sivil memurlar (705 
personel) tazminattan istifade edememişlerdir. Bu sorun, ancak 21 Aralık 1996 tarihinde yürürlü
ğe giren 568 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çözümlenmiştir. 

c) Taşradaki birlik ve kurumlara mensup 20 bin civarındaki sivil memurun mağduriyetleri de
vam etmektedir. 

6. Belirtilen sorunların çözümlenmesine yönelik olarak, 28.11.1996 tarihli ve 4124 sayılı Yet
ki Kanunu kapsamında, Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmakta olup, konu
ya ilişkin olarak bir kısım milletvekillerince verilmiş bulunan Kanun tekliflerinin de halen Türki
ye Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyonlarının gündeminde bulunduğunu bilgilerine arz ederim. 

Turhan Tayan 
Millî Savunma Bakanı 

H 

- 4 9 -



T.B.M.M. B:58 19.2.1997 0 : 1 
Eski Başbakan Tansu Çillcr'in, 3628 sayılı Kanunun 11,12,13,14 ve 15 inci maddelerine, ay
rıca Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre cezalandırılması istemiyle Yüce Diva

na şevkine karar verilmesine ilişkin önergelere verilen oyların sonucu: 

Kabul edilmemiştir. 

/ . • . 

. . . ' • • v • 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Celal Topkan 
AFYON 
H, İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 

Kabul 

Ret 

Çekimser 

Mükerrer 
Geçersiz 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelik 
(Kabul Edenler 

Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Bay kal 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 

549 
534 

262 

271 
1 

— 

— 
15 

1 
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M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazlcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
Kamran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
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Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Necati Güllülü 
ESKİŞEHİR 
Necati. Albay 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

B : 58 19 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Atilla Sav 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
OyaAraslı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 

1997 0 : 1 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 

. 2 . 
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Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
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Ömer Ertaş 
MUĞLA 
Lale Aytamân 
Zeki Çakıroğlu 
Fikret Uzunhasan 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Ali şan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 

(Reddedenler) 

İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
AhmetÇelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 

19 . 2 .1997 O : 1 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Enis Sülün . 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Lütfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Osman Mümtaz Soysal 

İsmet Attila 
Osman Hazer 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
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Cemil Erhan 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 

. Mehmet Gölhan 
Ahmet Tekdal .. 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
İsmail Özgün 
İlyas Yılmazyıldız 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 

B : 5 8 19 .2 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Abdülkadir Cenkçiler 
Mehmet Al tan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
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Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
ÖmerÖzyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Demir Berberoğlu 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin. Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Süleyman Metin Kalkan 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar -
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
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T.B.M.M. 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç . 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Metin îşık 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin; Kansu 
Hayri Kozakçıoğlu 
Göksal Küçükali 
Ali Oğuz 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakogullan 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denİzkurdu 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Sabri Güner 
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Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
İsmail Karakuyu 
Metin Perli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
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Yaşar Canbay 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Mahmut Duyan 
Hüseyirt Yıldız 
MUĞLA 
îrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğl 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
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SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 

B : 5 8 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Nihan Ilgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemâlettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
UŞAK 
Hasan Karakaya 

(Çekimser) 
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VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

MANİSA 
Ayseli Göksoy 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Emre Gönensay 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BURSA 
Cavit Çağlar 

ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
İSTANBUL 
Aydın Menderes 
İZMİR 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu 

(Açık Üyelik) 
KIRŞEHİR 1 

KONYA 
Mustafa Ünaİdı 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Mehmet Korkmaz 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. Vekili) 

:#: 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
58 İNCİ BİRLEŞİM 19 . 2 . 1997 ÇARŞAMBA ' Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye tarafından He'bron'a (El-Halil'e) askerî personel gönderilmesi hu
susunda Hükümetin yetkili kılınması için, Anayasanın 92 nci maddesine göre izin 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 19 arkadaşının, Cumhuriyetin temel 
niteliklerini hedef alan ve rejimi tehdit eden faaliyetlere gözyumdukları ve gerekli 
tedbirleri almadıkları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 
99 uncu ve içtüzüğün 106 neı maddeleri uyarınca bîr gensoru açılmasına ilişkin öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme, (11/7) (Dağıtma tarihi : 
17.2.1997) ((Görüşme günü : 25.2.1997 Sah) 

2. —Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 35 arkadaşının, Cumhuriyetin temel 
niteliklerine ve özellikle laikliğe karşı saldırılan önlemekte, isteksiz ve yetersiz kaldık
ları iddiasıyla Başbakan Necmettin Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 
Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme (11/8) (Da
ğıtma tarihi : 17.2.1997) (Görüşme günü : 25.2.1997 Sah) 

3 
S E Ç İ M 

' 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

" • ' - —«tO^o^BJM ' '{w» 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

1, — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengüh ve 62 arkadaşının, kanuna veya ge
nel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu ey
lemin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 13, 14 ve 15 inci maddelerine uydu-

— 1 — 



5 
MEC11S'SORUŞTURMASI RAPORLARI : 

ğu iddiasıyla Eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/4) Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 213 ve 213'e ek) '(Dağıtma ta
rihi : 7.2.1997) 

2. — Ankara 'Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 57 arkadaşının, Emlak Ban
kası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın rüşvet karşılığı verdiği krediler ve çıkar te
min eden bazı tasarruflarına karşın gerekli işlemleri yapmamak, suretiyle görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu 
iddiasıyla Eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Mecllis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/6) Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi: 7.2.1997) 

6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7, 
SÖZLÜ SORULAR 
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8 
KANUN TASAM VE TEÎOLİFLEMYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 

2. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

3̂  — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 16.12,1996) 

4. — 625 Sayılı Özel öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 16,12.1996) 

5< — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan 
18,11.1992 Tarih ve 3842 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/543) (S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

X1 6/—Yurtdışında bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Ka
nunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/569) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 24,1.1997) 

7. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S, Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

8. -— Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi: 25.İ 1.1996) 

9. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz; ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/397, 2/162) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma ta
rihi : 22.11.1996) 
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10. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin 9.10.1996 Tarih ve 4190 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/526, 
3/520) (S Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 11.12.1996) 

İl1., — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

12. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi: 
25.11.1996) -

13j — Aydın Milletvekili M. Fatih Atay'ın, Aydın İli Yenihisar İlçesi Adının 
«Didim» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/341) (S.Sayısı : 165) (Dağıtma 
tarihi : 29.11.1996) 

14. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

15. — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

16. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaiklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı': 34) (Dağıtma tarihi : 1,7.1996) 

17. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi: 
8.7,1996) 

18. —Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

• ' ; • . ' • _ _ 4 — 
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19. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

20. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

21. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları (1/292) S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta
rihi : • 15.7.1996) 

22. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bü
tün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 Ar
kadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
İ/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

23. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

24. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

25̂  — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişilik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

26, — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8^1996) 

27, — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

28j —Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

29. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

__ 5 _ 
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30. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun tki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve içişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

31. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

32. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/440) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

34, — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) 

351 -— Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

X 36. — işkencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 nolu Protokollerin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/303) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11,1996) 

37. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

38, — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) \ . 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: J2.ll.1996) 

X 40. —- Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/328) (S. Sayısı •: 119) (Dağıtma tarihi : 12.11.1996) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/353) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 12.11.1996) 

http://J2.ll.1996
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X 42.j — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/329) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X 43, —Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 118) (Dağıtma tarihi : 
14.11.1996) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

XI 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma ta
rihi : 14.11.1996) 

X Ali — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komu
tanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/429) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 22.11.1996) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın
da İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/317) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/316) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 50. —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 140) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık 
Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/315) (S. Sayısı : 141) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

— 7 — 
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X 52. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ücretsiz Sağlık Hizmetlerine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal tşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

54. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin 11 Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi: 29.11.1996) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 56. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/387) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 16,12.1996) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/390) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/287) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/371) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-
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gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi: 16.12.1996) 

X1 62. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/389) (S. Sayısı ; 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

63. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

64. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nm, 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Hal
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177) (Da
ğıtma tarihi : 23.12.1996) 

X 65. — Afyon İli Dinar İlçesinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Gö
renlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini Hakkında Kanun Tasarısı ye 
Plan ve Büçe Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi: 23.12.1996) 

66. —• Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna Bir Geçici' Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tari-

.hi.: 23.12.1996) 
67. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nm, 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

68. — Muş Milletvekili Necmettin Dede'nin Karayolları Trafik Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/586) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 24.12.1996) 

69. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
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Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergeleri.(2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

70. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek Öğ
retim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

X 71. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge
çirilmiş)'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ye Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 72. —Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 73. —Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek ve Hırvatistan Cumhuriyetleri 
Arasında Geri Dönüş Eylemi îçin İyi Niyet Misyonu ve Ortak Polis Gücü Oluşturul
ması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/383) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi : 9.1.1997) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 17.1.1997) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun -Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/360) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1997) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 77., — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili Nec-
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det Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konu
larda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/378) (S. 
Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve.Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/449) (S. 
Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 80. —Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

IX1 81'. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/335) (S. 
Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X. 82. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî Konu
larda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayışı : 204) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ti
carî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/366) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) '. , • 

X 84. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10.000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlamasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/326) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

85. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/547) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 86. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür 
Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylan-
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masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/473) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 

,30.1.1997) 

X 87 — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ti
carî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 88. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı f 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 89. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatm Hibe Edilmesine Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî' 
Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/447) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi: 
31.1.1997) 

X 90. — Cebri veya Medburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna v Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/515) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1997) 

X 91', — İstihdama Ka'bulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/516) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1997) 

92. — İzmir Milletvekili Hasan Denizkurdu ve 5 Arkadaşının; Ticaret ve Sa
nayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Bor
saları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Tica
ret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/542) (S. Sayısı: 
215) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

93. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1997) 

X 94. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Dostane İlişkiler ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/505) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 
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X 95. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 96. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 
Ebedî Dostluk ve Iş'birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/514) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

97, — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 98. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

99. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün; 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor komisyonları raporları (2/616) (S. Sayısı: 226) (Dağıtma tarihi: 4.2.1997) 

X 100. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasmın ve 
Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/343) (S. Sayıs,ı : 212) (Dağıtma tarihi : 14.2.1997) 

X 101. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı 
Anlaşması ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 14.2.1997) 

X 102. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

|X 103. — Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/370) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) , 

X 104. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının 

— 13 — • 



8 
KANUN TAŞARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/314) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

105, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet. Komisyonu Raporu (2/584) 
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

106. — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

(X) Açik oylamaya tabi işleri gösterir. 

__ 14 __ 







Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 213) 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 62 Arkadaşının, 
Kanuna veya Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek 
Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Numaralı Mal Bildiri
minde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 
100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/4) Esas Numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu Raporu 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

KONU : Kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde mal edinen ve görevini kötüye kullanan sabık 
Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince Meclis soruştur
ması açılması talebimizdir. 

GEREKÇE : "Mülkiyet hakkı" temel insan haklarının ilk beşinden biridir, bu hak, komünist 
rejimlerde inkâr edilmiş, kapitalist rejimlerde tekelleştirilmiş, adil sistemlerde ise meşruiyet sınır
lan içinde daima korunmuş ve itibar görmüştür. 

Bu soruşturma önergesini hazırlayan biz milletvekilleri de, mülkiyet hakkını meşruiyet sınır
ları içinde olmak kaydıyla korumaya ve itibar edilmeye layık gördüğümüzü peşinen belirtmek isti
yoruz. 

Yine bizler "Beraati zimmetin asıl" olduğuna, yani bir insanın suçluluğu sabit oluncaya kadar 
onun masum sayılması gerektiğine de gönülden inanıyoruz 

Ama bizler, aynı zamanda milletvekilleriyiz. Sadece kanun yapmakla değil, devleti yöneten
leri millet adına denetlemekle de görevliyiz. İşte sabık Başbakan Tansu Çillcr'in mal varlığı ile il
gili bu Meclis soruşturma önergesini bu görevi yerine getirmek, bilinmeyen gerçeklerin öğrenilme
sine, Sayın Çiller'in serveti hakikaten meşru ise aklanmasına, aksi halde adalet önünde hesap ver
mesine yol açmak için takdim etmekteyiz. 

Özellikle 25 Haziran 1993'ten, yani Başbakan olduktan sonra Sayın Tansu Çiller'in ve ailesi
nin mal varlığı, kamuoyunu devamlı meşgul etmiş, bu ailenin çok kısa bir zaman içinde ortaya çı
kan aşırı şekildeki zenginliği, servetlerinin meşruiyeti hakkında kamuoyunu derin şüphelere ve en
dişelere düşürmüştür. 19 uncu Dönemde bu konunun araştırılması için bir araştırma komisyonu ku
rulmak istenmiş, ancak, o günkü Meclis aritmetiğinden yararlanılarak 1982'den sonraki tüm parti 
ve liderleri eşleri, çocukları ve kardeşleri araştırma kapsamına alınmak suretiyle, komisyon ama
cından saptırılmış, çalışmalar içinden çıkılmaz hale getirilmiş ve gerekli şekilde araştırma yapıla
mayarak, ÇiIIer'Ierin mal varlığı üzerindeki şüphe ve şaibeler aydınlatılmamıştır. Bu şüphe ve en
dişeler hâlâ da devam etmektedir. Zira kendisinin mal varlığı hakkında yaptığı açıklamalar hiç kim
se için inandırıcı olmamıştır. 

Neden olmamıştır? 
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Herşeyden evvel Sayın Tansu Çiller bir memur çocuğudur. Üniversiteyi bitirdikten sonra eşi 
Özer Çiller'le birlikte 1967 yılında ABD'ye gitmiş ve orada 7 yıl kalmışlardır. Amerika'daki yıl
larında yaşam mücadelesi içinde para biriktirmek bir yana ancak geçinebilecek kadar bir gelire sa
hip olabilmişlerdir. Nitekim kendisi o yıllarını şöyle anlatmaktadır: "Gerçekten öyle günlerimiz ol
du ki tek bir Coca Cola'yı dışarıda içecek paramız yoktu. Yıllarca tek bir kere lokantaya gideme
dik. İlk oğlumuz minicik odamızda doğdu, büyüdü. Hele bir salı günlerimiz vardı size anlatırken 
bile üzülüyorum. Sabahtan akşama kadar iki genç insanın ağzına bir lokma koymadan koşturması
nı düşünebiliyor musunuz" (16 Eylül 1991, SABAH Gazetesi) 

Çiller'ler ABD'den 1974 yılında dönmüşler ve Sayın Tansu Çiller Boğaziçi Üniversitesinde 
öğretim üyeliği, eşi Özer Çiller'se özel sektörde yöneticilik yapmaya başlamışlardır. Her ikisi de 
bazı aile şirketlerinde hisse sahibi olmak dışında kazanç sağlayacak bir işle uğraşmamışlardır. 

20 Ekim 1991 seçimlerinde DYP'den milletvekili seçilen Sayın Çiller 30 Kasım 1991'de gü
venoyu alan Demirel Hükümetimde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuş, 
Başbakan Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasından sonra önce DYP Genel Başkanlığına 
getirilmiş daha sonra da 30 Haziran 1993'te DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin Başbakanı olmuş
tur. 

Önce ancak geçinebilecek bir gelire, daha sonra bir üniversite öğretim üyesi maaşına, daha 
sonra da bir milletvekili ve nihayet bakanlık maaşına göre tasavvur edilebilecek servetine karşı Sa
yın Çiller'in hem de bir kaç yıl içinde birdenbire akıllara durgunluk verecek bir servete sahip oldu
ğu ortaya çıkmıştır. 

Çiller'in nerede ne kadar serveti var? 
Gerek TBMM Başkanlığına muhtelif tarihlerde verdiği mal bildirimlerine ve gerekse çalışma

larını maalesef sonuçlandıramayan "10/98 No.lu Siyasî Parti Liderlerinin ve Yakınlarının Mal Var
lıklarını Araştırma Komisyonu" raporlarına göre Çiller ailesinin sahip olduğu servetin tablosu şöy
ledir : 

A) GAYRİMENKUL MALLARI 
I. ABD'deki Gayrimenkulleri 
I. New Hepshıra Eyaleti Salem Kenti'nde 19.3.1993'te satın alınan 218 000 Dolar değerinde 

villa, 

: 2. Aynı eyaletin aynı kentinde 18.9.1992'de satın alınan 2 585 000 Dolar değerinde Holiday 
Inn Oteli. 

3. Aynı eyaletin Drry Kentinde 28.10.1992'de satın alınan 500 000 Dolar değerinde 18 daire
li bir bina. 

4. Aynı eyaletin Hookseet Kentinde 31.12.1992 tarihinde satın alınan Granite Hill isimli 
1 200 000 Dolar değerinde alış-veriş merkezi. 

5. Washington Eyaleti Rockvville Kentinde 6.12.1988'de satın alınan 175 000 Dolar değerin
de bir villa. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki taşınmazların toplam değeri 4 678 000 Dolar olup, yaklaşık 
350 milyar 850 milyon Türk lirasıdır. İşin ilginç yanı, Çillerlerin bu emlakin 175 000 Dolarlık kıs
mını 1988'de, kalan 4 503 000 Dolarlık kısmını ise 1992, 1993 yıllarında sahiplenmiş olmalarıdır? 

II. Türkiye'deki Gayrimenkulleri 
1. İstanbul Şişli'de 120 milyar lira değerinde 8 katlı ÇİLLER'S GROUP İş Merkezi 
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2. Sarıyer Kısırkaya'da 11 parsel halinde toplam 69 970 m- yüzölçümünde 700 milyar değe
rinde arsa. 

ı • 

3. Sarıyer Uskumru Köy'de üç parsel halinde toplam 39 590 m:'lik 395 milyar değerinde ar
sa. . • ' . ' ' . ! 

4. Yine Uskumru Köy'de üzerinde 30 adedi Çiller'lere ait 104 villanın inşa halinde olduğu 
üç parsel halindeki 50 584 ırr'lik arsa. Bu arsa üzerinde ayrıca 32 daireli bir apart otel inşaatı da 
devam etmektedir. Çiller'lerin hissesine düşen değer asgarî 1,5 trilyon liradır. 

5. Kilyos'ta 29 768 m:,lik 300 milyar değerinde arsa. 
6. Yeniköy'de 500 milyar lira değerinde yalı. 
7. Muğla/Milas'ta 13 000 m2'lik zeytinlik. 
8. Ankara'da 18 inci Dönem Koop'te 20 milyarlık villa. 
9. Milas'ta bir arsa ve bir zeytinliğin 1/4 hissesi. (Annesinden) 

10. Sarıyer/İstinye'de bir ev. (Annesinden) 
11. Üsküdar'da bir ev (Annesinden) 

12. Üsküdar'da bir.dükkân. (Annesinden) 
13. Bilkent'te 50 milyar değerinde dubleks daire. 

B) MENKUL MALLARI i 
1. 50 milyar değerinde President isimli yat. 
2. Yeşilyurt Turizm A.Ş.'de 35 711 hisse. 
3. Marsan Marmara Holding A.Ş.'de 425 000 hisse. 
4. 33 adet muhtelif cins ve değerde mücevherat. 

5. 1995 yılında vefat eden ev kadını annesinden miras kalan: 
880 adet Cumhuriyet altını, 570 000 Dolar, 690 000 Mark, 432 milyon Türk lirası olmak üze

re toplam; 83 milyar lira civarında altın ve nakit. Yine ilginç olan nokta, Çiller'in annesinin bu mal 
varlığı hakkındaki beyanını, kara para aklar gibi annesinin vefatından sonra yapmış olmasıdır. 

C) EŞİ ÖZER ÇİLLER'İN ŞAHSINA AİT : 
I. Gayrimenkulleri; 

1. Yeşilyurt Yapı Kooperatifinde hisse. 
2. Sarıyer Uskumru Köy Bizjm Vadi Yapı Kooperatifinde süper lüks bir villa. 
3. Bozu Gözem mevkiinde 14 645 m2'lik arazi. 
4. Bolu Tatarlar mevkiinde 4 180 m-'lik arazi. 

5. Sarıyer Kısırkaya mevkiinde 21 750 m2'lik üç ayrı parsel halinde arsa. 
6. Akdeniz Tatil Sitesi Yapı Kooperatifinde 70 m2'lik yazlık. (1975'de alınmış) 
II. MENKULLERİ: 

1. Marsan Holding A.Ş.'de 425 000 hisse. 
2. Aytaş Turizm Yatırım İşletmeleri A.Ş.'de 8 237/10 000 hisse, (Ki bu şirket şu anda Antal

ya Beldibi'nde Turizm Bakanlığınca adına 49 yıl süre ile tahsis edilen Hazine arazisi üzerinde vil
la inşaatı yapmaktadır.) 
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D) OĞLU MERT ÇİLLERİN ÖZEL VARLIĞI:.. 
1994'te mal beyanına göre 950 milyon liralık hazine bonosu. 

E) KUŞADASI'NDAKİ ÇİFTLİK: 
Bu konu basın tarafından geçtiğimiz yıl kamuoyu gündemine getirilmişti. 

Kuşadası Çamtepe Mevkiinde kain 90 553 metrekarelik çiftlik arazisinin, Çiller Ailesinin ya
nında çalışan Suna Gönül Pelister tarafından 1 milyar 400 milyona tüm hissedarlardan tapu daire
sinde 11.5.1994 tarihinde satınalınması bir muvazaayı akla getirmiş ve Çiller'lerin aslında kendi
leri için aldıkları bir yeri bu hanım adına alınmış gibi gösterdikleri şayiaları her yerde konuşulur 
hale gelmişti. O zaman Sayın Tansu Çiller "Bu araziyi çok düşük ücretle alıp, yanımızda çalışan 
Suna Pelister adına tapu çıkarttığımız yönündeki iddiaların hepsi uydurma. Suna Pelister bu yeri 
alıp kendisine bağevi yapmak istedi. Biz de borç verdik yardımcı olduk" demişti. 

Ne var ki 18 Nisan 1996 tarihli gazetelerde oyun ortaya çıktı. Aile yanında çalışan Suna ha
nım tapu dairesine başvurarak önce araziyi iki parsele ayırdı daha sonra büyük parseli 15 Martta 8 
milyara, küçük parseli ise 15 Nisanda 3 milyara Çiller Ailesine satıverdi. Bu durum Çiller'ın bu ko
nuda daha önce söylediği bütün sözlerin yalan olduğunu ve kendisine güvenilemeyeceğini ortaya-
koydu. 

Aslında inanılması mümkün olmayan başka hususlar da var. 

Ne bu yerin başlangıçta 1 milyar 400 milyona satın alınması, ne de üzerine yapılan inşaatın 
600 milyona maledilmesi mümkün olmadığı gibi 100 milyar değerindeki bir yerin 11 milyar lira
ya satın alınması da mümkün değildir. 

Burada esas önemli olan büyük malî imkânların küçük gösterilmesi değil baştan beri kendisi
ne ait olan bir yeri kaynağını ve miktarını göstermekte güçlük çektiği mal varlığını küçük göstere
bilmek için Çiller'in muvazaalı yollara saparak daha önce "Benimle ilgisi yok" demiş olmasıdır. 

F) VE DAHA BİLİNMEYENLER : 
İşte bu önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim ettiğimiz bugünkü günde dahi (26 

Nisan 1996) Milliyet Gazetesinde yeni bir başlık "Çiller'in üç evi daha çıktı" Bu evlerin tapuya tes
cil tarihleri ise 11 Nisan 1996. 

Tansu Çiller'in sadece beyan ettiği mallarının bugünkü rayice göre en az değeri 5 trilyon lira
dır. 

İşte soruşturulması gereken husus Sayın Çiller'in bu muazzam astronomik mal varlığını nasıl, 
nereden kazandığı paralarla ve ne yolla edindiğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. 

Bu husus bugüne kadar bütün zorlamalara rağmen hiçbir şekilde açıklığa kavuşmamıştır. Ken
disinin yaptığı açıklamaların hepsi kamuoyunu tatminden uzaktır. 

Kendi ifadesine ve o tarihte verdiği veraset intikal beyannamesine göre bu astronomik mal 
varlığı ve bütün bu zenginlikler 1974'te vefat eden babasının miras bıraktığı 437 940 TL nakit ile 
1 155 000 TL. değerindeki 8 adet gayrimenkulden meydana gelmiştir. 

Kamuoyundaki genel kanaate göre ise, akıllara durgunluk veren bu mal varlığı Hazineyi tril
yonlarca lira zarara sokarak batırılan ve Özer Çiller'in Genel Müdürü olduğu İstanbul Bankasından 
başlamak suretiyle bugüne kadar uzanan ve yine kamuoyu tarafından "Yalı Çetesi" diye adlandırı
lan bir ekibin perde arkası organizasyonu ve Çiller'in Bakanlık ve Başbakanlık nüfuzunu kötüye 
kullanarak destek vermesi neticesinde haksız iktisap yoluyla elde edilmiştir. 
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Zira, listesi ekte sunulan ve devamlı zarar eden, doğru dürüst vergi dahi ödemeyen Çiller Ai
lesine ait 17 şirketin kârı ile veya zaman içinde alınıp satıldığı söylenen gayrimenkullerin gelirleri 
ile böyle bir servete sahip olmak aklın alacağı bir iş değildir. Kaldı ki, Sayın Tansu Çiller'in anne
sinin vefatı üzerine verdiği mal bildiriminde kendisine annesinden miras olarak intikal ettiğini bil
dirdiği 880 adet cumhuriyet altını, 570 000 Amerikan Doları, 690 000 Alman Markı, 432 milyon 
831 bin Türk lirası ki bugünkü değerlerle 83 milyar 400 milyon lira tutarındaki servetin dahi ma
hiyeti ve kaynağı şüphelidir ve kamuoyunca araştırılmasının gereğine inanılmaktadır. 

Bütün bu gerçekler karşısında kamu vicdanının rahat edebilmesi ve aynı zamanda Sayın Tan
su Çiller'in temize çıkabilmesi için bu büyük serveti nasıl elde ettiğinin soruşturulup açıklığa ka
vuşturulması gerekmektedir. 

Türk Ceza Kanununun bilinen hükümleri yanında, 3628 sayılı Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununun 4 üncü Maddesinde "Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen 
mallar haksız mal edinme sayılır" hükmü mevcuttur. Bu hüküm karşısında Sayın Çiller'in bütün 
mal varlığını kanuna ve genel ahlaka uygun şekilde sağladığını ispat etmesi ve serveti üzerindeki 
şüphe ve şaibeleri ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu soruşturma önergesi ile Sayın Çiller'e bu 
yolda en büyük imkân tanınmaktadır. 

Yukarıdan beri izah edilen olaylar, gerçekler ve tespitler sebebiyle eski Başbakan Sayın Tan
su Çiller hakkında TCK'nun 240 ve 3628 sayılı Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 13, 14 ve 15 
inci maddelerine göre soruşturma yapılması için Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün ilgili madde
leri gereğince Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Ahmet Tekdal 
Ankara 

Mustafa Köylü 
İsparta 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

Mehmet Sılay 
Hatay 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Metin Perli 
Kütahya 

Mehmet Emin Aydın 
Siirt 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

Kahraman Emmioğlıı 
Gaziantep 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Salih Kapımız 
Kayseri 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Avni Doğan 
Kahramanmaraş 
Abdullah Arslan 

Tokat 
Osman Hazer 

Afyon 
Sıtkı Cengil 

Adana 
Hüseyin Arı 

Konya 
Maliki Ejder Arvas 

Van 
Fethi Acar 
Kastamonu 
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Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Fethullah Erbaş 
Van 

Hüseyin Olgun Akın 
Ordu 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Hasan Hüseyin Öz 
Konya 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Mahmut Sönmez 
Bingöl 

Celal Esin 
Ağrı 

Rıza Ulucak 
Ankara 

Temel Karamollaoğlu 
Sivas 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Şaban Şevli 
Van 

Hasan Belhan 
Elazığ 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Necati Çelik 
Kocaeli 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Aslan Polat 
Erzurum 

Seyyit Haşini Haşimi 
Diyarbakır 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Abdullah Özbey 
Karaman 

Musa Okçu 
Batman 

Mehmet Bedri Incetahtacı 
Gaziantep 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Mehmet Aykaç 
Çorum 

Alaatin Sever Aydın 
Batman 

Zülfikar İzol 
Şanlıurfa 

Abdulhaluk Mutlu 
Bitlis 

Hasan Hüseyin Ceylan 
Ankara 

Sait Açba 
Afyon 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Kemalettin GÖktaş 
Trabzon 

M. Recai Kutaıi 
Malatya 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Zülfükâr Gazi 
Çorum 

Mehmet Fuat Fırat 
İstanbul 

Sacit Günbey 
Diyarbakır 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 

Ferit Bora 
Diyarbakır 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

(9/4) ESAS NUMARALI 

SORUŞTURMA KOMİSYONU 

Esas No.: A.01.1.GEÇ.9/4-130 22.1.1997 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kul
landığı ve Bu Eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Numaralı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla Eski Başbakan Tansu ÇİLLER hakkında kurulan (9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 
Komisyonu" yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ekleri ile birlikte ilişikte sunmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Naci TERZİ 
Komisyon Başkanı 

Erzincan 

E K L E R : j 

EK- 1 (Soruşturma Komisyonu Raporu) 

EK-2 (Tekmil İşlem Dosyası) 
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R A P O R 

I - SORUŞTURMANIN KONUSU : 

Ercurum Milletvekili Lütfü ESENGÜN ve 62 Arkadaşının; 26.4.1996 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına verdikleri Meclis Soruşturması Önergesinde; 

Konu : Kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde mal edinen ve görevini kötüye kullanan sabık 
Başbakan Tansu ÇİLLER hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince Meclis soruşturması 
açılması talebimizdir. 

Gerekçe: "Mülkiyet hakkı" temel insan haklarının ilk beşinden biridir, bu hak, komünist re
jimlerde inkâr edilmiş, kapitalist rejimlerde tekelleştirilmiş, adil sistemlerde işe meşruiyet sınırla
rı içinde daima korunmuş ve itibar görmüştür. 

Bu soruşturma önergesini hazırlayan biz milletvekilleri de, mülkiyet hakkını meşruiyet sınır
ları içinde olmak kaydıyla korumaya ve itibar edilmeye layık gördüğümüzü peşinen bildirmek isti
yoruz. 

Yine bizler "Beraatı zimmetin asıl" olduğuna, yani bir insanın suçluluğu sabit oluncaya ka
dar onun masum sayılması gerektiğine de gönülden inanıyoruz. 

Ama bizler, aynı zamanda milletvekilleriyiz. Sadece kanun yapmakla değil, devleti yönetenle
ri millet adına denetlemekle de görevliyiz. İşte sabık Başbakan Tansu ÇİLLER'in mal varlığı ile il
gili bu Meclis soruşturma önergesini bu görevi yerine getirmek, bilinmeyen gerekçelerin öğrenil
mesine, Sayın Çiller'in serveti hakikaten meşru ise aklanmasına, aksi halde adalet önünde hesap 
vermesine yol açmak için takdim etmekteyiz. 

Özellikle 25 Haziran 1993'ten, yani Başbakan olduktan sonra Sayın Tansu ÇİLLER'in ve ai
lesinin mal varlığı, kamuoyunu devamlı meşgul etmiş, bu ailenin çok kısa bir zaman içinde ortaya 
çıkan aşırı şekildeki zenginliğini, servetlerinin meşruiyeti hakkında kamuoyunu derin şüphelere ve 
endişelere düşürmüştür. 19 uncu Dönemde bu konunun araştırılması için bir araştırma komisyonu 
kurulmak istenmiş, ancak o günkü Meclis aritmetiğinden yararlanılarak 1982 'den sonraki tüm par
ti ve liderleri eşleri, çocukları ve kardeşleri araştırma kapsamına alınmak suretiyle, komisyon 
amacından saptırılmış, çalışmalar içinden çıkılmaz hale getirilmiş ve gerekli şekilde araştırma ya
pılamayarak, Çiller'lerin mal varlığı üzerindeki şüphe ve şaibeler aydınlatümamıştır. Bu şüphe ve 
endişeler hâlâ da devam etmektedir. Zira kendisinin mal varlığı hakkında yaptığı açıklamalar hiç 
kimse için inandırıcı olmamıştır. 

Neden olmamıştır? 

Herşeyden evvel Sayın Tansu Çiller bir memur çocuğudur. Üniversiteyi bitirdikten sonra eşi 
Özer Çiller'le birlikte 1967 yılında ABD'ye gitmiş ve orada 7yıl kalmışlardır. Amerika'daki yılla
rında yaşam mücadelesi içinde para biriktirmek bir yana ancak geçinebilecek kadar bir gelire sa
hip olabilmişlerdir. Nitekim kendisi o yıllarını şöyle anlatmaktadır: "Gerçekten öyle günlerimiz ol
du ki tek bir Coca Cola'yı dışarda içecek paramız yoktu. Yıllarca tek bir kere lokantaya gideme
dik. İlk oğlumuz minicik odamızda doğdu, büyüdü. Hele bir salı günlerimiz, vardı size anlatırken bi
le üzülüyorum. Sabahtan akşama kadar iki genç insanın ağzına bir lokma koymadan koşturması
nı düşünebiliyor musunuz" (16Eylül 1991, SABAH Gazetesi) 
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Çiller'ler ABD'den 1974 yılında dönmüşler ve Sayın Tansu Çiller Boğaziçi Üniversitesinde 
öğretim üyeliği, eşi Özer Çillerse özel sektörde yöneticilik yapmaya başlamışlardır. Her ikisi de 
bazı aile şirketlerinde hisse sahibi olmak dışında kazanç sağlayacak bir işle uğraşmamışlardır. 

20 Ekim 1991 seçimlerinde DYP'den milletvekili seçilen Sayın Çiller 30 Kasım 1991 'de güve
noyu alan Demirel Hükümetinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuş, Baş
bakan Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasından sonra önce DYP Genel Başkanlığına ge
tirilmiş daha sonra da 30 Haziran 1993'te DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin Başbakanı olmuştur. 

Önce ancak geçinebilecek bir gelire, daha sonra bir üniversite öğretim üyesi maaşına, daha 
sonrada bir milletvekili ve nihayet bakanlık maaşına göre tasavvur edilebilecek servetine karşı Sa
yın Çiller'in hem de bir kaç yıl içinde birdenbire akıllara durgunluk verecek bir servete sahip ol
duğu ortaya çıkmıştır. 

Çiller'in nerede ne kadar serveti var? 

Gerek TBMM Başkanlığına muhtelif tarihlerde verdiği mal bildirimlerine ve gerekse çalışma
larını maalesef sonuçlandıramayan "10/198 No.lu Siyasî Parti Liderlerinin ve Yakınlarının Mal 
Varlıklarını Araştırma Komisyonu" raporlarına göre Çiller ailesinin sahip olduğu servetin tablo
su şöyledir: 

A) Gayrimenkul Malları 

I. ABD'deki Gayrimenkulleri 

1. New Hepshıra Eyaleti Salem Kenti'nde 19.3.1993'te satın alınan 218.000 dolar değerinde 
villa. 

2. Aynı eyaletin aynı kentinde 18.9.1992 'de satın alınan 2.585.000 Dolar değerinde Holiday 
Inn Oteli. 

3. Aynı eyaletin Drry Kentinde 28.10.1992 'de satın alınan 500.000 Dolar değerinde 18 daire
li bir bina. 

4. Aynı eyaletin Hooksett Kentinde 31.12.1992 tarihinde satın alman Granite Hill isimli 
1.200.000 Dolar değerinde alış-veriş merkezi. 

5. Washington Eyaleti Rockwille Kentinde 6.12.1988'de satın alınan 175.000 Dolar değerin
de bir villa. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki taşınmazların toplam değeri 4.678.000 Dolar olup, yaklaşık 
350 milyar 850 milyon Türk lirasıdır. İşin ilginç yanı, Çillerlerin bu emlakin 175.000 Dolarlık kıs
mını 1988'de, kalan 4.503.000 Dolarlık kısmını ise 1992,1993 yıllarında sahiplenmiş olmalarıdır! 

11. Türkiye 'deki Gayrimenkulleri 

1. İstanbul Şişli'de 120 milyar lira değerinde 8 katlı ÇİLLER'S GROUP İş Merkezi 

2. Sarıyer Kısırkaya'da 11 parsel halinde toplam 69.970 m2 yüzölçümünde 700 milyar değe
rinde arsa. 

3. Sarıyer Uskumru Köy'de üç parsel halinde toplam 39.590 m2lik 395 milyar değerinde ar
sa, 
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4. Yine Uskumru Köy'de üzerinde 30 adedi Çiller'lere ait 104 villanın inşa halinde olduğu üç 
parsel halindeki 50.584 ml.lik arsa. Bu arsa üzerinde ayrıca 32 daireli bir apart otel inşaatı da de
vam etmektedir. Çiller'lerin hissesine düşen değer asgari 1,5 trilyon liradır. 

5. Kilyos'ta 29.768 ml.lik 300 milyar değerinde arsa. 

6. Yeniköy 'de 500 milyar lira değerinde yalı. 

7. Muğla/Milas'ta 13.000m2.Uk zeytinlik. 

8. Ankara'da 18'inci Dönem Koop.de 20milyarlık villa. 

9. Milas'ta bir arsa ve zeytinliğin 1/4 hissesi. (Annesinden) 

10. Sarıyer/İstinye'de bir ev. (Annesinden) 

11. Üsküdar'da bir ev (Annesinden) , , 

12. Üsküdar'da bir dükkân. (Annesinden) 

13. Bilkent'te 50 milyar değerinde dubleks daire 

B) Menkul Malları 

1. 50 milyar değerinde President isimli yat. 

2. Yeşilyurt Turizm A.Ş.'de 35.711 hisse. 

3. Marsan Marmara Holding A.Ş. 'de 425.000 hisse. 

4. 33 adet muhtelif cins ve değerde mücevherat. 

5. 1995 yılında vefat eden ev kadını annesinden miras kalan: 

880 adet Cumhuriyet altını, 570.000 Dolar, 690.000 Mark, 432 milyon Türk lirası olmak üze
re toplam; 83 milyar lira civarında altın ve nakit. Yine ilginç olan nokta, Çiller'in annesinin bu mal 
varlığı hakkındaki beyanını, kara para aklar gibi annesinin vefatından sonra yapmış olmasıdır. 

C) Eşi Özer Çiller'in Şahsına Ait: 

1. Gayrimenkulleri; 

1. Yeşilyurt Yapı Kooperatif inde hisse. 

2. Sarıyer Uskumru Köy Bizim Vadi Yapı kooperatifinde süper lüks bir villa. 

3. Bolu Gözem mevkiinde 14.645 m2.lik arazi. 

4. Bolu Tatarlar mevkiinde 4.180 m2.lik arazi. 

5. Sarıyer Kıstrkaya mevkiinde 21.750 m2.lik üç ayrı parsel halinde arsa. 

6. Akdeniz Tatil Sitesi Yapı Kooperatifinde 70 ml.lik yazlık (1975 'te alınmış) 

II. Menkulleri 

1. Marsan Holding A.Ş. 'de 425.000 hisse 

2. Aytaş Turizm Yatırım İşletmeleri A.Ş. 'de 8.237/10.000 hisse. (Ki bu şirket şu anda Antalya 
Beldibi'nde Turizm Bakanlığınca adına 49 yıl süre ile tahsis edilen Hazine arazisi üzerinde villa 
inşaatı yapmaktadır.) 
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D) Oğlu Mert Çiller'in Özel Varlığı : 

1994'teki mal beyanına göre 950 milyon liralık hazine bonosu. 

E) Kuşadası'ndaki Çiftlik: 

Bu konu basın tarafından geçtiğimiz yıl kamuoyu gündemine getirilmişti. 

Kuşadası Çamtepe Mevkiinde kain 90.553 metrekarelik çiftlik arazisinin. Çiller Ailesinin ya
nında çalışan Suna Gönül Pelister tarafından 1 milyar 400 milyona tüm hissedarlardan tapu da
iresinde 11.5.1994 tarihinde satınalınması bir muvazaayı akla getirmiş ve Çiller'lerin aslında ken
dileri için aldıkları bir yeri bu hanım adına alınmış gibi gösterdikleri şayiaları, her yerde konuşu
lur hale gelmiştir. O zaman Sn. Tansu Çiller "Bu araziyi çok düşük ücretle alıp, yanımızda çalı
şan Suna Pelister adına tapu çıkarttığımız yönündeki iddiaların hepsi uydurma. Suna Pelister bu 
yeri alıp kendisine bağevi yapmak istedi. Biz de borç verdik yardımcı olduk" demişti. 

Ne var ki 18 Nisan 1996 tarihli resmi gazetelerde oyun ortaya çıktı. Aile yanında çalışan Su
na hanım tapu dairesine başvurarak önce araziyi iki parsele ayırdı daha sonra büyük parseli 15 
Martta 8 milyara, küçük parseli ise 15 Nisanda 3 milyara Çiller Ailesine satıverdi. Bu durum Çil
ler'in bu konuda daha önce söylediği bütün sözlerin yalan olduğunu ve kendisine güvenilemeyece
ğini ortaya koydu. 

Aslında inanılması mümkün olmayan başka hususlar da var. 

Ne bu yerin başlangıçta 1 milyar 400 milyona satın alınması, ne de üzerine yapılan inşaatın 
600 milyona maledilmesi mümkün olmadığı gibi 100 milyar değerindeki bir yerin 11 milyar liraya 
satın alınması da mümkün değildir. v 

Burada esas önemli olan büyük mali imkânların küçük gösterilmesi değil baştan beri kendisi
ne ait olan bir yeri kaynağını ve miktarını göstermekte güçlük çektiği mal varlığını, küçük göstere
bilmek için Çiller'in muvazaalı yollara saparak daha önce "Benimle ilgisi yok" demiş olmasıdır. 

F) Ve Daha Bilinmeyenler : 

İşte bu önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim ettiğimiz bugünkü günde dahi (26 Ni
san 1996) Milliyet Gazetesinde yeni bir başlık "Çiller'in üç evi daha çıktı" Bu evlerin tapuya tes
cil tarihleri ise 11 Nisan 1996. 

Tansu Çiller'in sadece beyan ettiği malların bugünkü rayice göre en az değeri 5 trilyon lira
dır. 

İşte soruşturulması gereken husus Sayın Çiller'in bu muazzam astronomik mal varlığı nasıl 
nereden kazandığı paralarla ve ne yolla edindiğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. 

Bu husus bugüne kadar bütün zorlamalara rağmen hiçbir şekilde açıklığa kavuşmamıştır. 
Kendisinin yaptığı açıklamaların hepsi kamuoyunu tatminden uzaktır. 

Kendi ifadesine ve o tarihte verdiği veraset intikal beyannamesine göre bu astronomik mal 
varlığı ye bütün bu zenginlikler 1974'te vefat eden babasının miras bıraktığı 437.940 TL. nakit ile 
1.155.000 TL. değerindeki 8 adet gayrimenkulden meydana gelmiştir. 

Kamuoyundaki genel kanaate göre ise, akıllara durgunluk veren bu mal varlığı Hazineyi tril
yonlarca lira zarar sokarak batırılan ve Özer Çiller'in Genel Müdürü olduğu İstanbul Bankasın-
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dan başlamak suretiyle bugüne kadar uzanan ve yine kamuoyu tarafından "Yalı Çetesi" diye ad
landırılan bir ekibin perde arkası organizasyonu ve Çiller'in Bakanlık ve Başbakanlık nüfuzunu 
kötüye kullanarak destek vermesi neticesinde haksız iktisap yoluyla elde edilmiştir. 

Zira, listesi ekte sunulan ve devamlı zarar eden, doğru dürüst vergi dahi ödemeyen Çiller Ai
lesine ait 17 şirketin kârı ile veya zaman içinde alınıp satıldığı, söylenen gayrimenkullerin gelirle
ri ile böyle bir servete sahip olmak aklın alacağı bir iş değildir. Kaldı ki, Sayın Tansu Çiller'in an
nesinin vefatı üzerine verdiği mal bildiriminde kendisine annesinden miras olarak intikal ettiğini 
bildirdiği 880 adet cumhuriyet altını, 570.000 Amerikan Doları, 690.000 Alman Markı, 432 Mil
yon 831 Bin Türk Lirası ki bugünkü değerlerle 83 Milyar 400 Milyon Lira tutarındaki servetin da-
hi.mahiyeti ve kaynağı şüphelidir ve kamuoyunca araştırılmasınıngereğine inanılmaktadır. 

Bütün bu gerçekler .karşısında kamu vicdanının rahat edebilmesi ve aymzamanda Sayın Tan
su Çiller'in temize çıkabilmesi için bu büyük serveti nasıl elde ettiğinin soruşturulup açıklığa ka
vuşturulması gerekmektedir. 

Türk Ceza Kanununun bilinen hükümleri yanında, 3628 Sayılı Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununun 4 üncü Maddesinde "Kanuna veya genel ahlâka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen 
mallar haksız mal edinme sayılır" hükmü mevcuttur. Bu hüküm karşısında Sayın Çiller'in bütün 
mal varlığını kanuna ve genel ahlâka uygun şekilde sağlandığım ispat etmesi ve serveti üzerinde
ki şüphe ve şaibeleri ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu soruşturma önergesi ile Sayın Çiller 'e 
bu yolda en büyük imkân tanınmaktadır. 

Yukarıdan beri izah edilen olaylar, gerçekler ve tesbitler sebebiyle eski Başbakan Sayın Tan
su Çiller hakkında TCK'nun 240 ve 3628 Sayılı Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 13, 14 ve 15 
inci maddelerine göre soruşturma yapılması için Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün ilgili madde
leri gereğince Meclis Soruşturması açılmasına karar verilmesini" talep etmişlerdir. 

Önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 108'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Soruşturmanın konusu; Eski Başbakan Tansu ÇÎLLER'in kanuna veya genel ahlaka aykırı şe
kilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
ve 3628 Numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 
13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasının'soruşturulmasıdır. 

II - KOMİSYONUN KURULUŞU: 

Erzurum Milletvekili Lütfı ESENGÜN ve 62 arkadaşı tarafından Anayasanın 100,iincü mad
desi uyarınca Eski Başbakan Tansu ÇİLLER hakkında eyleminin Türk Ceza Kanununun 240,3628 
numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 13,14 ve 
15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Meclis Soruşturması açılması istemiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına 26.4.1996 günü verilen önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda 5.6.1996 günü 58 inci birleşimde görüşülmüş ve 9/4 Esas Sayı ile Meclis Soruşturması 
açılmasına karar verilmiştir. 

Anayasanın 100 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 109'uncu maddesine göre ku
rulan (9/4) Esas Sayılı Soruşturma Komisyonu parti grupları oranlarına göre Refah Partisi grubun
dan 5 üye, Anavatan Partisi grubundan 4 üye, Doğru Yol Partisi grubundan 3 üye. Demokratik Sol 
Parti grubundan 2 üye ve Cumhuriyet Halk Partisinden 1 üyenin katılımıyla toplam 15 üyeden te
şekkül etmiş ve çalışmalarına 25 Temmuz 1996 günü başlamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 



- 1 3 -

Komisyon Başkanlığına Erzincan Milletvekili Naci TERZİ, Başkan Vekilliğine Van Milletve
kili Mahmut YILBAŞ, Sözcülüğüne Bayburt Milletvekili Suat PAMUKÇU ve Katipliğe Kayseri 
Milletvekili Osman ÇİLSAL seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulumuştur. 

III - KOMİSYONUN GÖREV YETKİ VE SÜRESİ : 

Soruşturma Komisyonumuz; Anayasanın 100, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107-113 üncü maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmıştır. 

Komisyonumuz 25 Temmuz 1996 tarihinde faaliyetine başlamış, Anayasanın 100 üncü mad
desine göre iki aylık sürede çalışmalarını tamamlayamadıgı için 6 Kasım 1996 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına müracaat ederek 20 Kasım 1996 tarihinden itibaren iki aylık ek 
süre istemiştir. Bu talebimiz Genel Kurulun 14 Kasım 1996 tarihli 18'inci birleşiminde kabul edi
lerek 20 Kasım 1996 tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir. 

IV-KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 

a) Yazışmalar; 

1- 30.7.1996 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazıda; 10/198 nolu Siyasî Parti Liderle
rinin ve Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırma Komisyonu Raporunun bir sureti istenmiştir. 

2-30.7.1996 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazıda; İstanbul Milletvekili Tansu ÇİL-
LER'in 1991,1992,1993,1994,1995 ve 1996 yılları için Başkanlığa verdiği Mal Bildirim Beyanla
rı ekleriyle birlikte istenmiştir. 

3- 3.10.1996 tarihinde Maliye Bakanlığına yazılan yazıda; Tansu ÇİLLER, Özer U.ÇİLLER, 
Mert ÇİLLER, Berk ÇİLLER, Yeşilyurt Turizm A.Ş., Marso Gıda ve Per.Sat.Mark A.Ş., Marsan 
Marmara Holding A.Ş., Markim Kimya San.ve Tic.A.Ş., Aytaş Turizm A.Ş., Mitaş A.Ş. ve Tansu 
ÇİLLER, Özer ÇİLLER, Mert ÇİLLER ve Berk ÇİLLER'in ortaklık hisselerinin bulunduğu Tüm 
Şirketlerin,kâr zarar bilançoları ve ödedikleri her türlü kurumlar vergisi, stopaj, gelir vergisine iliş
kin beyannameleri ile tarh, tahakkuk ve tahsilatına ilişkin belge ve bilgilerin, ayrıca söz konusu şa
hıs ve şirketlerin vergi borçlarının bulunup bulunmadığı sorulmuştur. 

4 - 3.10.1996 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yazılan yazıda; Yeşilyurt Turizm A.Ş., 
Marso Gıda ve Per.Sat.Mark A.Ş. Marsan Marmara Holding A.Ş., Markim Kimya San. ve 
Tic.A.Ş., Aytaş Turizm A.Ş., Mitaş A.Ş. ve Tunsu ÇİLLER, Özer U.ÇİLLER, Mert ÇİLLER ve 
Berk ÇİLLER'in ortaklık hisselerinin bulunduğu tüm şirketlerin, 

a) 1 Ocak 1991 tarihinden itibaren günümüze kadar belirttiğimiz Şirketlerin kâr-zarar cetveli 
ve Bilançoları, 

b) Tansu ÇİLLER, Özer U.ÇİLLER, Mert ÇİLLER ve Berk ÇİLLER'in ortaklık oranlan ve 
hisselerinin dökümü, 

c) 1 Ocak 1991'den itibaren hissedarı oldukları şirketlerden temettü, kâr adı altında herhangi 
bir dağıtım yapılıp, yapılmadığını, 
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d) Şirketlerin Yönetim kurulunda görev alıp almadıklarını komisyona bildirilmesi istenmiştir. 

5 - 3.10.1996 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda; Tansu ÇİLLER, 
Özer U.ÇÎLLER, Mert ÇİLLER ve Berk ÇİLLER adına kayıtlı gayrimenkullerin cinsi, tapuya ka
yıtlı oldukları yer, parsel, pafta ve iktisap tarihlerinin detaylı dökümleri istenmiştir. 

6-3.10.1996 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazıda; 10/198 nolu Siyasî Parti Liderle
rinin ve yakınlarının mal varlıklarını araştırma komisyonunun tüm belge ve ekleri istenmiştir. 

7 - 11.10.1996 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yazılan yazıda; Bakanlığın Ticaret Ku
rulunda görev yapan en az 10 yıl tecrübeli bir uzman şahıs komisyonumuzda görevlendirilmek üze
re istenmiştir. 

8 - 11.10.1996 tarihinde Maliye Bakanlığına yazılan yazıda; konusunda Uzman, en az 10 yıl 
tecrübeli bir Hesap Uzmanı ve bir Maliye Müfettişi komisyonumuzda görevlendirilmek üzere is
tenmiştir. 

9 - 11.10.1996 tarihinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına yazılan yazıda; 
konusunda uzman en az 10 yıl tecrübeli bir Denetçi istenerek komisyonumuzda görevlendirileceği 
belirtilmiştir. 

10 - 11.10.1996 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığına yazılan yazıda; Tansu ÇİLLER ve 
Özer U.ÇİLLER'in hissedarları olduğu MARSAN Marmara Holding A.Ş.'nin ABD veya diğer ül
kelere kaynak transferi yapılmış mı, yapılmışsa, miktarı ve MARSAN Marmara Holding A.Ş.'nin 
başta ABD olmak üzere herhangi bir ülkede kurulmuş bulunan şirketlere ortaklıkları, mal varlıkla
rı var mı? Ayrıca Özer U.ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in ortaklıklarının bulunduğu iddia edilen ve 
ABD'de bulunan GCD.Inc adlı şirkete varsa kaynak transferlerinin ve şirket ortaklıklarının en kı
sa zamanda komisyona bildirilmesi istenmiştir. 

11 - 11.10.1996 tarihinde Hazine Müsteşarlığına yazılan yazıda; Tansu ÇİLLER ve Özer 
U.ÇİLLER'in hissedarları olduğu MARSAN Marmara Holding A.Ş.'nin ABD veya diğer ülkelere 
kaynak transferi yapılmış mı, yapılmışsa, miktarı ve MARSAN Marmara Holding A.Ş.'nin başta 
ABD olmak üzere herhangi bir ülkede kurulmuş bulunan şirketlere ortaklıkları, mal varlıkları var 
mı? Ayrıca.Özer U.ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in ortaklıklarının bulunduğu iddia edilen ve 
ABD'de bulunan GCD.Inc adlı şirkete varsa kaynak transferlerinin ve şirket ortaklıklarının en kı
sa zamanda komisyona bildirilmesi istenmiştir. 

12-24.10.1996 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığına yazılan yazıda; 23 Ekim 1996 tarihin
de Merkez Bankası Başkanlığının Komisyonumuza gönderdiği yazıdan tatmin olmadığımız belir
tilerek, önceki yazı tekrar edilmiştir. 

13 - 25.10.1996 tarihinde Eski Başbakan Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; gayri menkullerinin 
tapu senetlerinin komisyonumuza gönderilmesi istenmiştir. 

14 - 6.11.1996 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazıda; komisyon çalışmaları için 2 ay
lık ek süre istenmiştir. 
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15 - 6.11.1996 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda; Tansu 
ÇİLLER ve Özer U.ÇİLLER'in hissedarları olduğu MARSAN Marmara Holding A.Ş.'nin ABD 
veya diğer ülkelere kaynak transferi yapılmış mı, yapılmışsa, miktarı ve MARSAN Marmara Hol
ding A.Ş.'nin başta ABD olmak üzere herhangi bir ülkede kurulmuş bulunan şirketlere ortaklıkla
rı, mal varlıkları var mı? Ayrıca Özer U.ÇÎLLER ve Tansu ÇİLLER'in ortaklıklarının bulunduğu 
iddia edilen ve ABD'de bulunan GCD.Inc adlı şirkete varsa kaynak transferlerinin ve şirket ortak
lıklarının en kısa zamanda komisyona bildirilmesi istenmiştir. 

16 - 7.11.1996 tarihinde Marso Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş.'ne yazılan yazıda; 
gönderdikleri evraklarda eksik olan 1995 yılına ait şirketin bilanço ile kâr zarar cetveli, 1994 ve 
1995 yılına ait şirketin genel kurul tutanakları ile hazırun cetveli ve ortaklara borçlar kaleminin 
kimlere ait olduğunun bildirilmesi istenmiştir. 

17 - 7.11.1996 tarihinde Markim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne yazılan yazıda; gönderdik
leri evraklarda eksik olan 1995 yılına ait bilanço ve kâr zarar cetveli ile 1995 yılına ait şirket ge
nel kurul tutanağı ve hazırun cetveli istenmiştir. 

18-7.11.1996 tarihinde Marsan Marmara Holding A.Ş.'ne yazılan yazıda; gönderdikleri ev
raklarda eksik olan 1991-1995 yıllarına ait ortaklara borçlar hesabında gözüken borcun kimlere ait 
olduğu ve 1991,1994 ve 1995 yılına ait şirketin genel kurul tutanakları ile hazırun cetvelleri isten
miştir. 

19 - 7.11.1996 tarihinde Mitaş, Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne yazılan yazıda; 
gönderdikleri evraklarda eksik olan 1994 ve 1995 yılına ait bilanço ve kâr/zarar cetveli ile 1995 yı
lına ait genel kurul tutanağı ve hazırun cetveli istenmiştir. 

20 - 7.11.1996 tarihinde Sankim Kimyevi Maddeler Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne yazılan yazı
da gönderdikleri evraklarda eksik olan 1991,1992 ve 1993 yılma ait bilanço ve kâr/zarar cetveli ile 
1992, 1993 ve 1995 yılına ait genel kurul tutanağı ve hazırun cetveli istenmiştir. 

21 - 7.11.1996 tarihinde Interroyel Turizm ve Yatırım ve İşletmeleri Ticaret A.Ş.'ne yazılan 
yazıda gönderdikleri evraklarda eksik olan 1991, 1992 ve 1995 yıllarına ait bilanço ve kâr/zarar 
cetveli istenmiştir. 

22 - 7.11.1996 tarihinde Aytaş Turizm ve İşletmecilik A.Ş.'ne yazılan yazıda; gönderdikleri 
evraklarda eksik olan 1991-1995 yıllarına ait bilançolarda yeralan "Ortaklara Borç ve Ticaret Borç 
Hesabındaki" kalemlerin kimlere ait olduğu hususunun açıklanması istenmiştir. 

23 - 14.11.İ996 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda; Ha
zine Müsteşarlığı ile Merkez Bankasının görev ve yetki alanı ile ilgili çelişkili cevapların gideril
mesi istenmiştir. 

24 - 14.11.1996 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığına yazılan yazıda; Maliye Bakanlığı ile 
Hazine Müsteşarlığının yetkisi konusunda komisyonumuza yazılan cevapta çelişkiler olduğu ifade 
edilerek bu konuda açıklama istenmiştir. 
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25 - 14.11.1996 tarihinde Interroyel Turizm ve Yatırım ve İşletmeleri Ticaret A.Ş.'ne yazılan 
yazıda; şirketin 1991-1995 yıllarına'ait bilançoların izahlı bakiye mizanları (Yoksa Şirket Defter
leri), ortaklar hesabı ve ortakların hisse durumunu belirten belge ve bilgiler istenmiştir. 

26-14.11.1996 tarihinde Aytaş Turizm ve İşletmecilik A.Ş. 'ne yazılan yazıda; şirketin 1991-
1995 yıllarına ait bilançoların izahlı bakiye mizanları (Yoksa Şirket Defterleri), ortaklar hesabı ve 
ortakların hisse durumunu belirten belge ve bilgiler istenmiştir. 

27 - 14.11.1996 tarihinde Marsan Marmara Holding A.Ş.'ne yazılan yazıda; şirketin 1991-
1995 yıllarına ait bilançoların izahlı bakiye mizanları (Yoksa Şirket Defterleri), ortaklar hesabı ve 
ortakların hisse durumunu belirten belge ve bilgiler istenmiştir. 

28 - 14.11.1996 tarihinde Marso Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş.'ne yazılan yazıda; 
şirketin 1991-1995 yıllarına ait bilançoların izahlı bakiye mizanları (Yoksa Şirket Defterleri), or
taklar hesabı ve ortakların hisse durumunu belirten belge ve bilgiler istenmiştir. 

29 - 14.11.1996 tarihinde Mitaş, Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne yazılan yazı
da; şirketin 1991-1995 yıllarına ait bilançoların izahlı bakiye mizanları (Yoksa Şirket Defterleri), 
ortaklar hesabı ve ortakların hisse durumunu belirten belge ve bilgiler istenmiştir. 

30 - 14.11.1996 tarihinde Markim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne yazılan yazıda; şirketin 
1991-1995 yıllarına ait bilançoların izahlı bakiye mizanları (Yoksa Şirket Defterleri), ortaklar he
sabı ve ortakların hisse durumunu belirten belge ve bilgiler istenmiştir. 

31 - 14.11.1996 tarihinde Sankim Kimyevi Maddeler Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne yazılan yazı
da; şirketin 1991-1995 yıllarına ait bilançoların izahlı bakiye mizanları (Yoksa Şirket Defterleri), 
ortaklar hesabı ve ortakların hisse durumunu belirten belge ve bilgiler istenmiştir. 

32 - 5.12.1996 tarihinde Aytaş Turizm ve İşletmecilik A.Ş.'ne yazılan yazıda; şirketin 1991, 
1992, 1993,1994 ve 1995 yıllarına ait defter'i kebir, yevmiye defteri, envanter defteri, kasa defte
ri, Amortisman defteri ile idare meclisi karar defterleri asıllarının şirket yetkilileri tarafından biza
tihi komisyona getirilip, bilgi verilmesi istenmiştir. 

33 - 5.12.1996 tarihinde Marso Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş.'ne yazılan yazıda; 
şirketin 1991, 1992, 1993,1994 ve 1995 yıllarına ait defter'i kebir, yevmiye defteri, envanter def
teri, kasa defteri, Amortisman defteri ile idare meclisi karar defterleri asıllarının şirket yetkilileri 
tarafından bizatihi komisyona getirilip, bilgi verilmesi istenmiştir. 

34 - 5.12.1996 tarihinde Marsan Marmara Holding A.Ş.'ne yazılan yazıda; şirketin 1991, 
1992, 1993,1994 ve 1995 yıllarına ait defter'i kebir, yevmiye defteri, envanter defteri, kasa defte
ri, Amortisman defteri ile idare meclisi karar defterleri asıllarının şirket yetkilileri tarafından biza
tihi komisyona getirilip, bilgi verilmesi istenmiştir. 

35 - 5.12.1996 tarihinde Demirbank T.A.Ş.Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda; Merkez şube
since yapılan Marsan Marmara Holding A.Ş. tarafından 25.7.1992 tarihinde 100.000 ABD doları, 
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11.9.1992 tarihinde 400.000 ABD doları ve 13.9.1993 tarihinde 425.000 ABD doları olmak üzere 
toplam 925.000 ABD dolarının ABD'de bulunan GCD.Inc şirketine Bankanızın aracılığıyla gön
derilen bu havalelere ait belgeler ile Bankanızın bu işlemlerinin yer aldığı tüm defter asıllarının, 
Bankanızın görevlendireceği yetkili bir şahıs tarafından bizatihi olarak Komisyona getirilmesi is
tenmiştir. 

36-6.12.1996 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazıda; 3628 sayılı yasanın 18. mad
desinin medya kuruluşları tarafından ihlal edildiği gerekçesi ile suç duyurusunda bulunulmuştur. 

37 - 6.12.1996 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazıda; komisyon üyemiz İstanbul Mil
letvekili Yusuf NAMOĞLU'nun daha önce 10/198 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu-
nunda görev aldığı gerekçesi ile üyeliğinin düşüp, düşmediği sorulmuştur. 

38-10.12.1996 tarihinde Turizm Bakanlığına yazılan yazıda; aşağıdaki sorular sorulmuştur. 

1) Aytaş A.Ş.'ne turizm yatırımı ile ilgili kesin tahsis belgesi hangi tarihte verilmiştir. 

2) Kesin tahsis belgesi verildiğinde, Bakanlığınız kayıtlarına göre Aytaş Turizm A.Ş.'nin ser
maye mülkiyet kompozisyonu nedir? 

3) Aytaş A.Ş.'nin sermaye dağılımındaki değişiklik hangi tarihte Bakanlığınıza bildirilmiştir? 

4) Bu bildirim sırasında söz konusu şirketin noterlikçe onaylanmış 18.10.991 tarih ve 34872 
yevmiye nolu hisse devir sözleşmesi Bakanlığınıza sunulmuş mudur? 

5) Adı geçen şirket hisselerinin 18.10.1991 tarihinde devredilmiş olması, yatırım kesin tahsis 
belgesinin hukuki durumunu nasıl etkilemektedir? 

39 - 10.12.1996 tarihinde Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına yazılan yazıda; Marsan 
Marmara Holding, Marso Gıda, Sankim Kimyevi Maddeler Sanayi, Markim Kimya Sanayi, Mitaş 
Milletlerarası Yapı Taahhüt, Yeşilyurt Turizm Anonim Şirketlerinin ihracat teşviklerinden yararla
nıp yararlanmadıkları, teşvik almışlarsa bu konuda belge ve bilgilerin komisyonumuza ulaştırılma
sı istenmiştir. 

40 - 10.12.1996 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına yazılan yazıda; Marsan Marmara Hol
ding, Marso Gıda, Sankim Kimyevi Maddeler Sanayi, Markim Kimya Sanayi, Mitaş Milletlerara
sı Yapı Taahhüt, Yeşilyurt Turizm Anonim Şirketlerinin Yatırım teşviklerinden yararlanıp yarar
lanmadıkları, teşvik almışlarsa bu konuda belge ve bilgilerin komisyonumuza ulaştırılması isten
miştir. 

41 - 11.12.1996 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazıda; İstanbul Milletvekili Tansu 
ÇİLLER'in bugüne kadar aldığı maaş durumunu bildirir belgeler istenmiştir. 

42 - 12.12.1996 tarihinde Mert ÇİLLER'e yazılan yazıda; şu sorular sorulmuştur. Tansu ÇİL
LER'in 24 Ocak 1995 tarihli mal bildiriminde şahsınıza ait 950.000.000.- TL. lık hazine bonosunun 
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kaynağı nedir? Sözkonusu hazine bonoları aileniz tarafından mı alınmıştır?, 24 Ocak 1995 tarihli 
mal bildiriminde yer alan 950.000.000.- Tl.lık hazine bonosunun vadesi nedir? Ne zaman nakde 
çevrilmiştir. 

43 - 12.12.1996 tarihinde Suna PELİSTER'e yazılan yazıda; Özer U.ÇILLER'in kendisinden 
alacaklı olduğu görülmekle bu alacağın tutarı, ne zaman tarafından geri ödeneceği faiz talep edip 
etmediği Ve söz konusu borcun ne zaman alındığı hususları sorulmuştur. 

44 - 12.12.1996 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; şu sorular sorulmuştur. 15 Mayıs 
1995 tarihli mal bildiriminizin "Taşınır mallar" bölümünde bulunmasına rağmen 15 Mayıs 1996 ta
rihli mal bildiriminizde bulunmayan veraseten intikal etmiş 570.000.- dolar 690.000.- mark ve 880 
adet Cumhuriyet altını Türk Lirası'na mı çevrilmiştir?, Veraseten intikal etmiş 570.000.- dolar; 
690.000.- mark ve 880 adet Cumhuriyet altını Türk Lirası'na çevrildi ise hangi tarihte ve hangi ku
rumda çevrilmiştir?, Eğer Türk Lirası'na çevrildi ise söz konusu satışlar için belge alınmış mıdır? 

45 - 12.12.1996 tarihinde Özer U.ÇİLLER'e yazılan yazıda; Suna PELİSTER'den alacağının 
tutarı, ne zaman tahsil edildiği ve faiz tahsil edilip edilmediği ve söz konusu borcun ne zaman ve
rildiği hususları sorulmuştur. 

46 - 12.12.1996 tarihinde Marsan Marmara Holding A.Ş.'ne yazılan yazıda; şirketin 100.000 
ve 400.000 dolarlık iki taksit halinde GCD'ye transfer edilen 500.000 doların kaynağı sorulmuştur. 

47 - 11.12.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılan yazıda; Marsan-
Marmara Holding Anonim Şirketinin merkezi ABD'de bulunan GCD.Inc. şirketine, Merkezi İstan
bul'da bulunan Demirbank A.Ş. merkez şubesi yoluyla çeşitli tarihlerde toplam 925.000 ABD do
larının lehtar banka olarak görülen "Firstnh Bank" Amerikan bankası hesaplarına bu paranın inti
kal edip etmediği, etmişse; ne zaman, ne miktarda , ne şekilde intikal ettiği ve banka müşterisi 
GCD.Inc şirketi hesabına geçirilmesi ile ilgili banka işlemlerine ait bilgilerin sorulmasına ve bel
gelerin onaylı birer örneklerinin ABD'de bulunan "Firstnh Bank" dan Meclis Başkanlığı aracılığı 
ile sorulmuştur. 

48 - 12.12.1996 tarihinde Emlak Bankası Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda; Eski Başbakan 
Tansu ÇİLLER ve eşi Özer U.ÇİLLER'in bankadan satın aldığı Çankaya-Bilkent mevkiinde bulu
nan iki adet meskenin satış bedeli ve ödeme koşulları sorulmuştur. 

49 - 12.12.1996 tarihinde Metaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ne yazılan yazıda; Sarıyer-Uskumru 
mevkiinde Tansu ÇİLLER adına kayıtlı 564, 565 ve 572 parsellerdeki inşaatlar için 30/104 inşaat 
hakkı bulunan Sn. Tansu ÇİLLER'den anılan İnşaatlar bedeline katılma payı alınıp alınmadığı, 
alınmış ise 30.11.1991, 30.9.1993, 24.1.1995, 15.5.1995 ve 15.5.1996 tarihleri itibariyle, şirketçe 
tahsil edilen tutarların; ayrıca, taraflar arasında akdedilen Kadıköy 2. Noterliğinin 8 Ekim 1991 ta
rih 53482 yevmiye sayısı ile tasdik edilen inşaat sözleşmesi veya varsa başka sözleşmeler ile bu ko
nulardaki tüm bilgi ve belgeler istenmiştir. 

50 - 12.12.1996 tarihinde Tapu ye Kadastro Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda; Tansu ÇİL- . 
LER ve eşi Özer U.ÇİLLER adına 1/2'şer hisse olarak tapu'ya tescil edilmiş olan İstanbul-Şişli 
Ayazağadaki 100 m2 lik işyeri ile Özer U.ÇİLLER'in sahibi olduğu Muğla-Bodrum'da bulunan 
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S.S.Akdeniz Tatil Sitesi Konut Yapı Kooperatifindeki 70 m2 yüzölçümündeki beton binanın anı
lan malikler tarafından satıldığı, Tansu ÇİLLER'in TBMM Başkanlığına verdiği mal bildiriminden 
tespit edilmiş olup, sözkonusu gayrimenkullerin tapuda kayıtlı satış bedelleri ve konu ile ilgili bel
ge ve bilgiler istenmiştir. 

51 - 12.12.1996 tarihinde Bolu Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne yazılan yazıda; eski Başba
kan Sn. Tansu ÇİLLER'in eşi Sn. Özer Uçuran ÇİLLER adına bölgeniz hudutlarında Bolu-Gövem-
Tatarlar mevkiinde kayıtlı olan ve ekli listede detaylandınlan gayrimenkullerin Sn. Özer Uçuran 
ÇİLLER'in mamelekine geçtiği tarihten itibaren imar durumlarında herhangi bir değişiklik yapılıp 
yapılmadığı, yapıldı ise söz konusu imar değişikliklerinin ayrıntısı, anılan araziler üzerinde inşaat 
izni verilip verilmediği, inşaat yapılmış ise başlama ve bitiş tarihi, devam ediyorsa hangi aşamada 
olduğu sorulmuştur. 

52 - 12.12.1996 tarihinde Bolu Belediye Başkanlığına yazılan yazıda; eski Başbakan Sn. Tan
su ÇİLLER'in eşi Sn. Özer Uçuran ÇİLLER adına belediyeniz hudutlarında kayıtlı olan gayrimen
kullerin Sn. Özer Uçuran ÇİLLER'in mamelekine geçtiği tarihten itibaren imar durumlarında her
hangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise söz konusu imar değişikliklerinin ayrıntısı, anı
lan araziler üzerinde inşaat izni verilip verilmediği, inşaat yapılmış ise başlama ve bitiş tarihi, de
vam ediyorsa hangi aşamada olduğu sorulmuştur. 

53 - 12.12.1996 tarihinde Milas Belediye Başkanlığına yazılan yazıda; eski Başbakan Sn.Tan-
su ÇİLLER adına belediye hudutları Milas Hayıtlı (Yenibahçe) mevkiinde bulunan 333/1 ada-par
sel numaralı 197 m2 yüz ölçümlü arsa ile yine aynı mevkideki 333/2 ada-parsel numaralı 11.333 
m2 yüzölçümlü zeytinlik'in imar durumlarında• 30.11.1991 tarihinden bu yana herhangi bir deği
şiklik yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise söz konusu imar değişikliklerinin ayrıntılı olarak bildiril
mesi istenmiştir. 

54 - 12.12.1996 tarihinde Muğla Valiliği Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğüne yazılan yazıda; 
eski Başbakan Sn.Tansu ÇİLLER adına Bölge hudutları Milas Hayıtlı (Yenibahçe) mevkiinde bu
lunan 333/1 ada-parsel numaralı 

197 m2 yüz ölçümlü arsa ile yine aynı mevkideki 333/2 ada-parsel numaralı 11.333 m2 yü
zölçümlü zeytinlik'in imar durumlarında 30.11.1991 tarihinden bu yana herhangi bir değişiklik ya
pılıp yapılmadığı, yapılmış ise söz konusu imar değişikliklerinin ayrıntılı olarak bildirilmesi isten
miştir. 

55 -12.12.1996 tarihinde Marsan Marmara Holding A.Ş.'ne yazılan yazıda; Marsan Marma
ra Holding A.Ş. tarafından Amerika'da GCD firmasına ortak olmak suretiyle gayrimenkul iktisap 
edilip edilmediği, bu iktisaplar nedeniyle ne kadar ABD doları tranfer edildiği, bu transferlerin han
gi tarihte hangi bankalar aracılığı ile yapıldığı, ayrıca bu gayrimenkullerin iktisap bedelleri ve be
dellerin ne şekilde ödendiği konusunda komisyonumuza gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesi is
tenmiştir. 

56 - 12.12.1996 tarihinde Aydın Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne yazılan yazıda; eski Baş
bakan Sn. Tansu ÇİLLER ve eşi Sn. Özer Uçuran ÇİLLER adına bölgeniz hudutları Kuşadası 
Türkmen mevkiinde kayıtlı 366/81 ada-parsel numaralı 8.580 m2 yüzölçümlü tarla ile yine aynı 
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mevkide 366/82 ada-parsel numaralı 81.973 m2 yüzölçümlü tarlanın imar durumlarında 
30.11.1991 tarihinden bu yana herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise söz konu
su imar değişikliklerinin ayrıntısı, anılan araziler üzerinde inşaat izni verilip verilmediği, inşaat ya
pılmış ise başlama ve bitiş tarihi, devam ediyorsa hangi aşamada olduğunun ayrıntılı olarak komis
yonumuza bildirilmesi istenmiştir. 

57 - 12.12.1996 tarihinde Kuşadası Belediye Başkanlığına yazılan yazıda; eski Başbakan Sn. 
Tansu ÇİLLER ve eşi Sn. Özer Uçuran ÇİLLER adına belediye hudutları Kuşadası Türkmen mev
kiinde kayıtlı 366/81 ada-parsel numaralı 8.580 m2 yüzölçümlü tarla ile yine aynı mevkide 366/82 
ada-parsel numaralı 81.973 m2 yüzölçümlü tarlanın imar durumlarında 30.11.1991 tarihinden bu 
yana herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise söz konusu imar değişikliklerinin ay
rıntısı, anılan araziler üzerinde inşaat izni verilip verilmediği, inşaat yapılmış ise başlama ve bitiş 
tarihi, devam ediyorsa hangi aşamada olduğunun ayrıntılı olarak komisyonumuza bildirilmesi is
tenmiştir. 

58-12.12.1996 tarihinde İstanbul-Sarıyer Belediye Başkanlığına yazılan yazıda; eski Başba
kan Sn.Tansu ÇİLLER ve eşi Sn. Özer Uçuran ÇİLLER adına Belediye hudutları içinde bulunan 
ve ekli listede detaylandırılan gayrimenkullerin imar durumlarında 30.11.1991 tarihinden bu yana 
herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise söz konusu imar değişikliklerinin ayrıntı
lı olarak komisyonumuza bildirilmesi istenmiştir. 

59 - 12.12.1996 tarihinde İstanbul -Üsküdar Belediye Başkanlığına yazılan yazıda; eski Baş
bakan Tansu ÇİLLER adına Belediye hudutları içinde bulunan iki adet gayrimenkulun imar durum
larında 30.1İ. 1991 tarihinden bu yana herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise söz 
konusu imar değişikliklerinin ayrıntılı olarak komisyonumuza bildirilmesi istenmiştir. 

60 -13.12.1996 tarihinde Özer U.ÇİLLER'e yazılan yazıda; "eşiniz eski Başbakan Sn. Prof.Dr. 
Tansu ÇİLLER'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu 30,9.1993 tarihli mal 
bildiriminde görünen, Salem NH/ABD'deki ev için Bilger DURUMAN'dan almış olduğunuz 
170.500 Amerikan Doları borcun Ödeme koşulları, ödendiği tarih ve bedelinin transferine ilişkin bil- * 
gi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur." denilerek konu ile ilgili belge ve bilgiler istenmiştir. 

61 - 13.12.1996 tarihinde Özer U.ÇİLLER'e yazılan yazıda; eski Başbakan Prof.Dr. Tansu 
ÇİLLER'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu 15.5.1995 ve 15.5.1996 ta
rihli mal bildirimlerinde görülen, Bolu-Gövem-Tatarlar mevkiinde ekli listede detayı bildirilen ara
zi üzerinde inşaat yapıp yapmadığınız, yapıyor veya yapmış iseniz bununla ilgili harcama tutarla
rını komisyonumuza bildirin denilmektedir. 

62 - 13.12.1996 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; Sarıyer Uskumru mevkiinde, ta
punun 564, 565 ve 572 nolu parselinde kayıtlı ve 30/104 inşaat hakkınız bulunan arazi üzerinde, 
yapılan inşaatlar için yapımcı firma'nın inşaatına katılım bedeli ödeyip, ödemediği; ödüyor ise, 
30.11.1991, 30.9.1993,24.1.1995,15.5.1995 ve 15.5.1996 tarihleri itibariyle ödediği tutarların bil
dirilmesi istenmiştir. 

63 - 13.12.1996 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda; 30.11.1991 
tarihinden itibaren Tansu ÇİLLER ve eşi Özer UÇURAN ÇİLLER'in mamelekinde bulunan gay
rimenkullerin mameleklerine giriş ve çıkışların tutar (TL) ve miktar (m2) itibariyleharcketleri so
rulmuştur. 
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64 - 24.12.1996 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazıda; Merkezi İstanbul'da bulunan 
MARSAN Marmara Holding Anonim Şirketinin, kurucu ortak sıfatıyla kuruluşunun gerçekleştir
diği Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin "Nevv Hampshıre" kentinde "One Keeawayden Drı-
ve Salem/New Hampshıre" adresinde bulunan GCD. INC Şirketine, Merkezi İstanbul'da bulunan 
Demirbank Anonim Şirketi merkez şubesi yoluyla; 

13.9.1993 tarihinde 425.000 ABD Dolarının, havale edildiği bu transfer işlemlerinde 
GCD.INC şirketine yollanan bu meblağın, havaleyi alacak olan lehtar banka olarak görülen "NEW 
DARTHMOUTH BANK / SALEM" Amerikan Bankası hesaplarına intikal edip etmediği, anılan 
banka hesaplarınca GCD.INC şirketi için intikal etmiş ise; ne zaman, ne miktarda, ne şekilde inti
kal ettiğinin, lehdar banka hesaplarına intikal eden bu paranın, banka müşterisi GCD. INC. Şirke
tinin hesabına geçirilmesiyle ilgili banka işlemlerine ait bilgilerin sorulmasına ve belgelerin onay
lı birer örneklerinin ABD'de bulunan "NEW DARTHMOUTH BANK " (SALEM) Bankasından 
istenmesi için TBMM Başkanlığının aracılığı istenmiştir. 

65 - 25.12.1996 tarihinde Özer U.ÇİLLER'e yazılan yazıda; Bolu Gövem-Tatarlar mevkiinde 
yapılan inşaat için söz konusu işin mahiyeti, Aralık 1996 tarihine kadar yapılan işin yüzde kaçının 
gerçekleştiği, kaç lira harcandığı, inşaat finansmanının kim tarafından karşılandığı inşaatın tüm 
proje maliyeti ve inşaatın yapımcısının kim olduğu sorulmuştur. 

66 - 25.12.1996 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; 5.1.1996 tarihinde Karaköy Vera
set ve İntikal Vergisi Dairesi Müdürlüğü'ne vermiş olduğu Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname-
si'nin İntikal Vergisi Dairesi Müdürlüğü'ne vermiş olduğu Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname
si'nin İntikal Eden Menkul Mallar hanesinde yer alan 880 Adet Cumhuriyet Altını, 570.000.- $ , 
690.000.- Mark'ın nezdinde bulunduğu beyan edilmiştir. Söz konusu menkul malların kendi nez-
dinde mi, yoksa vefat eden annesinin nezdinde mi bulunduğu sorulmuştur. , 

67 - 25.12.1996 tarihinde Özer U.ÇİLLER'e yazılan yazıda; Marsan Marmara Holding 
A.Ş.'nin Yurt dışı iştiraki olan GCD.Inc firmasının ABD'de vermiş olduğu 1993-1995 beyanname
leri ile sene sonu bilançoları, GCD.Inc firmasının ABD'de almış olduğu 2.825.000 $ belgesi ve 
hangi tarihte alındığı ve hangi banka kredisinin bankadan alındığı, GCD.Inc firmasınca katifine ka
yıtlı olan gayrimenkullerin onarım bedeli, tarihi ve belgeleri, ABD'de 170.000 $ borç alıp almadı
ğı, sözkonusu borcun şirketle bir bağlantısı olup olmadığı, GCD.Inc firmasındaki payı ve şirketler
le ilgili firmadaki payı ile GCD.Inc'in diğer ortakları yönetim kurulu üyeleri ve GCD.Inc firmasın
ca alman gayrimenkullerin tarih ve Bedelleri sorulmuştur. 

68 - 27.12.1996 tarihinde eski başbakan Sayın Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; TBMM İçtüzük 
hükmü gereğince 8.1.1997 veya 9.1.1997 tarihinde komisyona savunmasını yapması istenmiştir. 

69 - 27.12.1996 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürlüğüne, Vakıf Bank Genel Müdürlüğü
ne, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne, Emlak Bankası Genel Müdürlüğüne, İş Bankası Genel Mü
dürlüğüne, Tütün Bank Genel Müdürlüğüne, Ak Bank Genel Müdürlüğü, Demirbank Genel Mü
dürlüğüne, Pamukbank Genel Müdürlüğüne, Esbank Genel Müdürlüğüne, Yapı Kredi Bankası Ge
nel Müdürlüğüne yazılan yazılarda; Tansu ÇİLLER ve eşi Özer U.ÇİLLER'e gerçek kişi olarak 
1991-1996 yılları arasında bankaları tarafından kredi verilip verilmediği verildi ise ne kadar oldu
ğu, herhangi bir hesaplarının bulunup bulunmadığı ve varsa hesaplarında ne kadar para bulunduğu 
sorulmuştur. 
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70 - 9.1.1997 tarihinde Özer U.ÇİLLER'e yazılan yazıda; GCD'nin sermayesinin ne kadar ol
duğu, Marsan A.Ş.'nin GCD'ye sermaye ödemesinin dışında borç verip vermediği vermiş ise bu 
borcun miktarı sorulmuştur. 

71 - 9.1.1997 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazıda; komisyonun süre bitim tarihi so
rulmuştur. 

72-9.1.1997 tarihinde Marsan Marmara Holding A.Ş. 'ne yazılan yazıda; aşağıdaki sorularso-
rulmuştur. 

"a) Şirketinizin GCD.INC'e transfer ettiği 925.000.- Dolar ile ilgili olarak; Her bir transfer ta
rihinde transferleri yapan bankaya, Hazine ve Dış Ticaret MUsteşarlığı'na ve Komisyonumuza ya
zılı ve sözlü verdiğiniz bilgilerde "Sermaye payı" olarak ibaresini kullanageldiniz. Oysa Komisyo
na ibraz edilen defterlerle ilgili Uzmanlara açıklama yapılırken tevdi etmiş olduğunuz belgede söz-
konusu 925.000.- dolarlık ödeme ortaklardan alınan uzun vadeli borç olarak gözükmekte; şirketin 
sermayesi de 100.000.-dolar olarak gözükmektedir. Bu bilgiler ışığında, 

1) Şirketiniz GCD'ye verdiği 925.000.- Dolarlık "borcu" ilgili mercilere "sermaye transferi" 
olarak niçin bildirilmiştir. 

2) Marsan olarak, Demirbank TAŞ Merkez Şubesine göndermiş olduğunuz 12.9.1993 tarihli 
yazının dipnotunda "GCD bakiye yüzde 50 hissenin satın alınması için "ifadesine yer verdiğinize 
göre, sermayesinin tamamına sahip olduğunuz anlaşılan ve GCD'nin sermayesinin 100.000.- dolar 
olduğu Noterden tasdikli 1995 bilançosunda kayıtlı olan bu 100.000.- dolarlık sermaye şirketiniz-
ce hangi tarihte ve hangi banka aracılığı ile transfer edildi? Bu transfer konusunda Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına bilgi verildi mi? 

3) GCD'nin ABD'de satın aldığı gayrimenkullerin satın alınması için Recall Management 
Corp.adlı şirket aracılık etmiş midir?" 

73 - 9.1.1997 tarihinde Chemical Bank A.Ş.'ne yazılan yazıda; Prof.Dr.Tansu ÇİLLER ve eşi 
Özer U.ÇİLLER'in banka nezdinde açılmış olan her türlü mevduat, kredi, repo, Hazine Bonosu, 
Devlet tahvili (vb) hesaplarının 1991,1992,1993, 1994,1995, 1996 ve 1997 yılları itibariyle özet
lerinin yetkili imzalı ve onaylı olarak komisyonumuza bildirilmesi istenmiştir. 

74 - 9.1.1997 tarihinde 18 Dönem Yapı Kooperatifine yazılan yazıda; üyeniz bulunan eski Baş
bakan Prof.Dr. Tansu ÇİLLER kooperatifinize aidat ve sair isimler altında üye olduğu tarihten bu 
güne kadar ne ödeme yapmıştır, ödeme tablosu'nun gönderilmesi, adı geçen kooperatifinize borçlu 
olduğu miktar var mı, varsa tutarı ne kadar olduğunun komisyonumuza bildirilmesi istenmiştir. 

75 - 9.1.1997 tarihinde Özer U.ÇİLLER'e yazılan yazıda; eski Başbakan Tansu ÇİLLER'in 
mal bildirimlerinde mülkiyeti kendilerine ait görünen, ancak 15 Mayıs 1996 tarihli mal bildirimin
de yer almayan S.S.Akdeniz Tatil Sitesi-Bodrum'daki garimenkul satılmış mıdır? Satıldı ise satış 
değeri ne kadardır ve kime satılmıştır? Bunlara dair bilgi ve belgelerin komisyonumuza ulaştırıl
ması istenmiştir. 

76 - 9.1.1997 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; şu sorular sorulmuştur. 
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"a) Üyesi bulunduğunuz "18 Dönem Milletvekilleri Yapı KooperaüfF'ne 30.11.1991 tarihin
den bugüne kadar mal bildirim dönemleriniz itibariyle aidat ve sair isimler altında ne kadar ödenti 
yaptınız. 

b) 30.11.1991 ile 15.5.1996 tarihleri arasında vermiş olduğunuz mal bildirimlerine dahil bulu
nan "gayrimenkullerden" mülkiyeti size ve eşinize ait Şişli Ayazağa İşyeri (100 m2) ve mülkiyeti 
eşinize ait S.S.Akdeniz Tatil Sitesi-Bodrum (70 m2) dışında başka gayrimenkul sattınız mı? Sattı 
iseniz hangileridir, satış tarihleri nedir ve her birinin satış değeri ne kadardır? 

c) Aydın Valiliğinin, Komisyonumuzun talep ettiği bilgi üzerine gönderdiği 16.12.1996 tarih 
ve 4263 sayılı yazısında; Kuşadasındaki bağeviniz için 10 Temmuz 1996 tarihinde Belediyece ha
vuz ve pergole inşaatı için izin verildiği kayıtlıdır. Söz konusu havuz ve pergole inşaatı için bugü
ne değin ailenizce ödenen tutar var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

d) MET-AŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sizin adınıza vekaleten eşiniz Sn. Özer 
U.ÇİLLER arasında Kadıköy İkinci Noteri huzurunda 8 ekim 1991 tarihinde imzalanan sözleşme
nin "Madde 15.- Özel Şartlar b- Müteahhit, arsa malikine inşaat edimi dışında ve ayrıca vermeyi 
kabul ettiği 2.500.000.000.- liralık nakdi ödeme 382, 383 ve 384 parsel sayılı taşmmazlardaki 
74/104 er hisselerin tapuda pürüzsüz ve takyidatsız olarak müteahhide devri sırasında nakden ve 
defaten ödenecektir." hükmünü içermektedir. Sözleşmede yer alan bu ödeme size 30.11.1991 tari
hinden sonra mı ödenmiştir? Öyle ise, ödeme tarihi nedir? 

77 - 9.1.1997 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; Ankara Milletvekili Hikmet ULUG-
BAY'ın sorularının cevaplandırılması istenmiştir. 

78 - 9.1.1997 tarihinde Turizm Bakanlığına komisyon uzmanları tarafından çeşitli sorular so
rulmuştur. 

79 - 9.1.1997 tarihinde Villa Döviz'e yazılan yazıda; Tansu ÇİLLER firmadan hangi tarihte 
ne miktarda döviz bozdurdu? Bu hususa ilişkin bilgi ve belgelerin Komisyonumuza gönderilmesi 
istenmiştir. 

80 - 9.1.1997 tarihinde Özer U.ÇİLLER'e yazılan yazıda; Bilger DURUMAN'dan hangi ta
rihte ne miktar borç temin ettiği, Söz konusu borcu hangi tarihte geri ödediği ve Bu borca ilişkin 
olarak faiz ödeyip ödemediği sorulmuştur. 

81 - 9.1.1997 tarihinde Bilger DURUMAN'a yazılan yazıda; Özer U.ÇİLLER hangi tarihte ne 
miktar borç temin ettiği, Söz konusu borcu hangi tarihte geri ödediği, ve Bu alacağa ilişkin faiz tah
sil edilip edilmediği sorulmuştur. 

82 - 9.1.1997 tarihinde Emin ÇÖLAŞAN'a yazılan yazıda; 14 Aralık 1996 tarihinde Hürriyet 
Gazetesinde Köşenizde yayınlanan yazıda 5 adet çek'ten bahsedildiği, Bu konu ile ilgili telefon gö
rüşmelerinde çeklerin fotokopilerini göndereceği belirtilmiş, ancak bir türlü çeklerin ulaşması ger
çekleşmedi. 
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8 Ocak 1997 tarihinde köşe yazısında "Komisyon'a ihbar ediyorum" başlıklı yazıda Soruştur
mamıza muhatap eski Başbakan Tansu ÇİLLER hakkında bazı iddialarda bulanarak ihbar da bu
lunduğu; 

TBMM Soruşturma Komisyonu Anayasanın 100 ve TBMM İçtüzüğünün 107, 108, 109, 110, 
111,112, ve 113 maddelerine göre görev yapmaktadır. Soruşturma Komisyonları ancak "Eski Ba
kan ve Başbakanlar" hakkında işlem yapabilenler. Bu durumda ; Soruşturma Komisyonu Sayın 
ÇİLLER'in ancak Bakanlık ve Başbakanlık dönemleri ile ilgili soruşturma yapabilir. Yazıda belir
tileri yıllar Sayın ÇİLLER'in bakanlık veya Başbakanlık yaptığı dönemi (1991-1996 yılları) kap
samadığı için soruşturma yetkimiz dışında kalmaktadır. 

denilmiştir. 

83 - 9.1.1997 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; 8 Ekim 1991 ve i 3482 yevmiye nu
marası ile Kadıköy 2. Noterliğine tasdik ettirilen MET A.Ş. ile aranızda akdedilen Kat Karşılığın
da Satış Vaadi ve İnşaat Yapım Sözleşmesinin 2. maddesi ile b. maddesinin B- aa- başlığı altında 
ifade edilen ve Sarıyer-Uskumruköy mevkiindeki 385 parsel üzerinde yapılacak turizm alanı ile il
gili olarak kurulması öngörülen Şirketin kurulup kurulmadığı, şirket kurulmuş ise şirketin serma
yesi, ortaklan ve ana sözleşmesinin bir nüshasının gönderilmesi istenmiştir. 

84 r- 9.1.1997 tarihinde Özer U.ÇİLLER'e yazılan yazıda; Aytaş Turizm ve İşletmecilik Ano
nim Şirketi Ortağı İhsan Ataöv'den Antalya 2 nci Noteri huzurunda 18.10.1991 tarih ve 34872 söz
leşme ile satın almış olduğu 3,400 hisse, neden Turizm Bakanlığına arazi kesin tahsisi yapılan ta
rihe kadar bildirilmemiştir? Aytaş şirketi, Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvuruda niçin sadece si
zin gene Antalya 2 nci noteri huzurunda H.Kemal KINAY, A.Reşit KINAY, A.Hamdi DURMAZ, 
Abdurrahman COŞKUN ve Kerim MİRZA'dan 22 Nisan 1993 tarih ve 13390 nolu sözleşme ile 
satın aldığı 4,847 hisseyi bildirmiştir? Şirketin yüzde 34 payına sahip bir ortak olarak, 3,400 hisse
nizin de bu 4,847 payla birlikte bildirilmesini neden talep etmediniz? sorusuna cevap istenmiştir. 

85 - 9.1.1997 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; İzmir Milletvekili Sabri ERGÜL'ün 
sorularının cevaplandırılması istenmiştir. 

86 - 10.1.1997 tarihinde Marsan Marmara Holding A.Ş.'ne yazılan yazıda; Şirketin ortağı 
Özer U.ÇİLLER'e 1994 yılı ve sonrasında borçlu olduğu bir tabloda gösterilmiştir. Şirketin defter
lerinin Komisyon'da görevli uzmanlarca incelenmesi sırasında Şirketin ortağı Bay ÇİLLER'e 1991 
yılından itibaren artan miktarda borçlu olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen 
yazıya cevaben gönderilen yazılı bildirimde niçin 1994 yılı öncesi borçlar gönderilmediği sorul
muştur. 

87- 13.1.1997 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; 7.1.1997 tarihli yazı ekinde Komis
yona gönderilen cevaplar içinde Kilyos'ta bir adet villanın noter satışından 25 milyar lira elde edil
diği ve son mal bildiriminde belirttiği bahsedilmektedir. 

Söz konusu villanın satışı ile ilgili noter satış belgesi ile satışın belirtildiği mal bildiriminden 
bir suretinin Komisyona gönderilmesi istenmiştir. 

• , ' / 
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b) Tanık Beyanlarından Ö/etler : 

1) Lütfi ESENGÜN (Erzurum Milletvekili ve Önergede ilk imza sahibi olarak 5.12.1996'da 
dinlenmiştir) 

İfadesinde özetle; 

... iddia sahibi olarak iddialarımız önergede yazılı. 

... Hala aynı fikirde olup olmamak, o benim şahsi düşüncem, onu açıklamak mecburiyetinde 
değilim, önerge bir iddia şeklinde yazılmış, meclise sunulmuş, mecliste kabul edilmiş ve şu anda 
size tevdi edilmiş o hanımları araştırmak, bu konuda asıl görevli olan sizsiniz. 

... o komisyon raporunun (Araştırma Komisyonu) soruşturma komisyonu gibi hareket etmesi, 
bilgi toplaması, ortaya bir takım gerçekleri koyması zaten yasal olarak da, hem içtüzükten hem 
Anayasadan gelen şartlardan dolayı mümkün değildi. 

... ABD'ne heyet olarak gittik ve o zaman bütün partilerden aldığımız karara göre üye vardı. 

...ABD'de tam manasıyla araştırma yapılamadı. 

... Sayın ÇİLLER'in Washington yakınlarındaki bir vilasının önündeyken orada bir emlak ko
misyoncusu tesadüf etti o zaman şu bina ne eder diye bir sual tevcih edildi, 160 bin dolar eder 
diye beyan olmuş idi. 

... bir milletvekili arkadaşım gitmiş orada bir hukuk bürosuyla anlaşmış, gayrimenkullere kıy
met takdir ettirmişti. Orada bir asgari, bir azami rakam var, Sayın ÇİLLER'in Amerika'daki mal 
varlığının asgari ve azami ederi, değeri şudur diye bir raporumuzda zannederim azami değer almı
şız, zannederim oradaki değerden öte, o mal varlığının edinilmesi veya edinilmesinde bir yolsuz
luk var mı, yok mu sizin asıl araştırmakla görevli olduğunuz konu; yoksa biz oraya gittik bütün 
gayrimenkulleri tek tek gördük ama bir değer takdiri imkânımız olmadı; sadece Türkiye'de bilinen, 
medyada yer alan ve Sayın ÇİLLER'in mal varlığı beyannamesinde mal bildiriminde yer alan gay
rimenkulleri gördük. 

... 925 bin dolar transferini bizim yine Sayın NAMOĞLU ile İstanbul'da gittiğimiz şirketlerin 
merkezinin bulunduğu bir binada, bir genel müdürü zannederim bir şirketin, bize belgeleriyle gös
terdi. 

... Kilyos'ta, 104'e 30 hisse; üzerinde 104 tane villanın inşa edildiği; ki bizim o zamanki tes
pitlerimize göre 30 tanesi ÇİLLER ailesine, bakiyesi müteahhite ait olmak üzere arsa karşılığı in
şaat şeklinde yapılan villa inşaatları. Orayı da gidip gezip görmüştük. Mal bildirimde, müstakil, 30 
tane villa şeklinde gösterilmedi tabiatıyla, gösterilmemişti. Yalnız, o villaların inşa edildiği arsalar, 
mal bildiriminde ada ve parsel olarak yer almıştı. 

O zaman, şu gerekçe de ileri sürülmüştü; henüz inşaat tamamlanmadığı için, dolayısıyla cins 
tahsisi, avukat arkadaşlar bilir, arsanın kagir, apartman, villa vesaire şeklinde değiştirilmesi için ta
puda iskân ruhsatının alınması inşaatın tamamen bitmesi, sonra, tapuda cins tahsisinin yapılması 
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lazım, henüz o aşamaya gelinmediği için, tapuda müstakil villa yahut da o villaların oturduğu, 104 
villanın oturduğu parselin ayrıca parsellenip de, Allah bilir o 104 villa çeşitli şahıslara satıldığın
da, her birine müstakil tapu vermek lazım, onun için de ayrı bir parselasyon lazım, iş o safhaya gel
mediği için, mal bildiriminde müstakilen gösterilmemiştir denmiştir; ama, ada ve parsel olarak mal 
bildiriminde vardı. 

Yerinde, şirketlerle ilgili araştırmaya yine Namoğlu ile ikimiz gitmiştik. Sadece, o Ahmet 
DESTEGÜL isimli şahısla muhatap olduk, ondan bir takım bilgiler aldık, orada, bize, bir dizi şir
ket isminden bahsedildi, bir kısmının faaliyette olmadığını, eski tarihlerde tasfiye edildiği ifade 
edildi; ticari hayatını sürdüren şirketlerin ismi bize ifade edildi. GCD'den, bilmiyorum, orada hiç 
bahis olmadı tahmin ederim. Amerika'da GCD denilen şirketin yetkilisiyle, Yunan asıllı bir yetki
lisiyle görüşmek durumumuz vardı, ama, sonradan nasıl olduysa o şahısla görüşemedik, Boston 
şehrindeydi herhalde, o komisyon başkanının faksla gönderdiği suallere yine faksla cevap vermiş 
idi, Amerika'da o Yunan uyruklu şahısla görüşme imkanı elde edilemedi. 

7 Eleven isimli bir marketler zinciri mi, market de demeyelim ona, fast food denilen şeyler. 
Bunun faaliyette olmadığını, bir başka şahsa sattığını ifade etmişlerdi, yalnız, o Ahmet DESTE
GÜL isimli şahıs o satın alan şahsın bu işle hiç ilgilenmediğini, gelip gitmediğini ve dolayısıyla da 
bu şirketin faaliyette olmadığını, bunu da ifade etmişti, ancak, satın alan şahsın da bu konuyla ilgi
lenmediğini, satışta muvazaa olduğunu söylemek değil de o manaya gelen bir ifade kullanmıştı; ha
tırımda kaldığı kadarıyla. 

... Biz sadece Washington'da Sayın ÇİLLER'lere ait villanın tapu kaydını bulduk. Özer ve 
Tansu ÇİLLER adına kayıtlıydı. Diğer taşınmazlarla ilgili herhangi bir tapu kaydı bulma imkânı
mız olmadı. -

... Amerikada araştırma yapma imkânımız olmadı. 

... bizim şu soruşturma önergesini taminden bugüne kadar geçen zaman içerisinde veya daha 
öncesinde kendi imkânlarımızla elde ettiğimiz veya edindiğimiz öğrendiğimiz bir başka bilgi veya 
belge yoktur. " * ' . ' . . ' • : . 

... Bizim önergemizde mübalağa edilmiş olabilir, noksan gösterilmiş olabilir. Yanılmış olabi
liriz, değerinden fazla göstermiş olabilir ama sizin komisyonunuz bu noktada herhangi bir bizim 
soruşturma önergemizdeki tahminler üzerinde şüphesi, endişesi varsa yeniden bir inceleme zarure
ti herhalde onu her zaman için yapmak mümkün. 

... doğruyu araştırmak sizin göreviniz fazla demişsek noksan neyse siz bulun, noksan demiş
sek siz gerçek değerini bulun. 

2) Gazi ERÇEL (T.C. Merkez Bankası Başkanı) 5.12.1996 tarihinde komisyonumuzda ver
diği ifadede özetle; 

... Bu 50 bin dolar meselesi 1991 senesinde 32 sayılı kararla beraber getirilmiş bir olaydır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 



- 2 7 -

... Bize 8.8.1995 tarihinde Hazine'nin ve size üçüncü mektubumuzda ilettiğimiz şekilde Hazi
ne'nin bize bir direktifi oluyor ilgili bakanlık olması dolayısıyla. 

Siz bu bilgileri toplayın, üçer aylık dönemler halinde Müsteşarlığımıza ve Maliye Bakanlığı 
(Gelirler Genel Müdürlüğü) iletin diye bize bir görev veriliyor. 

... bu bilgiler sadece Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının yetki ve tasarrufunda çünkü 32 sa
yılı karar var. Dolayısıyla Merkez Bankası olarak yaptığımız olay bu listeleri alıyoruz biz kendi
mizde saklıyoruz. Tabii- Hazine Müsteşarlığı ve Gelirler Genel Müdürlüğüne bildiriyoruz. 

- Bu bilgilerin Hazine Müsteşarlığı ve Gelirler Genel Müdürlüğünden alınması, size karşı mu
hatap olan resmi bir kuruluş olması dolayısıyla birinci yazıyı yazdık. Sonra ikinci yazı gelince, si
zin sorduğunuz şirketlerle ilgili olarak bizim kayıtlarımızda bir şeye rastlanmadı. 

... Benim inancım ve kanım o dur ki, Merkez bankası olarak yasalarla belirlenen çerçeve içe
risinde size gerekli bilgiyi doğru olarak bu şekilde yansıttığımız fikrindeyim. 

... Doğru adres Hazine Müsteşarlığıdır. 

3) Hasan Basri AKTAN (Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü); 5.12.1996 tarihinde ko
misyonumuza verdiği ifadede özetle; 

... Gelirler Genel Müdürlüğünün hiç bir suretle yurtdışına sermaye hareketleriyle ilgili trans
fer konusunda bilgi toplama, kayıt yapma ve bunlarla ilgili işlem yapma gibi bir yükümlülüğü, bir 
yetkisi yok. 

... Bu bilgilerin esas menbaı Merkez Bankası bütün bilgiler orada toplanıyor. 

... Bize gelen yazıda şu şahıs ve firmalarla ilgili olarak ABD ve diğer ülkelere kaynak trans
feri yapılmış mı diye soruluyor. Kaynak transferinin yapılıp yapılmadığına ilişkin kayıtları ve mu
ameleyi bizim tekemmül ettirme gibi bir görevimiz olmadığı için onu bilme imkânımız yok. Mer
kez Bankasından bize zaman zaman bazı bilgiler geliyor ve o bilgileri arz ettiğim gibi sağlıklı bir 
şekilde derleme imkânımız yok. Biz yazımızda, ilgi yazınızda bildirilmesi istenilen hususlar Hazi
ne Müstaşarlığıyla, T.C.Merkez Bankasının görev ve yetki alanına girmekte olup Bakanlığımızın 
bu konularda bilgi teminine matuf imkânı bulunmamaktadır, diye şeklinde bildirdik. 

4) Mehmet KAYTAZ (Hazine Müsteşarı); 5.12.1996 tarihinde komisyonumuzda verdiği ifa
dede özetle; 

... Burada geçerli kural Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 32 sayılı kararının 13 
üncü maddesi Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışına veya serbest bölgelere sermaye transferiyle 
ilgili madde. Burada belirtilen 5 milyon dolara kadar olan sermaye transferleri izinsiz, 5 milyon do
ları aştığı zaman müsteşarlığın bağlı olduğu bakan tarafından izin verilmesi lazım ve bu sermaye 
transferinin bankalar veya özel finans kurumları kanalıyla yapılması lazım. Bankalar ve özel finans 
kurumları bu tip sermaye transferlerini 30 gün içinde Hazine Müsteşarlığına bildirirler. 
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... Burada 50 bin dolar daha çok karapara aklanmasına yönelik ihbarlar olduğu zaman incelen
mek üzere düşünülmüş ve Merkez Bankasına bunun toplanması istenilmiş o zaman. 

... Bu 425 bin dolarla ilgili olarak bu bilgiler bize direkt bankalardan geliyor; Çünkü bankala
rın veya özel finans kurumlarının yükümlülüğü 30 gün içinde bu transferleri Hazine Müsteşarlığı
na bildirmeleri gerekir. 

... Elimizdeki bütün bilgileri şurada aktardık. 

5) Cumhur DOĞAN (Demirbank Genel Müdür Yardımcısı) 19.12.1996 tarihinde komisyo
numuza verdiği ifadede özetle; 

... Bizim bu transferlerle ilgili 3 transfer var; 100 bin dolar, 400 bin dolar ve 425 dolarlık; bun
ların ikisi 92 yılı içinde, birisi 93 yılı içinde yapılmış transferler ve bunlarla ilgili belgeleri komis
yona sunarken, nerelere hangi tür belgeler sunmuşuz ve bunların dayanağı neymiş; onları dile ge
tirmek istiyorum. 

... birinci bildirimimiz 26.10.1992 tarihinde 10818 sayılı banka yazımızla, Başbakanlık Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne bir bildirimde bulunmuşuz. 
100 bin dolarla ilgili, 

İkinci transferimiz 400 bin dolarla ilgili olan; 400 bin dolarla ilgili olarak yine Merkez banka
sına ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığına sermaye ihracı kapsamında bildirimlerimizi yapmışız, 
dosyanın içinde bunlar var; ayrıca döviz satışı şeklinde olduğu için bu transfer, ödemeler dengesi 
kapsamında da Merkez Bankasına döviz satış belgesinin nüshasını göndermişiz. 

... Size söylediğim bildirimlerin döviz satış belgelerinin firma talimatlarının hepsi dekontların 
hepsi dosyanın içinde var. 

400 ve 425 bin dolar var dosyanın içerisinde; 100 bin doları arşivimizde arıyoruz, bulduğum 
takdirde onu da takdim edeceğim. 

... Paraların transferleri bir kredi hesabından değil, paranın transferleri döviz tevdiat hesabın
dan transfer edilmiş, yani döviz tevdiat hesabında parası varmış. 

V - UZMANLARIN HAZIRLADIKLARI İNCELEME RAPORLARI: 

Komisyonumuz tarafından görevlendirilen Maliye Bakanlığı Maliye Başmüfettişi A.Serdar 
BURSALIOĞLU, Hesap Uzmanı Şükrü DİLAVER, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Baş-: 
denetçisi Yaşar CAN, Nizamettin ÖZTÜRK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişlerinden 
Hazbetullah AKYÜZ ve Hacı Duran ÖZKAYA komisyona gelen tüm belge ve bilgileri incelemiş
lerdir. Ayrıca, 

1) Komisyon üyelerinin önergelerle sordukları sorulara, yazılı sorulara ve sözlü sorulara dos
yaları inceleyerek inceleme raporunda cevap vermişlerdir. 
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2) Şirket yetkilileri şirketin defterlerini bizzat komisyona getirmişler ve bu defterler komisyon 
üyeleri ve komisyonumuzda görevli uzmanlarca incelenmiştir. 

3) Şirket yetkilileri bizzat komisyonumuza gelerek üyelerin sorularını cevaplamışlardır. 

Malive Bakanlığı Uzmanları A.Serdar BURSALIOĞLU ve Sfikrfi DİLÂVER'in incele
me raporu aşağıdadır, 

1 - Prof. Dr. Tansu ÇİLLER ve Ailesinin Ortaklık Hisselerinin Bulunduğu Şirketlerin 1991-
1995 Takvim Yıllarında Ödemiş Oldukları Vergilere İlişkin Araştırma : 

a) Yeşilyurt Turizm A.Ş. ile tlgili Araştırma : 

Yeşilyurt Turizm A.Ş. 1991-1994 takvim yıllarında Bakırköy Vergi Dairesi'nin 9529790018 
sicil no.lu, 1995 takvim yılında ise Kağıthane Vergi Dairesi'nin 9520016080 sicil no.lu Kurumlar 
Vergisi mükellefidir. 

Yeşilyurt Turizm A.Ş. Turizm faaliyeti ve yatırımı ile iştigal etmekte olup 1991, 1992, 1993, 
1994 ve 1995 takvim yıllarında Kurumlar Vergisi matranı beyan etmemiştir. (Ek: 1) 

Yeşilyurt Turizm A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu ilgili Defterdarlıkça TBMM 
9/4 Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen 1991, 1992, 1993, 1994 ve 1995 tak
vim yılları K.D.V. beyanlarının özeti Ek:2'de yer aldığı gibidir. 

Yeşilyurt Turizm A.Ş.*nin ilgili yergi dairelerine vermiş olduğu ilgili Defterdarlıkça TBMM 
9/4 Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen 1991-1995 takvim yılları aylık Muh
tasar Beyannamelerine göre dönemler itibariyle tahakkuk eden Stopaj gelir vergileri Ek:3'te yer al
dığı gibidir. 

Yeşilyurt Turizm A.Ş.'nin 1991-1995 takvim yıllarına ilişkin olarak vergi dairesine borcu ol
madığı tespit edilmiştir. (Ek:4) 

b)Marso Gıda ve Per. Sat. Mark. A.Ş. ile İlgili Araştırma : 

Marso Gıda A.Ş. 1991 takvim yılında Gayrettepe Vergi Dairesi'nin 6129910014 sicil no.lu; 
1992-1995 takvim yıllarında Kağıthane Vergi Dairesi'nin 6129910049 sicil no.lu Kurumlar Vergi
si mükellefidir. 

Marso Gıda A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu Kurumlar Vergisi beyannameleri
ne göre şirket iştigal konusu market işletmeciliği olarak beyan edilmiştir. Söz konusu şirket 1991 
takvim yılı kurum kazancı olarak 162.039.788.- TL. beyan etmiş, geçmiş yıl zararları toplamı 
2.438.368.765.- TL. olması dolayısıyla 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunü'nun 14/7'nci madde
si uyarınca Kurumlar Vergisi matrahı beyan etmemiştir. Yine Marso Gıda A.Ş. 1992 takvim yılın
da kurum kazancı olarak 200.490.838.- TL beyan etmiş geçmiş yıl zararları toplamı 
2.438.368.765.- TL. olması dolayısıyla bahsi geçen Kanunun 14/7'nci maddesi uyarınca Kurumlar 
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Vergisi Matrahı beyan etmemiştir. 1991-1992 takvim yıllarında Matrah beyan edilmemesinden do
layı kurumlar yergisi tarh ve tahakkuku sözkonusu olmamıştır (Ek:6). Mükellef Marso Gıda A.Ş. 
1993-1995 takvim yıllarında zarar bildirilmesi nedeniyle Kurumlar Vergisi Matrahı beyan etme
miştir (Ek: 1). 

Marso Gıda A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu ilgili Defterdarlıkça TBMM 9/4 
Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen 1991-1995 takvim yılları aylık KDV be
yannamelerine göre KDV beyanlarının özeti Ek:5'te yer aldığı gibidir. 

Marso Gıda A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu ilgili Defterdarlıkça TBMM 9/4 
Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen 1991-1995 takvim yılları aylık Muhtasar 
Beyannamelerine göre dönemler itibariyle tahakkuk eden Stopaj gelir vergileri Ek:6'da yer aldığı 
gibidir. -

Marso Gıda A.Ş.'nin 1991-1995 takvim yıllarına ilişkin olarak vergi dairesine borcu olmadı
ğı tespit edilmiştir (Ek:4). 

ĉ  Marsan Marmara Holding A.Ş. ile İlgili Araştırma : 

Marsan A.Ş. 1991 takvim'yılında Beşiktaş Vergi Dairesi'nin (İSTANBUL) 

6129810017 sicil no.lu; 1992-1995 takvim yıllarında Kağıthane Vergi Dairesi'nin (İSTAN
BUL) 6129810109 sicil no.lu Kurumlar Vergisi mükellefidir. 

Marsan Holding A.Ş. ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu Kurumlar Vergisi beyannameleri
ne göre şirket iştigal konusu "Holding" olarak beyan edilmiştir.. Söz konusu şirket 1991 takvim yı
lı kurum kazancı olarak 102.485.155.-TL. beyan etmiş geçmiş yıl zararı ol arak 74.186.701.- TL.'nı 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14/7'nci maddesi uyarınca kurum kazancından tenzil et
mesi sonucunda dönem safi kurum kazancı (Matrah) olarak (102.485.155 - 74.186.701=) 
28.298.454.- TL, hesaplanan kurumlar vergisi olarak 13.017.289.- TL. beyan etmiştir. Şirket 1992 
takvim yılı kurum kazancı olarak 29.690.687.- TL. beyan etmiş, söz konusu tutar üzerinden hesap
lanan kurumlar vergisi olarak da 13,657.716.- TL. beyan etmiştir. Kurum 1993 takvim yılı kurum 
kazancını 7.414.406.809.- TL. olarak beyan etmiş yalnız Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8/18 ve 
geçici 18'inci maddeleri uyarınca 7.376.000.000.- TL. kurum kazancını istisna olması itibariyle in
dirim konusu yaparak (7.414.406.809 - 7.376.000.000 =) 38.406.809.- TL.'nı vergiye tabi kurum 
kazancı (Matrah) olarak beyan etmiş ve bu tutar üzerinden 17.667.132.- TL. kurumlar vergisi he
saplamıştır. Marsan Holding A.Ş.'nin 1993 takvim yılı kazancı için vermiş olduğu kurumlar vergi
si beyannamesinde istisna kazanç olarak indirim konusu yaptığı 7.376.000.000.- TL.'na ilişkin ola
rak 3824 Sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi ile KVK'nun 8'inci maddesine eklenen ve 1.1.1993 ta
rihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu 18 numaralı bent hükmünde tam mükellefiyete tabi 
kurumların iştirak hisselerinin veya gayrİmenkullcrinin satışından doğan kazancın satışın yapıldığı 
yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, kurumlar vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, vade
li satış halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini takibeden ikinci hesap döneminin sonuna kadar 
tahsil edilen kazançların tutarı, ilgili yıl kurum kazancından indirilir. Bu tarihten sonra yapılacak 
tahsilat için bu hüküm uygulanmaz. İlk yapılan tahsilatın iştirak hissesi veya gayrimenkulun mali
yet bedeline ilişkin olduğu kabul edilir denilmektedir. Marsan Holding A.Ş.'de söz konusu madde 
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hükmü uyarınca 7.376.000.000.- TL.'nı 1993 takvim yılı kurum kazancından indirerek matrahını 
tespit etmiştir. Marsan Holding A.Ş. 1994 ve 1995 takvim yıllarında ise vergiye tabi kurum kazan
cı (Matrah) beyan etmemiştir (Ek:l). Mükellef kurumun raporun önceki kısımlarında belirtilen 
1991-1993 takvim yıllarında beyan ettiği Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden tarh ve tahakkuk 
eden vergilerinin ödendiği, vergi dairesine borcu olmadığı tespit edilmiştir (Ek:4). 

Marsan Holding A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu ilgili Defterdarlıkça TBMM 
9/4 Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen 1991-1995 takvim yılları aylık Kat
ma Değer Vergisi beyanname özetleri Ek:7'deki gibidir. 

Marsan Holding A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu ilgili Defterdarlıkça TBMM 
9/4 Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen 1991-1995 takvim yılları aylık Muh
tasar Beyannamelerine göre dönemler itibariyle tahakkuk eden Stopaj gelir vergileri Ek:8'deki gi
bidir. ' . , 

Marsan Holding A.Ş.'nin 1991-1995 takvim yılları vergilerinin tamamının ödendiği firmanın 
ilgili vergi dairesine borcu bulunmadığı tespit edilmiştir (Ek:4). 

d)Markim Kimya San. Ve Tic. A.Ş. ile İlgili Araştırma : 

Markim Kimya A.Ş. 1991 takvim yılında Beşiktaş Vergi Dairesi'nin (İSTANBUL) 
6129850016 sicil no.lu; 1992-1995 takvim yıllarında Kağıthane Vergi Dairesi'nin (İSTANBUL) 
6129850078 sicil no.lu Kurumlar Vergisi mükellefidir. 

Markim Kimya A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu kurumlar vergisi beyannamele
rine göre şirket iştigal konusu "Suni diş imali" olarak beyan edilmiştir. Mükellef kurum 1991 tak
vim yılı kurum kazancı (matrah) olarak 16.297.084.-TL. beyan etmiş bu tutar üzerinden 
7.496.700.- TL. hesaplanan kurumlar vergisi bildirmiştir. Kurum 1992 takvim yılında ise 843.385.-
TL. zarar, 1993 takvim yılında 133.955.000.- TL. zarar, 1994 takvim yılında 136.940.062.- zarar 
beyan etmiştir (Ek: 1). Markim Kimya A.Ş. 31.8.1995'te tasfiye olmuştur. 

Markim Kimya A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu ilgili Defterdarlıkça TBMM 9/4 
Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen 1991-1995 takvim yılları aylık Katma 
Değer Vergisi beyannameleri özetleri Ek:9'da yer aldığı gibidir. 

Markim Kimya A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu ilgili Defterdarlıkça TBMM 9/4 
Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen 1991-1995 takvim yılları Muhtasar Be
yanname özetleri Ek: 10'da yer aldığı gibidir. 

Markim Kimya San. A.Ş.'nin 1991-1995 takvim yılları vergilerinin tamamının ödendiği fir
manın ilgili vergi dairesine borcu bulunmadığı tespit edilmiştir (Ek:4). 

e)Aytaş Turizm A.Ş. ile İlgili Araştırma : 

Aytaş Turizm A.Ş. 1991-1995 takvim yıllarında Üçkapılar Vergi Dairesi'nin (ANTALYA) 
KA-14984 sicil no.lu kurumlar vergisi mükellefidir. 
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Aytaş Turizm A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu kurumlar vergisi beyannameleri
ne göre şirket iştigal konusu "Turizm Otel İşletmeciliği" olarak beyan edilmiştir. Mükellef kurum 
191-1992-1993 takvim yıllarında yatırımcı şirket olarak herhangi bir ticari faaliyette bulunmadı
ğından kâr veya zarar beyan etmemiştir. Mükellef kurum 1994 takvim yılında 36.309.993.- TL. za
rar, 1995 takvim yılında da 65.559.150.- TL. zarar beyan etmiştir (Ek: 1). 

Aytaş Turizm A.Ş. 1991-1995 takvim yıllan vergilendirme dönemleri itibariyle hiçbir dönem
de Katma Değer Vergisi matrahı, dolayısıyla da hesaplanan ve ödenecek KDV beyan etmemiştir 
(Ek:ll). 

Aytaş Turizm A.Ş.'nin ilgili vergi dairesine vermiş olduğu ilgili Defterdarlıkça TBMM 9/4 
Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen 1991-1995 takvim yılları aylık Muhtasar 
Beyanname özetleri Ek: 12'de yer aldığı gibidir. 

Aytaş Turizm A.Ş.'nin 1991-1995 takvim yılları vergilerinin tamamının ödendiği firmanın il
gili Vergi Dairesine borcu olmadığı tespit edilmiştir (Ek:4). 

f) Mitaş Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Tic. A.Ş. ile İlgili Araştırma : 

Mitaş A.Ş. 1991 takvim yılında Beşiktaş (İSTANBUL) Vergi Dairesi'nin 6229810024, 1992-
1995 takvim yıllarında Kağıthane (İSTANBUL) Vergi Dairesi'nin 6229810078 sicil no.lu kurum
lar vergisi mükellefidir. 

Mitaş Yapı Taahhüt ve Tic. A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu kurumlar vergisi be
yannamelerine göre şirket iştigal konusu "Mimarı Proje-Organizasyon" olarak beyan edilmiştir. 
Mükellef kurum 1991 takvim yılında 47.316.611.- TL. kurum kazancı beyan etmiş, geçmiş yıl za
rarı olarak 43.665.894.-TL.'nı 5422 sayılı kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14/7'nci maddesi uyarın
ca Kurum kazancından tenzil etmesi sonucunda dönem matrahı olarak (47.316.611 - 43.665.894 =) 
3.650.717.- TL. hesaplanan kurumlar vergisi olarak da 1.679.500.- TL. beyan etmiştir. Mükellef 
1992 takvim yılında 6.148.520.- TL. kurum kazancı ve matrah beyan etmiş bu tutar üzerinden de 
2.828.319.-TL. Kurumlar Vergisi hesaplamıştır. Kurum 1993 takvim yılında ise 10.088.735.-TL. 
Kurum kazancı ve matrah, hesaplanan kurumlar vergisi olarak da 4.640.818.- TL. beyan etmiştir. 
Kurum 1994 takvim yılında kazanç beyan etmemiştir. 51.446.136.- TL, zarar beyan etmiş, bu tu
tardan 61.815.643.- TL. kanunen kabul edilmeyen giderlerin mahsubu sonucunda ortaya çıkan 
10.369.507.- TL. matrah üzerinden 2.592.377.- TL. kurumlar vergisi hesaplanmıştır. Mükellef ku
rum 1995 takvim yılında 511.280.961.- TL. zarar beyan etmiştir (Ek:l). Mükellef kurumun tarh ve 
tahakkuku yapılan kurumlar vergisi tutarlarına ilişkin olarak ilgili vergi dairelerine borcu bulunma
maktadır (Ek:5). ' : ' ' 

Mitaş A.Ş. 1991-1995 takvim yılları vergilendirme dönemleri itibariyle ilgili Defterdarlıkça 
TBMM 9/4 Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen aylık Katma Değer Vergisi 
beyannameleri özetleri Ek: 13'te yer aldığı gibidir. ' 

Mitaş A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu ilgili Defterdarlıkça TBMM 9/4 Esas 
No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen 1991-1995 takvim yılları aylık Muhtasar Be
yannameleri Ek: 14'te yer aldığı gibidir. 
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Mitaş A.Ş.'nin 1991-1995 takvim yılları vergilerinin tamamının ödendiği firmanın ilgili Ver
gi Dairesine borcu olmadığı tespit edilmiştir (Ek:4). 

g) Sankim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Tic. A.Ş. ile İlgili Araştırma: 

Sankim A.Ş. 1991-1995 takvim yıllarında Bayrampaşa (İSTANBUL) Vergi Dairesi'nin 
7449800013 (1995'te 7440003644) sicil no.lu Kurumlar Vergisi mükellefidir. 

Sankim A.Ş.'nin ilgili vergi dairelerine vermiş olduğu Kurumlar Vergisi Beyannamelerine gö
re şirket iştigal konusu "Ana Sözleşmede Belirtilen İşler-Kimyevi Maddeler İmalatı" olarak beyan 
edilmiştir. Mükellef kurum 1991-1995 takvim yılları kurum kazancı olarak zarar beyan etmiş, söz-
konusu yıllarda Kurumlar Vergisi matrahı oluşmamıştır (Ek: 1). 

Sankim A.Ş.'nin 1991-1995 takvim yılları vergilendirme dönemleri itibariyle ilgili Defterdar
lıkça TBMM 9/4 Esas No.lu Meclis Soruşturma Komisyonuna gönderilen aylık Katma Değer Ver
gisi beyannameleri özetleri Ek: 15'te yer almaktadır. 

Sankim A.Ş.,T1294 sayılı ve 17.3.1988 tarihli dilekçesi ile G.V.K.'nun 94/8'inci maddesine 
göre tevkifatın olmadığını ve şirketin gayri faal durumda bulunduğundan muhtasar beyanname ver
mesini gerektirecek bir durum olmadığını bildirmiştir (Ek: 16). 

hVTansu ÇİLLER. Özer Uçuran ÇİLLER. Mert ÇİLLER ve Berk ÇİLLER île İlgili Araştırma: 

İstanbul Defterdarlığı'nın Maliye Bakanlığı'na yazmış olduğu B.07.4.DEF.0.34.17/401-1 sa
yılı yazıda Mert ÇİLLER ve Berk ÇİLLER'in İstanbul Defterdarlığı'na bağlı vergi dairelerinde 
mükellefiyet kayıtlarına rastlanılmadığı; Tansu ÇİLLER ve Özer Uçuran ÇİLLER'in gayrimenkul 
sermaye iradından Sarıyer Vergi Dairesi mükellefi oldukları ancak 1987 yılı 12'nci ayı itibariyle 
mükellefiyeti terk ettikleri belirlenmiştir (Ek: 17). 

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in 30.11.1991,30.09.1993,24.01.1995,15.05.1995 ve 15.05.1996 ta
rihli mal bildirimlerinde yer alan gelirler sadece ücret geliri olduğundan vergi kanunları yönünden 
incelenmesi sonucunda mükellefiyet tesis edilecek herhangi bir gelir unsuruna rastlanılmamıştır. 

2- Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu ÇİLLER ve ailesinin ortaklık hisselerinin bulunduğu şir
ketlere ilişkin olarak araştırılması istenen hususlar : 

a)Marsan Holding A.Ş.'nin GCD İne: Firmasına Transfer Ettiği 500.000.- Dolarlık Kaynağın 
Araştırılması : 

1-Konuyla İlgili İddialar : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 3 Şubat 1995 tarihli ve Eyüp Aşık imza
lı yazıda "Marsan Holding A.Ş.'nin 1991-1992-1993 yıllarında sadece 29.609.000.-TL. vergi öde
diği belirlenmiştir. Bu durumda 500.000.- dolarlık kaynağın (GCD'ye transfer edilmek üzere) bu 
şirket tarafından nasıl yaratıldığının araştırılması gerekir" iddiası yer almaktadır. 
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2-Konuyla İlgili Araştırmalar: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 9/4 Esas numaralı Soruşturma Komisyonu'nun 
12.12.1996 gün ve A.Ol.l.GEÇ.9/4-67 sayılı yazıları ile Marsan Marmara Holding A.Ş.'ne 
100.000 ve 400.000 dolarlık iki taksit halinde GCD;ye transfer edilen 500.000 doların kaynağı so
rulmuş (Ek: 18) ve aşağıdaki yanıt alınmıştır. 

"İlgi yazınızda GCD Inc'a transfer edilen toplam 500.000.-ABD Dolarının kaynağı şirketimi
zin banka kredisinden ve özkaynaklarından karşılanmıştır. O tarihlerdeki kur ile yaklaşık olarak 
3.554.000.000.-TL.'ye tekabül eden bu tutarın 2.857.000.000.-TL.'si banka kredisinden kalan tu
tar olan 697.000.000.-TL.'de şirket özkaynaklarından karşılanmıştır," (Ek: 19) 

Anılan hususlara ilişkin olarak Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin 20.12.1992 gün 74594 nu
maralı ile Beyoğlu 18. Noteri Cavit Özkarakaş tarafından onaylı 1992 takvim yılı yevmiye defte
rinde yer alan kayıtların aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir. 

_ 29/7/1992 2..... Fiş Tipi: Mahsup 
004-00-000 Bankalar Hesabı 100.000$ x 7.020 havale için 

702.000.000.-

334-00-000 Ortaklara Olan Borçlar Hesabı ...... 100.000 $x 7.020 
HavaleDemir. 702.000.000.-

10/9/1992 2.. Fiş Tipi: Mahsup 
102-00-000 Yurt Dışı İştirakler Havale Kur Farkı 

7129,38-68.. 94.152.000.-

103-00-000 Yurt Dışı İştirak Taah ...400.000$ 
Havale 7129,38 TL/$ 2.757.600.000.-

004-00-000 Bankalar Hesabı GCD Inc. USA 
Havale 400.000..,....,... 2.851.752.000.-

/ 

Yukarıdaki yevmiye kayıtlarından görüleceği üzere toplam 500.000.- dolarlık havalenin 
100.000.- $'lık kısmı bankalar hesabından şirket kaynağı olarak, kalan 400.000.- dolarlık kısım ise 
bankalara borçlar hesabından yurt dışı iştiraklere transfer edilmiştir. 

b) 15 Mayıs 1995 Tarihi İtibariyle Özer Çiller'in Suna Pelister'den Olan Alacağından Faiz 
Tahsil Edip Etmediğinin Araştırılması : 

- Konuyla İlgili Araştırmalar: 

TBMM Başkanlığı 9/4 Esas numaralı Soruşturma Komisyonu'nun 12.12.1996 gün ve 
A.Ol.l.GEÇ.9/4-64 Sayılı Yazıları ile Suna PELİSTER'e, Özer Uçuran ÇİLLER'in 15 Mayıs 1995 
tarihinde - şahsınızdan alacaklı olduğu görülmektedir. Bu alacağın tutarı, ne zaman tarafınızdan ge
ri ödendiği faiz tahsil edilip edilmediği, bu borcun ne zaman alındığı sorulmuş (Ek: 20) ve aşağı
daki yanıt alınmıştır. 
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"İlgi yazınızda sözü edilen alacağın tutarı 2.000.000.000.- (ikimilyar) TL. Olup 14.4.1996 ta
rihinde tarafımızdan alınmış 15.3.1996 tarihinde geri ödemesi yapılmıştır. Bu süre için herhangi bir 
şekilde faiz ödemesi yapılmamıştır." (Ek:21) 

TBMM Başkanlığı 9/4 Esas numaralı Soruşturma Komisyonu'nun 12.12.1996 gün ve 
A.01.1.GEÇ.9/4-66 sayılı yazıları ile Özer Uçuran ÇİLLER'e, Suna PELISTER'den 15 Mayıs 
1995 tarihinde şahsınızın alacaklı olduğu görülmektedir. Bu alacağın tutan, ne zaman tarafınızdan 
tahsil edildiği, faiz tahsil edilip edilmediği bu borcun ne zaman verildiği sorulmuş (Ek: 22) ve aşa
ğıdaki yanıt alınmıştır. 

"İlgi yazınızda sözü edilen alacağın tutarı 2.000.000.000.- (İkimilyar) TL. Olup 14.4.1995 ta
rihinde verilmiş ve 15.3.1996 tarihinde tahsil edilmiştir." (Ek: 23) 

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in 15.5.1995 tarihli mal beyanının "Alacaklar" bölümünde Özer 
ÇİLLER'e ait, Borçlusu Suna G. PELİSTER olan senetsiz 2.000.000.000.-TL. Alacağın beyan 
edildiği tespit edilmiştir. (Ek:24) 

c) Veraseten Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'e İntikal Eden 570.000.-Dolar. 690.000.-Mark ve 880 
Adet Cumhuriyet Altınının Türk Lirası'na Çevrilip Çevrilmedi ğinin Araştırılması : 

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in 15.5.1995 tarihli mal beyanının "Taşınır Mallar" bölümünde Ve
raseten İntikal eden mallara ilişkin Bildirim aşağıdaki gibidir. (Ek: 25) 

Kime Ait Olduğu Cinsi ] ' Adedi _̂ Değeri Tl. 
Tansu ÇİLLER CUM.ALTINI(VERASETEN) 880 Adet 3.097.600.000.-
Tansu ÇİLLER 570.000 $ (VERASETEN) ($=42.500 TL.) 24.225.000.000.-
Tansu ÇİLLER 690.000 DM (VERASETEN) (DM=30.600TL) 21.114.000.000.-
Tansu ÇİLLER VERASETEN GELEN NAKİT TL. 432.831.282.-

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in 1.5.1995 tarihli Veraset İntikal Vergisi Beyannamesinin İntikal 
Eden Menkul Mallar Bölümünde yer alan bilgiler Ek: 26'da gösterilmiştir. 

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi "Verginin Matrahı ve İlk 
Tarhiyat" ile ilgili hükümlerinde; menkul mallar rayiç bedelle değerleneceği; Esham borsada ka
yıtlı ise ölüm tarihine tekaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele değeri ile değerleneceği, bor
sada kayıtlı değü ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemiş ise itibari değerle de
ğerleneceği; Yabancı paraların borsa rayici ile borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tesbit olu
nacak kura göre değerleneceği açıklanmıştır. 

Prof. Dr. Tansu Çiller'in 1.5.1995 tarihli Veraset Beyannamesinde nakitler TL. Karşılığı ola
rak, Hisse senedi itibari değerle, Cumhuriyet Altını rayiç bedelle, ABD Doları ve Alman Markı ise 
değerlemenin yapıldığı günkü geçerli döviz alım kuru ile değerlenmiştir. (Ek:27) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 9/4 Esas numaralı Soruşturma Komisyonu'nun 
12.12.1996 gün ve A.01.1.GEÇ.9/4-65 Sayılı yazıları ile Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'E 15 Mayıs 
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1995 tarihli mal bildiriminin "Taşınır Mallar" bölümünde bulunmasına rağmen 15 Mayıs 1996 ta
rihli mal bildiriminde bulunmayan veraseten intikal etmiş 570.000 dolar 690.000 mark ve 880 adet 
Cumhuriyet altınının Türk Lirası'na mı çevrildiği, eğer çevrildi ise hangi kurumda hangi tarihte 
çevrildiği ve söz konusu satışlar için belge alınıp alınmadığı sorulmuş, (Ek:28 ) aşağıdaki yanıt 
alınmıştır. 

"İlgi yazınızda sözü edilen tutarlar Türk Lirasına Çevrilmiş ve bu konu ile ilgili bilgiler aşağı
da sunulmuştur. 

TL'ye Çevrilen Tutar Yetkili Kurum Belge Tarih No TL.(Milyon) 

570.000 USD Villa Döviz A.Ş .24.156.600.-
04/05/95-88185 

124.000 DM Villa Döviz A.Ş 3.819.200.-
04/05/95-88186 

566.000 DM Villa Döviz A.Ş 17.192.250.-
25/05/95-385 

880 Adet Cumhuriyet Altını Muhtelif yerlerde ihtiyaç duyuldukça çeşitli tarihlerde bozdurul-
muştur. 

NOT: Bankada bulunan repo hesabından 14.5.1996 tarihi itibariyle 38.267.885.306.-TL. Re
po geliri tahsil edilmiştir. (Ek: 29) 

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, Prof. Dr. Tansu ÇİLLER veraseten intikal eden 
menkul malları 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun değerlemeye ilişkin hükümleri
ne göre beyan etmiş, söz konusu değerlerden 570.000.-USD ve 690.000.- Mark ve 880 Cumhuri
yet Altını Türk Lirası'na çevrilmiş, döviz satışlarına ilişkin Villa Döviz A.Ş.'den belge alınmış ol
duğu beyan edilmiştir. 

d̂  Mert ÇİLLER'e ait 24.1.1995 Tarihli Mal Bildiriminde Yer Alan 950.000.000-TL.lık Ha
zine Bonösu'nun Kavnafcı ve Ne Zaman Nakde Çevrildiğinin Araştırılması: 

24 Ocak 1995 tarihli mal bildiriminde Mert ÇÎLLER'in 950.000.000.-TL.'lık Hazine bonosu 
beyan ettiği, oysa aynı beyanda Mert ÇİLLER'in geliri 102.420.000.-TL. Yedek subay maaşı ola
rak gösterildiği, söz konusu bonoların aile tarafından mı satın alınıp verildiği, bonoların vadesinin 
ne olduğu ve ne zaman nakde çevrildiği sorulmuş (Ek: 30 ) Ve aşağıdaki yanıt alınmıştır. 

"İlgi yazılarınızda şahsıma ait görülen 950.000.000.- (Dokuzyüzellimilyon) TL.'lık hazine bo
nosunun kaynağı muhtelif tarihlerde şahsıma verilen armağanlar (sünnet vb.) ile harçlıklarımdan ve 
ailemin zaman zaman yaptığı katkılardan oluşmuştur. 

Bu tahviller değişik vadelerde olup ihtiyacıma göre muhtelif tarihlerde nakde çevrilmiştir. (Ek: 
31) 
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e) Marso Gıda A.Ş.'nin Hisselerinin Marsan Marmara Holding A.Ş. Tarafından Satışından 
Elde Edilen Gelirin Vergisinin Ödenip Ödenmediği: 

Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Marso Gıda A.Ş.'ne ait hisseler 1993 takvim 
yılında satılmış olup, söz konusu satışa ilişkin olarak Marsan A.Ş.'nin 21.12.1992 tarih 72951 no ile 
Beyoğlu 18. Notere onaylattığı 1993 yılı yevmiye defterlerinde yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir. 

195 13/9/1993 1 Fiş Tipi: Mahsup 

102-00-000 Yurt Dışı İştirakler 13.9.93/4 Yön.Kur.Kar. ile 
.......4.997.647.250.-

103-00-000 İştirak Taahhüt Hesabı" 4.997.647.250.-

196 13/9/1993 2 Fiş Tipi : Mahsup 

333-00-000 Senetsiz Kısa Dönem Borçlar 13.9 hisse dev. Anlaşmasına 

9.799.965.000.-

100-00-000 Topluluk İştirak Serm.P. 1.959.990.000.-

590-00-000 Kar - Zarar Hesabı 7.839.975.000.-

197 . __ 13/9/1993 3 Fiş Tipi: Tahsil 

333-00-000 Senetsiz Kısa Dönem Borçlar 5.000.000.000.-
Hisse devir bedeline mahsup 

001-00-000 Kasa Hesabı Muhtelif tahsilat. 5.000.000.000.-

" / " 

198 13/9/1993 4 Fiş Tipi: Tediye • 

103-00-000 İştirak Taahhüt Hes. Yönetim Kurulu Kararı ile 4.997.647.250.-

001-00-000 Kasa Hesabı Muhtelif Tediye 4.997.647.250.-

284 17/11/1993 . -

501-00-000 Sermaye Taahhüt Hesabı 15.10.1993/9 Yön.Kur.Kar.7.376.000.000.-

500-00-000 Sermaye Hes. 15.10.1993/9 Yön.Kur.Kr. 7.376.000.000.-

• ı ; _ 
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Yukarıda yer alan yevmiye kayıtlarından 196 ve 197 nolu yevmiyeler 30.9.1993 tarih ve 230 
ve 231 nolu yevmiye maddeleri ile iptal edilmiş olup, 4.10.1993 tarihinde aynı yevmiye maddele
ri 232 nolu yevmiye maddesi ile tekrar kayda alınmıştır. (Ek:32) 

Yukarıdaki yevmiye kaydında yer aldığı üzere Marsan A.Ş. tarafından Marso Gıda A.Ş.'nin 
satışından elde edilen gelirin 7.376.000.000.-TL.Sİ sermayeye ilave edildiğinden K.V.K. 8/18'inci 
madde uyarınca istinaden yararlanılmıştır. Kalan 463.975.000.-TL.sı Kurum kazancına dahil edil
miştir. (Ek:33 ) 

g) Marsan A.Ş.'nin Aktifinde Yer Alan Yatın Değerinin Kaç TL. Olduğu ve Ek Motorlu 
Taşıtlar Vergisinin Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması: 

31.12.1994 tarihi itibariyle Beyoğlu 18. Noteri tarafından 16.12.1993 gün ve 71624 no.lu No
ter tasdikli Envanter defterinin ikinci sayfasında Prcsıdent 8-U92 Tl tip yatın değeri 
1.327.907.322.-TL; Olarak beyan edilmiştir. 

Marsan A.Ş. 1994 takvim yılında Net Aktif ve E.D.V. dahil toplam 2.286.626.000.- TL. Ver
gi ödediği kurum yetkililerince beyan edilmiştir. Kurum Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Olarak 
10.000.000.000.-TL. Matrah, 800.000.000.-TL. Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamıştır.( Ek: 40) 

h) GCP İne.'e Ait Gayrimenkullerin Araştırılması: 

Yetkililerce bize ibraz edilen ve ABD vergi idaresince tasdikli olduğu belirtilen beyannameye 
göre; GCB'nin, mal ediniminde kullandığı 3.293.967 $'ın, 2.825.000 $, Amerikadan alınan ipotek 
karşılığı uzun vadeli kredi ile MARSAN'ın ABD'ye iştirak karşılığı gönderdiği 925.000 $'Ia kar
şılanmıştır. İlgili belge ilişikte sunulmuştur. (Ek: 34 ) 

ı) GCP İnc'ın ABD'dcki Gayrimenkulleri Üzerinde İpotek Mevcut Olup Olmadığının Araş
tırılması : 

GCD Inc'e ait olduğu ve resmi makamlara sunulduğu şirket yetkililerince ifade edilen resmi 
beyannamede gayrimenkuller üzerinde ipotek olduğunun ifade edildiği görülmüştür. 

j) Marsan A.Ş.'nin iştiraki Olduğu GCD Inc. Firmasından Kâr Elde Edip Etmediğinin Araş
tırılması : 

Kurum yetkililerince tarafımıza ibraz edilen resmî beyannameye göre GCD Inc.firması zarar 
etmekte olup, kurum yetkilileri firmanın kurulduğundan beri zarar ettiğini kâr dağıtmadığını ifade 
etmişlerdir. 

k) Marsan Holding A.Ş. Tarafından Turhan'a 84.000 $'ın Ödenip Ödenmediği ve Şirket 
Defteri erindeki Kayıtların Araştırılması : 

Bu konuya ilişkin olarak şirket Avukatı Bülent Acar'ın ifadesi aynen aşağıdaki gibidir. 
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"Turban alacağı olduğu iddiası ile Marsan A.Ş. hakkında ilamsız icra takibi yapmıştır. Şirket 
süresi içerisinde icra takibine karşı borca itirazda bulunmuştur. Daha sonra bu konuda herhangi bir 
spekülasyona neden olmamak üzere geri alma yönünde her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak 
kaydı ile ortada hiçbir belge ve bilgiye dayanmayan bu iddia konusu alacak kayda geçirilen bir di
lekçe ile birlikte ödenmiştir." 

Kurum Avukatı Bülent ACAR bu konuya ilişkin olarak yapılan ödemenin yevmiye kaydının 
istenirse 1996 yılı defterlerinden görülebileceğini, 1991 - 1995 yılı defterlerinin ibrazının istendi
ğini belirtmiştir. 

0 Marsan Holding A.Ş.'nin GCD Inc'e Yaptığı Para Transferi Sırasında Firmanın Nakit Du
rumu Nedir. Kredi Almış Mıdır. Çalışılan Bankaların Araştırılması: 

Marsan A.Ş.'nin 1992 yılı itibariyle çalışmış olduğu bankalar ilgili yıl yevmiye defterinden 
aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

- Yapı Kredi Bankası 4.Levent Şubesi 
- İş Bankası 4. Levent Şubesi 
- Koç- Amerikan Bank 
- İş.Bankası Kasımpaşa Şubesi 
- Demirbank Merkez 23079 - 282 
- İş bankası Otosanayi Şubesi 

Marsan A.Ş.'nin ilgili yıl kayıtlarına bakıldığında GCD Inc. Firmasına transferin Demirbank 
A.Ş. kanalı ile yapıldığı bu sırada da Demirbank'tan kredi kullandığı tespit edilmiştir. 

m) GCD Inc. Firmasına 925.000 $ Dışında Para Transferinin Yapılıp Yapılmadığı ve GCD 
Inc. Firmasınca Onarılan Binaların Parasının Nereden Karşılandığının Araştırılması : 

Marsan Holding A.Ş.'nin ilgili yıl yasal defterlerinden kurum yetkilileri ile birlikte yapılan ça
lışma sonucunda; Marsan Holding A.Ş.'nin GCD Inc. firmasına toplam 925.000 $ tutarında para 
transfer ettiği bu tutar dışında herhangi bir para transferi yapılmadığı belirlenmiş olup bu konuya 
ilişkin yevmiye kayıtları kurumun yasal defterlerinde aynen aşağıdaki gibidir. 

• _ 29/7/1992 2 Fiş Tipi: Mahsup 

- 004-00-000 Bankalar Hesabı 100.000 $ x 7.020 
Havale İçin 702.000.000.-

334-00-000 Ortaklara Olan Borçlar Hs. 100.000 $ x 7.020 
Havale Demir 702.000.000.-

220 • 10/9/1992 2 Fiş Tipi : Mahsup : 

102-00-000 Yurt Dışı İştirakler Havale Kur Farkı 
7129,38-68 94.152.000.-
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103-00-000 Yurt Dışı İştirak Taahh.h. 400.000 $ 
Havale 7129,38 TL/$ 2.757.600.000.-

004-00-000 Bankalar Hes.GCD Inc.USA Havale 
400.0 $ 2.851.752.000 

• '• 7 _ ^ _ _ ^ _ - • 

Diğer kayıt bu çalışmanın II-F bölümünde 198 no.İu yevmiye ile belirtilmiştir. 

n) Marsan Holding A.Ş.'nin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkul Mallarının Nelerden İbaret Oldu
ğunun Araştırılması : • 

Beyoğlu 31. Noterliği 14.12.1994 gün ve 36673 sayı ile tasdikli 1995 takvim yılı envanter def
terine göre tek gayrimenkulu bina olup değeri 9.577.150.302.-TL.dir. Geçmiş dönemlerde de bu 
gayrimenkul dışında herhangi bir gayrimenkule 1991 - 1995 şirket envanter defterlerinde rastlan
mamıştır. Şirket aktifinde yer alan gayrimenkul Beyoğlu 18. Noter 20.12.1991 tarih ve 74592 no;lu 
tasdikli 1993 envanter defterine göre 1993 takvim yılında aktife alınmıştır. 

o) Marsan A.Ş. Tarafından Alınan Yatlar Ne Zaman. Nereden ve Kaça Alındığı'nın Araştırıl
ması : 

Alınan yatlardan Presıdent B-V92T1 Tip yat 4.2.1994 tarihinde satın alındığı, söz konusu ya
tın Mar-Yat firmasından 88 no.İu fatura ile 500.000.000.^TL.na alındığı 4.2.1994 gün ve 33 no.İu 
yevmiye kaydı ile tespit edilmiştir. 

13.7.1995 gün 218 no.İu yevmiye-maddesi 100441 fatura no ile de 130.000.000.-TL. Değerin
de Denge Yatının Mar-Kim A.Ş.'den tasfiye nedeniyle intikal ettiği tespit edilmiştir. Denge Yatı 
için ayrıca masraflar yapılmış olup, şirket kayıtlarında anılan yatın toplam bedeli 2.909.946.200.-
TL. olarak görülmüştür. 

p) Marso Gıda Kaç TL.'na Satılmış Olup Bu Satıştan Dolayı Vergilemenin Yapılıp Yapılma
dığının Araştırılması : 

Marsan Holding A.Ş.'nin elinde bulundurduğu Marso Gıda A.Ş. hisse senetlerini (7-Eleven) 
13 Eylül 1993 tarihinde 9.799.965.000.-TL'na devrettiği belirlenmiş olup bu konuya ilişkin yevmi
ye kaydı 13.9.1993 gün ve 196 no.İu yevmiye maddesinde muhasebe kayıtlarına alınmıştır. Söz ko
nusu satıştan elde edilen gelirin 7.376.000.000.-TL.sı sermayeye ilave edilmiş olup K.V.K.'nun 
8/18'inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanılmıştır. 

r) GCD Inc. Firmasının Bankalarda Ne Kadar Hesabı Mevcut Olup. Hangi Bankalarla Çalış
tığının Araştırılması : 

Kurum yetkili temsilcilerince tarafımıza verilmiş olan Ek: 34'de yer alan mevcut bilgilerden 
yararlanılarak GCD Inc. firmasının 2.825.000 $ tutarında borcu gözükmekte olup, ayrıntısı mevcut 
bilgilerden yararlanılarak tespit edilememektedir. 
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s) GCD Inc. Firmasında Marsan A.Ş.'nin Payının Ne Kadar Olduğu. GCD Inc.'m Ortakları. 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alınan Gayrimenkullerin Tarih ve Bedellerinin Araştırılması : 

Marsan A.Ş.'nin GCD Inc. firmasındaki payı 8.551.399.250.- TL. Olup, iştirak bedeli Mar-
san'ın 31.12.1995 tarihli envanter defterinde iştirakler hesabı altında Yurt Dışı iştirakler adı altın
da görülmüştür. GCD Inc. kayıtlarında sermayenin tamamının Marsan Marmara Holding A.Ş.'ye 
ait olduğu, sermaye bedelinin 100.000 $ olduğu tespit edilmiş olup, GCD firmasının Yönetim Ku
rulu Başkanı Özer U.ÇİLLER, Başkan Yardımcıları da Michael T.Sullivan, Christopher Gistis ve 
Sekreter Thomas C.Platt olarak şirket tarafından beyan edilmiştin (Ek:35) Gayrimenkullerin tarih 
ve bedellerinin tespit edilmesi mümkün olmamıştır. 

t) Özer ÇİLLER'in ABD'den 170.000.-$ Olarak Aldığı Borcun Şirketle Bir Bağlantısının 
Olup Olmadığı ve Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş.Men Ücret Alıp Almadığının Araştırılması: 

Marsan A.Ş.'nin yasal defterleri incelendiğinde Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş.'den herhangi 
bir ücret almadığı görülmüştür. GCD 170.000 $ 'in kendileriyle ilgili olmadığını beyan etmiştir. 
(Ek: 35) 

u) Marsan A.Ş.. Marso Gıda A.Ş.. Avtaş A.Ş.'nin 1991- 1995 Takvim Yılı Yasal Defterle
rinin Noter Tasdiklerine İlişkin Araştırma : 

Marsan A.Ş., Marso A.Ş., ye Aytaş A.Ş.'nin 1991- 1995 yasal defterlerinin noter tasdiklerine 
ilişkin bilgiler Ek: 36'deki gibidir. 

v) Yurtdışına Gönderilen 425.000 $ Özer ÇİLLER'in mi Yoksa Marsan A.Ş.'nin mi Gön
derdiğinin Araştırılması : 

Yurtdışına gönderilen 425.000 $ Marsan A.Ş. tarafından gönderilmiş olup bu konuya ilişkin 
yevmiye kaydı; 13.9.1993 gün ve 198 no.lu yevmiye kaydında yer almaktadır. 

y) Marsan Holding A.Ş.'nin 1993 Takvim Yılında Kurumlar Vergisinden İstisna Olabilmesi 
İçin Borsaya Kote Edilmesinin Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması: 

Marsan Holding A.Ş. 1993 takvim yılında kurum kazancı olarak 7.414.406.809.-TL. Beyan et
miş bu tutarın 7.376.000.000.-TL,sini K.V.K. Md.8/18 ve geçici 18.maddeler uyarınca istisna ola
rak düşerek Vergiye Tabi Kurum Kazancını (Matrahı) 38.406.809.-TL. Olarak belirlemiştir. 

5422 Sayılı Kanunda İştirak Hisseleri ve gayrimenkullerin satış kazancının istisna edilmesine 
yönelik olarak bu güne kadar çıkarılmış yasal düzenlemeler aşağıdaki gibidir. 

a - Kurumlar Vergisi Kanunu'na 2970 sayılı kanunla eklenen geçici 10'ncu madde ile 1984 ve 
1985 yılları ile sınırlı olmak üzere söz konusu istisna uygulanmış, 

b - 2970 Sayılı Kanunla eklenen geçici 10'ncu madde 3239 sayılı kanunla yeniden düzenlen
miş ve istisna 1986, 1987 ve 1988 yıllarında da uygulanması imkânı verilmiş, 
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c - Yine anılan maddenin birinci fıkrası 3332 sayılı kanunun 14'ncü maddesi ile 1.1.1987'den 
geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve yeni bir fıkra eklenerek süre 1989 yılı sonuna uzatılmış, 

d - 3595 sayılı 1990 mali yılı Bütçe Kanunu'nun öO.maddesinin ö.bendi ile süreye 1990 tak
vim yılı da dahil edilmiş ama Anayasa Mahkemesi bütçe yasalarıyla yürürlükteki yasa kuralları de
ğiştirilemez, konulamaz gerekçesiyle söz konusu maddeyi iptal etmiş, 

e - Ortaya çıkan yasal boşluk K.V.K.'na geçici 18. Madde eklenerek doldurulmuş, 

f'- Söz konusu istisna önceden geçici maddelerle düzenlenirken ve belli süreleri kapsarken 
3824 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile istisna sürekli hale getirilmiş ve K.V.K. 8'nci maddesi
ne 18 no.lu bent eklenmiştir. 

K.V.K.'nun 8/18'nci maddesine göre sermaye artışının borsaya kote mecburiyeti mevcut olup, 
(Ek: 37) bu yasa hükmüne göre kurum 21.2.1994 tarihli dilekçe ile borsaya kote edilmek üzere 
müracaatta bulunmuş olup, şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. (Ek: 38, 39) 

z ) Araştırılması İstenilen Diğer Hususlar: 

1 - Villa Döviz A.Ş.'de Bozdurulan Dövizlere ilişkin Araştırma: 

Villa Döviz A.Ş.'de Prof.Dr. Tansu ÇİLLER'in hangi tarihte ve ne miktarda döviz bozdurdu
ğu ve bu hususa ilişkin bilgiler A.01.1.GEÇ.9/4-117 Sayılı yazı ile istenmiş olup verilen cevap ay
nen aşağıdaki gibidir.( Ek:41) 

"09/01/1997 tarihli faksınızda bahis konusu olan döviz işlemleri ile ilgili bilgi ve kayıtlar ek-
te sunulmuştur. 

İşlem İşlem Tarihi İlgili Satın Alınan Döviz Yapılan Ödeme M. 

Döviz Alış 4/5/1995 Özer ÇİLLER USD 570.000 TRL .24.156.600.000 
Döviz Alış 4/5/1995 Özer ÇİLLER DEM 124.000 TRL 3.819.200.000 
Döviz Alış 25/4/1995 Özer ÇİLLER DEM 566.000 TRL 17.192.250.000 

2 - Chemical Bank A.Ş.'deki Mevcut Hesapların Araştırılması: 

Chemical Bank A.Ş'ye A.01.1.GEÇ.9/4-109 sayılı yazı ile Tansu ÇİLLER ve eşi ÖzerU.ÇİL-
LER'in banka nezdinde açılmış olan her türlü mevduat, kredi, repo, Hazine Bonosu, Devlet tahvi
li (vb) hesaplarının 1991/1997 yılları itibariyle özetleri istenmiş olup, cevabi yazı Ek : 42 ve 43'de 
yer aldığı gibidir. , -

3 - Özer U.ÇİLLER'in Bilger DURUMAN'dan Hangi Tarihte. Ne Miktar Borç Temin Ettiği
nin Araştırılması: 

Özer U.ÇİLLER A.01.1.GEÇ.9/4-118 sayılı yazıya verdiği cevap aynen aşağıdaki gibidir 
(Ek:44) 
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"Şubat 1993'te Bilger DURUMAN'dan 170.000.- $ borç aldım ve 28.12.1993 tarihinde öde
dim. Faiz ödemedim." 

Bilger DURUMAN'm 9.1.1997 tarih ve A.Ol.l.GEÇ.9/4-119 sayılı yazıya verdiği cevap ay
nen aşağıdaki gibidir (Ek:45) 

"1993 Şubat ayında 170.000.-$ borç verdim. Bu alacağımı 28.12.1993 tarihinde tahsil ettim. 
Faiz almadım" 

Tansu ÇİLLER'in 30.9.1993 tarihli mal bildiriminin "Borçlar" bölümünde Özer U.ÇİLLER'e 
ait Alacaklısı Bilger DURUMAN olan 170.500.- USD Borç beyan edilmiştir. (Ek: 46) 

4 - GCD Inc.'ın Sermayesinin Ne Kadar Olduğu. Marsan Marmara Holding A.Ş. Tarafından 
GCD Inc'e Uzun Vadeli Borç Verilip Verilmediği Hususlarının Araştırılması: 

Özer U.ÇİLLER T.B.M.M. 9/4 Esas Nolu Soruşturma Komisyonu Başkanlığının 9.1.1997 gün 
ve A.01.1.GEÇ/9/4-114 sayılı yazısına cevabi yazısında; GCD'nin Kuruluş sermayesinin 100.000.-
ABD $'ı olduğu, tarafından bu şirkete borç verilmediği, daha sonra sermaye arttınmı kararlaştırıl
dığı ve bu artırıma Marsan Holding'in katıldığını, sermaye artırımıyla ilgili kayıtların Marsan Hol
ding kayıtlarında mevcut olduğunu ifade etmiştir. (Ek: 44) 

Marsan Holding A.Ş. A.01.1.GEÇ.9/4-115 sayılı yazıya verdiği cevabi 13.1.1997 tarihli yazı
sında; 

"Şirketimiz, 100.000 US dolar sermayeli GCD (ABD) şirketinin tüm hisselerini almıştır. An
cak 100.000.- US dolar GCD'nin kuruluş sermayesi olup, sermaye artış işlemi tescilinden sonra ku
rucu ortak tarafından GCD'den çekilecektir. 

Sermaye artışı gerçekleştiğinde GCD'nin toplam sermayesi 925.000.- US dolar olacaktır. (Ek: 
47) 

Konuya ilişkin olarak Bilger DURUMAN aşağıdaki cevabı vermiştir. (Ek:48) 

"GCD Inc. Şirketindeki, kurucu hisselerinin bedeli olan 100.000 (yüzbin) Doları, sermaye art-
tırım işlemleri tamamlandıktan sonra alacağım" 

Marsan Holding A.Ş.A.01.1.GEÇ.9/4-115 sayılı 925.000 $ borç "ilgili mercilere" sermaye 
transferi olarak niçin bildirilmiştir" sorusuna verdiği cevapta; (Ek: 49) 

" Bu para ilgili şirkete artırılacak sermaye bedeli olarak gönderilmiştir. İlgili şirket, bu işlem
ler tamamlanıncaya kadar, bu bedeli uzun vadeli borçlarda göstermiştir." ifadesini vermiştir. 

Ayrıca şirket "100.000 $ GCD sermayesi hangi tarihte ve hangi banka aracılığı ile transfer 
edildi.? Bu konuda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bilgi verildi mi" sorusuna verdiği cevap
ta; 
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"GÇD'ye başlangıçta Marsan Holding olarak iştirak etmedik. Sermaye artırımında iştirak ede
rek ortak olduk. Sermaye arttırımı ile ilgili transferlerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na ge
rekli bilgi verilmiştir." denilmiştir. 

Şirkete "GCD'nİn ABD'de satın aldığı gayrimenkullerin satın alınması için Recall Manage
ment Corp.adh şirket aracılık etmişmidir" sorusuna verdiği cevapta da; 

"GCD şirketinden verilen bilgiye göre adı geçen şirket oteli satan ve bir devlet kuruluşu olan 
"FDIC" şirketinin aracısıdır" ifadesini kullanmıştır. 

5 - GCD Inc. Firmasının ABD'de almış olduğu 2.825.000.- $ Kredinin Hangi Bankadan ve 
Hangi Tarihte Alındığının Araştırılması: 

TBMM 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'nın A.01.1.GEÇ.9/4-91 sayılı 
yazısı ile GCD Inc. firmasının ABD'de almış olduğu 2.825.000.- $ 'in belgesi hangi tarihte ve han
gi bankadan bu kredinin alındığı sorulmuş, Ek: 50'de yer alan yanıt verilmiştir. Şirket yetkililerin
ce Türkçeye tercüme edilen metin aşağıdaki gibidir. (Ek: 51); 

"Şirketin uzun vadeli kurumsal borcu ve onun 30 Eylül 1993'ten 30 Eylül 1995'de sona eren 
mali yıla kadar artışı Dahili Gelirler Servis (İRS) vergi beyannamelerinde gösterilmiştir. Bu giriş
ler her İRS Form 1120'de Sayfa 4 Schedule 1, satır 20'de gösterilmiş ve sağıdaki şekilde sıralan
mıştır. 

30 Eylül 1993'te sone eren mali yıl 500.000$ 
30 Eylül 1994'te sona eren mali yıl 2.200.000$ 
30 Eylül 1995"te sona eren mali yıl 2.825.000 $ 

Bu nedenle 30 Eylül 1995 tarihi itibariyle henüz ödenmemiş toplam uzun vadeli kurumsal 
borç 2.825.000 $ idi. 

6 - GCD Inc. Firmasına İlişkin Murakıp Raporlarına tlişkin Araştırma: 

TBMM 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'nın A.01.1.GEÇ 9/4-91 sayılı 
yazısı ile GCD Inc. firmasına ilişkin Murakıp raporları sorulmuş olup Ek: 50'de yer alan cevap 
alınmıştır. Şirket yetkililerince Türkçe'ye tercüme edilen metin aşağıdaki gibidir (Ek: 51) 

"Soru C- Denetçi Raporları: Ayrı ayrı denetçi raporları bulunmamaktadır. Yukarıda 4 numa
ralı cevaba bakınız. Ek: 1 olarak ekli bulunan vergi beyannameleri karşılaştırılmalı mali bilgileri 
vermektedir." 

7 - GCD Inc. Firmasınca Alınan Gayrimenkullerin Tarih ve Bedellerine İlişkin Araştırma: 

TBMM 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'nın A.01.1.GEÇ 9/4-91 sayılı 
yazısı ile GCD Inc. firmasınca alınan Gayrimenkullerin Tarih ve Bedelleri sorulmuş Ek: 52'de yer 
alan cevap alınmıştır. Şirket yetkililerince Türkçe'ye tercüme edilen metin aşağıdaki gibidir. (Ek: 

'53) 
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"GCD üç gayrimenkulunu aşağıda belirtilen tarihlerde satın almıştır. 

Yeri • Satın Alma Tarihi Satın Alma Fiyatı 
a) Derry, NH Apartmanları 28 Ekim 1992 51.000 US $ 
b) Granite Hill İş Merkezi 31 Aralık 1992 500.000 US $ 
c) The Holiday Inn, Salem NH 25 Eylül 1992 1.000.000 US $ 

8 - GCD Inc. firmasınca Aktifine Kayıtlı Olan Gayrimenkullerin Onarım Bedeli. Tarihi ve 
Belgelerine İlişkin Araştırma: 

T.B.M.M. 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'nın A.01.1.GEÇ 9/4-91 sa
yılı yazısı ile GCD Inc. firmasınca aktifine kayıtlı olan gayrimenkullerin onarım bedeli, tarihi ve 
belgelerine ilişkin sorulan soruya Ek: 50'de yer alan yanıt verilmiştir. Şirket yetkililerince Türkçe-
ye tercüme edilen metin aşağıdaki gibidir. (Ek: 51) 

" Soru D - Gayrimenkul'a yapılan Tamirat ve Yenileme ile ilgili Tarih/Dökümanlar 

Gayrimenkula 30 Eylül 1993 ve 30 Eylül 1995 arasında yapılan tamirat ve yenilemeler her 
vergi beyannamesinde gösterilmiştir. 

30 Eylüll993'te sone eren mali yıl 524.117$. 
30 Eylül 1994'te sona eren mali yıl 1.256.188$ 
30 Evlül 1995'te sona eren mali yıl 651.016 $ 

2.431.321$ 

9 - GCD Inc. Firmasındaki Marsan Holding AŞ. ile Özer ÇİLLER'in Payı ve GCD Inc. Fir
masının Yönetim Kurul Üyelerinin Araştırılması: 

T.B.M.M. 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'nın A.01.1.GEÇ 9/4-91 sa
yılı yazısı ile GCD Inc. firmasının Marsan Holding A.Ş. ile Özer ÇİLLER'in hisseleri ve GCD Inc. 
firmasının yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğu sorulmuş Ek : 50'de yer alan cevap alınmıştır. 
Verilen cevapta GCD Inc. firmasının sermayesinin % 100'ünün Marsan Marmara Holding A.Ş.'ne 
ait olduğu, başka bir ortağının bulunmadığı belirtilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Özer ÇİL
LER, Başkan Yardımcısı (Finans) Michael F.Sullivan, Başkan Yardımcısı Christopher Gistis, Sek
reter Thomas C Platt olarak ifade edilmiştir. 

10 -Marsan Marmara Holding A.Ş. 'nin Yurtdışı İştiraki Olan GCD Inc.Firmasının ABD'de 
Vermiş Olduğu' 1993-1995 Beyannameleri ve Sene Sonu Bilançoları'nın Araştırılması: 

GCD Inc. firmasının konuya ilişkin ingilizce cevabı Ek: 54'de bulunmaktadır. Ek: 55'de yer 
alan firma yetkililerince Türkçeleştirilmiş metne göre: 

GCD'nin temsilcileri, her yıl 30 Eylülde sona eren GCD'nin mali yılındaki tahakkuk esasına 
göre GCD'nin aktiflerini ve pasiflerini, ve gelir kar zarar ve gider kalemlerini kaydederler. Bu ka
yıtlar, ABD 1120 Nolu Form'da GCD'nin federal vergi beyannamelerinde değiştirilen ve yer alan 
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1986 Federal Dahili Gelirler Kanununun öngördüğü raporlama (Bildirim) mecburiyetleri uyarınca 
GCD'nin onaylı kamu muhasebecileri tarafından kayıtlara uygun olduğu onaylanır. Ekte, Ek 1 ola
rak sunulan 30 Eylül 1993,1994 ve 1995 yılları ile ilgili GCD'nin federal şirket vergi beyanname
leri bulunmaktadır. Sayfa l'in, lc-30 satırlarında her yıla ait ilgili gelir gider kalemleri yer almak
tadır. 2. sayfadaki schedule (program) A'nm 1-8 satırlarında satılan malların ilgili maliyetleri ve 4. 
sayfadaki schedule l'nin 1-27 satırlarında GCD'nin bilanço girdileri yer almaktadır." açıklaması 
yapılmıştır. 

GCD Inc'ın 1993-1995 şirket yetkililerince verilen beyannameleri Ek: 56'da yer almaktadır. 

GCD Inc. firması 6.5.1992 tarihinde kurulmuştur. (Ek: 57) 

EKLER 

Ek : 1 Yeşilyurt Turizm A.Ş. K.V. Matrah Beyanname Özetleri 
Ek : 2 Yeşilyurt Turizm A.Ş. K.D.V. Beyanname Özetleri 
Ek : 3 Yeşilyurt Turizm A.Ş. Muhtasar Beyanları Özetleri 
Ek : 4 Yeşilyurt Turizm A.Ş. Vergi Borcu Olmadığına Dair Yazı 
Ek : 5 Marso Gıda K.D.V. Beyanları Özetleri 
Ek : 6 Marso Gıda Muhtasar Beyanları Özetleri 
Ek: 7 Marsan A.Ş. K.D.V. Beyanları Özetleri 
Ek : 8 Marsan A.Ş. Muhtasar Beyanları Özetleri 
Ek: 9 Markim A.Ş. K.D.V. Beyanları Özetleri 
Ek : 10 Markim A.Ş. Muhtasar Beyanları Özetleri 
Ek: 11 Aytaş A.Ş. K.D.V. Beyanları Özetleri 
Ek : 12 Aytaş A.Ş. Muhtasar Beyanları Özetleri 
Ek: 13 Mitaş A.Ş. K.D.V. Beyanları Özetleri 
Ek : 14 Mitaş A.Ş.Muhtasar Beyanları Özetleri 
Ek: 15 Sankim A.Ş. K.D.V. Beyanları Özetleri 
Ek : 16 Sankim A.Ş. Muhtasar Beyanları Özetleri 
Ek: 17 İst.Deft.B.O7.4.DEF.0.34.17/401-1 Sayılı Yazı 
Ek : 18 Marsan Marmara Holding A.Ş.'ye Komisyon Başkanlığı Yazısı 
Ek :, 19 Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin Cevabi Yazısı 
Ek ; 20 Suna Pelister'e Yazılan Yazı 
Ek : 21 Suna Pelister'in Cevabi Yazısı 
Ek: 22 Özer U.ÇİLLER'e Yazılan Yazı 
Ek: 23 Özer U.ÇÎLLER'in Cevabi Yazısı 
Ek : 24 Tansu ÇİLLER'in 15.5.1995 Tarihli Mal Beyanı 
EK : 25 Tansu ÇİLLER'in İ 5.5.1995 Tarihli Mal Beyanı 
Ek : 26 1.5.1995 Tarihli Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi 
Ek: 27 TCMB Döviz Kurları, Altın Fiyatları 
Ek: 28 Tansu ÇİLLER'e Yazılan Yazı 
Ek: 29 Tansu ÇİLLER'in Cevabi Yazısı 
Ek: 30 Mert ÇİLLER'e Yazılan Yazı 
Ek: 31 Mert ÇİLLER'in Cevabi Yazısı 
Ek : 32 İlgili Yevmiye Maddeleri 
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Ek: 33 

Ek: 34 
Ek: 35 
Ek: 36 
Ek: 37 
Ek: 38 
Ek: 39 
Ek: 40 
Ek: 41 
Ek: 42 
Ek: 43 
Ek: 44 
Ek: 45 
Ek: 46 
Ek: 47 
Ek: 48 
Ek: 49 
Ek: 50 
Ek: 51 
Ek: 52 
Ek: 53 
Ek: 54 
Ek: 55 
Ek: 56 
Ek: 57 

Marsan Holding A.Ş. 1993 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve 
loşu 
GCD Inc. 1994, 1995 Beyanname ve Bilançosu 
GCD Inc'in Cevabi Yazısı 
Defter tasdikleri 
ilgili Mevzuat 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'nın Yazısı 
Tutanak 
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Beyannamesi 
Villa Döviz cevabi yazısı 
Chemical Bank'ın cevabi yazısı 
Chase Bank'ın cevabi yazısı 
Özer U.ÇİLLER'in cevabi yazısı 
Bilger DURUMAN'ın cevabi yazısı 
Mal Bildirimi Beyannamesi 
Marsan Holding A.Ş.'nin cevabi yazısı 
Bilger DURUMAN'ın cevabi yazısı 
Marsan Holding cevabi yazısı 
GCD Inc. cevabi yazısı 
GCD Inc. cevabi yazısı tercümesi 2. sahife 
GCD Inc. cevabi yazısı 
GCD Inc. cevabi yazısı tercümesi 
GCD Inc cevabi yazısı 
GCD Inc. cevabi yazısı tercümesi 
1993-1995 GCD beyanname özetleri. 
Marsan Holding A.Ş. cevabi yazısı 

Gelir Tab-
~l 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başdenetçisi Yaşar CAN, ve Nizamettin ÖZ-
TÜRK ün inceleme raporu aşağıdadır. 

II - TESPİTLER: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 5.6.1996 tarih ve 429 sayılı Kararı ile; eski 
Başbakan Sn. Prof.Dr. Tansu ÇİLLER'in mal varlığının soruşturulması amacıyla kurulan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu'nun çalışmalarında tespit edilen 
hususlara aşağıda yer verilmiştir. 

A - Gayrimcnkullere ilişkin tespitler : 

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (9/4) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Baş
kanlığı'nın 18.10.1996 ve 23.10.1996 tarihli toplantılarında alınan karar uyarınca eski Başbakan 
Prof. Dr. Tansu Çiller'in 30.11.1991, 30.9.1993,24.1.1995, 15.5.1995 ve 15.5.1996 tarihli mal bil
dirimleri'hde yer alan gayrimenkuller ile; Tapu ve Kadastro Genel Müdürltiğü'nün, anılan Komis
yona muhatap 9.10.1996 tarih ve 4357 sayılı yazısı ekinde gönderilen tapu kayıtları arasındaki uyu
mun araştırılması: 
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Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in 30.11.1991, 30.9.1993, 24.1.1995, 15.5.1995 ve 
15.5.1996 tarihli (Ek:l) Mal Bildirimleri ile; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, Tansu Çil
ler ve eşi Özer Uçuran Çiller adına tescil edilmiş gayrimenkullerin tapu kayıtları ile ilgili, 
9.10.1996 tarih ve 4357 sayılı yazısı eki (Ek:2) listeler incelenmiştir. 

Yukarıda belirtilen Tansu Çiller'e ait Mal Bildirimleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü'nden alman tapu kayıtlarının karşılaştırılması amacıyla (Ek:3) çizelge düzenlenmiştir. 

Söz konusu belgelerin incelenmesinde; Tansu Çiller'in Mal Bildirimleri'nde yer alan gayri-
menkullerle, kendisi ve eşi adına tapuda kayıtlı gayrimenkullerin bazılarına ait bilgilerin uyumlu 
olduğu, bazılarında ise, yüzölçümü ile, parsel sayıları bakımından farklılıklar bulunduğu gözlen
miştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün komisyona bildirdiği, Tapu Kayıtları ile Tansu Çil
ler'in Mal Bildirimleri arasında gözlenen uyumsuzlukların açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla 
Soruşturma Komisyonu'nun 23.10.1996 tarihinde yaptığı toplantıda, durumun Sn. Prof. Dr. Tansu 
Çiller'den sorulmasına karar verilmiştir. 

Çeşitli tarihlerdeki Mal Bildirimleri ile, Tapu kayıtları arasında uyum olmayan gayrimenkul-
lere ait tapu kayıtları bir liste halinde düzenlenerek, Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'nın 
25.10.1996 tarih ve 9/4-27 sayılı yazısı (Ek:4) ile, Sn. Prof. Dr. Tansu Çiller'e iletilerek durumun 
açıklığa kavuşturulması amacıyla söz konusu gayrimenkullerin son durumunu gösterir "Tapu Se-
netleri"nin Soruşturma Komisyonu'na gönderilmesi istenmiştir. 

Bunun üzerine, Sn. Tansu Çiller, 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkan
lığına muhatap 4.11.1996 tarihli yazı ekinde, kendisinden istenen tapu senetlerini göndermiştir. 

9/4 sayılı Soruşturma Komisyonu'nun 23.10.1996 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; 
Sn. Tansu Çiller'in 30.11.1991, 30.9.1993, 24.1.1995, 15.5.1995 ve 15.5.1996 tarihlerinde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği Mal Bildirimleri ile, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün komisyona muhatap 9.10.1996 tarih ve 4357 sayılı yazısı eki tapu kayıtları ve Tansu 
Çiller'in 4.11.1996 tarihli yazısı ile Komisyon Başkanlığına gönderilen yazı ekindeki tapu senetle
rinin fotokopileri karşılaştırılmak suretiyle; tapu kayıtlarında Sn. Tansu Çiller ile eşi adına tescilli 
gayrimenkullerin, Mal Bildirimlerinde gösterilip gösterilmediği incelenmiştir. 

Yapılan inceleme sonunda; 

Bolu merkez, Gövem-Tatarlar Mevkiinde, Sn. Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller adına ta
puya kayıtlı 6 adet parsel halindeki tarla 15.5.1996 tarihli Mal Bildirimi'nde toplam 41.345 m2. Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 9.10.1996 tarihli, Komisyon'a muhatap yazısı ekindeki tapu 
kayıtlarında 3 adet parsel halinde 34.035 m2 olarak gösterildiği görülmüştür. 

Sn. Özer Uçuran Çiller adına Bolu Gövem Tatarlar Mevkiindeki, söz konusu tarlaların duru
mu; 
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Mevkii 
Bolu-Gövem-Tatarlar 
Bolu-Gövem-Tatarlar 
Bolu-Gövem-Tatarlar 
B ol u-Gövem-Tatarl ar 
Bolu-Gövem-Tatarlar 
Bolu-Gövem-Tatarlar 

Parsel No. 
4/652 
4/655 
4/692 
6/960 
1062 
1063 

Toplam 

a) Tansu Çiller'in 15.5.1996 tarihli Mal Bildirimi'ndeki durum; 

Mevkii Parsel No. Yüzölçümü m2 

Bolu Gövem — 41.345 

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, Komisyon'a gönderdiği 9.10.1996 tarih ve 4357 
sayılı yazısı ekindeki kayıHarındaki durum; 

Mevkii Parsel No. Yüzölçümü m2 

Bolu-Merkez-Gövem 652 19.390 
Bolu-Merkez-Tatarlar 1062 8.145 
Bolu-Merkez-Tatarlar , 1063 6.500 

Toplam 34.035 

c) Söz konusu tarlalara ait tapu senetlerindekİ durum; 

Yüzölçümü m2 

19.390 
4.180 

860 
2.270 
8.145 
6.500 

41.345 

Yukarıda verilen bilgilerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Özer Uçuran Çiller adına 
Bolu-Gövem Tatarlar Mevkii'nde kayıtlı tarlalar; Sn. Tansu Çiller'in 15.5.1996 tarihli Mal Bildi
rimi'nde tek parsel halinde 41.345 m2 olarak gösterilmiştir. Bu tarlaların Tansu Çiller tarafından 
Komisyon'a gönderilen tapu senetlerinin fotokopilerinden de 41.345 m2 olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak Tapu ve Kadastro GeneJ Müdürlüğü'nün Komisyona gönderdiği 9.10.1996 tarih ve 
4357 sayılı yazı ekindeki listelerde anılan tarlalar 3 parsel halinde toplam olarak 34.035 m2 olarak 
belirtilmiştir. 

Tapu senetleri fotokopileri (Ek-5) esas alındığında, söz konusu tarlalara ait Mal bildirimleri 
ile kayıtlar arasında herhangi bir farklılığın bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Sn. Tansu Çiller'in Mal Bildiriminde yer alan diğer gayrimenkullerin de, tapu kayıtları ile 
uyumlu olduğu görülmüştür. 

2) "9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'nın 21.11.1996 tarihli toplantısında 
alınan kararla; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 10/198 Esas Numaralı Mal Varlığı Mec
lis Araştırma Komisyonu'nun kendi üyeleri arasından 6 Milletvekilinden oluşan Alt Komisyon'ıın 
25.4.1995^1.5.1995 tarihleri arasında siyasi parti liderlerinin mal varlıklarının araştırılması konu
sunda ABD'de yaptıkları incelemeler sonunda hazırladıkları rapor (Ek:6) ile; Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığınca bu konu ile ilgili olarak 7 Şubat 1995 tarih ve A.01/101 sayı ile 10/198 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığına gönderilen yazı eki rapor incelenerek 
durumun özet şeklinde Komisyon'a sunulması istenmiştir. 
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a) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından siyasi partilerin ve parti liderlerinin mal varlıkla
rının araştırılması amacıyla kurulan 10/198 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu tarafın
dan oluşturulan Alt Komisyon'un ABD'de yaptığı araştırmalara dair "Ön Rapor"un; Araştırma Ko-
misyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 20.11.1995 tarih ve 
A.01.1.GEÇ. 10/198-509 sayılı rapor'da 224 sıra numarası ile yer aldığı görülmüştür. 

Alt Komisyon tarafından düzenlenen söz konusu raporda; eski Başbakan Sayın Tansu Çiller 
ve eşi Sayın Özer Uçuran Çiller'in ABD'de; Washington Dil Rockvvilte, Boston, Salem Derry Ho-
deseft ve Nevvyork'ta yapılan inceleme ve tesbitlerde anılan yerlerde gayrimenkullerinin bulundu
ğu ifade edilmiştir. 

Söz konusu raporda bahsi geçen mülklerin değerleri ile bunlarla ilgili tapu kayıtlarındaki bil
gilerin ilgili Tapu Müdürlüklerinde tesbit ve temin edildiği belirtilmiştir. 

Alt Komisyon tarafından ABD'de yapılan incelemeler sonunda ulaşılan ve bu Komisyonun 
"Ön Raporu"nda yer alan hususlara aşağıda özetle değinilmiştir. 

"... Başbakan Sayın Tansu Çiller ile Sayın Özer Uçuran Çiller'e ait taşınmazlar ilgili Tapu Da
irelerinde araştırılmış; ayrıca bu taşınmazlar yerlerinde görülmüştür. 

Sayın Tansu Çiller'in mal beyanında belirttiği kendilerine ait biri Maryland Rockvville, diğeri 
Salem Şehrinde toplam iki taşınmaz (ev) tespit edilmiştir. Bu taşınmazların mal beyanında belirti
len değerleri arasında büyük bir değer farkı gözlenmemiştir. Örneğin, Maryland Rockvville Şehrin
de Inman Park Circle 5804 adresinde bulunan taşınmaz hakkında bilgi alınmak üzere ilgili tapu bü
rosuna gidilmiş, kayıtlarda söz konusu taşınmazın 6 Aralık 1988'de 173.000 $'a satın alındığı gö
rülmüştür. Ayrıca binanın görülmesi sırasında, mahallin yakınında inceleme yapan bir emlakçıya 
sorulması üzerine sözkonusu binanın piyasa değerinin 160.000 $ olduğunu söylemiştir. Öte yandan 
Sayın Başbakan mal beyanında adı geçen taşınmazı 1/2 hisse olmak üzere 100.000 US$ toplam 
200.000 US$ değerinde göstermiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan incelemelerde ayrıca üç ayrı gayri menkulün daha tes
piti yapılmıştır. Salem'de bir otel, Derry'de büyük bir bina ve Hooksett'te bir iş merkezi bulundu
ğu tespit edilmiştir. Bu üç taşınmazla ilgili incelemede söz konusu taşınmazlar GCD.İne. adlı şir
ket adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Sözkonusu şirketin yönetim kurulu başkanı olarak Sayın Özer 
Çiller yer almaktadır. Ancak Sayın Özer Çiller'in GCD.İnc. Şirketinin sahibi ya da ortaklarından 
biri olduğuna dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Sayın Çiller ailesi de mal beyanında söz konusu ta
şınmazların doğrudan kendilerine ait olduğu ya da doğrudan ortaklıkları bulunduğuna dair bir bil
gi vermemiştir. 

Alt Komisyonumuz Nevv Hampshire'de bulunan Hesser Kolejinin Müdürü Sayın Linvvood 
Galecia ile de görüşmüş; bu görüşmede kolejin faaliyetlerinin yanısıra Sayın Özer Çiller ile olan 
ilişkileri hakkında bilgi alınmıştır. 

Sayın Galecia görüşmemizde Sayın Özer Çiller ile kolej arasında doğrudan bir ilişki bulunma
dığını, ancak kolejlerinin Salem'de bulunan Holiday İnn Otelinin bir bölümünü yıllık 100.000 
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US$'a kiraladıklarını ve kiraladıkları bölümün restorasyonu için 250.000 US$ harcadıklarını, Sa
yın Çiller'in oğlunun bu kolejden mezun olduğunu, bunun dışında herhangi bir ilişkileri bulunma
dığını beyan etmiştir." 

şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür. 

b) 10/198 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığına muhatap Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 7.2.1995 tarih ve A.01/101 sayılı yazısı ekinde gönderilen Ame
rika'da mukim "KAYE, SCHOLER, FİERMAN, HAYS, HANDLER" Hukuk Bürosu'nun (adının 
şimdilik açıklanmasını istemeyen bir Türk Vatandaşının talebi üzerine) hazırladığı 27 Ocak 1995 
tarihli "Özer ve Tansu Çiller'in ABD'deki gayrimenkullerı ile ilgili soruşturma ön raporu" (Ek:7) 
incelenmiştir. 

Söz konusu raporda yer alan hususlar özetle; 

Aşağıdaki bilgiler, ticari kayıtlardan, devlet kayıtlarından, araştırma uzmanlarından ve gizli 
kaynaklardan elde edilmiştir. 

Araştırma Sonuçlarının Özeti 
Resmi kayıtlara göre, Özer Çiller, Mayıs 1992'de Nevv Hampshıre'da 

kurulan GCD, INC. Şirketinin Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesidir. 
Resmi kayıtlara göre Özer Çiller, Ekim 1992'de New Hampshıre'da 

kurulan American Hospıtalıty Educatıon And Traınnıng Center, INC. Şir
ketinin Yönetim Kurulu Üyesidir. 

Özer Çiller ve Tansu Çiller ve/veya GCD, INC. Nevv Hampshıre ve 
Maryland'de rayiç değeri 3,514,588 ila 4,674,540 Dolar olan İkametgah ve 
Ticari Nitelikli Gayri Menkullere sahiptir. 

şeklinde ifadeye yer verilmiştir. 

Ayrıca söz konusu raporda Özer Çiller ve Tansu Çiller ve/veya GCD, INC.; 
1 Keevvaydin Drive, 
Salem, Nevv Hampshire 
Granite Hill Shops 
Hooksett, Nevv Hampshire 
7 Railroad Avenue 
Derry, Nevv Hamshire 
161 Lovvell Road 
Salem, Nevv Hampshire 
5804 Inman Park Circle, Unit 300 
Rockville, Maryland 

adreslerinde kagir gayri menkullere doğrudan veya dolaylı olarak sahip oldukları belirtilmiştir. 

Yapılan incelemede; 
- 6.12.1988 tarihinde satın alınan 5804 İnman Park Unit 300-Rockville, MD adresindeki gay

rimenkul ile, 
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- 19.3.1993 tarihinde satın alınan 161 Lovvell Road Salem, NH adresindeki gayrimenkul'ün 

Özer ve Tansu Çiller adına kayıtlı olduğu ve bunların Sayın Tansu Çiller'in "Mal Bildirimle-
ri"nde beyan edildiği anlaşılmıştır. 

Söz konusu raporlarda belirtilen diğer 3 gayrimenkulun Marsan Marmara Holding A.Ş. tara
fından Amerika'da kurulan GCD İne. Şirketine ait olduğu saptanmıştır. 

c) 10/198 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı'nm 16.6.1995 tarihli 
A.01. l.GEÇ. 10/198-363 sayılı yazısına cevaben Sayın Özer Çiller'in Komisyon Başkanlığına gön
derdiği yazıda (Ek:8) aynen; 

"İlgi: 16.6.1995 tarihli A.01.l.GEÇ. 10/198-363 sayılı yazılarınız. 

İlgi yazınızda sözü edilen G.C.D. İne. adlı şirketin tamamına sahip olan Marsan Holding'i 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanlığı şahsıma tevdi edilmiştir. G.C.D. şirketinin diğer Yönetim Ku
rulu Üyeleri şunlardır; Christopher Gistis, Michael T.Sullivan ve Thomas C. Platt. 

G.C.D. şirketinin yönetim faaliyetleri Başkan Yardımcısı Christopher Gistis tarafından yürü
tülmektedir. Sözkonusu şirkette şahsım adına kayıtlı hiç bir payım bulunmamaktadır. 

Durum bilgilerinize arz olunur." 

denildiği görülmüştür. 

d) Marsan Marmara Holding A.Ş.nin 25.10.1996 tarihinde, 1996 yılı ile ilgili Olağanüstü ge
nel kurul toplantısına ait hazırun cetvelinin (Ek:9) incelenmesinde; 850.000 hisseden oluşan 
8.500.000.000.-lira tutarındaki şirket sermayesinin % 99,99'unu oluşturan 849.930 adet hisse kar
şılığı 8.499.300.000.- liralık kısmının Sayın Tansu Çiller ve Sayın Özer Çiller'e ait olduğu anlaşıl
mıştır. 

e) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 9/4 Esas 
Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'na muhatap 22.11.1996 tarih ve 51/072 sayılı yazı
sında (Ek: 10); ABD'de kurulu GCD İne. unvanlı şirket'e Marsan Marmara Holding A.Ş. tarafın
dan 29.7.1992 tarihinde lOO.OOO.-ABD Dolar'ı, 11.9.1992 tarihinde 400.000.-ABD Doları ve 
13.9.1993 tarihinde 425.000.- ABD Doları olmak üzere toplam 925.000.-ABD Doları tutarında 
transferde bulunulduğu anlaşılmıştır. 

3) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (9/4) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Baş
kanlığının 19.11.1996 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca eski Başbakan Prof. Dr. Tansu 
Çiller ve eşi Özer Uçuran ÇİLLER'in ortak olduğu Şirketler'in 1991-1995 tarihleri arasında aktif
lerine giren ve çıkan sabit kıymetler ile bunların kaynaklarının araştırılması; 

a) Şirketlerin sabit kıymet edinimleri: 

Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu ÇİLLER ve eşi Özer Uçuran ÇİLLER'in ortak olduğu ve def
ter kayıtları 19.11.1996 tarihinde 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonuna getirilen Marsan 
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Marmara Holding A.Ş., Marso Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş., Aytaş Turizm Yatırım İş
letmesi A.Ş.'nin 1991-1995 yılları arasında aktiflerine giren ve çıkan sabit kıymet niteliğindeki de
ğerler ilgili firma yetkilileri ile birlikte 19.11.1996 tarihinde anılan komisyon toplantı salonunda in
celenmiştir. 

aa) Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin defterlerinin sabit kıymetler hesabının incelenmesinde; 
(Ek: 11) ' ' • • " . ' 

- Marsan Marmara Holding Anonim Şirketi'nin 1991 yılında; 25.2.1991 tarih ve 71 sayılı yev
miye kaydı ile, 215.752.212.- lira bedelli bir adet Jaguar binek oto edindiği, 18.2.1991 tarih ve 56 
yevmiye numarası ile de, Şirkete ait 4. Leventteki Villayı 856.800.000.- liraya sattığı görülmüştür. 

- 1992 yılında anılan Şirketin maddi duran varlıklarına herhangi bir giriş ve çıkış olmadığı an
laşılmıştır. 

- 1993 yılı defter kayıtları üzerinde yapılan incelemede; Ayaz Sokak No: 3 Seyrantepe-İstan-
bul adresinde inşa edilen Şirket merkezi binası için; 

22.7.1993 tarihinde 200.000.000.-lira 
10.8.1993 tarihinde 1.484.206.882.-lira 
10.8.1993 tarihinde 26.751.662.- lira olmak üzere 

Toplam 1.710.958.544.-lira 

tutarında harcama yapılmış ve yukarıda belirtilen tarihlerde binalar hesabına girişi yapıldığı 
anlaşılmıştır. 

Yine 1993 yılında; 

18.11.1993 tarihinde 166.949.090.-liraya bir adet Brodvvey binek oto, 
18.11.1993 tarihinde 143.544.175.-liraya bir adet Spring binek oto, 
29.11.1993 tarihinde 144.126.000.-liraya bir adet Spring binek oto 

' < • 

alınmak suretiyle taşıt araçları hesabına toplam 454.619.265.- lira tutarında giriş olduğu görül
müştür. 

- Söz konusu yılda; 30.9.1993 tarihinde 6.250.000.- liralık yine aynı tarihte 22.706.930.- lira
lık ve 23.12.1993 tarihinde de 43.530.000.- liralık olmak üzere toplam 72.486.930.- lira tutarında 
çeşitli mobilya ve mefruşat alımı yapıldığı tespit edilmiştir. 

- 1993 yılında Şirketin sabit kıymetlerinden çıkış olmadığı anlaşılmıştır. 

1993 yılı itibariyle Marsan Marmara Holding'in sabit kıymet hesabına alım ve inşa yoluyla 
toplam 2.238.064.739.- lira tutarında giriş yapıldığı müşahede edilmiştir. 

- Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin 1994 yılı defterlerinin incelenmesinde; 
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- 10.7.1994 tarihinde 8.656.215.-liraya bir adet faks cihazı alındığı, 

- 1994 yılında iktisap edilen President Yat'ı için aşağıdaki harcamalar yapılmış ve toplam 
1.327.907.322.- lira bedelle şirketin sabit kıymet hesabına alındığı görülmüştür. 

4.2.1994 tarihinde teknenin alım bedeli olarak 500.000.000.-lira 
4.2.1994 tarihinde Taşıt alım vergisi olarak 201.500.000.-lira 
4.2.1994 tarihinde Noter masrafı olarak 3.345.550.-lira 
25.2.1994 tarihinde Atlas Yat firmasına ödenen 59.565.217.-lira 
(nedeni ile ilgili kayıtlarda bilgi yok) 
10.5.1994 tarihinde Özgen Boya firmasına 7.791.000.-lira 
16.6.1994 tarihinde Telsizle ilgili olarak 1.731.000.- lira 
16.6.1994 tarihinde benzin tankı bedeli olarak 3.779.905.-lira 
23.9.1994 tarihinde dekorasyon bedeli olarak 19.252.174.-lira 
30.9.1994 tarihinde Ses ve video sistemi ile 
radar ve diğer elektronik sistem için 495.272.476.- lira 
30.9.1994 tarihinde Player bedeli olarak 
ToyatA.Ş.'ye 35.670.000.- lira 

olmak üzere toplam • 1.327.907.322.-lira 

tutarında ödemede bulunulduğu saptanmıştır. 

Böylece 1994 yılında şirketin maddi duran varlıklarına 8.656.215.- lirası cihazlar hesabına, 
1.327.907.322.- lirası da taşıt araçları hesabına olmak üzere, toplam 1.336.563.537.- lira tutarında 
giriş yapılmış, sabit kıymet hesabından 1994 yılında çıkış yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Marsan Marmara Holding Anonim Şirketinin 1995 yılı defterleri üzerinde yapılan inceleme
de; 

Şirketin maddi duran varlıklarına 1995 yılında 4.433.357.767.- lira giriş, 299.205.576.- lira da 
çıkış olduğu tespit edilmiştir. 

Maddi duran varlıklara girişi yapılan 4.433.357.767.-liranın; 

.277.248.800.- lirası binalar hesabına, 
4.156.108.967.- lirası taşıt araçları hesabına 
4.433.357.767.-olmuştur. 

- Binalar hesabına yapılan 277.248.800.- liralık girişin; 

176.896.300.- lirasını Ayaz Sokak No.3 Seyrantepe-Istanbul adresindeki işyeri binasının 
Belediyeye ödenen ruhsat harcı, 

39.352.500.-lirasını Söz konusu binanın Belediyeye ödenen imar ve işyeri açma harcı, 
61.000.000.- lirasını Yine aynı binanın teknik uygulama mühendislik ücreti oluşturmakta

dır. Toplam olarak 
277.248.800.- lira harcama yapıldığı anlaşılmıştır. 
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- Taşıt araçları hesabına yapılan 4.156.108.967.- liranın; 
1.085.483.767.- lirası President isimli Yat'm uydu anten tesisi için 14-20/7/1995 tarihleri 

arasında yapılan harcama ile ilgili (14 adet masraf belgesi karşılığı) 
tutara, 

160.679.000.- lirası 10.7.1995 tarihinde edinilen Ford binek oto bedeline (Markim'den 
devralındı, 1987 Model) . 

2.776.884.000.- lirası Markim firmasından devralınan Denge isimli Yat için firma yetkilileri
nin ifadesine göre ithal edilen 2 adet motor bedeli (13.7.1995 tarih 217 
sayılı yevmiye kaydı) 

130.000.000.- lirası Denge isimli Yatın Markim'den satınalma bedeli (13.7:1995 tarih 218 
sayılı yevmiye kaydı) 

3.062.200.- lirası Denge Yatı'nın tescili ile ilgili harç bedeline 
4.156.108.967.- ait olduğu tespit edilmiştir. 

- 1995 yılında Şirketin maddi duran varlıklar hesabından çıkışı yapılan 299.205.576.- liranın 
8.2.1995 tarihinde satışı yapılan Spring marka binek otomobilin satışından elde edildiği görülmüş
tür. 

Yukarıda detaylı olarak izah edildiği üzere; Marsan Marmara Holding Anonim Şirketinin 
1991-1995 dönemine ilişkin defterlerin sabit kıymetler hesabı üzerinde yapılan incelemede alım ve 
inşaa yoluyla edinildiği tesbit edilen maddi duran varlık girişleri toplamı 8.223.738.255.- lira, satış 
yoluyla çıkışları ise 1.156.005.576.- lira olarak tespit edilmiştir. 

ab) MARSO Gıda ve Perakende Satış Marketleri Anonim Şirketi'nin 1991-1993 dönemine ait 
defterlerinin sabit kıymetler hesabı üzerinde yapılan incelemelerde; (Ek: 12) 

- Şirketin 1991 yılı kayıtlarına göre maddi duran varlık hesabına 39.408.933.- lira tutarında gi
riş olmuş, bu girişin; 

36.145.600.- lirası 9.4.1991 tarihinde edinilen bir adet Daihatsu kamyonet bedeli 
3.263.333.- lirası 27.2.1991-24.12.1991 tarihleri arasında edinilen muhtelif demirbaşla

rın bedeline 
39.408.933.- ait olduğu tespit edilmiştir. 

- Şirket maddi duran varlıklarından 1991 yılında herhangi bir çıkış olmadığı anlaşılmıştır. 

- 1992 yılında maddi duran varlıklar hesabına girişi yapılan 2.728.550.- lira muhtelif döşeme 
ve mobilya malzemesine ait olup, bu yılda da herhangi bir maddi duran varlık çıkışına rastlanma
mıştır. 

- 1993 yılı kayıtlarının incelenmesinde tespit edilen 55.680.000.- lira tutarındaki maddi duran 
varlık girişinin; 

26.360.000.- lirasını 19.1.1993-27.4.1993 tarihleri arasında alınan mutfak malzemesi bedeli, 
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12.500.000.-lirasını 17.7.1993 tarihinde edinilen banko dolabı, . 
15.000.000.-lirasını 15.9.1993 tarihinde edinilen reyon dolabı, 
1.820.000.- lirasını Bir adet koltuk tamiri 

55.680.000.- bedelinin oluşturduğu anlaşılmıştır. 

1993 yılında da maddi duran varlıklar hesabından çıkışa rastlanılmamıştır. 

MARSO Gıda ve Perakende Satış Marketleri Anonim Şirketinin 1991-1993 dönemine ilişkin 
defterlerinin sabit kıymetler hesabı üzerinde yapılan incelemede yukarıda da detayı belirtildiği üze
re toplam 97.817.483.- lira maddi duran varlık edinildiği, maddi duran varlık çıkışının ise olmadı
ğı tesbit edilmiştir. 

Marso Gıda ve Perakende Satış Marketleri Anonim Şirketindeki Sn. Tansu ÇİLLER ve eşi 
Özer Uçuran ÇİLLER'e ait hisselerin tamamı 13.9.1993 tarihinde Zafer PALA'ya satıldığından in
celemelerde bu tarihten sonraki gelişmelere değinilmiştir. 

ac) Sn. Özer Uçuran ÇİLLER'in hissedarı olduğu AYTAŞ Turizm Yatırım İşletmesi Anonim 
Şirketi'nin 1991-1995 dönemine ait defterlerinin sabit kıymetler hesabı üzerinde yapılan inceleme
lerde; (Ek: 13) 

- Anılan Şirket 1991,1992 ve 1993 yıllarında gayri faal olduğundan maddi duran varlık hesap
larında herhangi bir harekete rastlanamamıştır. 

- AYTAŞ Turizm Yatırım İşletmesi Anonim Şirketi'nin 1994 yılına ait defterlerinin sabit kıy
met hesabı üzerinde yapılan incelemede; 

Söz konusu dönemde diğer maddi duran varlıklar hesabına girişi yapılan 22.459.948.- liranın; 

1.408.694.-lirası 1.6.1994 tarihinde alman mobilya malzemesine, 
7.138.211.-lirası 2.6.1994 tarihinde alınan bir adet soğutucu bedeline, 
13.913.043.- lirası 18.11.1994 tarihinde inşaatta kullanılmak üzere alman asansör bedeline 
22.459.948.- ait bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bunlara ilaveten 1994 yılında Antalya-Beldibi Çifteçeşmeler mevkii 108/1 ada-parsel numa
ralı arazide inşa edilen pansiyon için toplam 1.386.231.816.- lira tutarında harcama yapılmıştır. Söz 
konusu harcamaların; 1.325.485.İ59.- liralık kısmının malzeme tedarikinde, 60.746.657.- liralık 
kısmının da işçilik ücretlerinin karşılanmasında kullanıldığı saptanmıştır. 

1.325.485.159.-liralık malzeme tedarikinin; 
53.570.478.- liralık kısmı 1.6.1994 tarihinde, 

423.261.881.- liralık kısmı 2.6.1994 tarihinde, 
6.200.000.- liralık kısmı 10.6.1994 tarihinde, 

85.849.558.- ' liralık kısmı 20.6.1994 tarihinde, 
67.981.750.- liralık kısmı 30.6.1994 tarihinde, 
67.355.000.- liralık kısmı 31.7.1994 tarihinde, 

4:539.000.- liralık kısmı 10.8.1994 tarihinde, 
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56.000.000.-
1.589.500.-

44.100.000.-
2.496.304.-

30.941,740.-
46.431.500.-
48.291.000.-
21.758.883.-
13.025.000.-

194.640.561.-
157.453.004-
1.325.485.159.-

liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı. 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
hesaplara intikal ettirildi 

31.8.1994 tarihinde, 
10.9.1994 tarihinde, 
20.9.1994 tarihinde, 
28.9.1994 tarihinde, 

20.10.1994 tarihinde, 
29.10.1994 tarihinde, 
18.11.1994 tarihinde, 
28.11.1994 tarihinde, 
10.12.1994 tarihinde, 
20.12.1994 tarihinde, 
31.12.1994 tarihinde, 

iği anlaşılmıştır. 

Söz konusu inşaatla ilgili tüm harcamalar ortaklardan İrfan AKTAŞ tarafından yapılmış olup, 
1.1.1995 tarihinde inşaatın yapım işi taşeron firma Nihat GUNATA'ya devredilmiş, İrfan AK-
TAŞ'ın yaptığı harcama tutarını Nihat GÜNATA'dan aldığı tespit edilmiştir. 

- AYTAŞ Turizm Yatırım İşletmesinin 1995 yılında Maddi duran varlık hesabına girişi yapı
lan 7.650.282.647.-liranın; 

11.382.114.- lirası bir adet televizyon anteni; 
7.638.900.533.- lirası 1995 yılında yapılan yatırım harcamasına 
7.650.282.647.- ait olduğu anlaşılmıştır. 

1995 yılında Antalya Beldibi Çifteçeşmeler 108/1 ada-parsel numaralı arazide inşa edilen pan
siyon için yapılan harcamalar tutarı 7.638.900.533.- liranın; 

23.226.357.-
193.343.760.-
475.268.477.-
302.764.168.-
316.784.435.-
470.635.834.-
191.882.814.-
390.052.893.-
591.504.529.-
625.891.368.-

1.705.513.207.-
2.352.032.691.-
7.638.900.533.-

liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralıkkısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralık kısmı 
liralıkkısmı 
liralık kısmı 

Ocak 1995 ayında, 
Şubat 1995 ayında, 
Mart 1995 ayında, 
Nisan 1995 ayında, 
Mayıs 1995 ayında, 
Haziran 1995 ayında, 
Temmuz 1995 ayında, 
Ağustos 1995 ayında, 
Eylül 1995 ayında, 
Ekim 1995 ayında, 
Kasım 1995 ayında, 
Aralık 1995 ayında, 

hesaplara intikal eden yatırım 

harcamalarına ait olduğu saptanmıştır. 

1995 yılında yatırım harcamasına intikal ettirilen 7.638.900.533.- liranın 552.410.269.- lirası 
işçilik harcamaları ile 7.086.490.264.- lirası da malzeme tedariki ile ilgili olduğu görülmüştür. 
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Yapılan incelemede 1995 yılında yapılan yatırım harcamalarının tamamı müteahhit firma Ni
hat GÜNATA tarafından yapılmış, müteahhite 1995 yılında herhangi bir ödemede bulunulmamış, 
söz konusu borçlar için faiz tahakkuku da yapılmamıştır. AYTAŞ Turizm Yatırım İşletmesinin 
31.12.1995 tarihi itibariyle yatırım harcaması ve ödediği Katma Değer Vergisi ile birlikte müteah
hit Nihat GÜNATA'ya tesbit edilen borcunun 9.405.654.943.- lira olduğu saptanmıştır. 

b) Şirketlerin Sabit kıymet edinimleri ile ilgili kaynaklar; 

- Bu konudaki bilgilere raporun ileriki bölümlerinde değinilmiştir. 

Bu nedenle, söz konusu kaynaklara bu bölümde yer verilmemiştir. 

4) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (9/4) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Baş-
kanlığı'nın 4/11.12.1996 tarihli toplantısında alman karar uyarınca eski Başbakan Prof. Dr. Tansu 
Çiller ve eşi Özer Uçuran ÇİLLER'in mal varlıkları ile ilgili olarak, Komisyon üyesi, Ankara Mil-
letv_ekili Sn. Hikmet ULUGB AY'in talep ettiği bilgilerin araştırılması; 

a) Gayrimenkullere ilişkin olarak tamamlanmasi-gereken bilgiler: 

aa)- Bir önceki mal bildiriminde yer almakla birlikte bir sonraki mal bildiriminde kısmen ve
ya tamamen çıkış olan gayrimenkullerin tapudaki kayıtlı satış bedellerinin Tapu İdaresinden öğre
nilmesi istenilmiş, bu çerçevede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 13.12.1996 tarih ve 9/4 -
84 sayılı yazı (Ek: 14), ile 12.12.1996 tarih ve 9/4-71 sayılı (Ek: 15) yazı yazılmış, söz konusu ya
zılara verilen 6.1.1996 tarih ve 100 sayılı yazı (Ek:16) ile ekleri ve Sn. Tansu ÇİLLER'in mal bil
dirimlerinin incelenmesi suretiyle elde edilen bilgilere göre (Ek: 17) incelenen dönemde Sn. Tan
su ÇİLLER ve eşi Özer U. ÇİLLER'in edindikleri gayrimenkuller karşılığında 53.108.000.000.- li
ra tutarında para ödedikleri anlaşılmıştır. 

Buna karşın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Komisyona gönderilen 18.12.1996 tarih 
ve 67-5499 sayılı yazı (Ek:18) ile, mal bildirimlerinin incelenmesi suretiyle elde edilen bilgilere 
(Ek: 19) göre; gayrimenkul satışından 1.100.000.000.- lira; ayrıca, Sn. Tansu ÇİLLER'in sahibi ol
duğu İstanbul-Sarıyer-Uskumruköy mevkiindeki 382, 383, 384 ve 385 no.lu parsellerin kat karşı
lığında satış vaadi ve inşaat yapımı için; Sn. Tansu ÇİLLER ile MET-AŞ arasında imzalanan 
8.10.1991 tarihli sözleşmenin 5. maddesine göre (Ek: 39'uncu eki); anılan parsellerde inşa edile
cek 104 adet villanın 30 adedi, 32 adet dairenin 16 adedinin Sn.Tansu ÇİLLER'e ait olması ve ay
rıca MET A.Ş.'nin Sn. Tansu ÇİLLER'e nakit olarak 2.500.000.000.- lira ödemeyi kabul ettiğin
den Sn. Tansu ÇİLLER ve eşi Özer U. ÇİLLER'in mülkiyetlerindeki gayrimenkul çıkışlarından in
celenen dönemde toplam 3.600.000.000.- lira elde ettikleri saptanmıştır. 

ab) İncelenen dönemde, bu gayrimenkullerin imar durumlarında değişiklik olup, olmadığının 
ilgili yerel yönetimlerden öğrenilmesi istemi çerçevesinde, T.C. Bolu Valiliği Bayındırlık ve İskan 
İl Müdürlüğüne 12.12.1996 tarih ve 9/4-72 sayılı, T.C. Bolu Belediye Başkanlığına 12.12.1996 ta
rih ve 9/4-73 sayılı,.Milas Belediye Başkanlığına 12.12.1996 tarih ve 9/4 -74 sayılı, T.C. Muğla 
Valiliği Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne 12.12.1996 tarih ve 9/4-75 sayılı, T.C. Aydın Valili
ği Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne 12.12.1996 tarih ve 9/4-77 sayılı, T.C. Kuşadası Belediye 
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Başkanlığına 12.12.1996 tarih ve 9/4-78 sayılı, Sarıyer Belediye Başkanlığına 12.12.1996 tarih ve 
9/4-79 sayılı, Üsküdar Belediye Başkanlığına 12.12.1996 tarih ye 9/4 -80 sayılı yazılar (Ek: 
20,21,22,23,24,25,26 ve 27) yazılmış bu yazılara verilen cevaplarda; 

- T.C. Bolu Valiliği'nin 16.12.1996 tarih ve 2537 sayılı yazılarından; Bolu-Gövem-Tatarlar 
mevkiinde 4/652,4/655,4/692,4/960,1062 ve 1063 numaralı parsellerin (toplam 4İ.345 m2) Özer 
U. ÇİLLER adına kayıtlı olduğu eski numarası 653 olan parselin ifraz edilerek 1062 ve 1063 nu
maralı iki adet parsel oluşturulduğu, 1062 numaralı parsel üzerine misafirhane (korumaevi) yapımı 
için 247 m2'lik, 1063 numaralı parsel üzerine de 351 m2 inşaat alanlı konut için 25.7.1995 tarihin
de yapı ruhsatı verildiği 652,655,692 ve 960 nolu parseller için herhangi bir imar izni istenmemiş 
olduğu anlaşılmıştır. (Ek: 28), 

- Bolu Belediye Başkanlığından alınan 13.12.1996 tarih ve 1390 sayılı yazıda; Bolu-Gövem-
Tatarlar mevkiinin mücavir alanları dışında olması nedeniyle ilgili parsellerin imar durumları hak
kında bilgi verilmemiştir. (Ek: 29), 

- Milas Belediye Başkanlığının 13.12.1996 tarih ve 1378 sayılı yazısında; Sn.Tansu ÇİLLER 
adına kayıtlı Milas Hayıtlı (Yenibahçe) mevkiindeki 333/1 ada-parsel numaralı 197 m2 yüzölçüm
lü arsa ile yine aynı mevkideki 333/2 ada-parsel numaralı 11.333 m2 yüzölçümlü zeytinliğin, imar 
planı dışında bulunduğu, her iki taşınmazın 8.10.1996 tarihinde tevhid edilerek 333 ada, 3 parsel 
numarasını aldığı tesbit~edilmiştir^(Ek: J30), 

- Muğla Valiliğinden alınan bila tarih ve 24 sayılı yazıda; Sn. Tansu ÇİLLER'e ait Milas Ha
yıtlı (Yenibahçe) mevkiindeki 333/1 ada-parsel numaralı 197 m2'lik arsa ile yine aynı mevkideki 
333/2 ada-parsel numaralı 11.333 m2'lik zeytinliğin tevhid edilerek 11.530 m2 yüzölçümlü 333 ada 
3 parsel numaralı hale dönüştürüldüğü, imar durumunda tevhid işlemi dışında bir değişiklik olma
dığı anlaşılmıştır. (Ek: 31), 

- Aydın Valiliğinin 16.12.1996 tarih ve 4263 sayılı yazısında; (Ek: 32 Sn. Tansu ÇİLLER ve 
Özer U. ÇİLLER adına kayıtlı Kuşadası Türkmen mevkiindeki 366/81 ada-parsel numaralı 8.580 
m2 yüzölçümlü arazi ile yine aynı mevkide 366/82 ada-parsel numaralı 81.973 m2 yüzölçümlü ara
zinin imar durumu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre; 

Söz konusu parsellere Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 6.3.1990 tarihinde onanan 1/25.000 
ölçekli Kuşadası Çevre Düzeni Revizyon İmar Planı ile yapılanma koşullarını içeren konut alanı 
kullanımının getirildiği, bu tarihten sonra Belediyesince bu alandaki kullanım kararlarına ilişkin 
herhangi bir değişikliğe gidilmediği, 

Suna Gönül PELİSTER tarafından 5.12.1994 ve 17.4.1995 tarihli dilekçeler ile adı geçen par
sellerde bağevi yapmak amacıyla Belediyesinden inşaat ruhsatı talebinde bulunduğu bunun üzeri
ne Belediyesince 7.12.1994 tarih ve 816 sayı, 20.4.1995 tarih ve 1001 sayı ile bağevi ve bekçi evi
ni içeren 242,6 m2'lik inşaat izninin düzenlendiği, 

Adı geçen binalara 10.6.1995 tarihli dilekçe ile yapı kullanma izninin istenmesi üzerine Bele
diyesince 29.6.1995 tarih ve 708 sayı ile yapı kullanma izninin düzenlendiği, 
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Aynı alanda 10.7.1996 tarihinde de Belediyesince havuz ve pergole izninin verildiği, 

Son olarak da söz konusu 366 ada 49 parselin, Kuşadası Belediye Encümeninin 22.1.1996 gün 
ve 146 sayılı kararı ile 8.580 m2 ve 81.973 m2 olarak iki parçaya ifraz edildiği ve tescil edilmek 
üzere, Kuşadası Belediyesinin 23.1.1996 tarih ve 76 sayılı yazısı ile Kadastro Müdürlüğüne gön
derildiği bu çerçevede bahsi geçen 366 ada 81 ve 82 parsellerin oluştuğu 

kanaatına varılmıştır. 

- Kuşadası Belediye Başkanlığından Komisyona gönderilen 13.12.1996 tarih ve 2167 sayılı 
yazıda; Sn. Tansu ÇİLLER ve eşi Sn. Özer U. ÇİLLER adına Kuşadası Türkmen mevkiinde kayıt
lı 366/81 ada-parsel numaralı 8.580 m2 yüzölçümlü arazi ile yine aynı mevkide 366/82 ada-parsel 
numaralı 81.973 m2 yüzölçümlü arazinin imar planı dışında bulunması nedeniyle, söz konusu ara
zilerin imar planlarında herhangi bir değişiklik olmadığı, anılan taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanu
nu ve Tip İmar Yönetmeliği gereğince % 5 olarak maksimum 250 m2'yi geçmeyen 2 katlı konut 
alanı olarak inşaat ruhsatına bağlanabileceği, bu nedenle 7.12.1994 tarih 816 sayılı ve 20.4.1995 ta
rih 1001 sayılı inşaat ruhsatları verildiği ve biten inşaatlara 29.6.1995 tarih 708 sayı ile iskan ruh
satı verildiği, 366 ada 81 ve 82 parsellerin; 49 parselin 22.1.1996 tarih ve 146 sayılı Belediye En
cümeni Kararı uyarınca 2'ye ifrazı ile oluştuğu, bu parseller üzerinde ek inşaat izninin verilmedi
ğinin belirtildiği görülmüştür. (Ek: 33) 

- Sarıyer Belediye Başkanlığının; Komisyona gönderdiği 25.12.1996 tarih ve 2787/4810 sayı
lı yazısında; 

- Sarıyer ilçesîîıintJngörünüm_bölges.inde kalan Yeniköy ve İstinye'deki mevcut yapılar için 
bir imar durumu değişikliği olmadığı, 

- Sarıyer ilçesi mücavir alanında kalan Kısırkâya Bölgesindeki gayrimenkullerin henüz imar 
planları mevcut olmadığından tarla vasfında olduğu, 

- Uskumruköy'deki parsellerin ise 2.1.1991 onaylı Zekeriyaköy Uskumruköy Mevkii İmar 
Uygulama İmar Plan şartlarına tabi olup, 402 nolu parselin dışındaki parsellere inşaat ruhsatı veril
mediği, 

- Kilyos 309 numaralı parsel için ise, yapılmış olan Islah İmar Planı İstanbul Bölge İdare Mah
kemesi tarafından iptal edildiğinden şu anda anılan parselin herhangi bir İmar Uygulama Planının 
olmadığı (Ek: 34), hususlarının 

ifade edildiği anlaşılmıştır. 

- Üsküdar Belediye Başkanlığının 16.12.1996 tarih 4927 ve 4928 sayılı yazısında; Sn. Tansu 
ÇİLLER'e ait İstanbul-Üsküdar Arakiyeci Hacı Cafer Mahallesi 209/51 ada-parsel numaralı mev
kide bulunan ahşap dükkan ile yine aynı mevkide 209/29 ada-parsel numarada bulunan ahşap evin 
imar durumlarında 1991 yılından bu yana herhangi bir değişikliğin olmadığı saptanmıştır. (Ek: 35, 
36) 
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. b) Sarıyer Uskumruköy'de tapunun 564,565 ve 572 no'lu parsellerinde yapılan (evvelce 382, 
383, 384 ve 385 nolu parseller idi ifrazen değiştirildi.) inşaatlar için Sn. Tansu ÇİLLER ye eşi Sn. 
Özer U. ÇİLLER'den inşaata katılım bedeli alınıp alınmadığı, alınıyor ise mal bildirim dönemleri 
itibariyle tahsil edilen tutarlann öğrenilmesi için yapımcı firma MET-AŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ye 12.12.1996 tarih ve 9/4-70 sayılı, Sn. Tansu ÇİLLER'e de 13.12.1996 tarih ve 9/4-83 sa
yılı yazılar yazılmış, (Ek: 37, 38), bu yazılara verilen cevaplarda; 

- MET-AŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 16.12.1996 tarih ve 207 sayılı yazısın
dan; Eski Başbakan Sn.Tansu ÇİLLER'in maliki bulunduğu İstanbul-Sarıyer İlçesi Uskumru-
köy'deki gayrimenkullerle ilgili olarak Şirketleri ile yapılan Kat Karşılğı İnşaat Sözleşmesi nede
niyle inşaatlar bedeline katılma payı alınmadığı ifade edilmiştir. (Ek : 39) 

- Konu ile ilgili olarak Sn.Prof.Dr.Tansu ÇİLLER imzası ile Komisyon Başkanlığına gönderi
len tarihsiz ve numarasız yazıda da söz konusu edilen parseller üzerinde yapılan inşaatlarla ilgili 
olarak yapımcı firmaya hiç bir katılım payı ödenmediği kanaatına varılmıştır. (Ek: 40) 

c) Sn. Tansu ÇİLLER'in 30.9.1993 tarihli mal bildiriminde görünen Salem NH/ABD'deki 
müstakil ev için Sn. Özer ÇİLLER'in Bilger DURUMAN'dan aldığı 170.500.- Amerikan Doları 
borcun ödeme koşulları, ödendiği tarih ve bedelin transferine ilişkin bilgiler ve belgelerin Komis
yon Başkanlığına gönderilmesi konusunda Sn. Özer U. ÇİLLER'e 13.12.1996 tarih ve 9/4-81 sa
yılı yazı yazılmış, (Ek: 41) söz konusu yazıya Sn. Özer U. ÇİLLER imzası ile verilen 

cevapta; Bilger DURUMAN'a olan 170.500 ABD doları borcun 28.12.1993 tarihinde Türki
ye'de Türk lirası karşılığı olarak nakden ödendiği ve kendisinden gerekli ibranamenin de alındığı ifa
de edilmiş, (Ek:42) ancak ibranamenin aslı veya sureti Komisyon Başkanlığına gönderilmemiştir. 

d) Eski Başbakan Sn. Tansu ÇİLLER ve eşi Özer U. ÇİLLER'in Emlak Bankasından satın al-
<hğij\rîkara-Çankaya Lodumlu (Bilkent) mevkii 26053/2 ada-parseldeki 2 ve 9 nolu meskenlerin 
satış bedeli ve ödeme koşüîlâfinaiiişkm~olamk anılan bankadan 12.12.1996 tarih ve 9/4-69 sayılı 
yazı ile bilgi talep edilmiş (Ek: 43) söz konusu yazıya EmlakTSankasTGenel Müdürlüğünce veri
len 25.12.1996 tarih ve 5/88214 sayılı cevaptan; (Ek: 44) 

Eski Başbakan Sn.Tansu ÇİLLER ve eşi Sn.Özer U. ÇİLLER'e Emlak Bankası Bilkent I. Pro
jesinden; 

- A-13/2 bağımsız bölüm numaralı villanın 30.4.1993 tarihinde 3.932.000.000.- lira bedelle, 
- E-7 blok, 9 bağımsız bölüm numaralı konutun ise 28.2.1996 tarihinde 7.369.000.000.- lira 

bedelle, 

peşin olarak satıldığı ve bedellerinin tahsil edildiği, her iki bağımsız bölümün tapusunun ise 
1/2'şer hisse olarak 1.3.1996 tarihinde Sn. Tansu ÇİLLER ve eşi Özer U. ÇİLLER'e verildiği an
laşılmıştır. 

Yukarıda bahsedilen dairelerden A-13/2 bağımsız bölüm numaralı villa 30.9.1993, 24.1.1995 
ve 15.5.1995 tarihli mal bildirimlerinde 5.000.000.000.- lira değerle, 15.5.1996 tarihli mal bildi
rimlerinde ise 20.000.000.000.- lira değerle ifade edilmiştir. 1.3.1996 tarihli tapu satış bedeli ise 
16.285.000.000.-lira olarak gözükmektedir. 
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E-7 blok 9 bağımsız bölüm numaralı konutun ise; tapu satış bedeli 7.369.000.000.- lira, 
15.5.1995 tarihli mal bildirimindeki değeri de 8.000.000.000.-liradır. 

e) Sn. Tansu ÇİLLER ve eşi Özer U. ÇİLLER tarafından 15.3.1996 tarihinde Suna Gönül PE-
LİSTER'den satın alınan Kuşadası Türkmen mevkii 366/82 ada-parsel numaralı 81.973 m2 yüz öl
çümlü tarla ile yine aynı mevkiide 15.4.1996 tarihinde aynı şahıstan alınan 366/81 ada-parsel numa
ralı 8.580 m2 yüz ölçümlü tarla üzerinde bulunan yapının ne zaman inşa edildiği konusu, Aydın Va
liliğine yazılan 12.12.1996 tarih, 9/4-77 sayılı yazı (Ek: 24) ve Kuşadası Belediye Başkanlığına ya
zılan 12.12.1996 tarih, 9/4-78 sayılı yazılar (Ek: 25) meyanında sorulmuş, söz konusu yazılara ce
vaben; 

- Aydın Valiliğinden Komisyona gönderilen 16.12.1996 tarih ve 1427-4263 sayılı yazıda; (Ek: 
32) 

Suna Gönül PELÎSTER tarafından 5.12.1994 ve 17.4.1995 günlü dilekçeler ile adı geçen par
seller de bağ evi yapmak amacıyla Belediyesinden inşaat ruhsatı talebinde bulunulduğu, bunun 
üzerine Belediyesince 7.12.1994 gün ve 816 ve 20.4.1995 gün ve 1001 sayı ile bağ evi ve bekçi 
evini içeren 242,6 m2'lik inşaat izninin düzenlendiği, 

Adı geçen binalara 10.6.1995 günlü dilekçe ile yapı kullanma izninin istenmesi üzerine Bele
diyesince 29.6.1995 gün ve 708 sayı ile yapı kullanma izninin düzenlendiği, 

Aynı alanda 10.7.1996 tarihinde de Belediyesince havuz ve pergole izninin verildiği 

anlaşılmıştır. 

- Kuşadası Belediye Başkanlığından Komisyona gönderilen 13.12.1996 tarih ve 2167 sayılı 
yazıda ise; (Ek: 33) Söz konusu taşınmaz üzerinde 7.12.1994 tarih ve 816 sayılı, 20.4.1995 tarih ve 
1001 sayılı inşaat ruhsatlan verildiği ve biten inşaatın 29.6.1995 tarih ve 708 sayılı iskân ruhsatı
na bağlandığı saptanmıştır. 

Her iki yazıdan da söz konusu arazi üzerindeki yapının, Sn. Tansu ÇİLLER ve eşi Özer U. 
ÇİLLER'in anılan araziyi almadan önce yapıldığı kanaatına varılmıştır. 

f) Bolu-Gövem-Tatarlar mevkiinde Özer U. ÇİLLER'e ait 4/652,4/655,4/692,4/960,1062 ve 
1063 ada-parsel numaralı toplam 41.345 m2 yüzölçümlü arazi üzerinde inşaat yapılıp yapılmadığı 
hususu 12.12.1996 tarih ve 9/4-72 sayılı yazı ile Bolu Valiliğine, (Ek: 20) 13.12.1996 tarih ve 9/4-
82 sayılı yazı (Ek: 45) ile de Sn. Özer U. ÇİLLER'e sorulmuştur. 

- Konu ile ilgili olarak Bolu Valiliğinin Komisyona gönderdiği 16.12.1996 tarih ve 2537 sayı
lı yazıda (Ek: 28); Anılan parsellerden 1062 numaralı parsel üzerine misafirhane (Koruma evi) için 
247 m2'lik inşaat, 1063 numaralı parsel üzerine de 351 m2, inşaat alanlı konut için (126 m2 si bod
rum ve sığınak + 225 m2 si zemin+ 1 .katlı) 25.7.1995 tarihinde yapı ruhsatı verildiği, inşaat izni 
verilen yapılarda 1062 numaralı parsel üzerindeki yapının çatısının kapatıldığı, tuğla duvarlarının 
örülmüş vaziyette olduğu, 1063 numaralı parsel üzerindeki yapının da çatısının kapatıldığı, tuğla 
duvarlarının örülmüş ve sıva çalışmalarına başlanmış vaziyette olduğu bildirilmiştir. 
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- Sn. Özer U. ÇİLLER tarafından Komisyona gönderilen tarihsiz ve numarasız yazıda; Bolu-
Gövem-Tatarlar mevkiindeki arazi üzerinde inşaat yapıldığı, bu inşaat için harcanan tutarın 
15.5.1996 tarihi itibariyle 3.737.000.000.- lira civarında olduğu bildirilmiş (Ek : 46), ancak, 

- Bolu-Gövem-Tatarlar mevkiinde Sn. Özer U. ÇİLLER'e ait arazi üzerinde yapılan inşaatlar
la ilgili olarak; işin mahiyeti, Aralık 1996 ayına kadar yapılan işin yüzde kaçının gerçekleştiği, bu 
tarihe kadar kaç lira harcandığı, inşaatın finansmanının kim tarafından karşılandığı, inşaatın tüm 
proje maliyetinin ne kadar olduğu ve inşaatın yapımcısının kim olduğu konusunda Sn. Özer U. 
ÇİLLER'e yazılan 25.12.1996 tarih ve 9/4-89 sayılı ( Ek: 47), yazıya verilen 7.1.1997 tarihli ce
vaptan ise; (Ek: 48) söz konusu işin çiftlik evi, misafirhane ve garaj binalarından ibaret olduğu, 
Aralık-1996 ayına kadar işin takriben % 55'inin gerçekleştiği ve 8.737.000.000.- lira harcandığı, 
inşaatın finansmanının Sn. Özer U. ÇİLLER arafından karşılandığı, proje maliyetinin 
14.000.000.000.- lira olduğu ve inşaatın yapımcısının Güler Kereste ve İnşaat Sanayi Ticaret Limi
ted Şirketi olduğu beyan edilmiştir. 

g) Sn. Tansu ÇİLLER ve eşi Özer U. ÇİLLER'in % 99,9 hissesine sahip olduğu Marsan Mar
mara Holding A.Ş. tarafından Amerika'da GCD firmasına ortak olmak suretiyle gayrimenkul ikti
sap edilip, edilmediği, bu iktisaplar nedeniyle ne kadar ABD doları transfer edildiği, bu transferle
rin hangi tarihte hangi bankalar aracılığı ile yapıldığı, ayrıca bu gayrimenkullerin iktisap bedelleri 
ve bedellerin ne şekilde ödendiği konusunda Marsan Marmara Holding A.Ş.'den 12.12.1996 tarih 
ve 9/4-76 sayılı yazı (Ek: 49) ile bilgi istenmiş, anılan Şirket tarafından Komisyon Başkanlığına 
gönderilen tarihsiz ve sayısız yazıdan; (Ek: 50) 

GCD firmasına iştirak nedeniyle yapılan transferlerin aşağıdaki gibi olduğu, 

Transfer Tarihi Tutarı (USD) Belge Tarih ve No.su 
29.7.1992 100.000.- Demirbank 29.7.1992-108 
10.9.1992 400.000.- Demirbank 10.9.1992-0230 
13.9.1993 425.000.- Demirbank 13.9.1993-0310-03 

İktisap edilen gayrimenkulun GCD tüzel kişiliğine ait olduğu, iktisap bedeli ödemeye ilişkin 
bilgilerin Marsan Marmara Holding A.Ş. kayıtlarında olmadığı anılan şirketçe bildirilmiştir. 

5) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Baş
kanlığının 8-9/1/1997 tarihli toplantılarında alınan kararlar uyarınca, eski Başbakan Sn. Prof.Dr. 
Tansu ÇİLLER ve eşi Özer U. ÇİLLER'in mal varlıkları ile ilgili olarak, Komisyon Üyesi Ankara 
Milletvekili Sn. Hikmet ULUGBAY'ın talep ettiği bilgilerin araştırılması; 

a) Sn. Tansu ÇİLLER'in üyesi bulunduğu 18. Dönem Milletvekilleri Yapı Kooperatifine 
30.11.1991 tarihinden Ocak 1997 tarihine kadar mal bildirim dönemleri itibariyle aidat ve sair 
isimler altında ne kadar ödenti yaptığı konusunda S.S.Kooperatif-18 Konut Yapı Kooperatifine ya
zılan 9.1.1997 tarih ve 9/4-113 sayılı (Ek:51) yazıya, anılan kooperatiften gönderilen 10.1.1997 ta
rih ve 600 sayılı (Ek: 52) cevabi yazıda; 

- Kooperatif üyesi Sn. Tansu ÇİLLER'in kooperatifteki hissesini 2.2.1993 tarihinde Şinasi 
ALTINER'den devir aldığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı: 213) 

http://No.su


- 6 4 -

- Kooperatif hissesini devir aldığına dair devir senedinin kooperatifte bulunduğu, 

- Kooperatif üyeliğine kabul tarihi olan 2.2.1993 tarihine kadar eski üye Şinasi ALTINER'in 
kooperatife 106.000.000.- lira ödediği, Sn. Tansu ÇÎLLER'in ise 2.2.1993 tarihinden 10 Ocak 1997 
tarihine kadar 270.000.000.-lira ve 4.800.-Amerikan Doları aidat ödediği, 

Sn. Tansu ÇİLLER'in 31.12.1996 tarihi itibariyle aidat borcunun bulunmadığı, 

belirtilmiştir. 

Aynı konu ile ilgili olarak Sn. Tansu ÇİLLER'e yazılan 9.1.1997 tarih ve 9/4-112 sayılı 
. (Ek:53) yazıya, Sn. Tansu ÇİLLER imzalı 13.1.1997 tarih ve sayısız (Ek: 54) yazı ile verilen ce
vapta ise söz konusu kooperatife 2.2.1993 tarihinden itibaren Ocak 1997 tarihine kadar 
270.000.000.- lira ve 4.800.- Amerikan Doları aidat ödendiği bildirilmiştir. 

b) Sn. Tansu ÇİLLER'in 30.11.1991 ila 15.5.1996 tarihleri arasında vermiş olduğu mal bildi
rimlerine dahil olan gayrimenkullerden mülkiyeti kendilerine ait olan Şişli Ayazağa İşyeri (100 m2) 
ve mülkiyeti Özer U. ÇİLLER'e ait olan S.S.Akdeniz Tatil Sitesi Bodrum (70 m2) dışında başka 
gayrimenkul satıp, satmadıkları, sattılar ise hangileri, satış tarihleri ve her birinin satış değerinin ne 
olduğu konusunda Sn.Tansu ÇİLLER'e yazılan 9.1.1997 tarih ve 112 sayılı yazıya (Ek: 53); Sn. 
Tansu ÇİLLER imzası ile komisyona gönedirilen 13.1.1997 tarih ve sayısız (Ek: 54) cevabi yazı
da "Sualde belirtilen gayrimenkullere ilave olarak 23.3.1996 tarihinde Adil ÖNGEN'e Uskumru-
köy'de bir villa 25.000.000.000.-bedelle satılmıştır" denilmektedir. 

Konu ile ilgili olarak 13.1.1997 tarih ve 9/4-127 sayılı yazı ile (Ek:55) Sn. Tansu ÇİLLER'den 
anılan villanın noter satış belgesi ve satışın belirtildiği mal bildirimi istenilmiştir. 

Sn. Tansu ÇİLLER imzalı Komisyon Başkanlığına muhatap 13.1.1997 tarih ve sayısız (Ek: 
56) yazı ile ekinde gönderilen Beyoğlu 31. Noterliğince düzenlenen 22.3.1996 tarih ve 13315 yev
miye numaralı "Düzenleme şeklinde Gayrimenkul İnşaat ve Satış Vaadi SözleşmesF'nin 3/c mad
desinde belirtilen İstanbul Sarıyer-Uskumruköy 11 pafta ve 564 nolu parsel hudutları içindeki vil
lanın satım bedeli ile ilgili söz konusu sözleşmenin 5. maddesinde; 13.000.000.000.- lirasının 
21.3.1996 tarihinde peşin olarak ödendiği, geriye kalan 12.000.000.000.- liranın ise 21.4.1996 ta
rihinde 6.000.000.000- lira ve 21.5.1996 tarihinde de 6.000.000.000.- lira olarak ödeneceği ve top
lam satım bedelinin 25.000.000.000.- lira olduğu hükmüne bağlanmıştır. Söz konusu 
25.000.000.000.- liraya ilişkin olarak ek mal bildiriminde bulunulmamış ve bu meblağa 15.5.1996 
tarihinde yer verilmemiştir. Ancak 15.5.1995 tarihli mal bildirimine not olarak "Ayrıca Sarıyer 
Yorgancı çiftliğinde 11 pafta 382, 383 ve 384 nolu parsellerde 30/104 inşaat hakkı vardır." denil
miş iken 15.5.1996 tarihli mal bildirimine not olarak "ayrıca Sarıyer Yorgancı çiftliğinde 11 paf
ta 382, 383 ve 384 nolu parsellerde 29/104 inşaat hakkı vardır." şerhi konulmuştur. 

Diğer taraftan Sn. Tansu ÇİLLER'in Soruşturma Komisyonuna gönderdiği 13.1.1997 tarih ve 
sayısız (Ek: 56) yazı ekindeki 15.5.1996 tarihli mal bildirimi ekini teşkil eden listeye; yukarıda be
lirtilen şerhin altına olmak üzere, "Yeni Not: Bir evvelki mal bildirimimizde bu oran 30/104 idi" 
şeklinde ibaresini ilave ettiği görülmüştür. 
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c) Sn. Tansu ÇÎLLER'e yazılan 9.1.1997 tarih ve 9/4 - 112 sayılı yazı ile (Ek: 53); Kuşadası-
Türkmen mevkiindeki bağevinde yaptırılan havuz ve pergole inşaatı için bugüne değin yapılan har
camalar sorulmuş, Sn. Tansu ÇİLLER imzası ile Komisyon Başkanlığına cevaben gönderilen 
13.1.1997 tarih ve sayısız yazıda; söz konusu havuz ve pergole inşaatı için 13.1.1997 tarihine ka
dar takriben 3.000.000.000.- lira tutarında para ödendiği bildirilmiştir. 

d) MET-A.Ş ile Sn.Tansu ÇÎLLER adına eşi Özer U.ÇİLER arasında Kadıköy İkinci Noteri 
huzurunda 8 Ekim 1991 tarihinde imzalanan sözleşme'nin (Ek: 39'un ekleri) 5. maddesi ile müte
ahhidin arsa malikine inşaat edimi dışında ve ayrıca vermeyi kabul ettiği 2.500.000.000.- liranın 
ödeme tarihinin ne olduğu konusunda Sn. Tansu ÇÎLLER'e yazılan 9.1.1997 tarih ve 112 sayılı 
(Ek: 53) yazıya Sn. Tansu ÇİLLER tarafından verilen 13.1.1997 tarih ve sayısız (Ek: 54) cevapta, 
söz konusu 2.500.000.000.- liranın Uç defada Aralık 1991 ayında tahsil edildiği ifade edilmiştir. 

e) Mülkiyeti Sn. Özer U. ÇÎLLER'e ait olan S.S.Akdeniz Tatil Sitesi-Bodrum'daki gayrimen-
kul'ün satılıp satılmadığı, satıldı ise satış bedeli, kime satıldığı hakkında 9.1.1997 tarih ve 9/4-111 
sayılı yazı (Ek: 57) ile Sn. Özer U. ÇİLLER'den bilgi istenmiş, 13.1.1997 tarih ve sayısız (Ek:58) 
cevabi yazıda; S.S.Akdeniz Tatil Sitesi- Bodrum'daki 70 m2 yüzölçümlü evi 18.9.1995 tarihinde 
1.000.000.000.- lira bedelle Günver ERDENİZ isimli şahsa sattığını belirtmiştir. 

f) 8 Ekim 1991 ve 53482 yevmiye numarası ile Kadıköy 2. Noterliğine tasdik ettirilen MET-
A.Ş. ile akdedilen Kat Karşılığında Satış Vaadi ve İnşaat Yapım Sözleşmesinin (Ek: 39'un eki) 2, 
maddesi ile (b) fıkrasının B-aa- başlığı altında ifade edilen ve Sarıyer-Uskumruköy mevkiindeki 
385 parsel üzerinde yapılacak turizm alanı ile ilgili kurulması öngörülen Şirketin kurulup, kurul
madığı, şirket kurulmuş ise şirketin sermayesi, ortakları ve ana sözleşmesinin bir nüshasının gön
derilmesi hakkında Sn. Tansu ÇÎLLER'e yazılan 9.1.1997 tarih ve 9/4-122 sayılı (Ek:59) yazıya 
cevaben Sn. Tansu ÇİLLER imzası ile Komisyon Başkanlığına gönderilen 13.1.1997 tarih ve sayı
sız yazıda (Ek: 54), aynen "ilgi yazıda yeralan sorunun muhatabı ben değilim. Zira benim, eşim ve 
çocuklarımın böyle bir şirkette hissesi bulunmamaktadır". İfadesine yer verilmiştir. 

g) Sn. Tansu ÇİLLER'in, mal bildirim dönemleri itibariyle (30.11.1991,30.9.1993,24.1.1995. 
15.5.1995 ve 15.5.1996) mal varlığındaki artış ve azalışlara ilişkin olarak 9.1.1997 tarih ve 9/4-113 
sayılı yazı ve ekleri (Ek: 60 ve ekleri) çerçevesinde Sn.Tansu ÇÎLLER'e yöneltilen sorulara ceva
ben Sn. Tansu ÇİLLER tarafındaki Komisyon Başkanlığına gönderilen 13.1.1997 tarih ve sayısız 
yazıda (Ek: 61) aynen; 

" 30.11.1991-30.9.1993 Dönemi: 

Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı Metin AŞIK'a satılan ve kat karşılığı an
laşmasıyla alınan 2.5 milyarTL.nin değerlendirilmesidir. Bilindiği üzere Mal Bildirimi Yasası uya
rınca gayrimenkullerimiz her dönemde rayiç bedelleriyle beyan edilmişlerdir. Bu nedenle rayiç de
ğer artışları da bir sonraki dönemde servet artışı gibi görülmektedir. 
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30.9.1993-24.1.1995 Dönemi: 

Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı ailemizin ve Marsan Holding'in elinde bu
lunan Marso A.Ş.(7 Eleven) hisselerinin elden çıkartılmasıdır. Marsan Holding'in elinde bulunan 
hisseler 9.8 milyar TL.na satılmıştır. Ailenin elinde bulanan hisseler ise 2.2 milyar TL.na satılmış
tır. 

Yine bu dönemde de elimizde mevcut olan gayrimenkuller rayiç değerle beyan edildiklerin
den büyük bir servet artışı olarak görülmektedir. 

-24.1.1995-15.5.1995 Dönemi: 

Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı, annemiz Muazzez ÇİLLER'in vefatı üze
rine veraseten gelen beş adet gayrimenkul ile diğer menkul kıymetlerdir. 

- 15.5.1995- 15.5.1996 Dönemi: 

Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı veraseten gelen menkullerin nakde çev
rilerek, banka repo hesabına yatırılmasıdır. Bu dönemde, ilişikteki banka belgelerinden de görüle
ceği üzere 42.6 milyar TL. çekilmiştir. (Ek- 62) Yine bu dönemde Kilyos'ta bir adet villanın noter 
satışından 25 milyar TL. elde edilmiş ve son mal bildirimimizde belirtilmiştir. Yine bu dönemde, 
Bodrum Akdeniz Yapı Koop. Satışından 1 milyar lira elde edilmiştir. Ayrıca, veraseten gelen al
tınlar 5.8 milyar Tl'na bozdurul muştur. Yanısıra Suna PELİSTER'den 2 milyar TL. Tahsil edilmiş-
tir"denilmiştir. 

EKLER 

1 - Tansu Çiller'in, TBMM Başkanlığı'na verdiği, 30.11.1991, 30,9.1993, 24.1.1995, 
15.5.1995 ve 15.5.1996 tarihli Mal Bildirimleri, 

2 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Tansu Çiller ve eşine ait gayrimenkullerin tapu 
kayıtlarına ilişkin, 9.10.1996 tarih ve 4357 sayılı yazı ve eki listeler, 

3 - Tansu Çiller ve eşine ait gayrimenkullerin, tapu kayıtları ile, Mal Bildirimlerini bir arada 
gösterir liste, 

4 - (9/4) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'nın, Tansu Çiller'c yazdığı, 
25.10.1996 tarih ve 9/4-27 sayılı yazı ve eki liste, • 

5 - Prof.Dr. Tansu Çiller'in 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı'na muha
tap 4.11.1996 tarihli yazısı ve eki tapu senetleri fotokopileri, 

6-Türkiye Büyük Millet Meclisi 10/198 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu'nun 6 
milletvekilinin oluşturduğu, Alt Komisyon'un Amerika Birleşik Devletlerinde yaptığı incelemeler
le ilgili Ön Rapor, 
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7 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 10/198 Esas Numaralı Meclis Araştırma Ko
misyonu Başkanlığı'na muhatap 7.2.1995 tarih ve A.01/101 sayılı yazısı eki rapor ile bu rapora ait 
ekler, 

8 - Sn. Özer Uçuran Çiller'in, 10/198 Esas Numaralı Araştırma Komisyonu'nun 16.6.1995 ta
rih ve A.01.1.GEÇ. 10/198-363 sayılı yazısına verdiği tarihsiz ve numarasız yazısı, 

9 - Marsan Holding A.Ş.nin 25.10.1996 tarihinde, 1996 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı 'na ait Hazırun cetveli, 

.10- Marsan Marmara Holding A.Ş. tarafından A.B.D.'de kurulan GCD INC Unvanlı Şirkct'e 
çeşitli tarihlerde transfer edilen 925.000 ABD Dolan'nın transferi ile ilgili olarak Başbakanlık Ha
zine Müsteşarlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığr9/4 Esas Numaralı Soruşturma 
Komisyonu Başkanlığı'na muhatap, 22.11.1996 tarih ve 51072 sayılı yazısı, 

11 - Marsan Holding A.Ş. 1991-1995 yılları sabit kıymet giriş ve çıkışları, 
12 - Marso Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş. 1991-1995 yıllan sabit kıymet giriş ve çı

kışları, 
13 - Aytaş Turizm Yatırım İşletmeleri A.Ş. 1991-1995 yıllan sabit kıymet giriş ve çıkışları, 
14 - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne yazılan 13.12.1996 tarih ve 9/4-84 sayılı yazı, 
15 - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-71 sayılı yazı, 
16 - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 6.1.1997 tarih ve 65-100 sayılı yazısı, 
17-Gayrimenkul girişleri ve bu girişler için yapılan harcamalar, 
18 - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 18.12.1996 tarih ve 67-5499 sayılı yazısı, 
19 - Gayrimenkul çıkışları ve elde edilen meblağ, 
20 - Bolu Valiliğine yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-72 sayılı yazı ve eki, 
21 - Bolu Belediye Başkanlığına yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-73 sayılı yazı ve eki, 
22 - Milas Belediye Başkanlığına yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-74 sayılı yazı, 

23 - Muğla Valiliğine yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-75 sayılı yazı, 
24 - Aydın Valiliğine yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-77 sayılı yazı, 
25 - Kuşadası Belediye Başkanlığına yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-78 sayılı yazı, 
26 - Sarıyer Belediye Başkanlığına yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-79 sayılı yazı ve ekleri, 
27 - Üsküdar Belediye Başkanlığına yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-80 sayılı yazı ve eki, 
28-Bolu Valiliğinin 16.12.1996 tarih ve 2537 sayılı yazısı, 
29 - Bolu Belediye Başkanlığının 13.12.1996 tarih ve 1390 sayılı yazısı, 
30 - Milas Belediye Başkanlığının 13.12.1996 tarih ve 1378 sayılı yazısı, 
31 - Muğla Valiliğinin tarihsiz ve 24 sayılı yazısı, 
32 - Aydın Valiliğinin 16.12.1996 tarih ve 1427/4263 sayılı yazısı, 
33 - Kuşadası Belediye Başkanlığının 13.12.1996 tarih ve 2167 sayılı yazısı, 
34 - Sarıyer Belediye Başkanlığının 25.12.1996 tarih ve 2787/4810 sayılı yazısı, 
35 - Üsküdar Belediye Başkanlığının 16.12.1996 tarih ye 4927 sayılı yazısı, 
36 - Üsküdar Belediye Başkanlığının 16.12.1996 tarih ve 4928 sayılı yazısı, 
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37 - MET-AŞ İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-70 sayılı yazı, 
38 - Sn. Tansu ÇİLLER'e yazılan 13.12.1996 tarih ve 9/4-83 sayılı yazı, 
39 - MET-AŞ İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin 16.12.1996 tarih ve 207 sayılı yazısı ve ekleri, 
40 - Sn. Tansu ÇİLLER'in tarihsiz ve sayısız yazısı, 
41 - Sn. Özer U. ÇİLLER'e yazılan 13.12.1996 tarih ve 9/4-81 sayılı yazı, 
42 - Sn. Özer U. ÇİLLER'in tarihsiz ve sayısız yazısı, 
43 - Emlak Bankası Genel Müdürlüğüne yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-69 sayılı yazı, 
44 - Emlak Bankası Genel Müdürlüğünün 25.12.1996 tarih ve 5/88214 sayılı yazısı, 
45 - Sn. Özer U. ÇİLLER'e yazılan 13.12.1996 tarih ve 9/4-82 sayılı yazı ve eki, 
46 - Sn. Özer U. ÇİLLER'in tarihsiz ve sayısız yazısı, 
47-Sn. Özer U. ÇİLLER'e yazılan 25.12.1996 tarih ve 9/4-89 sayılı yazı, 

, 48-Sn. Özer U. ÇİLLER'in 7.1.1997 tarihli yazısı, 
49 - Marsan Marmara Holding A.Ş.'ye yazılan 12.12.1996 tarih ve 9/4-76 sayılı yazısı, 
50 - Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin Soruşturma Komisyonuna gönderdiği tarihsiz ve sa

yısız yazısı, 
51 - 18 inci Dönem Milletvekilleri Yapı Kooperatifine Soruşturma Komisyonunca yazılan 

9.1.1997 tarih ve 9/4-110 sayılı yazı 
52 - S.S.Kooperatif - 18 Konut Yapı Kooperatifinin 10.1.1997 tarih ve 600 sayılı yazısı 
53 - Sn. Tansu ÇİLLER'e yazılan 9.1.1997 tarih ve 9/4-112 sayılı yazı 
54 - Sn. Tansu ÇİLLER'in Komisyona yazdığı 13.1.1997 tarih ve sayısız yazı 
55-Sn. Tansu ÇİLLER'e yazılan 13.1.1997 tarih ve 9/4-127 sayılı yazı 
56 - Sn. Tansu ÇİLLER'in Komisyona gönderdiği 13.1.1997 tarih ve sayısız yazısı ile ekinde

ki Noter Sözleşmesi 
57 - Özer U. ÇİLLER'e 9.1.1997 tarihinde yazılan 9/4 -111 sayılı yazı 
58 - Özer U. ÇİLLER'in Komisyona gönderdiği 13.1.1997 tarih ve sayısız yazı 
59 - Tansu ÇİLLER'e yazılan 9.1.1997 tarih ve 122 sayılı yazı 
60 - Sn.Tansu ÇİLLER'e yazılan 9.1.1997 tarih ve 113 sayılı yazı 
61 - Sn. Tansu ÇİLLER'in gönderdiği 13.1.1997 tarih ve sayısız yazısı 
62 - Chemicall Bank cevabi yazısı ve ekleri 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişlerinden Hazhctullah AKYÜZ ve Hacı Duran 
ÖZKAYA'nın inceleme raporu aşağıdadır. 

ŞİRKETLERLE İLGİLİ TESPİTLER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (9/4) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Baş-
kanlığı'nın 23.10.1996 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca eski Başbakan Prof. Dr. Tansu 
Çiller'in 30.11.1991,30.9.1993,24.1.1995,15.5.1995 ve 15.5.1996 tarihli Mal Bildirimlerinde yer 
alan şirketlerdeki hisse miktarı ile; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 10.10.1996 tarih, 1/481 sayılı 
yazısı ekinde mezkûr Komisyona gönderilen şirketlerle ilgili bilgi ve belgelerinin uyumlu olup ol
madığı hususu incelenerek aşağıda sunulmuştur. 
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İNCELEME 

Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in yukarıda belirtilen Mal Bildirimleri (Ek:l) ile; anılan 
Komisyon Başkanlığı'nın 3.10.1996 tarih, 9/4-10 sayılı yazılarına istinaden (Ek:2), Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı'nın 10.10.1996 tarih, 1/481 sayılı yazısı ekinde gönderilen (Ek:3); 

,1-Aytaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. 
2- Marsan Marmara Holding A.Ş. 
3-Marso Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş. 
4- Sankim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
5-Yeşilyurt Turizm A.Ş. 
6- Markim Kimya San.A.Ş. 
7- Mitaş Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 
8- İnterroyal Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş. 

hakkındaki belge ve bilgiler teker teker incelenerek; şirket ortakları, hisse miktarları, kâr zarar 
durumu ve kârın dağıtılıp dağıtılmadığı hususundaki gerekli bilgiler ortaya konulmuştur. 

Hal böyle olmakla beraber, bazı şirketlerin değişik tarihlerdeki bilanço ve kâr-zarar cetveli ile 
genel kurul tutanaklarının eksik olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu şirketlerin 1991 ta
rihinden itibaren; 

a) Kâr-zarar cetvelleri, 
b) Hisse miktarları, 
c) Varsa, şirket kârının dağıtılıp dağıtılmadığı, 
d) Genel kurul tutanakları, 

Komisyon Başkanlığı'nın 7.11.1996 tarih, 9/4-37 sayılı yazısı ile şirketlerden istenmiştir. 
(Ek:4) .. 

Bahse konu bilgi ve belgeler 11 Kasım 1996 günü mezkur Komisyon Başkanlığına verilmiş
tir. (Ek:5) 

Bu açıklamalardan sonra, yukarıda dökümü yapılan şirketler teker teker ele alınmıştır. 

1- Aytaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. 

Şirketin toplam hissesi 10.000 adet, bir hissenin itibari değeri 1000.-TL. ve toplam sermayesi 
10.000.000.-TL.dir. 

Hisselerin Dağılımı; 
- Özer Uçuran Çiller 
- Marsan Holding A.Ş. 
-Mitaş A.Ş. 
- Diğer Ortaklar 
Toplam 

5463 adet 
1500 adet 
1500 adet 
1537 adet 

10.000 adet 
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Prof. Dr. Tansu Çiller imzasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen 15.5.1996 tarihli mal 
bildirimlerinin iki nolu ekinde, Özer Çiller'in Aytaş A.Ş.nin deki hisse miktarı 5463 adet olarak 
gösterilmiştir. Adı geçen şirketin yukarıda gösterilen hisse dağılımından da görüldüğü üzere; sözü 
edilen mal bildirimi ile Özer Çiller'in hisseleri adet olarak uyum içinde olduğu görülmektedir. 
(Ek:6,7) 

Ayrıca, adı geçen şirket bilançolarının her yıl zararla kapatıldığı, Özer ve Tansu Çiller'in şir
ketin yönetim ve denetim kurullarında yer almadıkları, 1991-94 yılları arasında şirketin "Ortakla
ra Borçlar" hesabında gözüken alacağın şirket ortaklarından İrfan Aktaş'a ait olduğu ve 1995 yı
lında ortaklara borçların olmadığı hususu belirtilmiştir. (Ek:8) 

2- Marsan'Marmara Holding A.Ş. 

Şirketin toplam hissesi 850.000 adet, toplam sermayesi 8.500.000.000.-TL. ve bir hissenin iti
bari değeri 10.000. -TL.dir. 

Payların dağılımı şöyledir; 
-Tansu Çiller : 424.868 adet 
-Özer Çiller : 424.874 adet 
-Markim A.Ş. : 189 adet 
-Mitaş A.Ş. : 23 adet 
- Diğer Şahıslar : 46 adet 
Toplam 850.000 adet 

Şirket, 1991 yılında 102.488.715.-TL. 1992'de 29.690.687.-TL. ve 1993 yılında 38.406.809.-
TL. kâr etmiş ve temettü dağıtımına gitmeyerek kârlar olağanüstü yedeklere atılmıştır. 1994-95 yıl
larında ise zarar ettiği anlaşılmaktadır. (Ek:9) 1.7.1993. tarihli şirket genel kurul kararı ile Özer Çil
ler bir yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. 

15.5.1996 tarihli mal bildiriminde, Tansu Çiller'in adı geçen şirketteki hissesi 425.000 ve Özer 
Çiller'in hissesi de 425.000 adet olarak gösterilmiştir. Bu durumda, mal beyanına göre sözkonusu 
şirketin tüm hisselerinin adı geçen iki kişiye ait olduğu şeklinde hukuki açıdan bir çelişki gibi görül
mekle birlikte; esasen Markim ve Mitaş A.Ş.lerdeki hisselerinin de adı geçenlere ait olduğu hesaba 
katıldığında, (46 adet fazla hisse gösterme dışında) öneme haiz bir uyumsuzluk mevcut değildir. 

1994-95 yıllarına ait bilançolarda gösterilen "Ortaklara Borçlar" hesabındaki alacağın Özer 
Uçuran Çiller'e ait olduğu belirtilmiştir. (Ek: 10) 

3- MARSO GIDA VE PERAKENDE SATIŞ MARKETLERİ A.Ş. 

Şirketin toplam hissesi 524.000 adet, toplam sermaye 2.620.000.000 TL. ve bir hissenin itiba
ri değeri 5.000 TL.dir. 

Payların dağılımı şöyledir. 
- Marsan Marmara Holding A.Ş. 466.358 adet 
- Özer Uçuran Çiller 57.639 adet 
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-Mert Çiller 1 adet 
- Diğerleri_ 2 adet 
Toplam 524.000 

Daha sonra şirketin hisse adeti 800.000'e, toplam sermayesi de 4.000.000.000 TL.ye çıkartıl
dığı ve şirket ortaklarının 24.2.1994 tarihli genel kurulda değiştiği anlaşılmaktadır. (Ek: 11) 

Yeni pay dağılımı ise şöyledir 
- Zafer Pala 
- Cemal Altan Açıkel 
- Ahmet Destegül 
- Fatma Öztep 
- Yüksel Noyanoğlu 

. Toplam 

Yukarıda yeni pay dağılımını ortaya koyan 29.5.1995 tarihli Olağan genel kurul hazırun cet
velinden anlaşıldığı üzere Özer ve Mert Çiller ile Marsan Holding A.Ş.nin, Marso Gıda Anonim 
Şirketindeki hisseleri Zafer Pala isimli kişiye devredilmiştir. 

30.11.1991 tarihli Prof. Dr. Tansu Çiller'in Mal bildiriminde, eşinin Marso Gıda ve Peraken
de Satış Marketleri A.Ş.'deki hisse adedi 73344 olarak gösterilmiştir. Böylece, Özer Çiller'in şir
ket kayıtlarında gösterilen 57.639 hisse adedi ile mal beyanındaki rakamlarının kısmen de olsa 
uyum sağlamadığı görülmekle birlikte, bu uyumsuzluğun öneme haiz bir ölçüde olmadığı anlaşıl
mıştır. ... 

4- Sankim Kimyevi Maddeler Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Şirketin toplam hissesi 200 adet toplam sermayesi 1.000.000TL. ve bir hissenin itibarı değeri 
5.000TL.dir. 

Payların dağılımı şöyledir. 

- Tansu Çiller 30 adet 
- Diğerleri 170 adet 
Toplam 200 adet 

Şirket bilançoları her yıl zararla kapanmıştır. (Ek: 12) Yönetim Kurullarında Çiller ailesi yer 
almamıştır. Prof. Dr. Tansu Çiller'in Mal Bildiriminde adı geçen şirketin yer almadığı anlaşılmak
tadır. Ancak, toplam sermayesi 1.000.000 TL. olan ve Tansu Çiller'in 30 hissesinin sadece 150.000 
TL. değerinde olduğu ve herhangi bir ticari faaliyetininde olmadığını belirtmek gerekmektedir. 

5- Yeşilyurt Turizm A.Ş. 

Şirketin toplam hissesi 13.257.542 paya bölünmüş olup, bir hissenin itibari değeri 1000 TL ve 
toplam sermayesi 13.257.542.000 TL.dir. 

799.996 

800.000 
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Adı geçen şirketin 26.4.1996 tarihli olağan genel kurul toplantısı hazırun cetvelinin 173 sıra 
numarasında yazılı olan Tansu Çiller'in bu şirketteki hissesi 142.556 adet ve değeri 142.556.000 
TL.dir. (Ek: 13) Adı geçenin mal bildirimlerinde Yeşilyurt Turizm A.Ş.indeki hisse adedi 103 ve 
değeri 89.000.000 TL. ve ayrıca veraset yoluyla 400 Milyon TL. değerinde olan 35.608 hissenin 
kendisine geçtiği hususu da beyanda gösterilmiştir. Bu haliyle şirket kayıtlarında görülen hisse ade
di ve tutarı ile söz konusu mal beyanında yer alan bu şirketle ilgi hisse adedi ve değerinin yukarı
da görüldüğü gibi mukayesesi yapılmıştır. 

. • v . • ı • • • • -. 

Şirketin 15 Ekim 1993 tarihli Olağan genel kurul tutanağında belirtildiği üzere; söz konusu ta
rih itibariyle 56.000.000.000 TL. sermayeli Polat Turizm Otelcilik A.Ş.nin % 25 hissesinin satın 
alındığı ve o tarihte Yeşilyurt Turizm A.Ş.nin 950.000 Dolar borcu olduğu ve 1993,94 ve 95 yılın
da zarar ettiği anlaşılmaktadır. (Ek: 13) 

6- Markim Kimya Sanayi A.Ş. (Tasfiye Halinde) 

Şirketin toplam hisse adedi 20800 adet, bir hissenin itibari değeri 5000 TL. ve toplam serma
yesi 104.000.000 TL.dir. 

- Özer Uçuran Çiller 20790 adet ve değeri 103.950.000TL. 
- Marsan A.Ş. 3 adet 
- Mitaş A.Ş. 2 adet 
- Diğerleri 5 adet 
Toplam . 20800 adet 

Şirketin 16 Ağustos 1993 tarihli Olağan genel kurul hazırun cetvelindeki pay sahiplerinin du
rumu aşağıda gösterilen şekildedir. 

- Marsan Marmara Holding A.Ş. 20793 hisse 
- Mitaş A.Ş. 2 hisse 
- Diğer gerçek kişiler (4 kişi) 5 hisse 
Toplam 20800 hisse 

Yukarıda görüldüğü üzere Özer Çiller'in, bahse konu şirketteki hisselerinin Marsan Marmara 
Holding A.Ş.'ine devredildiği anlaşılmaktadır. (Ek: 14) 

Ayrıca, 26 Mayıs 1994 tarihli olağan genel kurulunda Markim Kimya San. A.Ş.nin tasfiyesi
ne karar verilmiştir. Şirketin hisseleri ile 30.11.1991 tarihli mal bildiriminde gösterilen hisselerle 
miktar olarak uyumludur. 

Şirketin 1991 yılında 16.297.084 TL. kâr ettiği ve kârın dağıtılmadığı, 1992-93 ve 94 yılında 
zarar ettiği, 1995 yılında şirketin herhangi bir malvarlığının olmadığı beyan edilmiştir. (Ek: 15) 

7- Mitaş Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 

Şirketin toplam hissesi 4000 adet, bir hissenin itibari değeri 5000 TL ve toplam sermayesi 
20.000.000 TL.dir. 
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Söz konusu şirketin 1995 yılı olağan genel kurul hazırun cetvelindeki hisse dağılımı aşağıda 
gösterilmiştir. 

- Marsan Marmara Holding A.Ş. 3995 adet 
- Markim Kimya San.A.Ş. 1 adet 
- Diğer gerçek kişiler (4 kişi) 4 adet 
Toplam 4000 adet 

1992-1995 yılları arasında şirketin hisse dağılımı değişmemiştir. (Ek: 16) 

Şirketin Kâr-Zarar Durumu: 

- 1993 yılı net kârı 5.123.060 TL. 
- 1992 yılı net kârı 6.184.520 TL. 
- 1991 yılı net kârı 47.316.611TL. 
- 1994 yılı dönem zararı 511.500.961TL. 
- 1995 yılı dönem zararı 51.446.136 TL. 

olarak bilançolarda yer almıştır. (Ek: 17) 

Adı geçen şirkette Özer Çiller ve Tansu ÇİLLER adına kayıtlı hisse olmadığı anlaşılmaktadır. 

8- İnterroyal Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. 

Şirketin toplam hissesi 562.000 adet ve toplam sermayesi 5.620.000TL.dir. Bir hissenin itiba
ri değeri 10.000 TL. olarak tespit edilmiştir. 

1990-1991 yılına ait olağan genel kurul toplantısının hazırun listesinde görülen pay sahipleri 
arasında Mert ÇİLLER'in bulunduğu ve 562.000.000TL. değerinde olan 56.200 hisseye sahip ol
duğu anlaşılmaktadır. 

15 Ekim 1993 tarihli olağan genel kurul eki hazırun cetvelinde ise Mert Çiller'e ait olan söz 
konusu şirket hisselerinin tümü şirket ortaklarından Tülay Ece'ye devredilmiş olduğu görülmekte
dir. Daha sonraki yıllarda da pay sahiplerinin; Alpay Ece, Tülay Ece, Seher Ece, Bülent Önal ve 
Alfred Müller olarak devam ettiği (1993 tarihinde olduğu gibi) anlaşılmaktadır. (Ek:18) 

Ayrıca bilançolarda görüldüğü üzere şirketin zarar ettiği anlaşılmıştır. (Ek: 19) 

Ayrıca, T.B.M.M (9/4) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığı,'nın talebi üzerine; 

1 - Marsan Marmara Holding A.Ş. 
2 - Marso Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş. 
3 - Aytaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.'nin 

kanuni defterleri şerket yetkilileri tarafından, mezkur Komisyon'un 19.12.1996 tarihli toplan
tısına getirilmiştir. 
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Söz konusu toplantıda, adı geçen şirketlerle ilgili olarak Komisyon Üyelerinin; 
- 1991 tarihinden itibaren Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin şirketi temsil ve ilzama yetkili 

kişilerin isim ve görev tarihleri, 
-Mitaş Milletlerarası Yapı Tahhüt ve Ticaret A.Ş,'nin iştirakleri, 

- İstanbul Bankasına söz konusu şirketlere herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı, 

' -Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin kimlere borcu olduğu, 

- Özer U. ÇİLLER'in Marsan A.Ş.'den alacağının ne kadar olduğu, 

- Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin nerelerden kredi aldığı, 

- Mitaş Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin kar-zarar ve sermaye iştiraklerinin ne
ler olduğu, 

- Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin iştiraklerinin kar dağıtımı ve miktarı, 

- Marsan A.Ş.' nin Ortaklar Cari Hesabının hareketleri, 
- Şirket hisse satışlarında değer tespiti ve satış bedellerinin nasıl yapıldığı, 
- Marsan Marmara Holding A.Ş. tarafından alınan Markim Kimya A.Ş.'ne ait hisselerinin ka

ça alındığı, ^ 
- Şirketlerin kar dağıtıp dağıtmadıkları, 
- Özer U. ÇİLLER'in şirketlere verdiği borçlarla mal bildirimlerinin karşılaştırılmasının yapıl

ması, 
- İhsan ATAÖV'ün Aytaş A.Ş.'deki hisselerinin ne zaman devredildiği, şirketin temsil ve il

zama yetkili kişilerin kimler olduğu, 
-Aytaş A.Ş.'nin hisse miktarları, değişimi ve iştiraklerinin olup olmadığı; 

Şeklindeki sorular, mezkur şirket defterleri üzerinde inceleme yapılarak neticesi sırasıyla 
aşağıya çıkarılmıştır; 

12.2.1991 tarihinde Özer U. ÇİLLER, İpek ÖKTEN ve Ahmet DESTEGUL çift imza ile, 

8.5.1992 Özer ÇİLLER münferit, Ahmet DESTEGÜL'e ve İpek ÖKTEN çift imza ile, 

14.7.1993 tarihinde Ahmet DESTEGUL, İpek ERTİN ve Yüksel NOYANOGLU çift; İpek 
ERTİN tek imza ile, 

5.6.1994 tarihinde Ahmet DESTEGUL, İpek ERTİN ve Yüksel NOYANOGLU çift imza ile, 
15.2.1995 tarihinde, Özer U. ÇİLLER'e vekaleten tek başına imza yetkisi verilmiştir. Aynı 

tarihte, İpekERTiN istifa etmiş ve ilk genel kurula kadar Özer U. ÇİLLER getirilmiştir. 

15.6.1995 tarihinde yapılan genel kurulda Ahmet DESTEGUL, Yüksel NOYANOGLU ve 
Şemsettin Doğan ORAL çift imza ile yetkili kılınmıştır. 

Mitaş Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne 3 hisse ile ortak olan Marsan Marmara 
Holding A.Ş'nin toplam hisse tutarı 15.000 Tl. 

- Markim Kimya Sanayi A.Ş.'ne 4 hisse ile 20.000.-Tl. 
-Aytaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.'ne 1000 pay 1.500.000.-Tl. 
- Yurtdışında GCD şirketine 925.000 ($) Dolar (o tarihteki 8.551.999.250.- Tl.) 
ile iştirak etmiştir. 
İstanbul Bankasına, herhangi bir şirket tarafından ödeme belirtilmiştir. 
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- Marsan A.Ş.'nin sene sonu bilançolarında görüldüğü üzere; 

- 1991 yılında Özer U. ÇİLLER'e 794.169.056.-TL. Marso A.Ş.'ne 1.236.974.035.-TL. 

- 1992 yılında Demirbank A.Ş.'ne 2.857.000.000.- TL. Özer U. ÇİLLER'e 1.463.578.886.- TL. 
- 1993 yılında Özer U. ÇİLLER'e 3.553.257.606.- TL. 

- 1994 yılında Özer U. ÇİLLER'e 6.439.853.475.-TL. 
-1995 senesinde Özer U. ÇİLLER'e 9.396.706.309.-Tl borçlu olduğu 
anlaşılmıştır. 

Özer U. ÇİLLER'in; 

- 1991 yılında 794.169.056.-TL. 

-1992 yılında 1.463.578.886.-TL. 

-1993 yılında 3.553.257.606.-TL. 

-1994 yılında 6.439.553.475.-TL. 

- 1995 yılında 9.396.706.309 .- TL. 

Marsan A.Ş.'den alacağı olduğu tespit edilmiştir. 

- Marsan A.Ş.'nin 1992 yılında Demirbank A.Ş.'den 2.857.000.000.- TL. kredi aldığı anlaşıl
maktadır. . 

Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin iştiraklerinin herhangi bir kar dağıtımı yapmadıkları an
laşılmıştır. 

Hesap dönemi itibariyle Özer U. ÇİLLER'in 1991 yılında 794.169.056.- TL. 

-1992 yılında 1.463.578.886.-TL. 

-1993 yılında 3.553.257.606.-TL. 

-1994 yılında 6.439.553.475.-TL. 

-1995 yılında 9.396.706.309.-TL. 

Marsan A.Ş.'den ortak sıfatıyla alacaklı olduğu anlaşılmıştır. 

- Marso A.Ş.'nin hisse devri; Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin portföyünde bulunan Marso 
A.Ş.hisselerini, 13.9.1993 tarihinde Zafer PALA'ya 9.799.965.000.- TL. bedelle satmıştır. Ayrıca, 
söz konusu tarih itibariyle S.Tansu ÇİLLER, sahip olduğu Marso Gıda A.Ş.'nin hisselerini 
1.099.995.000.-TL. ve Özer U. ÇİLLER'in sahip olduğu Marso Gıda A.Ş.'nin hisselerini 
1.099.995.000 TL. mukabilinde Zafer PALA'ya devretmiştir. 

Diğer şirketlerin hisse devirleri ise, nominal değerleri üzerinden devredilmiştir. 
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Markim A.Ş. tasfiye halinde bir şirket olup; hisselerinin nominal değer üzerinde devredildiği 
belirtilmiştir. 

- Adı geçen şirketlerin hiç birisi ortaklara kar dağıtmamıştır. , 

- Özer U. ÇİLLER'in; 

-1991 hesap yılı itibariyle 794.169.056.-TL. 

-1992 hesap yılı itibariyle 1.463.578.886.-TL. 

- 1993 hesap yılı itibariyle 3.553.257.606.-TL. 

- 1994 hesap yılı itibariyle 6.439.553.475.-TL. 

- 1995 hesap yılı itibariyle 9.396.706.309 TL. 

Marsan A.Ş.'ne borç vermiş olduğu anlaşılmaktadır. 

1-5.5.1996 tarihi itibariyle Aytaş A.Ş.'ne 17.000.000.000.-TL., 

28.8.1996 tarihinde • 11.000.000.000.-TL. 

01.11.1996 tarihinde 10.000.000.000.-TL. 

Toplam olarak verilen borç 38.000.000.000.-dir. 

Aytaş Turizm A.Ş.'ne borç yerdiği 30 Kasım 1996 tarihli Muavin Defter kayıtlarından anlaşıl
maktadır. . 

- 24.1.1995 tarihli mal bildiriminde, 7.283.532.096.- TL. Marsan A.Ş.'ne cari hesap senetsiz 
borç, 

- 15.5.1995 tarihli mal bildiriminde, Marsan A.Ş.'ne 8.237.000.000.- TL. senetsiz cari hesap, 

- 15.5.1996 tarihli mal bildiriminde Marsan A.Ş.'ne 13.619.692.076.-TL. senetsiz cari hesap, 

Mitaş A.Ş.'ne 14İ.858.000.-TL. senetsiz cari hesap, 

Aytaş A.Ş.'ne 17.000.000.000.-TL. senetsiz cari hesap, 

şeklinde Özer U. ÇİLLER'in alacağı olduğu belirtilmiştir. 

Turizm Bakanlığının 28 Mart 1996 tarih, 350-1604-9492 sayılı yazıları ile verilen izin üzerine 
24.4.1996 tarihinde yapılan genel kurul kararı ile onaylanarak İhsan ATAÖV'ün 3400 adet hissesi 
(3.400.000.-Tl) Özer U. ÇİLLER'e devredilmiştir. 

- Beldibi Çifte Çeşmeler 108 ada 1 parsel Pansiyon inşaatı. 

YATIRIM 1994 -1995 : 

1994'te toplam 1.386.231.816.-TL. 
1995 yılında (1994 dahil) 9.025.132.349.-TL. 
31.12.1994 tarihli envanter defteri kayıtları gereğince tespit yapılmıştır. 
Kaynak, Ortak İrfan AKTAŞ tarafından karşılanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 



7 7 -

DEMIRBAŞLAR: 

1994 22.459.948.- TL. 
1995 (1994 dahil) toplam 33.842.062.-TL. 
Kaynak : Nihat GÜNATA (Taşeron firma olarak harcamaları yapmış ve halen sürdürüyor) 
31.12.1995 yılı envanter defteri kayıtları gereğince tespit yapılmıştır. 

AYTAŞ A.Ş/Nİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİLER : 
- 1991 Halil Kemal KINAY 

İrfan AKTAŞ 
İhsan ATAÖV 

- 1992 yılı aynı kişiler 
- 1993 sadece İhsan ATAÖV ayrılmış ve yerine Ali Reşit KINAY gelmiştir. 

1993 Hüseyin YAZICI 
İpekERTİN 
Yüksel NOYANOĞLU 

Şemsettin Doğan ORAL 

1994 yılı aynı kişiler 

1995 yılı aynı şahıslar 

1996 yılinda İpek ERTİN'in yerine Ahmet DESTEGÜL girmiştir. 

- Aytaş Turizm A.Ş.'nin hisse dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

1991 vılı 

İhsan ATAÖV 
Halil Kemal KINAY 
Ali Reşit KINAY 
İrfan AKTAŞ 
Mehmet ÇOLAK 
Ahmet Hamdi DURMAZ 
Abdurrahman COŞKUN 
Kerim MİRZA 
Enver YILDIRIM 
Hasan Ali AKTAŞ 

1992 yılı 1991 yılı ile aynıdır. 

1993 yılındaki değişiklikler: 

Halil Kemal KINAY 
Ali Reşit KINAY 
Ahmet Hamdi DURMAZ 
Kerim MİRZA 
Abdurahman COŞKUN 

Hisse Durumu 

3.400 Adet 
2.0Ö0Adet 
1.300 Adet 

911 Adet 
216 Adet 

1024 Adet 
193 Adet 
330 Adet 
148 Adet 
478 Adet 

Tutarı 

3.400.000.-
2.000.000.-
1.300.000.-

911.000.-
216.000.-

1.024.000.-
193.000.-
330.000.-
148.000.-
478.000.-

TOPLAM 

2000 Hisse 
1300 Hisse 
1024 Hisse 
330 Hisse 
193 Hisse 

4847 
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hissenin tamamı Özer U. ÇİLLER'e devredilmiş olup; aynı gün Özer U. ÇİLLER 1500 his
seyi Marsan Marmara Holding A.Ş.'ne, 1500 hisseyi de Mitaş Milletlerarası Yap.Tah.A.Ş.'ne dev
retmiş ve kendisinde 1847 hisse kalmıştır. 

1994-1995 yılı son durumun aynısıdır. 

Sadece, 1994 yılında 5 hisse Hüseyin YAZICI'ya 5 hisse de S.Doğan ORAL'a rehnetmiştir. 

Bunların yönetime girmeleri için, 

3400 hissesini, 
216 hissesini, 
911 hissesini, 

Özer U. ÇİLLER'e devretmiştir. 

20.12.1996 tarihinden Turizm Bakanlığına gelen talimat gereği dev işlemi kesinleşecektir. 

Yapılmış bulunan tüm hisse devirleri, şirket hisselerinin itibari değeri olan 1000 TL. üzerin
den yapıldığı anlaşılmıştır. 

Aytaş A.Ş.'nin iştiraklerinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

VI-KOMİSYON ÜYELERİ TARAFINDAN TANSU ÇİLLER,EŞİ ÖZER U. 
ÇİLLER VE MERT ÇİLLER'E SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 

SORU 1- 13.12.1996 tarihinde Özer U. ÇİLLER'e yazılan yazıda; "eşiniz eski Başbakan Sn. 
Prof.Dr. Tansu ÇİLLER'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu 30.9.1993 
tarihli mal bildiriminde görünen, Salem NH/ABD'deki ev için Bilger DURUMAN'dan almış ol
duğunuz 170.500 Amerikan Doları borcun ödeme koşulları, ödendiği tarih ve bedelinin transferine 
ilişkin bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur." denilerek konu ile ilgili belge ve bilgiler istenmiştir. 

CEVAP 1- İlgi yazınızda adı geçen Bilger DURUMAN'a olan 170.500 ABD doları borcun 
28.12.1993 tarihinde Türkiye'de TL karşılığı olarak nakten ödendiğini ve kendisinden gerekli ib
ranamenin de alındığını, bilgilerinize arzederim. 

SORU 2 - 13.12.1996 tarihinde Özer U. ÇİLLER'e yazılan yazıda; eski Başbakan Prof.Dr. 
Tansu ÇİLLER'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu 15.5.1995 ve 
15.5.1996 tarihli mal bildirimlerinde görülen, Bolu-Gövem-Tatarlar mevkiinde ekli listede detayı 
bildirilen arazi üzerinde inşaat yapıp yapmadığınız, yapıyor veya yapmış iseniz bununla ilgili har
cama tutarlarını komisyonumuza bildirin denilmektedir. 

CEVAP 2 - İlgi yazılarınızda belirtilen Bolu-Gövem Tatarlar mevkiindeki arazi üzerinde in
şaat vardır. Bu inşaat için harcanan tutar 15.05.1996 tarihi itibariyle 3.737.000.000,- TL. civarın
dadır. • •'.".. 

1996 yılı: 
İhsan ATAÖV 
Mehmet ÇOLAK 
İrfan AKTAŞ 
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SORU 3 - 12.12.1996 tarihinde Özer U. ÇİLLER'e yazılan yazıda; Suna PELİSTER'den 
alacağının tutarı, ne zaman tahsil edildiği ve faiz tahsil edilip edilmediği ve söz konusu borcun ne 
zaman verildiği hususları sorulmuştur. 

CEVAP 3 - İlgİ yazınızda sözü edilen alacağın tutarı 2.000.000.000,-(lkimilyar) TL. olup 
14.4.1995 tarihinde verilmiş ve 15.3.1996 tarihinde tahsil edilmiştir. 

Bu süre için herhangi bir şekilde faiz alınmamıştır. 

SORU 4 - 25.12.1996 tarihinde Özer U. ÇİLLER'e yazılan yazıda; Marsan Marmara Holding 
A.Ş.'nin Yurt dışı iştiraki olan GCD.Inc firmasının ABD'de vermiş olduğu 1993-1995 beyan
nameleri ile sene sonu bilançoları, GCD.Inc firmasının ABD'de almış olduğu 2.825.000 $ belgesi 
ve hangi tarihte alındığı ve hangi banka kredisinin bankadan alındığı, GCD.Inc firmasınca katifine 
kayıtlı olan gayrimenkullerin onarım bedeli, tarihi ve belgeleri, ABD'de 170.000 $ borç alıp al
madığı, sözkonusu borcun şirketle bir bağlantısı olup olmadığı, GCD.Inc firmasındaki payı ve şir
ketlerle ilgili firmadaki payı ile GCD.Inc'in diğer ortaklan yönetim kurulu üyeleri ve GCD.Inc fir
masınca alınan gayrimenkullerin tarih ve bedelleri sorulmuştur. 

CEVAP 4 - İlgi yazı ile tarafınızdan istenilen bilgiler Marsan Marmara Holding aracılığı ile 
G.C.D.Inc. şirketine bildirilmiş ve gelen cevaplar noter tercüme bürosunda tercüme edilerek ve tas
dikli olarak ekte sunulmuştur, arz olunur. 

SORU 5 - 25.12.1996 tarihinde Özer U. ÇİLLER'e yazılan yazıda; Marsan Marmara Holding 
A.Ş.'nin Yurt dışı iştiraki olan GCD.Inc firmasının ABD'de vermiş olduğu 1993-1995 beyan
nameleri ile sene sonu bilançoları, GCD.Inc firmasının ABD'de almış olduğu 2.825.000 $ belgesi 
ve hangi tarihte alındığı ve hangi banka kredisinin bankadan alındığı, GCD.Inc firmasınca katifine 
kayıtlı olan gayrimenkullerin onarım bedeli, tarihi ve belgeleri, ABD'de 170.000 $ borç alıp al
madığı, sözkonusu borcun şirketle bir bağlantısı olup olmadığı, GCD.Inc firmasındaki payı ve şir
ketlerle ilgili firmadaki payı ile GCD.Inc'in diğer ortakları yönetim kurulu üyeleri ve GCD.Inc fir
masınca alınan gayrimenkullerin tarih ve bedelleri sorulmuştur. 

CEVAP 5 - İlgi yazı ile tarafınızdan istenilen bilgiler Marsan Marmara Holding aracılığı ile 
G.C.D.Inc. şirketine bildirilmiş ve gelen cevaplar Sayın Komisyonunuza sunulmuştu. Bu gön
derilen bilgilere ek olarak, banka transferleri ile ilgili gelen yeni belgeler; 

•- Banka Transferleri 

a)$ 100.000 Demirbank'tan Bankers Trust N.Y.'a ve sonra First NH Bank'a transfer. 
b)$ 400.000 Demirbank'tan Bankers Trust N.Y.'a ve sonra First NH Bank'a transfer. 
c)$ 425.000 Demirbank'tan American Express Bank'a ve sonra New Dartmouth Bank'a trans

fer. 

SORU 6 - 25.12.1996 tarihinde Özer U. ÇİLLER'e yazılan yazıda; Bolu Gövem-Tatarlar mev
kiinde yapılan inşaat için söz konusu işin mahiyeti, Aralık 1996 tarihine kadar yapılan işin yüzde 
kaçının gerçekleştiği, kaç lira harcandığı, inşaat finansmanının kim tarafından karşılandığı inşaatın 
tüm proje maliyeti ve inşaatın yapımcısının kim olduğu sorulmuştur. 
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CEVAP 6 - Söz konusu işin mahiyeti; çiftlik evi, misafirhane ve garaj binaları yapımından 
ibarettir. 

Aralık ayına kadar işin takriben % 55'i gerçekleşmiş olup, 8 milyar 737 milyon lira harcan
mıştır, 

İnşaatın finansmanı tarafımdan karşılanmaktadır. 

Projenin maliyeti 14.0 milyar liradır. 

İnşaatın yapımcısı: GÜLER Kereste ve İnşaat Sanayi Ticareti Ltd. Şirketidir. 

SORU 7 - 12.12.1996 tarihinde Mert ÇİLLER'e yazılan yazıda; şu sorular sorulmuştur. Tan-
su ÇİLLER'in 24 Ocak 1995 tarihli mal bildiriminde şahsınıza ait 950.000.000.- TL. lık hazine 
bonosunun kaynağı nedir? Sözkonusu hazine bonoları aileniz tarafından mı alınmıştır?, 24 Ocak 
1995 tarihli mal bildiriminde yer alan 950.000.000.- TL.lık hazine bonosunun vadesi nedir? Ne 
zaman nakde çevrilmiştir. 

CEVAP 7 - İlgi yazılarınızda şahsıma ait görülen 950.000.000.-(Dokuzyüzelli milyon) TL.lık 
hazine bonosunun kaynağı muhtelif tarihlerde şahsıma verilen armağanlar (sünnet vb.) ile harçlık
larımdan ve ailemin zaman zaman yaptığı katkılardan oluşmuştun 

Bu tahviller değişik vadelerde olup ihtiyacıma göre muhtelif tarihlerde nakte çevrilmiştir. 

SORU 8 - 12.12.1996 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; şu sorular sorulmuştur. 15 
Mayıs 1995 tarihli mal bildiriminizin "Taşınır mallar" bölümünde bulunmasına rağmen 15 Mayıs 
1996 tarihli mal bildiriminizde bulunmayan veraseten intikal etmiş 570.000.- dolar 690.000.- mark 
ve 880 adet Cumhuriyet altını Türk Lirasına mı çevrilmiştir?, Verasetten intikal etmiş 570.000.-
dolar; 690.000.- mark ve 880 adet Cumhuriyet altını Türk Lirası'na çevrildi ise hangi tarihte ve 
hangi kurumda çevrilmiştir?, Eğer Türk Lirası'na çevrildi ise söz konusu satışlar için belge alınmış 
mıdır? 

CEVAP 8 - İlgi yazınızda sözü edilen tutarlar Türk Lirasına çevrilmiş ve bu konu ile ilgili bil
giler aşağıda sunulmuştur. 

Yetkili Kurum 

TL.'ye Çevrilen Tutar Belae-Tarih-No TL. (Milyon) 

70.000 USD Villa Döviz A.Ş. 24.156.600 
04.05.95-88185 

124.000 DEM Villa Döviz A.Ş. 3.819.200 
04.05.95-88186 

566.000 DEM Villa Döviz A.Ş. 17.192.250 
25.05.95-385 

880 Adet Cumhuriyet Muhtelif yerlerde ihtiyaç duyuldukça Altını çeşitli tarihlerde bozdurul-
muştur. 

NOT: Bankada bulunan repo hesabından 14.5.1996 tarihi itibariyle 38.267.885.306.-TL repo 
geliri tahsil edilmiştir. 
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SORU 9 - 13.12.1996 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan" yazıda; Sarıyer Uskumru mevkiin
de, tapunun 564,565 ve 572 nolu parselinde kayıtlı ve 30/104 inşaat hakkınız bulunan arazi üzerin
de, yapılan inşaatlar için yapımcı firma'nın inşaatına katılım bedeli ödeyip, ödemediği; ödüyor ise, 
30,11.1991,30.9.1993,24.1.1995,15.5.1995 ve 15.5.1996 tarihleri itibariyle ödediği tutarların bil
dirilmesi istenmiştir. 

CEVAP 9 - İlgi yazıda sözkonusu edilen parseller üzerinde yapılan inşaatlarla ilgili olarak 
yapımcı firmaya hiçbir katılım payı ödenmemiştir. 

SORU 10 - 25.12.1996 tarihinde Tansu ÇİLLER'e yazılan yazıda; 5.1.1996 tarihinde Karaköy 
Veraset ve İntikal Vergisi Dairesi Müdürlüğü'ne vermiş olduğu Veraset ve İntikal Vergisi Beyan
namesi'nin İntikal Vergisi Dairesi Müdürlüğü'ne vermiş olduğu Veraset ve İntikal Vergisi Beyan
namesi'nin İntikal Eden Menkul Mallar hasnesinde yer alan 880 Adet Cumhuriyet Altını, 570.000.-
$ , 690.000.- Mark'ın nezdinde bulunduğu beyan edilmiştir. Söz konusu menkul malların kendi 
nezdinde mi, yoksa vefat eden annesinin nezdinde mi bulunduğu sorulmuştur. 

CEVAP 10 - Annemin vefatı nedeni ile vermiş olduğumuz veraset ve intikal vergisi beyan
namesinde yer alan; Cumhuriyet altını ve dövizler annemin nezdinde bulunmakta idi. 

VII - SORUŞTURMAYA MUHATAP ESKİ BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER'İN KO
MİSYONUMUZA GÖNDERDİĞİ 17.01.1997 TARİHLİ YAZILI SAVUNMASI: 

"TBMM İçtüzüğünün 111.maddesine göre istenilen savunmanıdır. 

I 
İSNAT 

Hakkımızda, Soruşturma Önergesiyle, "Kanuna ve genel ahlaka aykırı biçimde mal edin
diğimiz" ve "görevimizi kötüye kullandığımız" iddia edilmiş, Anayasa'nın 100. maddesi gereğin
ce Meclis Soruşturması açılmıştır. 

Soruşturma Önergesinde yer alan idialar, 16 Eylül 1991 tarihli Sabah Gazetesinde çıktığı id
dia edilen bir açıklamamıza ve 10/190 nolu Siyasi Parti Liderlerinin ve Yakınlarının Mal Varlık
larını Araştırma Komisyonu Raporuna dayandırılmaktadır. 

Soruşturma Açılması Önergesinde, "Çiller'in varlıklı bir aileden gelmediği'', "kendisinin ve 
eşinin bazı aile şirketlerinde hisse sahibi olmak dışında kazanç sağlayacak bir işle uğraşmadığı", 
bununla birlikte, 10/190 nolu Siyasi Parti Liderlerinin ve Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırma 
Komisyonu Raporu ekinde bulunan mal bildirimlerinde belirtilen servetinin "akıllara durgunluk 
verecek" boyutlarda olduğu belirtilmekte ve "Sayın ÇİLLER'in böylesine büyük bir serveti ancak 
Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde elde edebileceği" ima edilmektedir. 

İsnatta, bana, eşime ve çocuklarıma ait olduğu iddia edilen menkul ve gayrimenkul mallar, 
kıymetli kağıtlar sayılmış, sonuç olarak, şahsıma isnad edilen fiil hakkında, TCK.nun 240 ve 3628 
sayılı Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 13, 14 ve 15. maddelerine göre soruşturma yapılması 
istenmiştir. 
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MALVARLIĞI BİLDİRİMİ HAKKINDAKİ GENEL DÜZENLEMELER 

1. Hukukî Durum : 

Anayasa (m.35,48,49 vs), herkesin, serbestçe "servet edinme" hakkına sahip olduğunu kabul 
etmiştir. Bu suçla ilgili olmadıkça, bir suçtan hasıl olmadıkça, hiç kimse, hiç kimseye, servetini 
nasıl elde ettiğini sormak hakkına sahip bulunmamaktadır. Bundan ötürüdür ki, hukuk düzenimiz
de, hiç kimse, "servetinin kaynağını" ve "ne yolla elde ettiğini" açıklamak zorunda değildir. Böy
le bir "genel yükümlülük" bulunmamaktadır. 

Ancak, kamu görevlileri, Anayasanın 71. maddesine göre mal bildiriminde bulunmaya zorun-. 
ludur. 19.4.1990 tarih ve 3628 sayılı "Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu" ile, Anayasaya uygun olarak, sadece bu kanunun kapsamına giren hallerde ve 
kanunun gösterdiği "usul ve esaslar" içerisinde kamu görevlilerine servetlerinin kaynağını açık
lamak zorunluluğu getirilmiştir. 

Kanun, kamu görevlisinin muhtelif zamanlardaki servetini "kıyaslamaya" olanak veren iki 
değerin bulunması koşulunu koymuştur. Bu değerler, göreve atanmada "mal bildiriminde bulun
mak" ve "bildirimin yenilenmesi" veya "görevin bırakılması zamanı" olmaktadır. 

Gerçekten, anılan kanun, "mal bildirimde bulunma", bildirimden sonra malvarlığında önemli 
bir değişikliğin olması halinde, bu değişikliği bildirme zorunluluğunu getirmiştir (m.6). Öte yan
dan, kanun, "bildirimin yenilenmesi" kuralına yer vermiştir (m.7). 

Kanunda "gerçeğe aykırı açıklama" m. 11), "gerçeğe aykırı bildirimde bulunma" (m. 12), "hak
sız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" (m. 13) suç sayılmıştır. 

Kanun 4. maddesinde "haksız mal edinmeyi" tanımlamıştır. 

Bu suçlarda, "suçun önşartı", bir "mal bildiriminde bulunmuş olma" dır. "Haksız mal edinme" 
suçu, bir mal bildiriminde bulunulduktan sonra, "haksız mal edinme" suçu, ancak mal bildirimin
de müfredatı bildirilen malların dışında kalan malların meşru kazançla elde edilmesinin imkânsız 
olması halinde mümkündür. Örneğin, mal bildiriminde bulunan kişi, (a, b, c) mallarının olduğunu 
bildirsin. Daha sonra, bu kişinin (d,e,f) mallarının olduğu ortaya çıksın ve kişi mal varlığındaki bu 
artışı bildirmemiş olsun. Burada, kişiye, mallarının kaynağı sorulacaktır. Malların kaynağı kanunun 
belirttiği biçimde açıklanamıyorsa, bu halde (d,e,f) malları haksız edinilmiş mal sayılacak ve ey
lem cezalandırılacaktır. 

2. Meclis Soruşturmasının Konusu: 

Kanun, "Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda" mal bildirimi zorunluluğu getirmiştir. Bu 
nedenle, gerek Bakan, gerekse Başbakan olduğumuz dönemde, "mal beyanında" bulunmamız 
kanun emridir. Biz, anılan görevlerimiz sırasında kanun gereği mal bildiriminde bulunduk. Öte 
yandan, yine kanun emrine uyarak, servetimizde meydana gelen artışları bir beyanname ile ilgili 
makama arz ettik. Bu arada, kanun emrine uyarak mal bildiriminde bulunmayı kanunda gösterilen 
süreler içeresinde usulüne uygun olarak tekrarlardır. 
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Bu durumda, Anayasa'nın 100. maddesi uyarınca Bakan ve Başbakan olarak malvarlığımız ile 
ilgili yapılacak soruşturmanının konusu, "mal bildiriminde bulunduğumuz tarih" ile "görevimizin 
bittiği tarih" arası ile sınırlıdır. Anılan görevlere başladığımız ve görevden ayrıldığımız tarihler bel
lidir. Bu nedenle, Bakanlık ve Başbakanlık öncesi ve sonrasına ilişkin malvarlığı durumuyla ilgili 
meclis soruşturması açılmasına karar verme yetkisi de bulunmamaktadır. Bu demektir ki, 3628 
sayılı Kanunun, Meclis Soruşturması yolu ile uygulanması bakımından, anılan görevlerimiz öncesi 
ve sonrası dönemlere ilişkin malvarlığımızı konu edinen bir meclis soruşturmasının, görev öncesi 
ve sonrası bu iki döneme ilişkin olarak, Komisyon'un yapacağı adli/yargısal işlemler "yoklukla 
sakattır". Çünkü, Anayasa'nın 6/son maddesine göre, "Hiçbir kimse veya organ kaynağını 
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, 
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının üzerinde bir organ değildir. Anayasanın 2. maddesine göre, 
Türkiye Cumhuriyeti kanunları üzerinde erk sahibi olan herhangi bir kurum, kişi ve organ yoktur. 

Kanunun koyduğu düzen bu olmasına karşın, "Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Soruş
turma Önergesinde", malvarlığımızı belirlemede, "16 Eylül 1991 tarihli Sabah Gazetesinde" bize 
izafe edilen "açıklama" ile "10/198 nolu Siyasi Parti Liderlerinin ve Yakınlarının Mal Varlıklarını 
Araştırma Komisyonu Raporu" ve eki mal bildirimi esas alınmıştır. Bize izafe edilen açıklama, 
hukuki herhangi bir değerden yoksundur. Görüldüğü üzere, mal varlığı m izin artımına ilişkin alınan 
bu değerler, 3628 sayılı Kanunun koyduğu usul ve esaslara uymamaktadır. Bu değerler, hangi usul 
ve esaslara göre belirlendiği belli olmayan, tamamen keyfi seçilmiş değerlerdir. Burada, bir hakkı 
kullanımı görüntüsü altında, 3628 sayılı kanunun "istisnai niteliği" hiçe sayılmış, kanunun kap
samında olmayan "iktisadi hayatımız" keyfi ölçülere dayandırılarak, Meclis Soruşturmasının 
konusu yapılmak istenmiştir. 

Bu demektir ki, Meclis Soruşturmasının konusu, ancak 3628 sayılı Kanunun koyduğu esaslar 
içerisinde kalan ihlaller olabilir. Oysa, bu Önergeye dayalı açılan Meclis Soruşturması, kanunun 
sınırları dışına taşmakta, böylece, hukuka aykırı olarak, Bakan ve Başbakanlık dönemimiz değil, 
"tüm hayatımız" soruşturma konusu yapılmaktadır. 

Gerçekten, "10/198 nolu Siyasi Parti Liderlerinin ve Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırması 
Komisyonu Raporuna göre ÇİLLER ailesinin sahip olduğu servet" ile "Sabah Gazetesinde yer alan 
açıklama", 3628 sayılı Kanunun hiç bir hükmünün emrettiği bir "işlem" değildir. Böyle olunca, 
açılan Meclis Soruşturması, 3628 sayılı Yasanın koyduğu "ölçüler dışında" kalan, salt "siyasal 
amaçlı" bir soruşturmadır. Böyle olunca, hakkımızda Anayasanın 100. maddesine göre Meclis 
Soruşturması başlatan işlem hukuken yok hükmündedir. Ancak, hakkımızdaki isnatların günışığma 
çıkarılması, siyasi spekülasyonların ortadan kaldırılması amacı ile 3628 sayılı kanunun koyduğu 
sınırlar, usul ve esaslar içerisinde kalınmak kaydı ile hakkımızda başlatılan Meclis Soruşturmasına 
katkıda bulunmayı bir görev sayıyoruz. 

Öte yandan, 3628 sayılı Kanun 19.4.1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kuşkusuz, kanunun 
"geçmişe yürür" biçimde uygulanması düşünülemez. Bundan doyalı, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki mal edinimleri soruşturma konusu yapılamazsa bile, her türlü soruya gerekli cevap
lar yeterince verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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III 
3628 SAYILI KANUNUN SUÇ SAYDIĞI FİİLLER VE TCK.NUN 240. MADDESİ 

1. 3628 Sayılı Kanunun Suç Saydığı Filler: 

3628 sayılı kanun 3. bölümünde ceza hükümlerine yer vermiştir. Kanun 10. maddesinde, 6. 
maddede belirtilen süreler içerisinde mal bildiriminde bulunmayan kişilerin orada belirtilen usule 
uyulmak kaydıyla cezalandırılacağını hükme bağlamıştır. Bizim, kanunun 10. maddesi kapsamına 
giren herhangi bir fiilimiz yoktur. Zaten, öyle bir iddia da yapılmamıştır. 

Kanun 11. maddesinde, gerçeğe aykırı açıklama başlığı altında "mal bildiriminin muhtevası 
hakkında 9. maddeye aykırı davranan" kimsenin cezalandırılacağını hükme bağlamıştır. Burada 
sözü edilen 9. madde, "bildirimlerin gizliliği" ile ilgilidir. Mal bildirimleri hakkında kanunun 20. 
maddesinin emri dışında hiç bir şekilde açıklama yapılamaz, bilgi verilemez. Görüldüğü üzere, 
gerçeğe aykırı açıklama yapmayı yasaklayan 11. madde hükmü, bizimle ilgili değildir. Kaldı ki, 
biz, söz konusu yasağın faili değil mağduru durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti 
olmasına rağmen (Anayasa m.2), bizim dışımızdaki herkes belirtilen bu hükümlere rağmen, mal-
varlıklarımızı didiklemeyi büyük bir hukuk tanımazlık içerisinde marifet saymışlardır. 

3628 sayılı kanunun 12. maddesinde, "gerçeğe aykırı bildirimde bulunmayı" yasaklamıştır. 
Biz, gerçeğe aykırı bir mal bildiriminde bulunmuş değiliz. Biz, 30.11.1991 tarihinde millet
vekili/bakan olurken, 30.9.1993 tarihinde Başbakanlığa atanması ile ilgili olarak, 15.5.1996 tarihin
de Başbakanlıktan ayrılırken, 24.1.1995 tarihinde 3628 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince ve 
15.5.1995 tarihinde kanunun 6/d maddesi gereğince 6/d maddesi gereğince mal bildiriminde bulun
duk. Söz konusu bu bildirimler tamamen gerçeğe uygundur. Bildirim dışı kalmış bir malvarlığımız 
mevcut bulunmamaktadır. Tüm malvarlıklarımız değerleri ile birlikte mal bildirimlerimize intikal 
etmiştir. Beşeri hata, maddi hata halleri hariç -ki, bu hallerde mevcut değildir- bildirim dışı kalanı 
veya gerçeğe uymayan bir bildirim mevcut bulunmamaktadır. Esasen, böyle bir isnatta yoktur. 
Zira, kabul edilen soruşturma önergesi, isnada konu fiil olarak 12. maddedeki fiili değil,13. mad
dedeki fiili esas almış, bu fiili işlemiş olduğumuz iddiasıyla hakkımızda soruşturma açılmasını is
temiş ve bu önergeye göre soruşturma yapmak üzere Soruşturma Komisyonu oluşturulmuştur. 
Soruşturma Komisyonunuz, kabul edilen soruşturma önergesi ile bağlıdır. Anayasanın 3 8. ve 
TCK. nun 1. ve CMUK. nun 2 5 7. maddeleri gereğince soruşturma/dava açan belgede yer alan is
nat, hiçbir şekilde genişletilemez. Bu kuralın "Soruşturma Komisyonu" da dahil hiçbir kürüm ve 
kişi bakımından istisnası bulunmamaktadır. 

3628 sayılı kanun 13. maddesinde, haksız mal edinme, mal kaçırma ve gizlemeyi yasaklamış
tır. Kanun, haksız mal edinme fiilini cezalandırmıştır. Kanun aynca haksız edinilen malı kaçıran 
veya gizleyeni de cezalandılmıştır. 3628 sayılı kanun 4. maddesinde, "haksız mal edinme" fiilini 
tanımlamıştır. Bu tanıma göre, "kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edile
meyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliri ile uygun olduğu kabul edilemeye
cek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar bu kanunun uygulanmasında haksız mal edinme 
sayılır" demektedir. Görüldüğü üzere, haksız mal edinmede iki esas belirlenmiştir. 1) kanuna veya 
genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mal, haksız edinilen maldın 2) İlgilinin sos
yal yaşantısı bakımından geliri ile uygun olduğu kabul edilmeyen harcamalar şeklinde ortaya çıkan 
artışlar, haksız edinilen maldır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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3628 sayılı Kanunun 4. maddesinde tanımlanan biçimde edinilmiş bir malımız yoktur. Hak
kımızdaki tüm belge ve bilgiler, idareden, bizimle ilgili üçüncü gerçek ve tüzelkişilerden çok 
zaman hukuka aykırı bir biçimde büyük bir titizlikle toplanmıştır. Hatta, soruşturmanın gizliliğide 
ihlal edilerek hakkımızda toplanan tüm belge ve bilgiler, bazı basın kuruluşlarının malzemesi 
haline getirilmiştir. Paydaşı olduğumuz şirketlerin tüm ticari defter ve kayıtları Soruşturma Komis
yonu huzuruna bu şirketlerin temsilcileri ile birlikte getirilmiş, toplam üç gün boyunca uzmanların 
ve Komisyon Üyelerinin incelemesine sunulmuştur. Öte yandan, hiç ilgisi olmamakla birlikte pay
daşı olduğumuz tüzelkişiler en ayrıntılı bir biçimde hakkımızdaki soruşturmanın odağı haline 
getirilmiştir. Bu nedenle, gaydası olduğumuz şirketlerin malvarlıkları ile ödemiş olduğu vergilerin 
tartışma konusu yapıldığı görülmüştür. Komisyonca çağrılan Ticari şirketlerin temsilcileri bu 
konuda gerekli açıklamaları yapmışlardır. Ancak, öğrendiğimiz kadarıyla, sorulan bazı sorulardan 
ticari kar ile mali kar kavramlarının bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde karıştırıldığı anlaşılmaktadır. 
Ticari kar ile mali kar kavramları farklı kavramlardır. Vergi mevzuatına aykırı olarak yapılan bu 
kavram karıştırması maksatlıdır, doğru ve geçerli değildir. 

Özetle, tüm bu çabalar sonunda ortaya bir tek gerçek çıkmıştır. O da, 3628 sayılı Kanunun 4 
ve 13. maddesi anlamında edinilmiş bir malımızın bulunmadığı gerçeğidir. 

3628 sayılı Kanun, 17, 18 ve 19. maddesinde, soruşturma usulünü göstemiştir. Belirtilen usul 
dışında bir usulle soruşturma yapılamaz. TBMM İçtüzüğünün 111. maddesi 19.,maddeyi ortadan 
kaldıramaz. Çünkü, TBMM' nin de olsa bir kararla, kanunun bir hükmünün ortadan kaldırılması 
mümkün değildir. Soruşturma komisyonu, 19. maddeye uymak zorundadır. Soruşturma Komis
yonu, 27.12.1996 tarih ve ..92 sayılı yazısında tarafımıza soruşturma sonucu ortaya çıkmış, 
kanunun 4. maddesi kapsamına giren haksız edinilmiş malların müfredatını ve miktarını bildirmiş 
değildir. Bu durum karşısında, ortada ispat etmemiz gereken haksız edinilmiş bir mal bulunmamak
tadır. Söz konusu yazıda, "dilekçemize ekli Komisyon Üyelerimizin sorularının da cevaplandırıl
ması" ibaresi yazı ile tarafıma 4. maddede tanımlanan haksız mal ediniminin bir müfredatının bil
dirilmesi anlamını taşımamaktadır. O nedenle, tüm belge ve bilgilerin Komisyonunuzun elinde 
bulunması gerçeği karşısında söyleyebileceğim tek somut gerçek, doğru söz "haksız mal edinme 
şeklinde bir fiilimin bulunmadığıdır". 

Öte yandan, yukarıda belirtilen esaslara ve TBMM İçtüzüğünün 111. maddesindeki kayıtlara 
uymayarak hukuka aykırı olmakla birlikte, Komisyon Üyelerinin sorularına aşağıdaki kayıtlarla tek 
tek cevap verilecektir (Ek 1 ). 

2. TCK. nun 240. Maddesine İlişkin İsnat: 

Soruşturma önergesinde TCK.nun 240. maddesini ihlal ettiğimiz ileri sürülmüş, ancak bu fiil
lerin neler olduğu gösterilmemiştir. Gerçekten, hem 3628 sayılı Kanunun yukarıda anılan! mad
delerini ihlal etmemiz iddiası ile TCK.nun 240. maddesini ihlal ettiğimiz iddiasının bir araya 
getirilmesini hukuken anlamak mümkün değildir. 3628 sayılı Kanunun 113. maddesinde yer alan 
"kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde" ibaresiyle TCK.nun 240. maddesi değil, 
3628 sayılı Kanunun 17. maddesinde yazılı fiillerin ait olduğu kanunlar kastedilmek istenmiştir. 
Gerçekten, haksız mal edinme ancak 3628 sayılı Kanunun 17. maddesinde sayılan hallerle müm
kün olmaktadır, Bu haller içerisinde, TCK.nun 240. maddesine ilişkin bir hal bulunmamaktadır. 
Biz, görevimiz dolayısıyla yaptığımız işlemlerle, görevimizi hiçbir şekilde kötüye kullanmış 
değiliz. Böyle bir fiilimiz hiçbir zaman mevcut olmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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IV 

SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN 27.12.1996 TARİH A.01.1.GEÇ.9I4-92 SAYILI 
YAZISINA "EKLİ KOMİSYON ÜYELERİNİZİN SORULARININ,' CEVAPLARI 

Yazı ekinde Sayın Mahmut Erdir, Sayın Hikmet Uluğbay ve Sayın Sabri Ergül,ün sorulan yer 
almıştır. 

Sorular tarafımızdan incelenmiş, kişiler ve konularına göre tasnif edilmişlerdir. 

3628 sayılı Kanun 5. maddesinde, mal bildriminin konusunu belirlemiştir. Bu madde, kanunun 
kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan 
taşınmaz mallar ile. ... para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, 
hakları, alacakları ve gelirleri ile bunların kaynakları, borçları ve sebeplerini mal bildiriminin 
konusu olarak saptamıştır. En başta, kanunun 5. maddesine saygılı kalınarak, bu maddenin kap
samına giren değerler ve haklarla ilgisi olmayan maksatlı, kasıtlı, hukuk dışı sorulara cevap veril
meyecek ve bu husus bel irilecektir. Öte yandan, bu madde kapsamına girmeyen kişiler hakkındaki 
aynı nitelikteki kanun dışı sorulara da cevap verilmeyecektir. 

Anayasanın 38. maddesi, "Hîç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir 
beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz" demektedir. Sorular incelendiğin
de, Anayasanın 38. maddesini ihlal eden bir çok sorunun bulunduğu gözlenmiştir. Bu durum kar
şısında Anayasaya saygılı bir kişi olarak, Anayasanın söz konusu hükmünü ihlal niteliği taşıyan 
maksatlı, hukuk dışı insaf ölçülerini aşan tavırlardan kaynaklanan sorulara cevap verilmeyecektir. 

Ek-1 'de sorular ve cevapları tasnif edilmiş biçimde Yüce Heyetinizin takdirlerine sunulmuş
tur. 

V 
SONUÇ 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, TCK.nun 240. ve 3628 sayılı Kanunun 13,14,15. maddelerini 
ihlal eden herhangi bir fiilimiz bulunmamaktadır. 3628 sayılı Kanun emri uyarınca verdiğimiz mal 
bildirimlerinde yer alan malvarlığımız hukuka, kanuna ve genel ahlaka uygun bir şekilde edinilmiş
tir. Bundan ötürü, Komisyonunuzca "Yüce Divana şevkime yer olmadığına" karar verilmesini say
gı ile dilerim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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EK-1 
SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN 27.12.1996 TARİH A.01.1.GEÇ.9I4-92 SAYILI 

YAZISINA "EKLİ KOMİSYON ÜYELERİMİZİN SORULARININ" CEVAPLARI 

1. AİLE HAKKINDAKİ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. Anneden kalan TL bankada, dövizler niye evde saklandı ? 

Soru, maksatlıdır, Anayasanın 38. ve 3628 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırıdır. 

2. Annenizden kalan dövizleri nezdinde muhafaza etmenizi nasıl açıklıyorsunuz? 

Soru, maksatlıdır, Anayasanın 38. ve 3628 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırıdır. 

3. Niye dövizde kalmasına karşı çıkmadınız ? 

Soru, maksatlıdır, Anayasanın 38. ve 3628 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırıdır. 

4. Ortak mülkiyette niye elli elli, sonra bazan değişik oluyor? 

Tamemen tesadüfidir, herhangi bir nedeni yoktur. 

5. Mert 950 milyon TL.yi ne zaman nakte çevirdi (24.1.1995 beyanında var, 15.5.1996 beya
nında yok), aylık giderleri Mert'in 250 milyon TL. midir? 

Bir kere, soru maksatlıdır, Anayasanın 38. ve 3628 sayılı Kanunun 4. maddesine aykırıdır. An
cak, soruya cevap verilecektir. Belirtilen meblağ muhtelif tarihlerde nakde çevrilmiştir. Bildirim dı
şı bırakılmış bir değer mevcut değildir. Mert Çiller' in aylık giderleri emsalleri kadardır. 

6. Mert, Tansu, Özer Çiller' in aylık giderleri nedir? 

Mevcut gelirleri çerçevesindedir. 

7. Berk' in harcamaları var mı? 

Elbette, yaşıtları ölçüsünde vardır. 

8. Mal bildirim dönemleri olarak eğitim giderleri ne kadardır? 

Soru, 3628 sayılı Kanunun 4 ve 5. maddesine aykındır. O nedenle, cevaplandırılmamıştır. -

9. Borçlanma suretiyle kaynak kullandınız mı? 

Mal bildirimlerinde belirtilenlerin dışında bir borçlanma yoktur. 

10. Muhtemel hisse senedi, kar payı ve maaş dışında gelirleriniz var mı? Dönemler itibariyle 
tutar ve kaynağı nedir? 

Mal bildirimlerinde belirtildiği gibidir. 

11. Yaklaşık aylık ortalama harcadığınız tutar ne kadardır (toplam ailenin giyim, kuşam ve tü
ketim giderleri)? 

Soru, 3628 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırıdır. Ancak, soruya cevap veriyoruz. Ortalama 
harcamamız gelirlerimiz kadardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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12. Anneniz bu parayı nasıl elde etmiştir? 

Anayasanın 38. ve 3628 sayılı Kanunun 5. maddesi karşısında maksatlı soruya cevap verilme
miştir. 

13. Annenize icra takibi yapıldığı ve bunun size tebliğ edildiği doğru mudur? 

Anayasanın 38. ve 3628 sayılı Kanunun 5. maddesi karşısında maksatlı soruya cevap verilme
miştir. 

14. Oğlunuz nerede sünnet olmuştur ve hangi tarihte Berk Çiller sünnet olmuş mudur ve sün
net armağanları nelerdir. Mert Çiller gelen sünnet armağanları mal beyanında niçin yer almamıştır. 
Bunlar nelerdir ? 

Soru, 3628 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırıdır 

15. Anneniz altınları ve dövizleri nerede saklamıştır? 

Soru Anayasanın 38. maddesine ve 3628 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı soruya cevap ve
rilmemiştir. 

.16. Bugün itibariyle aile olarak (para), (menkul) değer olarak nelere ve ne miktarda sahipsi
niz. Yurt içi ve dışı, banka, borsa menkul değerleriniz nelerdir, nerededir? 

En son mal bildiriminde bildirildiği gibidir., 

II. MAL BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI 

1. Repo geliri 38,3 milyar TL.nin hangi bankada ne miktar, paranın hangi süreyle kalması so
nucunda elde edilmiştir? ' 

Muazzez Çiller' den veraseten gelen dövizlerin bozdurulması ile elde edilen Türk Parasının 
ilişikte sunulan belgelerde görülen, bankada değerlendirilmesi sureti ile elde edilmiştir (Ek 2). 

2. 38,2 milyar TL repo geliri mal bildiriminde niye yok? 

15.5.1996 günlü mal bildiriminde bu husus 64.6 milyar TL olarak beyan edilmiştir. 

3. Kalan dövizleri hiç kullanmadan mı TLye çevirerek, ana para ve repo gelirini 24.5.1996 ta
rihi itibariylemi kullanabilir hale getirdiğinizi ifade ediyorsunuz. Banka kayıtlarının örneklerini 
gönderirmisiniz? 

. . * ' • 

Dövizler bir kısmı kullanılmadan repo hesabına yatırılmıştır. Bakiyesi yine bilahare repo he
sabına yatırılmıştır. Banka kayıt örnekleri ilişikte sunulmuştur (Ek-2). 
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4. 1991-1995 yılları arasındaki malvarlığınızdaki muazzam artışların kaynağı nedir? Kaynak
ları belgeleri ile açıklarmısınız. Giren, çıkan gayrimenkulleri ve menkulleri kalem kalem belgele
riyle birlikte açıklarmısınız? 

Siyasi yaşama başladığımdan itibaren beş kez mal bildiriminde bulunulmuştur. 

Mal bildirim tarihleri aşağıdaki gibidir: 

30.11.1991 tarihli ilk bildirim 

30.09.1993 tarihli ikinci bildirim 

24.01.1995 tarihli üçüncü bildirim 

15.05.1995 tarihli dördüncü bildirim 

15.05.1996 tarihli beşinci bildirim 
Yukarıdaki tarihlerden de anlaşılacağı üzere, mal bildirimlerimiz dört dönemde ele alınabilir, 

Dönemler itibariyle aşağıdaki bilgileri tetkiklerinize sunuyorum. 

A) 30.11.1991-30.9.1993 Dönemi 

Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı Metin AŞIK'a satılan ve kat karşılığı an
laşmasıyla alınan 2.5 milyar TL.nin değerlendirilmesidir. Bilindiği üzere Mal Bildirimi Yasası uya
rınca gayrimenkullerimiz her dönemde rayiç bedelleriyle beyan edilmişlerdir. Bu nedenle rayiç de
ğer artışları da bir sonraki dönemde servet artışı gibi görülmektedir. 

B) 30.9.1993-24.1.1995 Dönemi 

.Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı ailemizin ve Marsan Holding'in elinde bu
lunan Marso A.Ş.(7 Eleven) hisselerinin elden çıkartılmasıdır. Marsan Holding'in elinde bulunan his
seler 9.8 milyar TL.na satılmıştır. Ailenin elinde bulanan hisseler ise 2.2. milyar TL.na satılmıştır. 

Yine bu dönemde de elimizde mevcut olan gayrimenkuller rayiç değerle beyan edildiklerin
den büyük bir servet artışı olarak görülmektedir. 

C) 24.1.1995-15.5.1995 Dönemi 

Bu dönemdeki servet artışımızın en Önemli kaynağı, annemiz Muazzez ÇİLLER'in vefatı üze
rine veraseten gelen beş adet gayrimenkul ile diğer menkul kıymetlerdir. 

Ç) 15.5.1995 - 15.5.1996 Dönemi 

Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı veraseten gelen menkullerin nakde çevri
lerek, banka repo hesabına yatırılmasıdır. Bu dönemde, ilişikteki banka belgelerinden de görüleceği 
üzere 42.6 milyar TL. çekilmiştir. (Ek- 62) Yine bu dönemde Kilyos'ta bir adet villanın noter satı
şından 25 milyar TL. elde edilmiş ve son mal bildirimimizde belirtilmiştir. Yine bu dönemde, Bod
rum Akdeniz Yapı Koop. Satışından 1 milyar lira elde edilmiştir. Ayrıca, veraseten gelen altınlar 5.8 
milyar TL'na bozdurul muştur. Yanısıra Suna PELİSTER'den 2 milyar TL. Tahsil edilmiştir" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 



- 9 0 -

5. Mal bildirimleriniz arasındaki dönemler itibariyle şu harcamalar hakkında bilgi veriniz? 

a) Yalı bakım onarım giderleri 

b) Bilkent konut iç mimari değişiklikleri 

c) Bilkent konut tefriş giderleri 

ç) Bilkent daire tefriş giderleri 

d) Kuşadası tefriş giderleri 

Bu harcamalar cüz' i giderler olup, hesap tutulmamıştır. 

6. Verdiğiniz beyanlarda çeşitli uyumsuzluklar olduğuna göre Aralık 1996 itibariyle tekrar ye
ni mal beyanı verimlisiniz.? 

Mal beyanlarında uyumsuzluk bulunmamaktadır. Komisyonca açıklanması istenilen tüm so
rulara gerekli cevaplar verilmiştir. Yasa gerektiriyorsa, her zaman mal beyanı verebiliriz. 

7. îki yatın masrafları nereden karşılanıyor? 

Sorunun muhatabı ben değilim. Ancak, yatlar şirkete ait olup, masrafları şirket kayıtlarında yer 
almaktadır. Şirket yetkilileri gerekli açıklamaları yapmıştır. 

• . i 

8. Aytaş'a verilen 38 milyar TL nereden elde edildi? 

Repo hesabından karşılanmıştır. 

9. Aytaş'ın pansiyon tesisi kiraya verildi mi, kaça? 

Sorunun muhatabı ben değilim. Ancak, Aytaş tarafından kiraya verilmiştir.. Şirket yetkilileri 
gerekli açıklamaları yapmıştır. 

10. Bolu' daki inşaatların kaynağı nereden karşılandı? 

Repo hesabından karşılanmıştır. 

11. 30.11.1991 olan ve 30.9.1993 olmayan alacaklar hangi tarihte tahsil edilmiştir? (Zehra 
Tombaz. . " . ) . ' . 

îzalei şüyu nedeniyle İstinye' deki gayrimenkulun hisse satışları ile birlikte yeni alıcıya inti
kal etmiştir. Dolayısıyla bu alacaklar gayrimenkulu alanlara intikal etmiştir. 

12. Yeşilyurt Kooperatifin değeri 30.11.1991 de 100 milyon iken, 30.9.1993 da 350 milyon 
görülmektedir, herhangi bir ödeme mi yoksa değer artışı mıdır? 

Ödeme yoktur, değer artışıdır.. 
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13. Aynı fark aynı dönemler için Bizim vadi Kooperatifinde de vardır? 

Yoktur. 

14. Yeşilyurt AŞ'deki hisse bildiriminde 106,845 adetlik açık nereden gelmektedir? 

Her hisse senedinin temsil ettiği değerler farklı olduğundan kaynaklanmaktadır. İlk mal bildi
riminde 103 adet senet miktarı bildirilmiştir. Bu 103 adet senet 82153 hisse tutarındadır. Bunun 
temsil ettiği nominal değer 83 .153. 000,- TL,, dır. Daha sonra veraseten gelenler ile rüçhan hakkı 
ile gelenlerin toplamı 142.556 hisse olup, nominal değeri 142.556.000 TL.dir. Biz ise mal bildiri
minde bu hisseleri rayiç değeri ile 400.C00.000 TL olarak beyan ettik. Dolayısıyla ortada 106.845 
adetlik bir açık söz konusu değildir. 

15. Bilkent daire, Yeşilköydeki ahşap evin, kargir evin ve arsanın satın alma tarihleri nedir? 

Bilkent daire: 1.3.1996 

Yeniköy ahşap ev: 30.1.1996 

Yeniköy kargir ev: 11.4.1996 

Yeniköy arsa: 11.4.1996 

16. Özellikle üzerinde inşaat yapılan ve cins değişikliği olanlar ve değerleri değişenler neler
dir ve bedelleri nedir? 

Mal beyanında hepsi detaylı bir şekilde zikredilmiştir. 

/ / / . AMERİKA 'DAKİ MALVARLIĞINA İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI 

1. $ 3,5 milyon gayrimenkul edinildiği halde $ 925 binden kalan fark nereden karşılandı? 

Sorunun muhatabı biz değiliz. Ancak, sorunun cevabı G.C.D. şirketince verilmiştir. 

2. Amerikada Mert Çiller' in adına kayıtlı gayrimenkul var mıdır? 

Velayetim altında değildir. Ancak, gayrimenkulu yoktur. 

3. Amerikada dolaylı veya doğrudan başka gayrimenkulunuz ve kara, hava, deniz nakil vası
talarına sahipmisiniz? 

Hayır. 

4. Sizin adınıza Massachusetts eyaleti dahil tapu ve şirket kayıtlan görünmez şekilde yeddi 
eminler tarafından yönetilen gayrımenkuller var mıdır? 

Soru maksatlıdır, Anayasanın 38. maddesine aykırıdır, ancak, sorunun cevabı hayırdır. 
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IV. DİĞER SORULAR VE CEVAPLARI 

1. Akdeniz tatil köyündeki daire (70 m2) kaça satılmıştır? 

1.000.000^000 TL.na satılmıştır. , 

2. 12. 3. 1995 -1.4. 1995 yemek içki bedeli olarak Özer Çiller' e çıkarılan (korumalar dahil) 
işletmeye (TURBAN) herhangi bir ödeme yapılmadığı doğru mudur? 

Sorunun muhatabı biz değiliz. Ancak, sorunun cevabı Marsan Holding yetkili ve temsilcileri 
tarafından Komisyona bağlı çalışan uzmanlara verilmiştir. 

Özer Çiller' in kamusal bir görevi yoktur, kimseye emir vermesi mümkün değildir. 

3. Yalının boyanmasına cevabınız nedir? 

İstanbul Yeniköy' deki yalımızın boya-badana işine ait harcamalar TURBAN'ca değil, tarafı
mızca yapılmıştır. Bu iddia, tamamen asılsız düzmece beyanlara dayandırılmıştır. Çillerler' in ya
lısı ilk kez boyanmamaktadır. Bugüne kadar yalımızı kim boyamışsa, bedelini başkasından değil, 
bizden almıştır." 

şeklindedir. 

VIII - DEĞERLENDİRME : 

15 Ocak 1997 tarihinde yapılan karar toplantısında üyelerimiz aşağıdaki değerlendirmeleri 
yapmışlardır. (Tutanaklardan aynen alınmıştır) 

"BAŞKAN - ...Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemi, Türk Ce
za Kanununun 243, 240 ve 3628 Numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluk
larla Mücadele Kanununun 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Tan
su Çiller Hakkında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önerge verilmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, eski Başbakan Sayın Tansu 
Çiller'in, yukarıda saymış olduğum fiillere aykırı hareket ettiği veya Yüce Divana gidip gitmediği 
hakkında görüşünü almak üzere söz vermiş bulunuyorum. 

Buyurun. 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; soruşturma Komisyonumu
zun soruşturma konusu, biraz evvel zatı âlinizin bahsetmiş olduğu ölçüler içerisinde bulunmakta
dır. Buna göre, esas alınan soruşturmada, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunudur. Bu kanuna göre, bir suçun veya kusurun vuku bulabilmesi 
için üç noktada kanuna aykırılık sözkonusu olabilmektedir. 

1.- Yine, kanunun öngördüğü kişilerin, süresinde mal bildiriminde bulunması. Yani, süre içe
risinde mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde, 3628 sayılı Yasaya muhalefet edilmiş olmaktadır. 
Yaptığımız incelemede, soruşturmada, Komisyona intikal eden bilgi ve belgelerde, Sayın Tansu 
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Çiller'in, mal bildirimini, milletvekili olduktan ve bakan olduktan sonra süresi içerisinde vermiş ol
duğu orta yere çıkmıştır. Bu itibarla, kanunun öngördüğü bu duruma aykırı bir eylemi veya işlemi 
olmamıştır. 

2.- Yine, mal bildiriminde bulunma sorumluluğunda bulunan kişilerin, mal bildirimlerini ek
siksiz olarak beyan etmeleri sözkonusudur. Kanun bunu hükme bağlamaktadır. Yine, Komisyonu
muza intikal eden bilgi, belge ve bulgulara burada yaptığımız değerlendirmelerde, menkul ve gay
rimenkul olarak, eski Başbakan Sayın Tansu Çiller'in, süresi içerisinde ve eksiksiz olarak mal bil
diriminde bulunduğu orta yere çıkmıştır. 

Üçüncü olarak da, bildirimde bulunmuş olduğu menkul ve gayrimenkullerin, yani, mal varlık
larının kaynaklarının belirli bir şekilde orta yere çıkmış olmasıdır. Yaptığımız incelemelerde var
dığım sonuç şudur ki, 1991'den 1996 yılına kadar verilmiş olan mal bildiriminde girdi ve çıktılar 
mukayese edildiğinde, bunların kaynaklarını belirleyecek mal varlığı da orta yerdedir. Bu itibarla 
da, mal bildiriminde bulunmuş olan varlıkların kaynaklarının da açık olarak orta yere çıkmış oldu
ğu kanaatine varmış bulunmaktayım. Bu itibarla, benim kanaatim, vardığım sonuç, eski Başbakan 
Sayın Tansu Çiller'in, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununa aykırı olarak mal edinmediği, bu itibarla da, Yüce Divana şevkine gerek olmadığı 
kanaatine vardım. 

Arz ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Çilsal, buyurun. 

OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yorum yapmadan, gayet net bir şekilde, Sayın Çiller'in Yüce Divana gitmesine gerek yoktur 
yönünde oyumun rengini beyan ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çilsal. 

Sayın Dede, Sayın Çilsal'a okumuş olduğum gerekçeler doğrultusunda, eski Başbakan Sayın 
Tansu Çiller hakkındaki iddialar neticesinde, kendisinin Yüce Divana şevkinin gerek olup olmadı
ğı hakkında görüşlerini almak istiyorum. 

Buyurun. 

NECMETTİN DEDE (Muş) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şevkinin uygun olmayacağını ve suçsuz olduğunu be
yan ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Dede. 

Sayın Altay, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 62 Arkadaşının, Kanuna ve Genel Ahla
ka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin, Türk Ce
za Kanununun 240 ve 3628 Numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Tansu Çil-
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ler Hakkında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılmasına, karar 
verilmiş ve şu anda soruşturma Komisyonumuz da çalışmalarını tamamlamıştır. Bu çalışmalar ne
ticesinde görüşlerinizi beyan eder misiniz? 

M. SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Başkanım, eski Başbakan Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana 
gitmesine gerek olmadığı; görüşüm öyledir. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Altay. 

Sayın Çetin, buyurun. 

REMZİ ÇETÎN (Konya) - Sayın Başkan, Komisyonumuzun çok değerli üyeleri; öncelikle he
pinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. Uzun bir zamandan beri birlikte olduk. Değişik parti
lere mensup arkadaşlar olarak, burada birbirimizi yakinen tanıma fırsatını bulduk. Böylece yeni 
dostluklar edindik. Bu çalışmanın böyle bir sonucu olduğunu da ifade etmek isterim. Ayrıca, bütün 
Komisyonumuzun değerli üyelerinin çok titiz bir şekilde bize tevdî edilmiş olan görevin gereğini 
yetirme gayreti içinde olduklarından dolayı da bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Hakikaten, bu mesuliyet duygusu içerisinde yapılmış olan çok ciddî çalışmalar olmuştur. 

Ve ben Başkana da çok teşekkür ediyorum. Çünkü, her Komisyon üyesi arkadaşımızın telif et
miş olduğu hususları yerine getirebilmek için elinden gelen Başkanlık gayretini esirgememiştir. 
Dolayısıyla, değerli üyelerimizin, daha iyi bilgilenebilmek ve sonuçta daha sağlıklı karar verebil
mek için istemiş oldukları bütün bilgiler ve belgeler Komisyonumuza gelmiştir. Başkanımız, bun
ların getirilmesi için kendi gayretini esirgememiştir. Dolayısıyla, şu ana kadar, hemen hemen bü
tün arkadaşlarımızın bilgilenebilme amacıyla ve meseleye açıklık getirebilmek maksadıyla, istenil
miş olan bütün bilgiler, belgeler, Komisyonumuza tevdi edilmiştir. Değerli üyelerimiz, bunlar üze
rinde çalışmalarını yapıp, görüşlerini ortaya koymuşlardır. O bakımdan, toplanmış olan bilgilerin, 
belgelerin ışığı altında yapılmış olan genel değerlendirmelerin sonucuna baktığımız zaman, mal 
bildirimi olsun, kanunun yüklemiş olduğu vecibeleri yerine getirme noktasında olsun, hemen he
men, sözkonusu şahısların, kanunî vecibelerini yerine getirmiş olduğuna dair genel bir durum or
taya çıkıyor, elimizdeki bilgilerin ve belgelerin ışığı altında. O bakımdan, sonuç olarak, ben de ay
nı şekilde, herhangi bir işleme gerek olmadığı kanaatimi izhar etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çetin. 

Buyurun Sayın Pakdemirli. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben, soruşturma komis
yonlarında fazla görev almış değilim; ama, görüyorum ki, bu denetim aracı, istismar edilmekte ve 
bir partilerarası çekişme arenasına döndürülmektedir. Bu sistemin, bu denetim yolunun doğru ça
lışmadığına inanıyorum. Partilerarası bir çekişme şekline dönüldüğünde de, bazı gerçekler görül
memeye veya gözardı edilme, gerçek olmayanlar da, gün ışığına çıkarılma gibi tezatları yaşıyoruz. 
Öyle ümit ediyorum ki, Anayasa değişikliğinde bu denetim yolunun daha objektif esaslara bağla
narak götürülmesi. 
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Bugüne kadar gelen belgelerde çelişkilerin olduğu çok açık ve seçiktir ve bu belgelere daya
narak ciddî bir karar verme imkânı yoktur. Eğer bu belgeler, bir hesap uzmanı veya bir müfettişin 
elinde olsaydı, bu belgelere göre, fevkalade çabuk, süratli, bu servette belli olmayan kaynakların 
olduğunu söylerdi ve gösterirdi. Servette doğmuş olan artışın malî mevzuata uymadığını söylerdi. 
Servetteki artışın önemli bir bölümünün, Sayın Çiller'in validelerinin ebediyete intikalinden doğan 
verasette görülmekle birlikte, böyle bir verasetin olup olmayacağını mutlaka tahkik ederdi. Yani, 
derdi ki, sayın valideleri nerede kalıyordu, nasıl bir harcama düzeyi vardı ve herhangi bir iş yapıp 
yapmadığı, bir kazancının olup olmadığını sorardı; bunlardan aldığı cevaplara göre, bu hesap uz
manı veya müfettiş kararını verirdi. 

Ben de, bu belgelerin çoğunu titizlikle okudum, buradaki tartışmaları da dinledim. Şu nokta
ya varıyorum ki, elde edilen belgelerle, Sayın Çiller'in mal varlığının her tarafının aydınlık oldu
ğunu söylemek mümkün değil. Kim söylüyorsa, partizanca düşünüyor ve öyle, yani, parti mülaha
zasıyla konuşuyor derim. Çünkü, elini vicdanına koyan kimse, burada verilen rakamlar doğrudur; 
bu rakamlara göre de, gelen gelirlerle, çıkanlar birbirine denktir demesi mümkün değildir. Onun 
için, bir, sisteme itirazımı söyledim, ikincisi, süre, belki, sıkıştırdı. Sayın Başkanın artniyetli oldu
ğunu söyleyemeyeceğim; ama, süreden dolayı bazı belgelerin orijinallerini getiremedik ve çok ra
hat olarak arkadaşlarımız belki bir karara varamadılar; ama; benim, şu andaki şu belgelere istina
den kararım, mal bildiriminde ifade edilen gelirle, mal varlığının legal yollardan kazanılmış oldu
ğunu söylemem mümkün değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, son görüşünüzü beyan etmediniz. 

Yüce Divana şevkine gerek var mı? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Mal varlığını legal yollardan elde etmemiş olduğuna ina
nıyorum diyorum. Bu ne demekse, gayet açık yani. 

BAŞKAN - Tamam, teşekkürler Sayın Pakdemirli. 

Buyurun Sayın Yalova. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın üyeler; Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. Bugüne kadar, belki, yeterince anlaşılamadığını anlarda, bilmeden, istemeden, herhangi 
bir Komisyon üyesini kırmışsam, son toplantı olduğu için özür diliyorum. Bilerek, isteyerek hak
sızlığa uğratıldığımız anlar için de müsebbiblerimize hakkımızı helal etmeyi görev sayıyorum, için
de bulunduğumuz günün de anlamıyla uyumlu olması itibariyle. 

Komisyonun yetkilerinin kullanılmasında, Başkanlık Divanının, yeterince kendisini, o yetki
leri kullanma konusunda görevli saymama anlayışından bir, ama, daha önemlisi, Başkanlık Diva
nını müteakip yapmış olduğumuz birinci toplantıda da, Komisyon zabıtlarına geçmiş görüşlerimde 
de ifade ettiğim gibi, Komisyon Başkanlık Divanının'hukuka son derece uygun; ama, demokratik 
parlamenter teamüllere ters teşekkülü nedeniyle, artı, hakkında soruşturma açılması istenen sayın 
kişinin, Başkanlık Divanının bir bölümünün temsilcisi; ama, soruşturma önergesinin temsilcileri-
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nin de, Başkanlık Divanının diğer bölümü olması nedeniyle Komisyon sağlıklı çalışma yapma hu
susunda yetkilerini kullanmakta kendisini rahat hissetmemiştir, özellikle, Başkanlık Divanının tu
tumu itibariyle. Buna, hakkında soruşturma önergesi verilen kişinin de aynı şekilde bir yaklaşım 
içinde olduğunu görmek mümkün. 

. , Kısaca arz edeceğim. Madem ki, siz, sunuş konuşmanızda muhalefet şerhinizi sunarsınız bu
yurdunuz. Muhalefet şerhinin sunulabilmesi için, biraz önce, sayın üyelerin de arz ettikleri gibi, ön
ce, muhalefet oyunun olması gerekir. Dil sürçmesidir diyelim, iyiniyetinizden kuşku duyma hakkı
nı kendimizde görmeyelim; onun için, kısaca arz edeceğim. 

Mal beyanlarında gösterilen gayrimenkuller trafiğinde giriş çıkışlarda, el değiştirmelerde bir 
farklılık var. Açıklanamayan bir farklılık; bu birinci husus. İki; Ankara 25 inci Noterliğinden temin 
edilen ve Komisyonumuza sunulan belgeler arasında farklılıklar var. İngilizce metinle Türkçe me
tin arasında farklılık var, noter yevmiye numaralarında farklılık var. Aynı belgeye ilişkin olmasına 
rağmen, tarihlerde farklılık var. Komisyonun yüksek dikkatlerine sunmayı da görev sayarım. Dün, 
tesadüfen, Ankara 25 inci Noteri, benim bulunduğum bir cemiyette, benim, konuya ilişkin, Anka
ra 25 inci Noterinin mutlaka suçlu olduğunu söylemenin haksızlık olacağı şeklindeki görüşüm ken
disine iletilmiş olduğundan ötürü benimle görüşmek istediğini belirtti. Ben de kabul ettim. Dedim 
ki, Allah'tan, iyi ki biraz önce söylemişim burada bu kadar,insanın huzurunda. Ben, peşin yargılı, 
Ankara 25 inci Noteri sahte evrak düzenlemiştir demek haksızlık olur demiştim biraz önce. Böyle 
bir suçlamayla getirmiyorum dedim. Tahminî olarak, size üç dört tane yeminli tercümanlık büro
sundan belge sunulmuş olabilir, siz bunları tasdik etmişsinizdir, değişik zamanlarda tasdik etmiş 
olabilirsiniz. Sizin imza yetkiniz olduğu gibi, başkâtibinizin de imza yetkisi olduğu için, başka nüs
hada başkâtibin imzasının bulunması, sizin, sahtekârlık ya da başka, yasanın deyimiyle neyse, o su
çu işlediğiniz anlamına gelmeyebileceğini ben peşin yargılı olmamak babında söylüyorum; ama, 
sizin suç işlediğiniz de teorik olarak ihtimal dahilindedir, bilemem dedim. Kendisi, bir nüsha alın
dığını ve bir de suretinin alındığını, gerekirse, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunabileceğini 
söyledi. Komisyonun„Noterler Birliğine müracaatından memnun olacağını, hatta, Cumhuriyet Sav
cılığına suç duyurusunda bulunursa, Komisyon ya da herhangi bir Komisyon üyesi kendisinin sa
vunmasına yardımcı olacağını düşündüğünü belirtti. Buradan da anladığım o ki, gene, peşinen hiç 
kimseyi suçlamak, hukukçu mantığına, namusuna yakışmaz, noter suçludur demiyorum; ama, no
terden alınan ve Komisyonumuza sunulan belgeler, resmen, Ceza Kanunumuzun, evrakta sahtekâr
lık, resmî evrakta tahrifat suçlarını oluşturmaktadır. Kim yapmıştır bilemem, araştırılması gerekir; 
ama, noterin bu beyanı karşısında, en azından farklı düşünmek gerekir. Dolayısıyla, ikinci hususu
muz, itiraz noktamız, Ankara 25 inci Noterliğinin sunulan belgeleri. Üç; dün, zatı âliniz, Dışişleri 
Bakanlığı aracılığıyla gelen yazıyı sundunuz. Dışişleri Bakanlığına, zatı âlinizin, Komisyon Başka
nı sıfatıyla yazdığı yazının tarihi belli. Üzülerek söyleyeyim ki, Dışişleri Bakanlığının bazı görev
lileri burada görevlerini ihmal etmişlerdir, yasaya aykırı davranmışlardır. Nevv York Başkonsolos
luğundan bu belgelerin ne zaman sunulduğu bilgimiz dahilindedir, Dışişleri Bakanlığına ne zaman 
sunulduğu, sunulabileceği, eldeki teknik imkânlar çerçevesinde... Çünkü, biraz önce Komisyona 
sunulan bir belgede, dün Marsan Holding tarafından çekilmiş bir faks var. Dolayısıyla, burada, 
hakkında soruşturma açılması istenen Sayın Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanı olduğu bir dönemde 
ben suçlama konusunda cezaların şahsîliği ilkesinden ayrılmadığım için, direkt olarak Sayın Müs
teşar imzasıyla gelen o yazıda, Sayın Müsteşarı suçlu olarak gösterme yanlısı değilim; ama, idarî 
birim olarak Sayın Bakan burada, Komisyonda, hakkında soruşturma önergesi verilen kişi olduğu 
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için, Bakan adına imza attığından, sonuçta, idarenin en üst temsilcisi sıfatıyla onun da sorumlulu
ğunu ortadan kaldırmayacak bir usulsüzlük sözkonusiı olmuştur. İnşallah, önümüzdeki günlerde, 
buna müsebbib olanları açıklama şansımız, imkânımız olur. Dört; uzmanlarımızın, büyük bir özve
riyle, büyük bir meslek ahlakıyla, büyük bir dirayetle bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaları 
alıp birleştirdiğimiz vakit Sayın Başkan, sayın üyeler, oralarda -tabiî, kabul ediyorum, uzmanları
mız neye ilişkin soru sormuşsak ona ilişkin, ne tür ellerine imkân sağlamışsak o imkânlar çerçeve
sinde; görevleri de öyledir, sınırı belirlenmiştir çünkü Komisyonumuz tarafından- çalışma yapmış
lardır. Uzmanlarımızın -daha sonra zatı âlinizin talimatı gereği muhalefet şerhinde ayrıntılı olarak 
arz edeceğim şekilde- Komisyonumuza sunduğu belgelerde mevcut yasalara aykırılık teşkil eden 
hususlar var; ama, daha önemlisi, o belgelerin genel ahlaka aykırılık teşkil eden karineler olduğu 
inancındayım. Bu nedenle, bugüne kadar haklarında soruşturma açılması istenen kişi ve yakınları
nın Komisyonumuza sunduğu belgelerde, 1) Yalan beyanda bulunmak 2) Evrakta sahtekârlık 3) 
Resmî evrakta tahrifat gibi suçlar işlenmiştir. Burada, gene, herhangi bir şahsı direkt olarak, şu ey
lemiyle şu suçu işlemiştir diyemem, demem, araştırılması ihtiyacı vardır diyorum; ama, sonuçta bu 
suçlar oluşmuştur. Bu suçların oluşumunda, şirket yetkililerinin dahli olabilir, başka başka kamu 
görevlilerinin olabilir. Sonuçta, Sayın Başkan, sayın üyeler, Türk Ceza Kanunu 240 inci maddesi 
münhasıran, 3628 sayılı Yasanın değişik maddeleri ikinci olarak, İçtüzüğümüzün 111 inci madde
sinden gelen, Komisyon yetkilerinin kullanılmasına yönelik şirket yetkililerinin, şirket avukatının 
ve hakkında soruşturma önergesi açılması istenen Sayın Çiller'in ve yakınlarının bir engelleme ça
balarını ve buna da, Anayasanın 38 inci maddesini gerekçe göstermelerini gözlemlediğimiz vakit, 
üçüncü hususumuz gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla, tüm bu saydığım ve yalan beyanda bulunmak 
suçunun ve diğer saydığım Ceza Kanunundaki suçların tarifine giren hususların ve yasaların mün
hasıran maddelerinin belirtilmemesine rağmen, başka başka maddeleriyle değerlendirilebilecek 
birtakım hususların ışığı altında, Sayın Çiller'in Yüce Divana sevkedilmesinin istendiği, Sayın Lüt
fü Esengün ve 62 arkadaşı tarafından verilmiş olan önergedeki iddiaları ciddî buluyorum. Dolayı
sıyla, hukuka, kanunlara ve genel ahlaka aykırılık teşkil eden bu hususların açıklanmasında, gerek 
savunma konumundaki kişilerin tutumları gerekse Komisyonumuzca, Başkanlık Divanının bihak
kın görevini yerine getiremeyişinden -kuruluşundaki kompozisyonu nedeniyle ya da başka başka 
sebeplerle- mütevellit soru işaretleriyle mücehhez bazı hususların aydınlatılması nedeniyle, Sayın 
Çiller'in Yüce Divana şevkinin, adaletin gereği olduğuna inanıyorum. 

Hçpinize teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalova. 

Buyurun Sayın Köymen. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; 4 aya yakın 
bir zaman içinde çalışmalarımızı devam ettirdik ve bugüne gelmiş bulunmaktayız. Tabiî ki, bu ça
lışmalar esnasında, gerçekten arzu etmediğimiz bazı hareketler de olmuştur. Bunları da gayet ma
kul karşılıyoruz. İnşallah, bu Komisyonda aldığımız karardan sonra, kimse kimseyi herhangi bir 
konuda suçlayacak değil. Ortada bazı meseleler var, o meseleler üzerindeki görüşlerimizi ortaya 
koyuyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında bizlere yardımcı olan bakanlıklarımızdan gelen uzman ar
kadaşlarımıza da özellikle çok teşekkür ediyorum! Sayın Yalova'nın da ifade ettiği gibi, uzman ar
kadaşlarımıza, hangi konularda ne istediysek, ancak onlarla ilgili kısıtlı bilgiler,vermek durumun
da kaldılar. 
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Sayın Başkan, Yüce Komisyonun değerli üyeleri; Sayın Yalova'nın ortaya koyduğu somut ba
zı belgeler var; onlarla ilgili düşüncelerine aynen katılmaktayım. 

Çok önemli bir Komisyon üyeliği görevi yapmaktayız. Tabiî ki, insanların belli bir yaş sınırı 
var. O yaş sınırından sonra hepimiz Allah'ın rahmetine kavuşacağız. Bu görevlerimiz bittiğinde, 
bir gün kendimizle başbaşa kaldığımızda, vicdanî bir muhakeme yaptığımız esnada, acaba görevi
mizi doğru mu yaptık diye kendi kendimize sorduğumuzda vicdanımız rahat edecek mi? Bence me
selenin en önemli tarafının burası olduğu kanaatindeyim. 

Bunları neden söylüyorum: Evrakların ruhları yok, evrakların canları da yok. Evraklar, dokü
manlar, insanların kendi arzu ettikleri, istedikleri gibi oynatılabilir. Bakışlar önemli, görüşler 
önemli, esaslar önemli diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 4 aylık çalışmamızın neticesinde şahsımda oluşan bir kanaat var. Sayın 
Çillerler para kazanmamışlar efendim. Hiçbir konuda para kazanmamışlar. Uzman arkadaşlarımız 
bu konulan gündeme getirip, koydular. Yalnız, Sayın Çiller, 1991 yılından sonra milletvekilliğin
den dolayı bir gelir elde etmiş ve Sayın Çiller ailesi vergi vermemişler efendim. Bunlar da çok so
mut olarak ortaya geldi. Ama, bu noktada bir parantez açmak mecburiyetindeyim. Orada noksan 
bir bilgim var. Biz, bu Sayın Çilİerlerin tutmakla mecburi olunan defter ve kayıtlarının tamamını 
görmek imkânına kavuşamadık. Bir önergemizde, bu defter ve kayıtların tümünü, tüm şirketleri 
görmek arzu ettiğimizi ifade etmiştik; ama, Başkanlık Öyle uygun görmüştü; ancak, birkaç tanesi
ni getirdi, 3 şirket, onunla ilgili; ama, hepimiz de biliyoruz ki, Sayın Çilİerlerin bir dizi şirketleri 
var. Ben, bu Komisyonda, Sayın Çilİerlerin kaç tane şirket sahibi olduğu bilgisine sahip olamadım. 
Ha, bunu niye açıklıyorum. Bize gelen bilgilerden bahsetmek için açıklıyorum. Belki, o şirketler 
den para kazanmıştır, vergi vermiştir. 

Bahsetmek için açıklıyorum. Belki o şirketlerden para kazanmıştır, vergi vermiştir; ama, bize 
gelen bilgilerde Sayın Çiller'ler bugüne kadar ne para kazanmışlar, ne de vergi vermişler; ama, Sa
yın Çiller ailesi mal edinmiş efendim. 

Sayın Çiller'lerin mal bildiriminde saymakla da zorluk çektiğimiz bir dizi mallar edinilmiş; 
Allah daha çok versin; ama, haksızsa Allah vermesin, onun cezasını verecektir. Vicdanî kanaatimi 
söylüyorum; ama, haklıysa daha çok versin, daha çok kazansın. Bende doğan kanaat haksiz kazanç
lar var... 

NECMETTİN DEDE (Muş)-Herkes için... 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) - ...Efendim, haksız kazançlar var. Yani, bendeki şu anda do
ğan kanaat haksız kazançlar... Sayın Çiller, geçen Komisyonumuza gönderdiği beyanında "Bütün 
şirketlerimizin defter ve kayıtları Komisyon tarafından en detaylı şekilde incelenmiştir" derken, bu 
beyan yalandır; incelenmemiştir, biraz önce ifade ettim. Hangi şirketlerin incelendiğini ortaya koy
dum. Bunun dışında herhangi bir şirket incelemesi de yapmadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Tabiî, ben, ayrıca, Sayın Pakdemirli'nin görüşlerine de katılıyorum. Arzu ederdim 
bir olayın, bu Komisyonda görüşülmesinin doğru olmadığı, geldiğimiz noktada ortaya 

ki, böyle 
çıkmıştır. 
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Yani, bu olayların tabiî, Parlamentoda yeni düzenlemeler yapılması, yeni birtakım olayların çağın 
gerçeklerine uygun hale getirilerek, bizim de vicdanî muhakemeyle karşı karşıya kalmamamız ge
rekir. 

Efendim, biz hâkim değiliz ki, işte, biraz önce ifade ettim, evrakların ruhları falan yok; ben, 
bilemem ki; ama, evrak değiştirilmiş, Sayın Yalova gayet güzel somut şekilde ortaya koydu. Peki, 
o, değiştirilen evrakla, ben, nasıl bir kanaate varacağım? Burada zorlanıyorum/Sonra bizim uz
manlık konumuz değil ki efendim. O evrak üzerinde... Sayın Ergül mercek falan getirmiş, belki bu 
konuda Avukat ve hukukçu olduğu için olayları daha iyi bağlayabiliyor; kanaate varıyor; ama, ben 
varamıyorum. Çünkü bilmiyorum olayı, ona varabilmem için bazı konularda daha da uzman ol
mam gerekiyor diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, netice itibariyle, mübarek Ramazanı idrak ettiğimiz şu saatlerde, sizle
rin sabrını çok fazla taşırmak istemiyorum. Bendeki doğan vicdanî kanaat ifade ettiğim gibidir. 
Eğer, görev bizimse, görev, bu Yüce Soruşturma Komisyonunsa, görev Yüce Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ise, görev bu Anayasadan gelen bu denetim görevini yürüten milletvekillerinin ise, 
olay bellidir. 

Tabiî, ben, bundan sonra, değerli arkadaşlarımın münferiden yapacakları bir dizi görüşmeleri 
de dikkatle izleyeceğim; ama, beni affetsinler, kayıtlara geçecek, belki, yarın tarih bu olayları fark
lı boyutlarda değerlendirecek, bu zabıtlar okunduğu zaman da, insanlar çok farklı değerlendirme ve 
birtakım olayları orada görme ve yeni ufuklara sahip olma fırsatını yakalayacaklar. 

Şimdi, biraz politika gibi olacak; ama, beni affedin. Şimdi, bu hesapların sorulacağı, yanlışla
rın,,usulsüzlüklerin, hırsızlıkların hesaplarının sorulacağı, meydanlarda, millete vaad edilerek ge
lindi. Millet, bize, muhalefet görevi verdi. Sizlere de, iktidar görevi verdi; ama, millete bir vaatte 
bulundunuz. Dediniz ki, "Biz işbaşına gelirsek, 30 yıllık hesapların, hırsızlıkların, yolsuzlukların, 
usulsüzlüklerin hesabını soracağız" diye geldiniz. İnşallah buradaki kanaatiniz de bu noktada do
ğar diye düşünüyorum. 

Yüce Komisyonu saygıyla selamlıyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da arkadaşlarıma ba
şarılar diliyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Köymen. 

Sayın Ergül, buyurun. 

Şeyi belirtmediniz... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Yani, çok açık söyledim Sayın Başkan, yani, ben, başka, ka
naatim ortadadır. Kanaatim çok açık ve nettir. 

BAŞKAN - Kanaati o... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Söyle onu, farkı kullanabilirler. "Ortadadır" derler. Çekimser 
anlamında alırlar. 
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YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Çekimser olur mu? Ben çok açıkça diyorum. 

BAŞKAN - Sayın Köymen, şu cümleyi açıkça söyleyin. Yani Yüce Divana şevkini.... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Herhalde yani, ben, bu konuda kanaat belirttim, bu konuda 
açıklama yaptım. 

BAŞKAN - Zabıtlara geçirtir misiniz... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Tabiî ki, açıklamalarından Neticede Yüce Divana sevk edil
mesinin uygun olacağı kanaati bende hâsıl olmuştur. . 

Teşekkür ederim. 

. BAŞKAN - Sayın Ergül, arkadaşları dinlediniz, aynı minval üzere konuşmanızı yapın ve ta
mamlayın. 

Buyurun. 

SABRÎ ERGÜL (İzmir) - Lütfen ben ne konuşacağımı biliyorum... Lütfen rica ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

Yaklaşık 9 uncu 10 uncu kişisiniz konuşmaları izlediniz, o minval üzerine konuşun efendim. 

, Buyurun. 

SABRİ ERGÜL (İzmir)- Bakınız, bunları bir ciddiye alayım mı, almayayım mı diye düşünü
yorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Hoşgörüyle olsun, kırgınlık olmadan olsun, yani o bir uyarı
dır diye sayalım. 

SABRİ ERGÜL (İzmir) - Değerli arkadaşlarım, daha önce Komisyonun çalışma süreci içeri
sinde düşüncelerimi söylemiş ve önergeler vermiştim ve bu konuda Özellikle Başkanlık Divanının 
tutumunu da eleştirmiştim. Bütün gerçeklerin ortaya çıkmasına yönelik bir çaba içerisinde olma
dıkları izlenimini edindiğimi belirtmiştim, bunu yine belirtmek istiyorum. 

Bir kez, bizim Komisyonumuzun görevi soruşturma komisyonu mal bildirimlerini baz alarak, 
suçlanan kişiyle ilgili olarak mal bildirimlerini baz alarak başlayacak. Mal bildirimlerinin bir kez 
süresinde olmadığını saptadığımı söylemeliyim. Detayına girmek istemiyorum. Biraz evvel arka
daşlarımın da dediği gibi, mal bildirimi süresinde verilmemiş. 

İkinci bir husus; arkadaşlarım; baktılar mı, bakmadılar mı bilmiyorum; ama, daha önceki top
lantılarda açıklamıştım. Mal bildiriminde de tahrifat olduğunu söylemiştim. Özellikle Tansu Çil-
ler'in Amerika'daki mal varlığıyla ilgili beyanın kaynağı, yani hukukî anlamda, belge anlamında 
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yok; çünkü, "5 tane beyanname verdim" diyor; 6 çıkıyor ve ne ilginçtir ki, bir hukukçu olarak söy
lüyorum, onaysız fotokopinin yaş dediğimiz, bizim hukuk dilinde, ıslak dediğimiz anlamında im
za atılmamış fotokopinin hiçbir hukukî geçerliliği yoktur. Baktınız mı bilmiyorum; ama, Sayın Çil-
ler'in bütün mal beyanları hepsi fotokopi. Hiçbir tek asıl suret yok. Pulu yapışmış imza atılmış, 
imzalarda da ki, geçen toplantıda farklılık var demiştim, oradan fotokopi alınmış; hiçbir geçerlili
ği yok. Yani, nasıl el konmuş, nasıl verilmiş onu bilemem. 

İkincisi; bizim burada Komisyon olarak, başta bütün mal varlığını ve bununla ilgili belgeleri 
getirme çabasının yeterince gösterilmediğini söylemiştim. Burada yasa diyor ki, mal beyanındaki 
farklılık, yani geliriyle mütenasip olmayan bir mal varlığı ortaya çıkıyorsa, hatta, sosyal yaşantısı 
geliriyle mütenasip değilse, bütün bunları haksız kazanç sayıyor ve bu haksız kazancın kaynağının 
da ispat külfetini karşıya yüklüyor. 

Şimdi, mal beyanlarında süresinde vermemek, mal bildirimlerinin gerçeğe aykırı olması, ob
jektif olarak, yani bir mal bildiriminde bir malınızı unuttunuzmu objektif olarak, hiçbir başka şey 
aramaya gerek yok, ondan bile 1 yıl hapisle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir sefer, Sayın Çiller'in 
verdiği mal beyanları gerçeğe aykırıdır. Kanunun gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunulması fi
ili bana göre işlenmiştir. 

Eksik gayri menkul ler vardır, bunları tek tek saymak istemiyorum. Eksik gayrimenkuller var
dır. Ne hikmettir ki, soru soruyoruz, bakın, hemen yazıyı çıkarır gösteririm burada. Bunların hep
sini buraya taktım. "Efendim, 2,5 milyar liralık gayrimenkul satmışsınız" diyoruz; "Onu beyan et
tim" diyor, açıyorum, buyurun açayım; yok. 16 tane dairesi çıkıyor; yok. ABD'deki mal varlığıy
la ilgili olarak; yok. Başka neye bakacağız; çünkü, bütün mamelekinizi ve oluşmuş alacaklarınızı 
ve borçlarınızı, gelir giderlerinizi de o mal bildirimine yazmak durumundasınız. Bakın, gerçeğe ay
kırı diyorum, yalnız gayrimenkullerde değil, menkullerde de gerçeğe aykırılıklar var. 

Araştırmalarımız sonucunda bir yerden alacakları çıkıyor veya bize arsa, arazi olarak beyan et
tikleri gayrimenkulleri üzerine inşaatlar yapıyorlar milyarlarca değerinde, bunu sorduğumuz zaman 
"evet 8 milyar yaptık, evet 4 milyar yaptık, evet 17 milyar yaptık" diye haberler geliyor; bunlar, 
mal beyanlarında yok. Yani, menkuller açısından diyorum. Örneğin: Sarıyer'deki gayrimenkulunu 
2,5 milyar liraya kat karşılığı sözleşmede satmış, avans almış gözüküyor; bunu, mal bildiriminde 
beyan etmiyor. En son bir farklılıklar ortaya çıkıyor, büyük çabalar sonucunda birkaç soru sordu-
rabiliyoruz; 25 milyar gayrimenkul satmış; "bunu mal beyanında gösterdim" diyor; mal beyanında 
yine göstermemiş. 25 milyar... Biraz önce Sayın Uluğbay'm şey yaptığı; benim de saptadığım; bu 
mal beyanında imzasını şimdi gösteririm, burada var; "mal beyanında var" diyor; yok. 

Şimdi, şunu söylemek istiyorum: Yani, bir kez mal beyanı gerçeğe aykırı düzenlenmiştir ve 
belirli şeyleri göstermemeye, örtmeye yönelik tanzim edilmiştir. Başta da belirttim, hukukçu ola
rak da söylüyorum; mal beyanlarının fotokopi olarak hiçbir geçerliliği yok. 

Menkuller: soruyoruz, bu Komisyonun bu gök kubbe altında olup da getirtemeyeceği bilgi, 
belge yok, bu, en yetkili kurul. Bu, ne Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulunda var bu Komisyo
nun yetkisi, ne tek başına bir yargıda, ne tek başına bir idarî organda var. Bu Komisyon, en yetki
li... Kazaî yetki kullanıyor, teşriî yetki kullanıyor, -eski deyimle söylüyorum- icra yetkisi kullanı
yor. Yasama, yürütme yetkisi karışık; o hepsinden bir parça yetki kullanabir bir komisyon bu. 
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Şimdi, bakınız, ne masraf ettiniz aldığınız villanıza, aylık gideriniz rie diye soruyuruz ki, ora
da kanunda var. Geliriyle sosyal yaşantısı mütenasip değilse, bir söyleyin bakalım ne masraf etti
niz diyoruz. Çocuğunuzun okul masrafı, villaya ne masraf ettiniz? "Efendim, bunlar Anayasaya ay
kırı" diyor. Zaten mantıkta şu ki, bunu başlı başına bir olaydır. Bu Parlamento Komisyonunun böy
le bir soruşturma yetkisi olmadığını, lütfedip bilgi verdiklerini de beyan ediyorlar. Ben bundan 
şahsen alınıyorum; alınmayanlara da biraz bir şeyler düştüğü inacındayım. 

Şimdi menkullerde, 1987 yılında Sarıyer'deki gayrimenkul sermaye iradından dolayı vergi 
mükellefi olan Sayın Çiller ailesi, 1987-Aralık ayında -Maliyeden gelen yazı ortada- burada mü
kellefiyetini, yani hiçbir vergiyle ilişkisi yok, hiçbir kazancı yok. Ne gayrimenkul sermaye iradı 
var, ne de gelir getirici bir ticarî faaliyetleri var. Bu, resmî belgelerde açık. Çocuğunun yedek su
bay maaşı var, hanımefendinin milletvekili maaşı; ona da dokunmamış bir kısmına Ziraat Banka
sına sorduk en son biliyorsunuz Meclisten; orada da 3 milyara yakın para duruyor. 

Şimdi, niçin anlatıyorum bunu. Biz, sizin gelirinizle, gayrimenkullerinizdeki, menkulleriniz-
deki hareketleri ve mal beyanınızdaki beyan ettiklerinizi karşılaştıracağız, ondan sonra soracağız 
bir fazlalık bulduğumuzda ki, eksik bu araştırmaya rağmen, muazzam farklılıklar var, bunun kay
nağını ifade edin diyeceğiz. Bunu, yasaya ve genel ahlaka uygun ve meşru olan durumunu bildiri
niz diyeceğiz. 

Şimdi, burada, namütenahi şirketleri var. Soruyoruz, büyük uğraşlar sonucunda getirip, böyle 
bir karşıdan göstererek, burada defterlere uzmanlar bakmak imkânına sahip oldular; o defterlerde 
şimdiye kadar beyan edilmeyen ve bir tek kuruş yasal olarak geliri olmadığı gözüken Sayın Özer 
Uçuran Çiller, bu şirketlere finansörlük yapıyor. AYTAÇ'a şu kadar milyar, MARSAN'a şu kadar 
milyar finasörlük yapıyor. Peki, bunlar zaten mal beyanında da gösterilmemiş. 

Tek kuruş olsa girişinizi, çıkışınızı, alacak ve borçlarınızı göstereceksiniz. Şimdi bakıyorsu
nuz, bu şirketin yarım yamalak uzmanlarca -sizin deyiminizle "bakamazsınız, edemezsiniz" diye 
komisyon üyesi arkadaşlarımızı da azarlamıştınız- bakmışlar, bunlar bulunabilmiş. Bunların kay
nağı ne; bunların kaynağı gösterilemiyor. 

Bolu'da inşaatta kaç para harcadınız diyoruz. "4 milyar" arkasından bir şey yapıyoruz, biz in
şaatlarla ilgili Bolu Valiliğine yazı yazıp, bunların durumu nedir, ona göre bunların metrekaresi 
belli falan bir sonuç; bir ikinci bir yazı geliyor 8 milyar ... 

BAŞKAN - Sayın Ergül onları vereceksiniz hep... 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bitiriyorum, bitiriyorum efendim, rica ederim Sayın Başkanım. 

Bu konuşmamı da müdahale edip kesecekseniz... 

BAŞKAN - Buyurun; daha konuşacak... 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Rica ederim efendim, zaten başta bir yanlışlık yaptınız kararınız 
belli, diyorsunuz ki, "Siz muhalefet şerhi" yazınız. Rica ederim... 
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Şimdi, bakınız, Kuşadası'na soruyoruz, Suna Pelister'e alınan çiftliğe 3 milyar. Şimdi, bize, 
Komisyona verilen bilgiler yanlış ona gelmek istiyorum. MARSA'daki hisseleri, kişisel hisseleri
ni satıyorlar 2,2 milyar lira alıyorlar, bunun mal bildiriminde beyan edilmesi lazım; soruyoruz, mal 
bildiriminde beyan etmemişler, yok. MARSAN'la ilgili bilgileri yüzde 100 sahipler, MARSAN'ın 
sahip olduğu yüzde 100 sermayesini YCD Firması var, onlara bu 925 transferle ilgili olaylar hep 
beraber cereyan etti, 100 bin dolarlık sermaye için 925 bin lira. Tekrar soruyoruz, tevil edici, tat
min etmeyici bilgiler veriyorlar ve bakınız uzmanlarımız çıkardı; nasıl çıkardı, resmî tapu kayıtla
rında aksi sabit oluncaya kadar geçerli kabul etmek durumundayız. Uzmanlar gayrimenkul hare
ketlerini -ki, biz de baktık, ben de baktım- çıkardılar. Mal bildirimi esası içerisinde. Girenleri çı
kanları... Olabilir, 50 milyara alırsınız da tapuda 5 milyar gösterilmiş olabilir veya 30'a satarsınız 
da onu gösterebilirsiniz o ayrı bir olay; ama, bu beyanları tapu kayıtlarındaki bu beyanları doğru 
kabul ederek resmî belgeleri aksi takdirde geçerlidir. 

Bir tablo çıkardık mal olarak kalanlar muhterem merhum validelerinden belli duruyor gayri-
menkulleri; iki tane gayrimenkul çıkmış elinden. İki gayrimenkul çıkmış. Annesi merhum çok var
lıklı olarak yastık altında -halkımızın deyimiyle- milyarları bırakmış... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Merhume... 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Merhume; soruyoruz bunları "Efendim, bunlar yastık olabilir" 
bu maldaki merhumeden kalan malları 1996 yılının Mayıs ayının 15'ine kadar, mal varlığındaki ar
tışlarına kaynak gösteremez. Çünkü, bakınız, 15.5.1995'te mal beyanı vermiş; oraya kadarki artış
larına annesinin mal varlığını kaynak gösteremez; çünkü onu repoya yatırmış. 

İki, 25 milyarı da kaynak gösteremez... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Birkısmmı televizyonlardan dinleyebiliriz. 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - İzin verin. 

25 milyarı da kaynak gösteremez; onu da çünkü yeni satmış. Şimdi bakınız, bütün bunları so
ruyoruz. Bize verdiği cevapta mal varlığındaki fazlalık kaynağı gösteremiyor, sırıtıyor, açık. Res
mî belgeler açık, "Efendim, ben bunu..." diyor, hiç şimdiye kadar bahsetmedi 25 milyara sattığı bir 
villasının kaynak olduğunu söylüyor. O villayı da sattığı 1996 yılında; o da, gayrimenkul artışları
na ve menkul artışlarına Özer Uçuran Çiller'in finahsörlüğüne kaynak olamaz. Bolu'ya, Kuşada
sı'na harcadıkları inşaat paralarının kaynağı olamaz. 

Bakınız, Sarıyer'deki arsaların nasıl alındığı, nasıl imara açıldığı onlara girmek istemiyorum; 
ama bakınız, yalnız oradaki arsaların 260 bin metrekareye 300 bin metrekareye yakın arsaları var. 
Allah daha çok versin, 300 dönüm yapar bu. Oradaki arsaların yalnız 50 bin metrekaresini imara 
açtırdıktan sonra, 50 bin metrekaresine inşaat izni alıyorlar ve oraya yapılan 104 tane lüks villanın 
30 tanesi kendilerinin ki, bugün fiyatla 100 milyar bir villanın değeri olduğu emlakçılarca söyleni
yor, 32 tane büyük lüks daire var ki, onları da beyan etmemiş, 16 dairenin de fiyatıyla birlikte, yal
nız oradan miktar olarak 5 trilyon bir mal varlığında bir artış yani bu böyle. Yani öyle kurdukları 
inşaat karşılığında site gibi daha 5-6 tane site verecek oradaki yalnız mal varlığı bugünkü rayiçle 
30 trilyon. Yalnız mütevazı rakamlar söylüyorum. Bu şeydeki gelen beyanlardan yalnız 50 bin met
rekaresini imara açmışlar 104 tane lüks ve 32 tane apartman dairesi çıkıyor lüks. 
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Şimdi bakınız, 20 sene önce diğer mal varlıklarını da düşünürseniz, 40 trilyona yakın servet. 
Bunun bir kaynağı olmak durumunda 20 sene önce 40 cente bir kola içme parası olmadığını ifade 
edenlerin, 20 sene sonra 40 trilyon servet sahibi olmuş olmalarını nasıl izah edeceğiz? İzah etmek 
durumundalar. Bakınız... ' - • . . ' . ' 

SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bakınız, şimdi, burada anlatmak istediğim şu bir hukukçu ola
rak: Yasadaki anlatımıyla mal varlığında mamelekinde, gayrimenkulde, menkulünde farklılıklar ve 
geliriyle mütenasip olmayan resmî kayıtlara göre olağanüstü artışlar var. Yasa diyor ki, "Bunu ne
reden buldun? Sor" bunun da karşısında Türk Ceza Kanununda ve mal bildirim yasasında cezalar 
tadat edilmiş. 

Buradaki sorduğumuz sorularla ilgili olarak gelen yanıtların tahrifatları geçen kez Yüce Ko
misyona getirmiştim. Bunlarla ilgili kaynağı, belgeleriyle açıklama durumunda ve öyle görünüyor 
ki, bu Komisyonun bütün bazı arkadaşların engellemelerine rağmen, özellikle sizin tutumunuz Sa
yın Başkan, engellemelere rağmen, bulunabilen belgeler Sayın Tansu Çiller'in, Özer Uçuran Çil-
ler'in ve reşit Mert Çiller'den oluşan ve reşit olmayan Berk Çiller'den oluşan Çiller ailesinin mal 
varlığında, Lütfü Esengün ve 62 arkadaşının belirttiği şekilde, onlardan daha da vahim ve bu mal 
beyanındaki artışları gizlemeye yönelik davranışlarını Komisyona da verdikleri belgelerle sürdür
müşlerdir. 

Bu gelen belgeler karşısında Sayın Özer Uçuran Çiller ile Tansu Çiller'in mal bildirimindeki 
olağanüstü artışların kaynağının meşru, yasalara uygun, genel ahlaka uygun edinilmediği ayan be
yan açıkçacık görünüyor. Komisyonumuzun görevi bir fezleke hazırlamaktır. Komisyonumuz bu 
görüşüyle Yüce Genel Kurula, Parlamentoya başvuracak, Komisyonumuzun bu raporu üzerinde ni
haî kararını Meclis verecektir ve yargılamayı da Yüce Divan yapacaktır; ama, şimdi, bütün bunla
rı yapabilmiş olmak için bugün bir hazırlıkla gelinmiş olması gerekiyordu/Uzmanlar da çalışma 
yaptılar, biz de çalışma yapıyoruz. Siz şimdi de "görüş bildirin" diyorsunuz; ama, bütün başından 
beri bu konularda farklılıklar olduğu, artışlar olduğu, Özer Uçuran Çiller ve Tansu Çiller'in, yasa
lar aykırı mal edindikleri kanaati, belgeleriyle birlikte, yalnız kanaat değil, tam bir vicdanî kanaat 
bende oluştu. 

Sanıyorum ki, bu Komisyonun bugünden sonra da 22'sine kadar rapor yazımı sürecek öyle an
laşılıyor. Ben, tam bir vicdanî kanaatle, baruda daha birçok olay var, detaylarına giremiyorum; hep
sini görüşüm olarak rapora sunacağım, rapor ekinde yayınlanacak. Tansu Çiller'in, Kanuna, genel 
ahlaka aykırı mal edindiği ve yasada belirtilen, maddelerde belirtilen gerçeğe aykırı bildirimde bu
lunduğu, eksik beyanda bulunduğu nedenleriyle, Yüce Divanda hesap vermesi, yargılanması görü
şünde olduğumu belirtirim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ergül. 

Buyurun Sayın Namoğlu. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar... 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Namoğlu. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - ...Bu dört ay gibi bir süre içinde.... 

YUSUF NAMOGLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, dört ay gibi bir süre içinde çalışmalar 
yaptık. Bu çalışmalarda böyle bir mal varlığının yurtiçi ve yurtdışı ayak bağlarının olduğu bir ko
nuda, dört ayın yetmeyeceği bir gerçekti. Bu bakımdan, zaten, bu noktaya geldiğimiz şu noktada, 
araştırma ve soruşturulması gereken konuların var olduğu ve dolayısıyla da bazı konulara da açık
lık getirilmediği ortadadır. Bunlarla ilgili birçok bölümünü tutanaklara geçirmiştik. Biraz evvel de 
bir tane somut örnek olarak söylüyorum. İşte 25.12.1996 tarihinde Sayın Özer Uçuran Çiller'e ya
zılan bir yazı vardır, oysa Sayın Özer Uçuran Çiller, GCD Şirketinin hem sahibi, hem Yönetim Ku
rulu Başkanıdır. Böyle bir yazıya bu belgelerin kendinde olması gerekirken, çok kısa sürede cevap 
vermesi gerekirken, bunun dışında olan bazı konulara cevap verilmiştir; ama, maalesef, GCD'nin 
2 milyon 825 bin doları hangi bankadan, hangi tarihte, ne şekilde aldığına dair bir belge Komisyo
numuza şu dakikaya kadar ulaşmış değildir. 

Buna benzer dinlenmesi gereken kişiler vardı, onlarla ilgili önergeler verildi. Ayrıca başka 
önergeler verildi; maalesef, Meclis İçtüzüğü de çiğnenerek, bu önergeler, üç toplantıda gündeme 
alınmadı, hatta, bir tane somutu, defter kayıtlarına, Komisyonun defter kayıtlarına, bizzat benim 
kayda geçirerek verdiğim önerge vardır. O önergeyi Başkan olarak gündeme almak mecburiyetin-
deydiniz; ama, maalesef, gündeme almayarak, İçtüzüğü çiğnediniz. Tabiî ki, Başkan olarak yalnız 
siz değil, bir gün Başkanlık yapan Sayın Başkan Yardımcısı da, aynı şekilde, önergeleri gündeme 
almayarak, ki, İçtüzükte açık, net şekilde "Komisyon gündemine hâkimdir, Komisyon istediği gi
bi, gündemi değiştirme hakkına sahiptir" bu hakkı dahi kullandırmamıştır. Buna benzer birçok şey
leri yaşadık. 

Şimdi, konunun özüne geçiyorum. Özüne baktığımızda, tabiî ki, mal bildirimleri 1991'den 
1996'ya kadar elimizde olan mal bildirimleri vardır. 1991'de verilen mal bildiriminde, 1993'te ve
rilen mal bildiriminin eklerinde bakıldığı anda, sonradan defter kayıtlarından da gördük ki, birta
kım borçlar verilmiş, paralar verilmiş. Bu paralar hiçbir yerde gözükmemektedir. Gözükmeyen bu 
paralar nereden gelmiştir ve dolayısıyla, mal bildiriminde gösterilmemiştir. Bu da açık ve net şe
kilde gösteriyor ki, Mal Bildirimi Yasasının 3628 sayılı Yasaya göre ihlal edilmiştir, suç işlenmiş
tir. Bu, açık, somut olan bir harekettir. Bunu arkadaşların görmemesi diye bir şeyin olmasını kabul 
etmek mümkün değildir. Ki, bunları açtığınızda bakarsanız, bu şirketlere 91, 92, 93, 94 ve hatta 
94'ten sonra bu borçlar gösterilmeye başlanılmıştır; ama, 94'e kadar bu paralar nereden, ne olmuş
tur belli değildir; ama, borç verilmiştir; para ortada yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, malların da bazıları şeylerde göstirilmemiştir. Bununla ilgili ör
nekler de vardır. Sonradan beyannamelere ek olarak verilmiştir veya geç olarak verilmiştir. Men
kuller üzerinde yine Komisyonumuzun araştırıp, soruşturup çıkardığı bazı rakamlar vardır; rakam
lardan sonra alınan cevaplar da "evet, ben, bunları, verdim" denmektedir; oysa, mal bildirimlerin
de bunlar verilmemiştir. Oysa, yine yasa açıktır. Maaşının 5 katını geçen her türlü hareketin bir ay 
içinde beyannameyle bildirilme mecburiyeti de vardır; bunlar ihlal edilmiştir. 

Yurtdışındaki malların kaynağı son dakikaya kadar, bugüne kadar, benim kafamda netleşme
miştir, benim gibi arkadaşların da hafızasında netleştiğine de inanmıyorum. Çünkü, 100 bin dolar 
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sermaye deniliyor; "daha önce 925 bin dolar sermaye transferi yapıldı" deniliyor; 100 bin dolar ol
duğu söylenen sermaye ortaya çıkınca bu sefer dönüşte sermaye artırımlarıyla geliyoruz diye böy
le birtakım aldatıcı beyanlarla da karşılaşmaktayız. 

Tabiî ki, buna benzer malların ve menkullerin 91'den sonra da çok arttığı görülmektedir. Di
ğer konuşan arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, oysa vergi kayıtlarına bakıyoruz gelir yok kayıt
larına bakıyoruz gelir yok; maaşa bakıyorsunuz, bankada blok halinde duruyor; başka bir gelir yok. 
Bu gelirler olmadığına göre, bu mallarda nasıl artış meydana geliyor; bunu anlamak mümkün de
ğil tabiî. Dolayısıyla, neticede, ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Zaten, verilecek olan ra
porda, herkes görüşlerini orada belli edecektir; ama, açık ve net şekilde, 3628 sayılı Yasaya ihlal 
vardır, bu somuttur; bunun dikkate alınarak, raporum ve görüşüm o şekildedir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Namoğlu. 

Buyurun Sayın Uluğbay. 

HİKMET ULUĞBAY (Ankara)-Teşekkürler Sayın Başkan. 

Biraz sonra, vicdanî kanaatimi sizlere arz edeceğim. Bu vicdanî kanaati nasıl aldığımı, sizle
re, kısaca açıklamak istiyorum. 

Bize, Komisyonun birinci gününden itibaren sunulan her belgeyi, teker teker inceledim; bu ko
nuda fikin beyan eden arkadaşlarımı sonuna kadar dinledim. Bu çerçevede yaptığım bazı saptama
lar var: 

Birinci olarak; Amerika Birleşik Devletlerindeki Sayın Çiller'lerin sahip olduğu konut, mal 
bildiriminde, 1991 yılında verilen mal bildirimine dahil edilmemiştir. Daha önceki oturumlarda da 
açıkladığım gibi, beş ay sonra, bir fotokopi, daha doğrusu faks çekilmek suretiyle dahil edilir du
ruma gelmiştir. 

1991 sonundaki mal bildiriminde yoktur Amerika'daki mal; beş ay sonra 1992 Mayısında bil
dirilmiştir. 3628 sayılı Kanun çok açıktır. Buna göre, 6 nci madde der ki: Mal bildiriminde önem
li bir değişiklik olduğu takdirde, bir ay içinde bildirilmesi gerekir. Bu mal, 1991'den önce edinil
miştir. 1991 'de unutulmuşsa, pekala bir ayrı mal bildirimi verilmek suretiyle, bu deklare edilebilir
di. Bu yöntem izlenmemiş; bunun yerine, şu anda, Komisyonun yeteri kadar tahkik etmediği için, 
nasıl olduğunu bilemediğimiz bir sayfa, yazılım karakterleri farklı, imza farklı, numarası yok ve 
üzerinde, ilk defa beyanı olan bir kâğıt eklenmiştir. 

Bu uygulama, Türk Ceza Kanununun 347 nci maddesinde tanımlanan bir fiildir. Aynı şekilde, 
bu belgenin bu şekilde verilmesi, 3628 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki "Gerçeğe Aykırı Bil
dirimde Bulunma" yani, 30.11.1991 tarihli mal bildirimi, gerçeğe aykırı bir mal bildirimidir; çün
kü, daha sonra, beş ay sonra, bir kâğıt eklenmek suretiyle düzeltilme yoluna gidilmiştir ve aynı za
manda 3628'in 13 üncü maddesindeki mal gizleme eylemini de oluşturmuştur. 

Aynı şekilde, Bay Özer Uçuran Çiller'in 1991-1994 arasında Marsan'a verdiği borçlar, mal 
bildiriminde yer almamıştır. Bu bildirilmeyen değerler, maaşların ve diğer gelirlerin kat ve kat iize-
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rindedir. Dolayısıyla, 3628'in tanımladığı 6/d maddesine göre, önemli bir mal değişikliğidir. Bu
nun bildirilmesi gerekirdi; bu da bildirilmemiştir. Dolayısıyla, mal bildirimleri, sağlıklı, sahih ve 
doğru yargıya sevk edecek nitelikten uzaktır, ki, 1994 sonu itibariyle, Marsan'a verilen para 6,4 
milyar liradır ve bu eylem de, 3628 sayılı Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde tanımlanan 
"Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma" ve mal gizleme fiillerini oluşturur. 

Altını çizmek istediğim diğer bir husus; Yeşilyurt Turizm Anonim Şirketindeki hisse sayısı 
konusunda yanlış bildirimde bulunulmuştur. Bu hisselerin yanlış bildirimde bulunulması farklı; bu
nun, bir servet gizleme olup olmadığının ayrıntılı bir inceleme sonunda tespit edilebilmesi müm
kündür. Bu ayrıntılı incelemeyi yapma fırsatını bu Komisyonda bulamadık. 

Kendisinin satış ve kat karşılığı anlaşma ile devrettiği 30/104 araziye ilişkin bölümde yaptığı 
açıklamalarda mal bildirimleri de gerçeğe aykırıdır; çünkü, bir defa, inşaat hakkı değildir bu. Mü
teaddit yerlerde de kullanıldığı gibi bu, inşaat hakkı değil, kat karşılığı devir ve artı nakit karşılı
ğında arsa satışıdır; çünkü, biraz sonra açıklayacağım onun ne şekilde olduğunu. Detayına girmi
yorum, hepimiz biliyoruz, neler sağlanmıştır. Ancak, eski Başbakanın bize verdiği bir cevapda, 
8 Ocak 1997 tarihli savunmasına ekli cevaplar kısmında şunu söylemiştir: "30.11.1991-30.9.1993 
dönemi, bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı, Metin Aşık'a satılan ve kat karşılığı 
anlaşmasıyla alınan 2,5 milyar liranın değerlendirilmesidir." Dikkat ederseniz, kendisinin kullan
dığı tabirdir, ben kullanmıyorum "servet artışımızın en önemli kaynağı." Bu 2,5 milyar lira alındık
tan sonra, bu değerdeki bir şey, bir mal bildirimi verilmek suretiyle, mal bildirimi verilmesiyle yü
kümlü olan mercilere bildirilmemiştir; bu eylem de, 3628 sayılı Kanunun 12 ve 13 üncü maddele
rindeki'eylemleri tanımlamaktadır. 

Aytaç Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketinde sahip olunan hisseler gizlenmiştir; çünkü, 
mal bildirimlerine bakarsanız, bir tarihte, mal hareketleri, hisse senetlerinin hareketlerini izlersek, 
6 374'e kadar ulaşır hisseler -doğrudan doğruya Bay Özer Çiller'in sahip olduğu- bunlar, mal bil
dirimlerinde 1 847 olarak gösterilmiştir. Bu durumda, eski Başbakan, hisse sayılarını noksan gös
termek suretiyle, 3628 sayılı Kanunun 12 nci ve 14 üncü maddelerindeki "Gerçeğe Aykırı Bildiri
minde Bulunma" ve mal gizleme fiillerini işlemiştir. 

Sayın Başbakan, kendisine sorulan servetinin kaynağını açıklama konusunda açıklama isten
diğinde, 25 milyara satılan bir villadan elde edilen geliri ifade etmiştir. Bu belgenin diğer özellik
lerine biraz sonra değineceğim; ancak, eski Başbakan, eğer bir villanın satışından 25 milyar lira el
de ettiyse; yine, bunu 3628'in 6/d sine göre, bir ay içinde bildirmek durumundaydı; böyle bir mal 
bildirimi yoktur. Bu nedenle de, 3628 sayılı Kanunun 12 ve 13 üncü maddeleri çerçevesinde, ger
çeğe aykırı bildirimde bulunmuş ve mal gizleme fiilini işlemiştir. 

Harcamaları konusuda Komisyona yeteri bilgileri vermemiştir. Dolayısıyla, harcamalarının 
gerçek boyutu konusunda, Komisyon, bir kanaat edinip, bir değerlendirme yapabilecek boyuta gel
memiştir; detaylarına girmiyorum. Dolayısıyla, bu tutumuyla, harcamalarını bildirmemek suretiy
le, 3628 sayılı Kânunun 4 üncü maddesinde ifade edildiği gibi, genel ahlaka uygun olarak sağlanan 
gelirlerle yapıldığını servetinin kanıtlama fırsatını kullanmamıştır. * • 

Biraz önce ifade ettiğim gibi, ben, başlangıçta da Komisyona, mal bildirimleri arasındaki fark
ların izahının Komisyonun görevi olduğunu izah etmiştim; çünkü, haksız mal edinme fiili çerçeve-
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sinde -4 üncü maddeye göre 3628'in- bunlara bakmamız gerekiyordu ve ben bunları başlangıçta 
sunduktan sonra, en son 8 Ocak tarihinde, bize akan bilgiler çerçevesinde revize edilmiş şeklini za
tı âlinize sundum ve Sayın Çiller'lere sundunuz. Kendilerinden gelen yanıtlarda, benim iddia etti
ğim, haksız mal edinmeleri ortadan kaldıran hiçbir açıklamaları yoktur. 

Bu çerçevede, 30.11.1991-30.9.1993 tarihli mal bildirimlerinin karşılaştırılması sonucunda 
3,2 milyar liralık, karşılığı izah edilemeyen mal artışı vardır. Bu tutara karşılık, mal varlığı 3628 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan "Haksız Mal Edinme" kapsamına girmektedir; izah 
edilememiştir. ' 

Bu dönemde, Marso'nun hisselerinin satıldığı beyan edilmiştir. Marso'ların hisselerinin satı
şındaki kaynaklarda 9 milyara, şirketteki ailenin payları da 2 milyara satılmıştır. O tarihte zarar 
eden bir şirket ve birikimli zararı 1992 sonunda 2,4 milyar lira olan bir şirket, bu kadar primli sa-
tılabilmesini, gerçek değerini araştırabilmek için, ben, Komisyona sözlü olarak müteaddit kereler 
Marso'nun satış tarihindeki net aktif değerinin hesaplanmasını istedim; bu hesaplama yapılmadı. 
Dolayısıyla, gerek Marsan için 9 milyarı gerekse de aile için 2 milyarı gelir olarak kabul edebil
mekte ciddî tereddütlerim vardır. • ' . . . " « 

İkinci olarak, 30.9.1993 ve 21 Ocak 1995 tarihli mal bildirimlerinin karşılaştırılması sonucun
da vardığım ve kendisine de ifade ettiğimiz yaklaşık 7,2 milyar liralık kaynağı belirlenememiş mal 
varlığı artışı vardır. Bu tutara karşıt, mal varlığı, 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımla
nan "Haksız mal edinme" kapsamına girmektedir. Bu arada, 170 bin doların transferi, Türkiye'de 
ödendiğine dair Sayın Özer Çiller'in Komisyonumuza yazılı beyanı vardır; fakat, dün bizlere da
ğıttığınız Bilger Duruman'dan gelen ve yine Özer Çiller'den gelen iki belge vardır. Her ikisi de, 
ödemenin filan tarihinde yapıldığını ifade ederler; yalnız, bu ödemenin -birincisinde olduğu gibi-
Türkiye'de ve Türk Lirasıyla yapıldığını açıklamıyorlar. Dolayısıyla, belgeler arasında bu ödeme
ye yönelik mübayenet vardır. Buradaki özellik, dolar olarak yapılması halinde, bunun yurtdışına 
transferinin de tetkik edilmesi gerekirdi. Dolayısıyla, son bildirimler, başlangıçtaki bildirimlerle tu
tarlı değildir. 

24 Ocak 1995 ve 15.5.1995 tarihli mal bildirimlerinin karşılaştırmasını yaptığımızda, bu dö
nemde de, yaklaşık 3,7 milyar değerinde, kaynağı belirlenmemiş mal varlığı artışı saptamış bulu
nuyoruz. Bu tutarlara karşıt mal varlığı, 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan "Hak
sız Mal Edinme" kapsamına girmektedir. 15.5.1995 ve 15.5.1996 tarihleri arasındaki mal bildirim
leri değerlendirildiğinde bulunan, karşılığı izah edilemeyen, yaklaşık değer 59,5 milyar liradır. Bu 
tutara karşılık, mal varlığı 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan "Haksız Mal Edin
me" kapsamına girmektedir. Bu noktada, Sayın Çiller, bu dönemdeki mal varlığı artışları için, vil
la satışından 25 milyarın gelir olarak kabul edilmesini ileri sürmüştür. Oturumun başında açıkladı
ğım gibi, gönderdiği belgenin sıhhatinden ciddî şüphe etmemizi gerektiren saptamalar yapılmıştır. 
Sağlığı bu derece şüpheli olan bir belgeyi, burada gelir olarak kabul edip, mal varlığı izahında ka
bul etmek mümkün görülmemektedir. 

Bütün, birinci mal bildiriminden son mal bildirimine kadar, toplam kaynağı tespit edilemeyen 
servet artışı 73,6 milyar liraya yakındır. Yalnız, bu miktarı tespit ederken, neye göre tespit ettiği
mizi de belirlemekte fayda var. Sayın Çiller'in sattığı malların değerleri, noterden tanzim edilmiş 
belgeler üzerinden rayiç bedellerdir. Buna mukabil, aldığı malların bildirimlere girişi, tapuda' ka-
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yıtlı değerlerdir. Eğer, bir tarafta, biz, rayiç bedeli alıyorsak, diğer taraftaki rayiç bedeli de almak 
durumundayız. Eğer, o rayiç bedeller bize bildirilmiş olsaydı, haksız edinim olarak tespit ettiğim 
73,6 milyar liranın çok çok ötesinde bir büyüklükle karşılaşabilirdik. O nedenle, konunun bu nok
tadaki zaafiyetini de ifade etmek isterim. 

Yine, bu mal bildirimi döneminde, Sayın Çiller, rahmetli validesinden kendisine intikal eden 
570 bin dolar ve 690 bin DM'm nezdinde muhafaza edilmesi konusundaki suallerimize cevap ver
memiştir. Değerli arkadaşlar, bu iki dövizin bugünkü değeri, Merkez Bankasının döviz alış kurla
rından hesapladığınız takdirde, 111 milyar liradır. 111 milyar liranın evde muhafaza edilmesi, gü
venlik açısından, enflasyonun yüzde 80'lerde gezdiği bir ortamda artı döviz olarak dahi değerlen
dirdiğiniz takdirde, bankalarda getireceği boyutunu aldığınız takdirde, güvenlik boyutunu da bir 
arada düşündüğünüz takdirde, izah edilebilir bir durum değil ve unutmayalım ki, Sayın Çiller'e bu' 
tevarüs ettiği andan itibaren, annesi gibi evde korumamıştır ki, Başbakanlık konutu bir polis ordu
suyla korunurken, hemen nakde çevirip, repo hesabına yatırmıştır. Kendisinde güvenlik duygusu 
bu derece güçlüyken -annesinin- bugünün değeriyle 111 milyar liraya tekabül eden bir varlığı ev
de muhafaza etmesi, aklın, mantığın, havsalanın ve vicdanların kabul edebileceği bir durum değil
dir. Dolayısıyla, bu değerle ilgili olarak, 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde değer
lendirilecek bir fiil olarak algılamamız gerekir; bu, 4 üncü maddeye girer. 

' Bütün bu tespitlerin ötesinde, Komisyona gelen bilgiler, bize, bazı konularda, suç duyurusun
da bulunma yükümlülüğünü yüklemiştir. Nedir bu suç.duyuruları: 

Amerika'daki şirkete yönelik sermaye ödemelerinin, sermaye ödemeleri olmadığı, en sonda 
gelen yazılarla itiraf edilmiştir ve 100 bin dolarlık sermayenin de Bilgen Duruman'a ait olduğu or
taya çıkmıştır. Dolayısıyla, bankalara, Hazineye yapılan bütün bildirimler gerçeğe aykırı bildirim
lerdir. Komisyona daha önce yapılan bildirimler ve açıklamalar, gerçeğe aykırı bildirimlerdir; bun
ların, suç duyurusu olarak yapılması gerekir. 

Aynı şekilde, buna ilişkin Amerika'dan gelen belgenin tercüme edilip, bize gönderilişi -İngi
lizce metniyle birlikte- Bay Özer Çiller tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla, GCD'nin sahibi oldu
ğunu iddia eden, Marsan'ın sahibi olduğunu iddia eden bir kişinin, ekli evrakların sahih olup olma
dığını denetlemeden buraya göndermiş olması düşünülemez. Dolayısıyla, bilinçli olarak yanlış 
yönlendirmeyi hedef alan bir. bilgi gönderimi vardır; bunun da bir suç duyurusu olarak bildirilme
si gerekir, bu Komisyonun vazifesidir. 

Diğer bir husus, bu belgelerin bu şekilde bize gönderilmesi, evrakta sahtecilik kavramıyla, 
Türk Ceza Kanununun 347'deki fiilini de oluşturmaktadır. 

Aytaş'a ait turizm şirketindeki hisselerin bildirilmesi konusunda yanlış bilgi verilmiştir. Bu 
yanlış bilginin verilmesinin arkasında iki şey yatıyor: Turizm Bakanlığından bir izin alabilmek; bu 
izni alabilmek için, gerek o Bakanlığa gerekse bizlere yanlış bilgi verilmiştir. Bir çıkar sağlamak 
amacıyla, kamu otoritelerine yanlış bilgi sunulmuştur; bu, Türk Ceza Kanununun 347'sine girer ve 
en son olarak da, bize gelen 25 milyar liralık villa satışının belgesi hakkında kriminolojik araştır
ma yapıldıktan sonra, burada bir suç unsuru varsa, buna ilişkin de suç duyurusunda bulunmak du
rumundayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 



— 110 — 

Bütün bu bilgilerin ışığında, hepimizin önüne gelen, benim vardığım sonuç şudur: 3628 sayı- • 
lı Kanunun 4,12 ve 13 üncü maddelerine aykırı fiiller vardır. Haksız edinim ortaya çıkmıştır ve bu
nun, biraz evvel söylediğim gibi, en mütevazı boyutu 73,6 milyar liradır. Bu, 3628 sayılı Kanunun 
14 üncü maddesi kapsamına girer; çünkü, o Kanun der ki, 4 üncü maddeye göre haksız bir mal 
edinme ortaya çıktığı takdirde, 14 üncü madde uygulamasına girer. Dolayısıyla, bizim önümüze ge
len önergedeki 12, 13 ve 14 üncü maddedeki bütün fiiller işlenmiş durumdadır. Bu, biraz evvel arz 
ettiğim hususlar incelendiği sırada, bu mal ediniminde, eski Başbakanın ve Devlet Bakanının nü
fuzunu kullanıp kullanmadığı, görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ortaya çıkarılabilirdi, araştır^ 
ma fırsatımız olsaydı ki, o araştırma yapılsaydı, belki önergedeki 240 inci madde değerlendirilme
sine de bizi götürebilirdi. 

Bütün bu boyutlar çerçevesinde vardığım kanaat, karşımızda, müteaddit kere.sorulmasına rağ
men, kaynağı izaha edilemeyen bir servet artışı vardır. Dolayısıyla, bu servet artışının izah edilme
si gerekir ve bu iş için, gerekiyorsa, ilgili yerlere suç duyurusunda bulunmamız lazım ve bu bağ
lamda da, Sayın Çiller'in önergede öngörüldüğü gibi, Yüce Divana şevki gerektiği kanaatine var
mış bulunuyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Erdir. 

BAŞKAN - Sayın Erdir'i dinleyelim. 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli milletvekili arka
daşları; ben, genel olarak bazı konulara değinmek istiyorum. Zira, sayın milletvekili arkadaşlarım 
ayrı ayrı üzerinde durdular. Özellikle, peşinen, şunu belirteyim ki, bize gelen yazılı evraklarda be
yan edilen hususlar, bildirilen hususlar tahrifata uğramış, değişiklik yapılmış, noksanlıklar var ve 
de kasıtlı değiştirmeler var; bu açıdan, bunların -bazılarının gayet tabiî, bazıları da doğru- bazıları
nın yalan beyana girdiğini, peşin peşin arz etmek isterim sözümün başında. 

Şimdi, ben de, aynı şekilde diğer milletvekili arkadaşlarım gibi, Sayın Çiller'den yazılı soru
lar sordum. Zannettim ki, gerçekten bazı konular açıklanacak, ben de bir çözüm getireceğim. İna
nınız, son onbeş güne kadar, okuduğum şeylerden, herhangi bir şekilde, uzun boylu; tabiî mübayc-
netler var, ayrılıklar var; fakat, belki kusur addedilir diye düşündüm, bir kanaate varamıyordum; 
fakat, en son gelen belgeler, son 10-15 günde her şeyi olduğu gibi değiştiriverdi. 

SABRI ERGÜL (îzmir) - Bir hafta daha olsa neler gelecek... 

MAHMUT ERDİR (Devamla) - En basiti, Amerika'daki şirketin sermayesiyle ilgili oldu ki, 
veçhe değişti. 

Gerçekten, bizden evvelki komisyonun Amerika'da yaptığı araştırmayı hep merak ettim dur
dum; fakat, elimize 3,5 milyon dolarla 4,5 milyon dolar arasında, bunların değerlerinin olduğu be
yan ediliyor; bir komisyoncuya sorduk dediler. Amerika'da bu tür şeylere cevap verilmiyor dedi
ler. Aynı kanaatte değilim; kesinlikle, oradaki kaynağın başta nasıl yaratıldığı şüpheler içerisinde 
bende/Amerika'ya gidilseydi, Parlamentonun yetkisiyle gidilseydi, milletvekili sıfatıyla gidilsey
di, ilgili yerlerden, pekala bu register ofislerden, nerede kayıtlı ise, her yerden, bunlar da onlar da 
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verirlerdi. Özellikle, Amerika'da, hiçbir şeyi de, tam tersine gizlemezler. Bazı ticarî sırlar vardır, 
onun dışında her şey ayan beyan meydandadır, buyurun derler, alın derler, hiçbir çekinceleri yok
tur. Velev ki, vergiye taalluk eden bir şey varsa, oradaki yergi kadar mukaddes olan bir şey de, hiç
bir gizlilik yoktur ve apaçık buyurun derler, verirler; yani, bu kadar da emindim ve ben, şahsen ha
yıflandım; biz, neden Amerika'ya gidip de, bunu da bir tetkik etmedik diye. 

Bakıyoruz ki, kaynak olarak, 925 bin doları transfer ettik, doların akibeti belli oldu. Biraz ev
vel Sayın Uluğbay da uzun uzun belirttiler, diğer arkadaşlarım da söylediler. 100 bin dolara karşı 
925 bin hileli bir transfer, tamamen aldatmaca; artık, suç duyurulan nasıl olur, Komisyonumuz na
sıl karar alır; ona bir şey diyemeyeceğim; fakat, ayan beyan suçlar birbirini takip etmeye başlıyor 
burada baktığımız takdirde. 

Şimdi, bir de miras meselesi var. Ben de sormuştum mirası. Cevabı da merakla bekledim; 
"maksatlı sorulduğu için buna cevap vermiyoruz" gayet tabiî ben'de maksatlı sordum, inanınız, 
maksatlı sordum. Yani, bu kadar yastık altında bu para tutulmaz. Benim bir tane ablam var, tek kat
lı evi vardı İzmir'de; inanınız, hırsız ikide bir de geliyor, kadıncağız korkuyor, evi verdik, güzel bir 
villaydı, daireye verdik mecburen, aman emniyete alalım diye; iki kuruş filan da parası var, yok de
ğil yani. Ama, bu kadar para yoktu; 570 bin dolar, 690 bin DM, 880 tane çil çil cumhuriyet altını; 
yani, güzel... Bütün bunlar olabilir, miras da kalabilir, inanınız; fakat, yine sorduğumuz sorularda 
masraflarını sordum, "bazı masraflarınız var, bunları nasıl karşılıyorsunuz" dedim. 2 tane yatı var; 
2 tane yatın, bırakın marinadaki masraflarını, 2 tane adam tutsanız, nereden baksanız 20 milyon
dan, ayda asgarî, oda kaçak çalışırsa, 40 milyondur. Bir yıllık giderini düşündüğünüz zaman, yarım 
milyar para eder. Bütün şirketler, hepsi zararda. Bir iki tanesi kâr etmiş, 25 milyon diyor, o da kâr 
dağıtmamış; o zaman bana bir kuruş gelir yok. Gelir yok da, ben bu gayrimenkulu nasıl ediniyo
rum... Gayrimenkullerin iktisap değerlerine bakıyorsunuz, 1 milyarı geçen yok doğru dürüst; 1 mil
yar, 2,5 milyar, hep böyle, arada tabiî. Ondan sonra, benim kaynağım olmadığına göre, bunları 
neden böyle alıyorum; bir de çok düşük bu değerler, bütün samimiyetimle söylüyorum ve Sayın 
Köymen değindiler, bir kuruş vergi yok, hakikaten vergi yok. O zaman zarar da zaten şirketler, kâr 
dağıtımı da yok, bir kuruş gelir yok; fakat, biraz evvel yine değindiler; bankadan alman parayı 
çekiyorlarmış, siz neyle geçiniyorsunuz; yani, akıl var, mantık var. Gelir-gider farkını hep oraya 
koyalım dedik; tabiî, bidayette başladı bu şeyler. Efendim, mal beyanları teker teker cetvele dök
müşler eksik olmasınlar, gayrimenkuller, menkuller, ayrı ayrı fi|an... İyi güzel de, aradaki farkı 
bulabilmem için, ben bir gelirlerimi bileyim; nasıl bunu tasarruf ederek, iktisap edebiliyorum; onu 
göreyim; gayet normal, makul diyeyim. Kaynak yok, iktisap var. Yani, o zaman, siz, kesinlikle vic
danî bir kanaate vardığınız zaman, bu mal nereden çıktı diyorsunuz; hakikaten bu mal nereden çık
tı?! Tereddütler içerisindeyim. Hiç de şüphem yok, bu kadar bariz olaylar olduktan sonra, yine bir 
değerli arkadaşım bahsetti "biz hâkim değiliz" dedi; ama, devletin en son bize verdiği imkânlarla 
her şeyi soruşturabilecek yetkilere haiz bir kuruluşuz; yani, burada Komisyon olarak böyleyiz; 
ama, bu konuların, bir noktada savcılığını yapıp, müzekkeresini verip, Yüce Divanda, hâkimin 
önüne buyurun diyebileceğiz mehaz olarak. Bu mehazların üzerinden adım adım gidildiği takdir
de, Yüce Divanda da, bu mallar, tıkır tıkır nasıl alındıysa, verilir. 

MAHMUT ERDİR (Devamla) - Sayın Yılbaş, bütün samimiyetimle söylüyorum şunu şöyle 
bilin, ben hayatta hiç kimseyi karalamadım ve şerefsizlikle itham etmedim. Daima, kişilere iyi bak-
mişımdır, insanları sevmişimdir, herkesi sevmişimdir. 
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MAHMUT YILBAŞ (Van) - Biz de aynı karardayız. 

MAHMUT ERDİR (Devamla) - Bunu böyle bilin; eğer, böyle, sizi, yanlış anlayacak bir tarz
da yönlendirdiysem sizden özür dilerim; bunu böyle kabul edin. Heyecanıma verin, tekrar ediyo
rum. 

Şimdi, bu şartlar altında, kendi değer yargılarıma vurduğum takdirde, kesenkes Yüce Divan
da yargılanıp olayların meydana çıkması gerekir ve zaten, karar organıdır; karar organı karar 
verecektir ve ben, çok samimî olarak itiraf ediyorum, tekrar sözüme dönüyorum, ben Çiller olsay
dım, beni Yüce Divana sevk edin derdim, yani, alnım açıksa, değilse, gayet tabiî ki, Komisyonun 
takdirine bırakırdım, yine bunu tekrar ediyorum; ama, hiç kimseyi itham etmiyorum, Komisyonda 
buna gayet tabiî herkes vicdanî şeyiyle kullanıyordun O açıdan, bir sürçülisan oldu biraz evvel, ben 
tekrar özür diliyorum. ., 

Bu şartlar altında kesin kanaatim şudur ki, Yüce Divana sevk edilmesini uygun görüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erdir. 

Buyurun Sayın Pamukçu. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt)-Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yaklaşık dört aydır bu Komisyonda birlikte çalışıyoruz. 
Tabiî, bu çalışmalar bize birtakım dostluklar da kazandırmadı değil, bu bakımdan da ayrıca mem
nuniyetimi ifade etmek istiyorum. 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların, inşallah, hayırlı sonuçlar doğuracağına da inanıyorum. 

. Bu arada, çalışmalarımıza katkıda bulunan değerli bürokratlara da ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bu Komisyonun kurulduğu ilk gün -tutanaklardan da göreceksinizr yaptığım konuşmada ay
nen şunları ifade etmiştim; demiştim ki, bu önergeyi veren arkadaşların da belirttiği gibi beraatı 
zimmet asıldır. Yani, kişinin suçsuzluğu asıldır ve umarım ki, neticede kişinin, biz bu önergeyi de 
verirken de -hatta, şunu da ifade ettim- bu önergenin muhatabı olan Sayın Çiller'in Yüce Divanda 
yargılanmasından ve suçlu bulunmasından kesinlikle bir memnuniyet duyamayacağımızı da, tam 
aksine, bunun hem bizim için hem de ülkemiz için memnuniyetsiz bir durum olacağına inandığımı 
da ayrıca belirtmiştim ve hep şunu bekledim dört aydır; yine, ilk konuşmamda da ifade ettim, 
dedim ki, bizim hareket noktamız şu olmalıdır: Elimizde 1991 yılıyla bugünkü mal varlığı beyan
ları var, bu beyanlar arasındaki farkları tespit edelim, bunların kaynağını bizzat bunları edinenden 
soralım. Biz, birtakım yerlerden birtakım belgeler toplayacağımıza, baştan bunu yapalım demiştim; 
ancak, bu Komisyonumuzca uygun görülmedi, değişik kanallardan birtakım belgeler toplandı. 

Bir de, ayrıca, beyanda bulunulmayan, eğer varsa, mallan bunları da gerekli tapu dairelerin
den veya menkul bankalardan ve tapu dairelerinden beyan edilmeyen malı varsa onu da ayrıca or
taya çıkaralım demiştim ve bugüne kadar da bu görüşüm doğrultusunda hep şunu bekledim: Acaba. 
beyan edilen bu mal beyanları arasındaki farkın haksız olarak kazanıldığını belgeleyecek bir durum 
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ortaya çıkar mı, hep bunu bekledim. Ya da, beyannamede bulunmayan birtakım mallar ortaya çıkar 
da bunların kaynağı ortaya çıkmayabilir mi veya bunların kaynağını belirleyen bir belge, daha doğ
rusu belirleyemeyen bir belge ortaya çıkar mı da, biz baştan düşündüğümüzün aksine, Sayın Çiller'i 
Yüce Divana gönderebilir miyiz; çünkü, bunu baştan ifade ettim, dedim ki, biz Sayın Çiller'in Yüce 
Divana gitmesine razı değiliz; ancak, gerçekten, ortada iki mal beyanı arasında bir fark var da, bunun 
kaynağı izah edilemiyorsa, bunu belgeleyebiliyorsak, bu durumda da yapacak bir şeyimiz yoktur 
demiştim ve bugüne kadar da böyle bir belge bekledim. Ancak, bugüne kadar yapılan çalışmalar 
neticesinde mal beyanları arasındaki fark ile beyannamede bulunmayan, varsa, bunların kaynaklan 
nedir diye sorulduğunda bize gönderilen bilgilerden ve cevaplardan gördüğüm kadarıyla repo gelir
leri, muhterem validelerinden kalan miras ve değişik bankalardan, hem yurt içindeki hem yurt dışın
daki bankalardan alınan kredilerle aradaki farkın kapandığı kanaatine vardım. 

Bu durumda, tabiî, birtakım belgelerin sahte olduğu, yanlış olduğu, eksik olduğu şeklinde 
buradaki arkadaşlarımızın birtakım beyanları var. Bu beyanlar, benim konum değil. Ben hukukçu 
de değilim. Şunu da samimiyetle itiraf edeyim ki, dört aydır, buradaki hukukçu kardeşlerimizin 

, hukukî münazaralarını da zevkle dinledim, onu da ayrıca söyleyeyim. Fakat, hukukçu değilim. 
Ben, zanla da hareket edecek değilim; hatta, zannı galiple de hareket edecek değilim. Zannı galip 
dahi olsa beraatı zimmet asıldır ^sasını dikkate alacağımı baştan bildirdiğim için, hep kesin delil, 
belge bekledim; ancak, gördüğüm kadarıyla...Çünkü, Yüce Divanla suçlamak ağır bir sorumluluk
tur; evet, Yüce Divana göndermemek nasıl bir sorumluluksa, Yüce Divana göndermek de o derece 
ağır, vicdanî bir sorumluluktur. 

Şimdi, bazı kardeşlerimiz, efendim, iktidar muhalefet ayrımı şeklinde meseleyi ortaya 
koyuyorlar. Aynı şey geçerli; eğer iktidar için bir şey düşünüyorsanız muhalefet için de geçerli; ben 
böyle düşünmüyorum. Bir vicdan meselesi olarak bakıyorum. Bir eski Sayın Başbakanı Yüce 
Divana göndermek ne kadar vicdanî bir sorumluluksa göndermemek de o derece vicdanî bir sorum
luluktur, olaya bu şekilde bakıyorum ve zanlı galiple de olsa beraatı zimmet asıldır esasını benine 
seyeceğimi daha baştan söylediğim için, bu durumda, Sayın Hocamızın da mal beyannamelerinde"' 
gizleme var şeklindeki beyanlarını da, bilmiyorum, doğru olabilir; fakat, şunu araştırdım, acaba 
dedim sonradan eklenen mal beyanı, geçen yıl açılan araştırma komisyonu neticesinde mi, hani bir 
telaşla mı verilmiş diye ona baktım, baktım orada da yok, belki bu unutkanlık olabilir veya başka 
bir sebep olabilir. Hani, eğer, bir araştırma komisyonu kuruluyor, aman, benim bu beyanım eksik 
çıkar, araştırılırsa ortaya çıkar telaşıyla verilmiş olsaydı, bir derece onu da haklı görebilirdim; böy
le bir durum da olmadığı-kanaatine vardım. 

Neticede, daha işin başında belittiğim gibi, böyle ağır bir vicdanî sorumluluğu göze alamaya
cağımı dikkate alarak, Sayın Çiller'in Yüce Divana şevkine gerek olmadığı kanaatine vardım. 

Kanaatimi de bu şekilde belirtiyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Pamukçu. 

Sayın Görür, size söz vermeden önce bir konuyu açıklamak istiyorum., 

Şimdi, bizim, şu toplantımız, yapmış olduğumuz şu toplantı, aynı, zabıt tutanaklarından rapo
rumuzun son bölümüne ilave edilecek. Ayrıca, vermiş olduğunuz belgeleri de cuma gününe kadar 
bize teslim ederseniz... 
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FETİ GÖRÜR (Bolu) - Değerli Başkan, kıymetli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dört aydan beri, soruşturma Komisyonunun İçtüzükte belirtilen süresi içerisinde gerekli çalış
malar yapıldı. Tabiî ki bu yapılan çalışmalar süreyle kısıtlı olduğundan dolayı, şu ana kadar istenen 
belgeler, bilgiler, bu arada ifadesine başvurduğumuz kişileri dinlememiz ve yine, talep ettiğimiz 
defterleri burada-alarak incelememiz zamanın müsaade ettiği ölçüde yapıldı. Tabiî ki, arkadaş
larımızın bir kısmının son günlerde istedikleri bilgiler neticesinde ortaya attıkları iddiaların da süre 
açısından imkânlar ölçüsünde kendi görüşlerini de belirterek bir rapor neticesine geldik. 

Bu arada, çok kıymetli altı uzmanımız görev yaptılar kendilerine teşekkür ediyorum ve yapılan 
incelemeler hepinizin malumu, mal beyanı, tapu kayıtları, şirket defterleri ve başvurulan ifadeler 
çerçevesinde oldu ve son zamana kadar yapılan çalışmalar daha bir birlik içerisinde, beraberlik 
içerisinde götürüldü. Son günlerde gelen bilgiler konusunda, özellikle, noterde yapılan bazı sah
tecilik hususunda iddialar gündeme geldi. Tabiî ki, bu konularda benim dikkatimi çeken husus, 
daha belgeler bize gelmezden bir gün önce Kanal D'de, haberlerde belgeleri izlememiz, bu yapılan 
Komisyon çalışmalarının, her ne kadar bir konuuyu soruşturma ciddiyeti içerisinde olsa da, 
kamuoyu oluşturma açısından ve soruşturmanın siyasî bir yöne çekilmesi gayretleri açısından bizi 
üzen olumsuz noktalarından biri oldu. 

Bu arada, benim şahsî kanaatim -Toprak Mahsulleri Ofisi Araştırma Komisyonunda da görev 
yaptık- bu araştırmaların, soruşturmaların siyasî mecralara çekilmemesi, siyasî mülahazalarla bazı 
kişilerin ve şahısların, partilerin töhmet altında bırakılmamalan açısından, bunların mutlaka bir ih
tisas mahkemesi mi olur -ben hukukçu değilim, tam olarak belki ifadem yerini bulmayabilir- belir
li bir adlî yargıda yapılması, bence çok daha önemlidir. Zira, eğer işin içerisinde siyaset varsa, bu 
yapılan incelemeler, ama öyle ama böyle, bir şekilde, mutlaka belli mecralara siyasî yönden 
çekilecektir ki, medya da maalesef günümüzde devamlı malzeme arayan, neticesini araştırmadan 
eline geçirdiği belli belgeleri, bilgileri hakikatmış gibi, daha soruşturma safhasına dahi gelmeden 
inceleyen, hakkında karar veren bir medyanın bulunması ve bu komisyonumuz daha kurulmazdan 
önce, Tansu Çiller'i aklama komisyonu olarak medya tarafından lanse edilmesi, buradan çıkacak 
olan kararın her ne şekilde olursa olsun, maalesef, kamu vicdanında daha önceden yönlendirilmiş 
bir karar olacağı da beni maalesef rahatsız etmektedir. 

Sonuç olarak, bir başbakanın, bir bakanın veya herhangi bir şahsın hakkında karar verirken, 
ileride pişmanlıklar duyulmaması için, bunun az önce belirttiğim mülahazalardan dolayı çok önem
li bir karar olduğunu belirtmek istiyorum ve günümüzde, çok yakın tarihte yaşadığımız, yıllar son-" 
ra iadeyi itibar etmek zorunda kaldığımız bazı olayları yaşamamak açısından, bu konuda Sayın 
Tansu Çiller'in, yapmış olduğumuz soruşturmanın şu ana kadarki safhasında, kendisinin Yüce 
Divana gönderilebileceğine dair ben de bir kanaat oluşmamıştır; fikrim budur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Görür. 

Söz ben de herhalde. 

NECMETTİN DEDE (Muş) - Sayın Başkan, bu arada biz de hiç konuşmayacağız mı? 

BAŞKAN - Konuşma sırası geldiğinda konuştun; artık sıra bende. 
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NECMETTİN DEDE (Muş) - Ama, Sayın Başkan bir şey arz etmek istiyorum çok kısa olarak. 

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, yeterince muazzez olduk. Lütfen, konuşmanızı 
yapın, müsaade ederseniz kalkacağım ben. -

BAŞKAN - Sayın Yılbaş gidebilirsiniz; yani, bir iki şeyi izah etmek durumundayım ben. 

Yaklaşık dört aydır beraber çalışıyoruz; Sayın Yalova'nın da dediği gibi, çalışmalarımız es
nasında kırıcı hareketlerimiz olduysa, hepinizin önünde hakkınızı helal etmenizi istiyorum; benim 
hakkım varsa size helal ediyorum. 

Bu arada, Komisyon üyelerine, arkadaşlarımızı hep Komisyon çalışmalarında tanıdık, hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine, özellikle Sayın Pakdemirli'yc ve Sayın Uluğbay'a, görüşlerine 
itibar ettiğim için, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bu arada, Komisyonumuzda yaklaşık üç aydır -Meclis Başkanına müracaat etmemize rağmen-
herhangi bir ücret ödenmeden kendilerine, karşılıksız hizmet yapan uzman arkadaşlara, personele, 
tutanakta çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. 

Bugün bizim vermiş olduğumuz karar bir fezleke halinde ayın 22'sine kadar Meclis Başkan
lığına sunulacak ve esas, Meclis Başkanlığı da kendi takdir ettiği zaman içerisinde Meclise sevk 
edecek.ve esas kararı da Yüce Meclis verecektir. • 

Yaptığımız çalışmalar esnasında, benim şahsî kanatimi değerlendirmem de söz konusu. Elde 
ettiğimiz bilgi ve belgeler doğrultusunda, eski Başbakan Sayın Tansu,Çiller'in Yüce Divana sevk 
edilmeme yönündeki görüşümü de ben beyan ediyorum. 

Bu şekilde, yapmış olduğumuz toplantı sonucunda, 8 kişinin, Yüce Divana sevk edilmemesi 
kararı, 7 kişi de, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda Yüce Divana sevk edilmesine karar 
vermiştir. Bu şekilde de, yapmış olduğumuz toplantının oylaması sona ermiştir. 

İster bize verirsiniz raporumuza ilave ederiz, isterseniz siz ayrı müracaat etmek... 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Ayın 22'sine kadar değerlendiririz onu. 

BAŞKAN - 22'sine kadar değerlendirme serbestiyeti var. 

Karar Yüce Meclisindir; hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

şeklinde yapılmıştır. 

IX-OYLAMA: 

Komisyon Üyeleri tarafından yapılan oylamada 7 üye Eski Başbakan Tansu ÇİLLER'in Yüce 
Divan'a şevkine, 8 üye Eski Başbakan Tansu ÇİLLER'in Yüce Divan'a şevkine gerek olmadığı 
kanaatini belirtmişlerdir. 
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X - S O N U Ç : 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı 
ve Bu Eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüş
vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 13,14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski 
Başbakan Tansu ÇİLLER hakkında kurulan (9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonumuz; yeterli delil elde edilmediği ve suçun unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak eski baş
bakan Tansu ÇİLLER'in Yüce Divan'a şevkine gerek olmadığına oy çokluğu ile karar vermiştir. 

Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'un tasvip ve takdirlerine saygıyla arz 
olunur. 

Başkan 

Naci Terzi 
Erzincan 

Kâtip 

Osman Çilsal 
Kayseri 

Üye 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

Yavuz Köymen 
Giresun 

' Muhalifim 

Üye . 

Remzi Çetin 
Konya 

Başkanvekili 

Mahmut Yılbaş 
Van 

Üye 
M. Sıddık Altay 

Ağrı 

Üye 
Feti Görür 

Bolu 
Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul . 

Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 

Sözcü 
Suat Pamukçu 

Bayburt 

Üye 

Hikmet Uluğbay 
Ankara 

Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Mahmut Erdir 

Eskişehir 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

Sabri Er gül 
İzmir 

Çoğunluk kararına katılmıyorum 
Karşı oy gerekçem eklidir. 

Üye 

Necmettin Dede 
Muş 
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Dizj PUŞUI,ASI 

1. YAZIŞMALAR (GELEN VE GİDEN EVRAK) 
2. TUTANAKLAR 
3. BELGELER 

Not : İnceleme I ve II. Ekleri hacimli olduğundan bastırılmamış olup, Milletvekillerinin incele
melerine esas olmak üzere, Komisyon üyelerine ve gruplara sureti verilmiştir. 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ YÜKSEL YALOVA, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
YUSUF NAMOĞLU VE GİRESUN MİLLETVEKİLİ YAVUZ KÖYMEN'İN 

MUHALEFET ŞERHİ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Kanuna veya genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek 
suretiyle görevini götüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Numara
lı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 13, 14 ve 15 in
ci maddelerine uyduğu iddialarını soruşturmak üzere kurulan 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruştur
ma Komisyonu üyeleri olarak çalışmalarımız sonucunda ulaştığımız sonuç aşağıda belirtilmiştir. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 22.1.1997 

Yüksel Yalova Yusuf Namoğlu Yavuz Köymen 
Aydın İstanbul Giresun 

I - MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİNDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR 
İlgili Meclis Soruşturması Önergesi'nde ileri sürülen iddialar aşağıda belirtilmiştir : 
1. Sabık Başbakan Tansu Çiller'in malvarlığında izah edilemeyen astronomik artışlar sözko-

nusudur. 
Gerek TBMM Başkanlığına muhtelif tarihlerde verdiği mal bildirimlerine ve gerekse çalışma

larını maalesef sonuçlandıramayan "10/198 No.lu Siyasî Parti Liderlerinin ve Yakınlarının Mal 
Varlıklarını Araştırma Komisyonu" raporlarına göre Çiller ailesinin sahip olduğu servetin tablosu 
şöyledir: 

A) GAYRİMENKUL MALLARI 
I. ABD'deki Gayrimenkulleri 
1. New Hampshira Eyaleti Salem Kenti'nde 19.3.1993'te satın alınan 218 000 Dolar değerin

de villa. 
2. Aynı eyaletin aynı kentinde 18.9.1992'de satın alınan 2 585 000 Dolar değerinde Holiday 

Inn Oteli, 
3. Aynı eyaletin Drry Kentinde 28.10.1992'de satın alınan 500 000 Dolar değerinde 18 daire

li bir bina. 
4. Aynı eyaletin Hooksett Kentinde 31.12.1992 tarihinde satın alınan Granite Hill isimli 1 200 

000 Dolar değerinde alış-veriş merkezi. 
5. Washington Eyaleti Rockwillc kentinde 6.12.1988'de satın alınan 175 000 Dolar değerinde 

bir villa. 
Amerika Birleşik Devletlerindeki taşınmazların toplam değeri 4 678 000 Dolar olup, yaklaşık 

350 milyar 850 milyon Türk lirasıdır. İşin ilginç yanı, Çillerlerin, bu emlakin 175 000 Dolarlık kıs
mını 1988'de, kalan 4 503 000 Dolarlık kısmını ise 1992, 1993 yıllarında sahiplenmiş olmalarıdır! 

II. Türkiye'deki Gayrimenkulleri 
1. İstanbul Şişli'de 120 milyar lira değerinde 8 katlı ÇİLLER'S GROUP İş Merkezi 
2. Sarıyer Kısırkaya'da 11 parsel halinde toplam 69 970 metrekare yüzölçümünde 700 milyar 

değerinde arsa. 
3. Sarıyer Uskumruköy'de üç parsel halinde toplam 39 590 metrekarelik 395 milyar değerin

de arsa. 
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4. Yine Uskumruköy'de üzerinde 30 adedi Çiller'lere ait 104 villanın inşa halinde olduğu üç 
parsel halindeki 50 584 metrekarelik arsa. Bu arsa üzerinde ayrıca 32 daireli bir apart otel inşaatı 
da devam etmektedir. Çiller'lerin hissesine düşen değer asgari 1,5 trilyon liradır. 

5. Kilyos'ta 29 768 metrekarelik 300 milyar değerinde arsa. 
6. Yeniköy'de 500 milyar lira değerinde yalı. 
7. Muğla/Milas'ta 13 000 metrekarelik zeytinlik. 
8. Ankara'da 18 inci Dönem Koop. de 20 milyarlık villa. 
9. Milas'ta bir arsa ve bir zeytinliğin 1/4 hissesi. (Annesinden) 
10. Sarıyer/istinye'de bir ev (Annesinden) 
11. Üsküdar'da bir ev (Annesinden) 
12. Üsküdar'da bir dükkan (Annesinden) 
13. Bilkent'te 50 milyar değerinde dubleks daire. 
B) MENKUL MALLARI 
1. 50 milyar değerinde President isimli yat. 
2. Yeşilyurt Turizm A.Ş.'de 35 711 hisse. 
3. Marsan Marmara Holding A.Ş.'de 425 000 hisse. 
4. 33 adet muhtelif cins ve değerde mücevherat. 
5. 1995 yılında vefat eden ev kadını annesinden miras kalan : 
880 adet Cumhuriyet altını, 570 000 Dolar, 690 000 Mark, 432 milyon Türk lirası olmak üze

re toplam; 83 milyar lira civarında altın ve nakit. Yine ilginç olan nokta, Çiller'in annesinin bu mal 
varlığı hakkındaki beyanını, kara para aklar gibi annesinin vefatından sonra yapmış olmasıdır. 

C) EŞİ ÖZER ÇİLLER'İN ŞAHSINA AİT : 
I. Gayrimenkulleri; 
1. Yeşilyurt Yapı Kooperatifinde hisse. 
2. Sarıyer Uskumruköy Bizim Vadi Yapı Kooperatifinde süper lüks bir villa. 
3. Bolu Gözem mevkiinde 14 645 metrekarelik arazi. 
4. Bolu Tatarlar mevkiinde 4 180 metrekarelik arazi. 
5. Sarıyer Kısırkaya mevkiinde 21 750 metrekarelik üç ayrı parsel halinde arsa. 
6. Akdeniz Tatil Sitesi Yapı Kooperatifinde 70 metrekarelik yazlık. (1975'te alınmış.) 
II. MENKULLER : 
1. Marsan Holding A.Ş.'de 425 000 hisse. 
2. Aytaş Turizm Yatırım İşletmeleri A.Ş.'de 8 237/10 000 hisse. (Ki bu şirket şu anda Antal

ya Bcldibi'nde Turizm Bakanlığınca adına 49 yıl süre ile tahsis edilen Hazine arazisi üzerinde vil
la inşaatı yapmaktadır.) 

D) OĞLU MERT ÇİLLER'İN ÖZEL VARLIĞI 
1994'teki mal beyanına göre 950 milyon liralık hazine bonosu. 
E) KUŞADASI'NDAKİ ÇİFTLİK: 
Bu konu basın tarafından geçtiğimiz yıl kamuoyu gündemine getirilmişti. 
Kuşadası Çam'tepe Mevkiinde kaim 90 553 metrekarelik çiftlik arazisinin, Çiller Ailesinin ya

nında çalışan Suna Gönül Pelister tarafından 1 milyar 400 milyona tüm hissedarlardan tapu daire
sinde 11.5.1994 tarihinde satınalınması bir muvazaayı akla getirmiş ve Çiller'lerin aslında kendi
leri için aldıkları bir yeri bu hanım adına alınmış gibi gösterdikleri şaiyaları her yerde konuşulur 
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hale gelmiştir. O zaman Sn. Tansu Çiller "Bu araziyi çok düşük ücretle alıp, yanımızda çalışan Su
na Peİister adına tapu çıkarttığımız yönündeki iddiaların hepsi uydurma. Suna Pelister bu yeri alıp 
kendisine bağevi yapmak istedi. Biz de borç verdik, yardımcı olduk" demişti. 

Ne var ki, 18 Nisan 1996 tarihli gazetelerde oyun ortaya çıktı. Aile yanında çalışan Suna ha
nım tapu dairesine başvurarak önce araziyi iki parsele ayırdı, daha sonra büyük parseli 15 Martta 8'mil-
yara, küçük parseli ise 15 Nisanda 3 milyara Çiller Ailesine satıverdi. Bu durum Çiller'in bu konuda da
ha önce söylediği bütün sözlerin yalan olduğunu ve kendisine güvenilemeyeceğini ortaya koydu. 

Aslında inanılması mümkün olmayan başka hususlar da var. 
Ne bu yerin başlangıçta 1 milyar 400 milyona satın alınması, ne de üzerine yapılan inşaatın 

600 milyona mal edilmesi mümkün olmadığı gibi 100 milyar değerindeki bu yerin 11 milyar liraya 
satın alınması da mümkün değildir. 

Burada esas önemli olan büyük mali imkanların küçük gösterilmesi değil, baştan beri kendisi
ne ait olan bir yeri kaynağını ve miktarını göstermekte güçlük çektiği mal varlığını küçük göstere
bilmek için Çiller'in muvazaalı yollara saparak daha önce "Benimle ilgisi yok" demiş olmasıdır. 

F) VE DAHA BİLİNMEYENLER 
İşte bu önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim ettiğimiz bugünkü günde dahî (26 

Nisan 1996) Milliyet Gazetesinde yeni bir başlık "Çiller'in üç evi daha çıktı" Bu evlerin tapuya tes
cil tarihleri ise 11 Nisan 1996. 

Tansu Çiller'in sadece beyan ettiği mallarının bugünkü rayice göre en az değeri 5 trilyon liradır. 
İşte soruşturulması gereken husus Sayın Çiller'in bu muazzam astronomik mal varlığını nasıl, 

nereden kazandığı paralarla ve ne yolla edindiğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. 
Bu husus bugüne kadar bütün zorlamalara rağmen hiçbir şekilde açıklığa kavuşmamıştır. Ken-. 

dişinin yaptığı açıklamaların hepsi kamuoyunu tatminden uzaktır. 
Kendi ifadesine ve o tarihte verdiği veraset intikal beyannemesine göre bu astronomik mal 

varlığı ve bütün bu zenginlikler 1974'te vefat eden babasının miras bıraktığı 437 940 TL. nakit ile 
1 155 000. TL. değerindeki 8 adet gayrimenkulden meydana gelmiştir." 

2. Sabık Başbakan Tansu Çiller'in malvarlığında izah edilmeyen astronomik artışların nedeni 
haksız iktisaptır. 

"Kamuoyundaki genel kanaate göre ise, akıllara durgunluk veren bu mal varlığı Hazineyi tril
yonlarca lira zarara sokarak batırılan ve Özer Çiller'in Genel Müdürü olduğu İstanbul Bankasından 
başlamak suretiyle bugüne kadar uzanan ve yine kamuoyu tarafından "Yalı Çetesi" diye adlandırı
lan bir ekibin perde arkası organizasyonu ve Çiller'in Bakanlık ve Başbakanlık nüfuzunu kötüye 
kullanarak destek vermesi neticesinde haksız iktisap yoluyla elde edilmiştir. 

Zira listesi ekte sunulan ve devamlı zarar eden, doğru dürüst vergi dahi ödemeyen Çiller Ai
lesine ait 17 şirketin kârı ile veya zaman içinde alınıp satıldığı söylenen gayrimenkullerin gelirleri 
ile böyle bir servete sahip olmak aklın alacağı bir iş değildir. Kaldı ki, Sayın Tansu Çiller'in anne
sinin vefatı üzerine verdiği mal bildiriminde kendisine annesinden miras olarak intikal ettiğini bil
dirdiği 880 adet cumhuriyet altını, 570 000 Amerikan Doları, 690 000 Alman Markı, 432 Milyon 
831 Bin Türk Lirası ki, bugünkü değerleri 83 Milyar 400 Milyon Lira tutarındaki servetin dahi ma
hiyeti ve kaynağı şüphelidir ve kamuoyunca araştırılmasının gereğine inanılmaktadır. 

Bütün bu gerçekler karşısında kamu vicdanının rahat edebilmesi ve aynı zamanda Sayın Tan
su Çiller'in temize çıkabilmesi için bu büyük serveti nasıl elde ettiğinin soruşturulup açıklığa ka
vuşturulması gerekmektedir. 
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2. ÖNERGEDE İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN SORUŞTURULMASI 
İddiaları soruşturmak üzere kurulan 9/4 Esas Numaralı komisyonumuz, komisyonda çoğunlu

ğu ellerinde bulunduran 8 kişilik iktidar partilerine mensup blok tarafından çalıştırılmamış ve ko
misyon adeta soruşturma komisyonu değil, örtbas etme komisyonu şeklinde çalıştırılmıştır. 

Bu çerçevede : 
1. Soruşturma usulüne uygun olarak yapılmamıştır. 
Bu konuda verilen önerge 3628 sayılı kanuna göre suç ihbarı niteliğindedir. 3628 sayılı kanun 

17. Maddesinde suçun nasıl soruşturulacağım belirtmiş ve "Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel 
soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır." hükmüne 
getirmiştir. 

Burada soruşturulan sabık bir Başbakan olduğuna göre, soruşturma işlemi Anayasa'nm 100. 
Maddesi ve Meclis İçtüzüğü'nün 107 ve devamı maddelerine göre yapılacaktır. 

Ancak hemen belirtmek gerekir ki, yukarıdaki istisna, soruşturmanın açılabilmesi ve yürütül
mesiyle iglilidir. Soruşturmanın usulü ise 3628 sayılı yasanın 19 ncu maddesine göre yapılmak zo
rundadır. 

3628 sayılı yasanın 19/2 maddesine göre soruşturma makamı, hakkında soruşturma yürütülen 
kişiden mal bildiriminde bulunmasını istemek zorundadır. Haksız edinilen malın kaçırıldığı yolun
da delil ve emare bulunması halinde ise hakkında soruşturma yürütülen kişinin ikinci dereceye ka
dar kan ve sihri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmaları istenebilir. Bu ki
şiler 7 gün içerisinde mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 

Kanunun bu açık hükmüne rağmen Soruşturma Komisyonu Başkanı kanun hükmünü açıkça 
ihlal ederek yasaya aykırı olarak soruşturma yürütmüştür. 

2. Komisyon Başkanlığı, soruşturma işlemlerini sağlıksız bir şekilde yürütmüştür, 
a) Komisyon toplantılarındaki konuşmalar tam olarak tutanaklara geçirilmemiştir. Bilhassa 

muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin sözleri tutanaklara eksik ve yanlış geçirilmiştir. 
(4.12.1996 günlü zabıtları sh. 7) 

b) Soruşturmanın yürütülmesi sırasında komisyon üyelerinden muhalefet partilerine mensup 
olanların verdikleri ve soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için getirilen bütün öneriler, 
verilen önerge ve sorular, komisyon başkanlığının usulsüz fiili tutumu ile işleme konmamış ve üze
rinde görüşme dahi açılmamıştır. Oylamaya sunulabilen kısmi öneriler ise komisyondaki 8'lik ik
tidar bloğunun oylarıyla olduğu gibi reddedilmişlerdir. (Komisyonun 9.1.1997 tarihli toplantı tuta
nakları, sh. 9) 

3. Hakkında soruşturma yürütülen kişinin sorgusu yapılamamıştır. 
Hakkında soruşturma yapılan Sabık Başbakan'ın sorgusu yapılmamıştır. Sabık Başbakan'ın 

ve eşi Özer Uçuran Çiller'in zaman zaman komisyonca yöneltilen sorulara verdiği yazılı cevaplar, 
sorgu yerine kaim olamaz. Bunlar olsa olsa ancak yazılı savunma olabilir. Yazılı savunma sorgu 
yerine geçemez. 

Ceza Hukuku doktrininde Meclis Soruşturma Komisyonunun adli bir görev yaptığı ve sorgu 
hakimliği müessesesinin görev ve yetkilerine sahip olduğu açıkça ifade edilmektedir. 

Yapılmayan sorgu nedeniyle soruşturma eksiktir. 
4. Soruşturma tahrif edilmiş belgelere dayanılarak yürütülmüştür. 
Soruşturmaya esas alınan belgelerde gözle görülür tahrifat vardır ve bu tahrif edilmiş belgele

re yapılan itirazlar komisyon başkanlığınca dikkate alınmamıştır. 
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a) Dışişleri Bakanlığının gerçekleri gizleyen ve sahtecilik yapılan KAGY-I/97-81-19 sayı ve 
9.1.1997 tarihli yazısı. 

9/4 Esas No.'lu Soruşturma Komisyonu çalışmaları sırasında Sabık Başbakan Tansu Çiller ve 
eşi Özer Uçuran Çiller ile bunlara ilişkin şirketlerin ABD'yc yaptıkları para transferleri konusunun 
araştırılması için Dışişleri Bakanlığı'na başvurmuştur. 

Dışişleri Bakanlığı 9/4 Esas No.'lu Soruşturma Komisyonu tarafından kendisine tevdi edilen 
görevi önce geciktirmiştir. Komisyonun ısrarı üzerine Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin araştırma
larının sonucunu Bakanlığı 9/4 Esas No.'lu Soruşturma Komisyonu'na 9.1.1997 tarihli bir yazıy
la göndermiştir! - . • ' . ' • 

Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki araştırmayı New York Başkonsolosluğu aracılığıyla yaptırmış, 
ancak bu araştırmanın sonuçlarını ve eklerinin bir bölümünü TBMM 9/4 Esas No.'lu Soruşturma 
Komisyonu'na kasıtlı olarak göndermeyerek gizlemiş ve KAGY-I/97-81-19 sayı ve 9.1.1997 tarih
li yazısında gerçekleri gizleyen soruşturmanın seyrini değiştiren bir sahtecilik yapmıştır. 

Bu sahtecilik, kapanan First Nevv Hampshire Bank'ı satın alan Citizens Banks tarafından ko
nuyla ilgili bilgi isteyen Türkiye'nin Nevv York Başkonoslosluğu'na muhatap faks mesajındaki bil
gilerin gizlenmesidir. 

Citizens Banks fax mesajında, First New Hampshire Bank'a sözkonusu 400 000 ve 100 000 
Dolar'ın Bankers Trust NY aracılığıyla geldiğini, ancak bu paranın olduğunu belirtmektedir. 

Fax mesajının tercümesi aynen şöyledir : - • 
"G.C.D şirketi lehine yapılan 400 000 $ ve 100 000 $ tutarındaki iki adet ödemenin araştırıl

ması yönündeki talebiniz araştırma bölümüne iletilmiştir. 
Ödemeler Bankers Trust NY'dan alınmış olup, bu da hiçbir zaman uluslararası bölümden geç

mediğini, yurt içi talimat (bölümü) kaynaklı olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, ödeme kayıtla
rına girmemiz mümkün değildir. 

Başlıca soruların, Citizens Bank Araştırma'nın 1-401-456-7271 no'lu telefonuna yöneltilebi-
lir." 

Herşeyden önce Dışişleri Bakanlığı hangi belgeleri gizlemiştir bu belli değildir. 
Ancak bu yazının önemli bir bölümü gizlenmiş ve komisyona geç gönderilmiş, yazı komisyon 

üyelerine de son gün verilmiştir. 
Eğer sahtecilik yapılmasaydı, Çiller çiftinin ABD'yc Türkiye'den gönderdiğini belirtiği 500 

bin doların Türkiye'den gönderilmediği ve olayın bir kara para aklama işlemi olduğu açıkça orta
ya çıkacaktı. Sahteciliğe rağmen bu durum Dışişleri Bakanlığı'nın yazısının ekindeki İngilizce bel
geden anlaşılmıştır. 

Burada hatırlatmak gerekir ki, hakkında soruşturma yürütülen kişi Sabık Başbakan Tansu Çil-
ler'dir. 

Soruşturma sırasında bu kişi Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmektedir. 
Soruşturma komisyonu, soruşturmanın yurtdışıyla ilgili bölümünü hakkında soruşturma yürü

tülen kişinin başında olduğu Dışişleri Bakanlığı marifetiyle yürütmüştür. 
Hakkında soruşturma yürütülen kişinin başında olduğu Dışişleri Bakanlığı, TansuÇiller'i so

ruşturmada zor duruma düşürecek belgeleri ve bilgileri gizlemiş ve hatta onlar üzerinde sahtecilik 
yapmıştır. • 

Bu suç, TCK'nun 240 ncı maddesinde öngörülen görevi kötüye kullanma ve TCK'nun 296 ncı 
maddesinde tanımlanan "suç delillerini yok etme ve adaleti yanıltma" suçlan açıkça işlenmiştir. 
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Hakkında soruşturma yürütülen Sabık Başbakan Tansu Çiller, bu soruşturma sırasında suçunu 
örtbas etmek için açıkça daha büyük suçlar işlemekten çekinmemiştir. 

b) Bilger Duruman imzasıyla TBMM 9/4 Esas No.'lu Soruşturma Komisyonu başkanlığına 
sunulan iki ayrı belge • 

Bilger Duruman imzalı yazılardan bir tanesi 13.1.1997 tarihini taşımakta ve Sabık Başba-
kan'ın eşi Özer Uçuran Çiller'e "1993 Şubat ayında 170 000 $ borç verdim. Bu alacağımı 
28.12.1993 tarihinde tahsil ettim. Faiz almadım. Gereğini ve bilgilerini saygı ile dilerim. 
13.1.1997" demektedir. 

Diğer yazıda ise tarih bulunmamakla birlikte sayfanın en üstünde ise belgenin 13.1.1997 16:52 
2759967 001 şeklinde bir fax gönderisi olduğunu gösteren gün-ay-y il, saat- dakika, telefon numa
rası ve sayfa numarasını gösteren bir bilgi bulunmaktadır. 

Bu belgenin önceki belgede bahsi geçen ilgi yazının ek sorusuna cevap olarak düzenlendiği 
belirtilmiştir. Belgede "G.C.D. Inc. şirketindeki, kurucu hisselerinin bedeli olan 100 000 (yüzbin) 
Doları, sermaye arttırım işlemleri tamamlandıktan sonra alacağım. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim." Denilmektedir. 
Ne ilginçtir ki, 1992 yılında kurulan şirketin Çiller çifti tarafından açıklanan 100 bin dolarlık 

sermayesi için Bilger Duruman'dan alındığı iddia edilen 100 bin dolarlık borç hiçbir mal bildiri
minde gösterilmemiştir. 

Hatta beyannameler dışında herhangi bir yerde de açıklanmamıştır. 
Ancak nasıl olduğu anlaşılmaz bir biçimde 9/4 Esas Numaralı Komisyonu belgeleri arasına, 

son belgelerin geldiği 13.1.1997 tarihinde bir fax gönderisi olarak girivermektedir. 
Bu belge başlı başına birkaç suç unsurunu açığa çıkaran bir belge niteliğindedir. 
Bu belge doğruysa Çiller çifti, şirketlerinin sermayesi için borç aldıkları 100 bin doları ta baş

tan beri mal bildirim beyannamelerinde göstermedikleri için 3628 sayılı yasaya göre suç işlemiş
lerdir. 

Eğer sahteyse, ortada hem sahtecilik suçu vardır. Hem de Çillerlerin ABD'deki GCD şirketi
nin 100 bin dolarlık sermayesini beyan etmemeleri nedeniyle 3628 sayılı kanuna aykırılık vardır. 

Komisyona sunulan bu belgeler ile soruşturmanın seyri değiştirilmek istenmiştir. 
TBMM 9/4 Esas Sayılı Soruşturma Komisyonu, çalışmalarını bu sahte belgelere dayandırarak 

tamamlamış ve 15.1.1997 tarihinde yapılan oylama neticesinde Tansu Çiller'in Yüce Divan'a şev
kine gerek olmadığına karar vermiştir. 

İki belge birlikte değerlendirildiğinde, 
- Biri açık, diğeri de zımni bir şekilde olmak üzere iki belgenin de düzenlenme ve komisyona 

sunulma tarihleri 13.1.1997'dir. 
- Birisinin üzerinde bir başka yerden gönderilen fax gönderisi olduğuna ilişkin bir bilgi vardır. 

Bu belge bir fax gönderişidir. 
- Diğeri ise orijinal bir belgedir. 
- Aynı tarihi taşıyan, aynı kişi tarafından düzenlenip, aynı makama, aynı gün sunulan iki bel

geden birisinin orijinal, diğerinin ise fâx gönderisi olması oldukça önemlidir. 
- Belgelerin kim tarafından TBMM 9/4 Esas No.'lu Soruştarma Komisyonu'na sunulduğu bi

linmemektedir. 
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- Bilger Duruman'a ait olduğu iddia edilen iki belgede yer alan imzaların birbirlerinden fark
lı oldukları görülmektedir. Bu durum iki belgeden birisinin sahte olduğunu ortaya koymaktadır. 

- Dosya incelendiğinde Bilger Duruman'a ait olduğu belirtilen yazılardan 13.1.1997 tarihli 
olanı ile aynı tarihli üç yazı aynı kişi tarafından düzenlenmiştir. 

Bu üç yazı şunlardır : 
I. Özer Uçuran Çiller imzasıyla komisyona sunulan ve komisyonca kendisine gönderilen : 
"a) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-106 sayılı yazı. 
b) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-111 sayılı yazı. 
c) 9.1.1997 tarih ve A.01.1 .GEÇ 9/4-118 sayılı yazı. 
ç) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-123 sayılı yazı." dört ayrı yazı ilgi tutulan 13.1.1997 ta

rihli yazı, 
II. Sabık Başbakan Tansu Çiller imzasıyla komisyona sunulan ve komisyonca kendisine gön

derilen 
"a) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-112 sayılı yazı. 
b) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-113 sayılı yazı. 
c)9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-122 sayılı yazı. 

.' ç) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-124 sayılı yazı." dört ayrı yazı ilgi tutulan 13.1.1997 ta
rihli yazı. 

III. Marsan Marmara Holding tarafından komisyona sunulan ve komisyonun : 
"a) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-108 sayılı yazı. 
b) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-125 sayılı yazı." lan ilgi tutulan 13.1.1997 tarihli yazı. 

Duruman'in yazısı ve diğer üç yazının birbirisinin aynı olan ibareleri içerdiği, aynı punto ve 
karakterdeki yazılar oldukları açıkça görülmektedir. 

Bu durum, haklarında soruşturma yürütülen kişilerce komisyona verilen belgelerle, onların ta
nık gösterdiği kişilere ait bu belgelerin aynı kişi veya kişilerce düzenlendiğini açıkça ortaya koy
maktadır. 

Bu durumu açıkça gösteren başka örnekler de vardır: 
Bir örnek : 
- Suna Pelister tarafından komisyona sunulan ve "Komisyon Başkanlığınızın 12.12.1996 gün 

ve A.01.1. GEÇ 9/4-64 sayılı yazıları"na cevap şeklindeki tarihsiz yazı, 
- Mert'Çiller tarafından komisyona ve "Komisyon Başkanlığı'nızın 12.12.1996 gün ve A.01.1. 

GEÇ 9/4-64 sayılı yazıları"na cevap şeklindeki tarihsiz yazı, 
-Özer Uçuran Çiller tarafından komisyona sunulan ve "Komisyon Başkanlığı'nızın 

12.12.1996 gün ve A.01.1. GEÇ 9/4-66 sayılı yazıları"na cevap şeklindeki tarihsiz yazı, 
- Sabık Başbakan Tansu Çiller tarafından komisyona sunulan ve "Komisyon Başkanlığı'nızın 

12.12.1996 gün ve A.01.1. GEÇ 9/4-65 sayılı yazıian"na cevap şeklindeki tarihsiz yazı, 
Bu yazılar aynı kişinin kaleminden ve aynı bilgisayar ile aynı yazıcıdan çıkmıştır. 
Denilebilir ki Sabık Başbakanın, eşinin ve çocuğunun yazılarının aynı kalemden ve aynı ma-

kinadan çıkması normaldir... Tabii ki normaldir. 
Ancak haklarında soruşturma yürütülen şahıslarla onların gösterdikleri önemli tanıkların yazı

lan aynı kalemden ve aynı makinadan çıkmışsa ortada büyük bir anormallik vardır. 
Bu anormallik, haklarında soruşturma yürütülen şahısların savunmanın ötesine geçerek düz

mece tanık ve düzmece belge kullanmaya yönelmeleridir. 
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G) Özer Uçuran Çiller tarafından 7.1.1997 tarihinde komisyona sunulan yazı ekindeki Anka
ra 25. Noterliği tarafından onaylanan Thomas C. Platta takdim imzalı, Christöpher Gistis'in beyan
larını havi Catherine Mc Carson onay imzalı Türkçe tercümesi de bulunan belge. 

Bu belgede bazı tahrifatlar olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. 
Bu tahrifatlar: 

"- Hem orijinal hem de tercüme metin üzerinde farklı sayfalarda farklı tarihler ve farklı yevmi
ye tarihleri bulunmaktadır. 

Belgenin tetkiki sonucunda ABD'de aynı makamdan arka arkaya alınmış, Türkiye'deki Esra 
Tercüme Bürosu'nda arka arkaya tercüme edilmiş ve Ankara 25. Noteri'nde birbirine yakın tarih
lerde onaylatılmış ve birbirine benzeyen iki ayrı belge olduğu ve her ikisinin harmanlanmasıyla ye
ni bir belge üretildiğini ortaya koymaktadır. 

- Orijinal metin ile tercüme birbirinden farklıdır. Orijinal metinde yer alan soruşturmanın sey
rini değiştirecek önemdeki 8. ve 9. Maddeler tercüme edilmemiştir. Bu maddelerde GCD Şirketi
nin sermayesinin % 100 ünün Marsan'a ait olduğu ve GCD'nin Yönetim Kurulu Başkanı'nın Özer 
Çiller olduğu yer almaktadır. 

Bu belge açıkça tahrif edilerek Özer Uçuran Çiller ve şerikleri tarafından evrakta sahtekarlık 
suçu işlenmiştir. 

' 5. Soruşturma, bütün ısrarlarımıza rağmen eksik evrakla yapılmıştır. 
Sabık Başbakan Tansu Çiller ve eşine ait şirketlere ilişkin defterlerin tamamı bütün ısrarlara 

rağmen komisyona getirilememiştir. 
Israrlar sonunda ise ancak üç defter getirilebilmiştir. Bu ısrarlar sonucu getirilebilen defterler 

ise komisyon üyelerince incelenmeden hemen geri iade edilmişlerdir. (9.1.1997 tarihli komisyon 
tutanakları, sh. 19) 

Defterleri getirilemeyen şirketlerden pek çoğuna ilişkin soyut bir bilgi dahi alınamamıştır. So
ruşturma bu yönüyle eksiktir. 

6. Soruşturma, soruşturmaya ilişkin belgelerin orijinalleri üzerinde değil, orijinal belgeleri 
özetleyen imzasız ve mühürsüz bilgi notlan, bilgisayar çıktıları ve fotokopiler esas alınarak yürü
tülmüştür. i 

a) Komisyon çalışmalarına ve rapora esas alınan Sabık Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer 
Uçuran Çiller'e ait şirketlerle ilgili belgelerden soruşturmanın neticesini etkileyecek önemli bir 
kısmı imzasız, mühürsüz, belge niteliği taşımayan ve kim tarafından ne için düzenlendiği belli ol
mayan bilgi notları şeklindedir. (4.12.1996 tarihli zabıtlar sh. 46) 

b) Sabık Başbakan Tansu Çiller'in TBMM Başkanlığı'na verdiği "Mal Bildirimi Beyanname
leri" fotokopi ve fax gönderisi şeklinde, orijinal olmayan ve belge niteliği taşımayan kağıtlardır. Bu 
bildirimlerin soruşturmaya esas olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

Bunların belge olarak kabulüyle, soruşturmanın bunlarda yer alan bilgiler doğrultusunda ya
pılması mümkün değildir. 

7. Sabık Başbakan Tansu Çiller ve birinci derece yakınlarının beyan ettikleri mal varlıklarının 
gerçek değerinin ne olduğu araştırılmamıştır. 

Bu hususta bilirkişiye müracaat edilmemiştir. Soruşturma bu yönüyle eksiktir. 
8. Komisyon kararının 7 ye karşı 8 olacağı önceden açıkça ilan edilmiştir. 
Komisyonun kararının ne olduğu ilk günden belli olmuştur. Sabık Başbakan Tansu Çiller'e 

ilişkin raporun neticesinin (Muhalefet partilerine mensup 7 milletvekilinin muhalif oyuna karşılık 
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koalisyon partilerine mensup 8 milletvekilince) Yüce Divan'a sevk edilmeme şeklinde olacağı ko
misyon zabıtlarına geçmiştir. (28.11.1996 tarihli komisyon zabıtları sh.6) 

Hatta bu konudaki görüşler komisyon başkanınca zımnen kabul edilmiştir. (11.12.1996 tarih
li komisyon tutanakları sh. 24) 

Komisyon Başkanı ayrıca ihsas-ı reyde bulunmuştur. Komisyonda soruşturma devam ederken 
ve daha oylama yapılmamışken, 7.1.1997 tarihli Zaman Gazetesi'nde Adnan Öksüz imzalı bir ya
zıda Komisyon Başkanı Naci Terzi'ye atfen "Çiller'in Yüce Divan'a gitmesine gerek olmadığı" be
yanı çıkmıştır. 

9. Tartışma konusu olan ABD'deki malvarlığı ile ilgili bazı konular üyelerin taleplerine rağ
men araştırılmamıştır. 

Bunların en önemlilerinden bir tanesi GCD firmasının kayıtlı sermayesinin ne olduğu ve daha 
sonra bu şirketin sermaye arttırımına gidip gitmediği hususudur. 

GCD şirketinin sermaye yapısının tam olarak tespiti, Türkiye'de transfer edilen 925 bin dola
rın sermaye transferi mi yoksa başka bir transfer mi olduğunu ortaya koyacaktır. Ancak bu konu 
ısrarlı taleplere rağmen soruşturulmamıştır. (9.1.1997 tarihli komisyon toplantısı tutanakları sh. 31) 

TESPİTLER 
Gerek TBMM Başkanlığına muhtelif tarihlerde verdiği mal bildirimlerine ve gerekse çalışma

larını sonuçlandıramayan "Siyasî Parti Liderlerinin ve Yakınlarının Mal Varlıklarını Araştırma Ko
misyonu" raporlarına ve 9/4 sayılı komisyonumuza intikal eden bilgilere göre Çiller ailesinin sahip 
olduğu servetin tablosu ekte verilmiştir. 

ÇİLLER'LERE AİT ŞİRKETLER 
1. Marsan Marmara Holding AŞ. 
2. Martrans Endüstri AŞ. 
3. Mitaş Milletlerarası Yapı ve Taahhüt AŞ. 
4. Markım Marmara Kimya AŞ. 
5. İ.T. İntertrans AŞ. 
6. B.M.T. Beynelmilel Mühendislik Taahhüt AŞ. 
7. Marmın Madencilik AŞ. 
8. Sefrin Sermaye ve Finansman AŞ. 
9. Marmarın Denizcilik AŞ. 
10. Algabahan B.M.T. Corp. 
11. Marso Gıda ve Perakende AŞ. 
12. Aytaş Turizm Yatırım AŞ. 
13. Yeşilyurt Turizm AŞ. 
14. İnterroyal Turizm Yatırım AŞ. 
15. Sankim Kimyevi Maddeler Sanayi AŞ. 
SORUŞTURMANIN ÇERÇEVESİ 
Malvarlığının soruşturulmasında şu sorulara bir cevap bulunmak zorundadır... 
1. Soruşturmaya esas olan beyannameler usulüne uygun ve zamanında verilmiş midir? 
2. Beyannamelerde kanunen gösterilmesi gereken hususlara ilişkin beyanlar eksiksiz ve doğ

ru olarak yer almış mıdır? 
3. Soruşturulan dönemde malvarlığında meydana gelen artışlar izah edilebilmiş midir? Soruş

turulan dönemde malvarlığında izah edilemeyen bir artış sözkonusu mudur? 
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A) Soruşturmaya esas olan beyannameler usulüne uygun ve zamanında verilmiş midir? 
Sabık Başbakan Tansu Çiller'in 7.1.1997 tarihli yazılı savunmasında beş defa mal bildirimin

de bulunduğunu belirtmiş ve bunların tarihlerini vermiştir. Bu bildirimler: 

30.11.1991 tarihli ilk bildirim 
30.9.1993 tarihli ikinci bildirim 
24.1.1995 tarihli üçüncü bildirim 

15.5.1995 tarihli dördüncü bildirim 
15.5.1996 tarihli beşinci bildirim. 
1. Sabık Başbakan Tansu Çiller, mal varlığında meydana gelen önemli bir değişiklikleri yasal 

süreleri içinde bildirmemiştir. 

3628 sayılı kanunun 6/d maddesi "Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay için
de, verilmesi zorunludur." hükmünü getirmiştir. 

Sabık Başbakan Tansu Çiller, mal varlığında meydana gelen önemli değişiklikleri kanunun 
belirttiği bir aylık süre içerisinde bildirmemiştir. 

Bunlar: 
a) 30.1.1996 iktisap tarihli bir, 
b) 6.8.1996 iktisap tarihli iki, 
c) 7.8.1996 iktisap tarihli bir, 
d) 16.1.1992 iktisap tarihli iki, 
e) 2.4.1992 iktisap tarihli iki, 
f) 10.7.1995 iktisap tarihli bir, 
g) 29.5.1995 iktisap tarihli iki, 
h) 16.6.1995 iktisap tarihli bir, 
1) 10.7.1995 iktisap tarihli bir, 
i) 1.3.1996 iktisap tarihli iki, 
j) 8.9.1995 iktisap tarihli iki, 

k) 15.3.1996 iktisap tarihli bir, gayrimenkul için kanunun emrettiği şekilde bir aylık zaman di
limi içerisinde bildirimde bulunulmamıştır. 

2. Sabık Başbakan Tansu Çiller, yasal süresi içinde mal bildiriminde bulunmamıştır. 
3628 sayılı kanunun 6/c maddesi "Mal bildirimlerinin; Seçimle gelinen görevlerde seçimin ke

sinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, verilmesi zorunludur." Hükmünü getirmiştir. • 

Sabık Başbakan Tansu Çiller 24 Aralık 1995 seçimlerinde milletvekili seçildikten sonra iki ay 
içinde vermesi gereken mal bildirimini zamanında vermemiştir. 

3. Sabık Başbakan Tansu Çiller, 30.11.1991 tarihinde bulunması gereken bildirimi yasaya ay
kırı olarak eksik yapmış ve bu eksiklik ve aykırılığı daha sonra yine yasaya aykırı bir şekilde gi
dermeye kalkışmıştır. 

Hakkında soruşturma yürütülen Sabık Başbakanın TBMM'ye verdiği mal bildiriminin tarihi 
30.11.1991 'dir. Bu bildirim 4 sahifeden ibarettir. Bildirimin ilk üç sayfasında sayfa numarası bu
lunmakta 4 üncü Sayfada sayfa numarası bulunmamaktadır. Bu 4 üncü sayfanın altında, bu sayfa-
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nın bir fax gönderisi olduğunu gösteren 7 Mayıs 1992 tarihi, saat 15.10, MARSO GIDA ibareleri 
İngilizce olarak (7 MAY'93 : 15:10 FROM MARSO GIDA 2350650 PAGE 002) yer almaktadır. 

Denilebilir ki ilk defa mal bildiriminde bulunduktan sonra yeni bir mal edinince bu değişiklik 
bildirilmiştir. Ancak bu mülahazanın doğru olmadığı belgenin bizzat kendisinden anlaşılmaktadır. 
Çünkü, beyannamenin "Veriliş sebebi" başlıklı 6 ncı bölümüne verilen cevap "İlk defa" ibaresidir. 
Yani, bu beyanın değişiklik beyanı değil, ilk bildirim beyanı olduğu beyannamenin üzerinde açık
ça görülebilmektedir. 

Sabık Başbakan Tansu Çiller'in 7. L1997 tarihli yazılı savunmasında beş defa mal bildirimin
de bulunduğunu belirtmiş ve bunların tarihlerini vermiştir. Bu tarihler : 

30.11.1991 tarihli ilk bildirim 
30.9.1993 tarihli ikinci bildirim 
24.1.1995 tarihli üçüncü bildirim 
15.5.1995 tarihli dördüncü bildirim 
15.5.1996 tarihli beşinci bildirim. 
Bu bildirimler arasında ek bildirim olarak 7 Mayıs 1992 tarihli bir bildirim bulunmamaktadır. 
Mal bildirimi tarihinin 30.11.1991 olmasına karşılık aynı bildirimin bir sayfasının tarihinin 

(üzerindeki fax cihazının verdiği tarihle) 7 Mayıs 1993 olması son sayfanın sonradan usulsüz bir 
şekilde dosyaya yerleştirildiğini göstermektedir. 

Diğer yandan, "Rockville-Maryland in Inman Park Circle'deki 140 metrekarelik bu binanın 
iktisap tarihi, Sabık Başbakan Tansu Çiller tarafından, "Siyasî Parti Liderlerinin Malvarlıklarını 
Araştırmakla Görevli TBMM Araştırma Komisyonu"nun 24.10.1995 tarih ve 
A.01.1.GEÇ. 10/198472 sayılı yazısına cevaben gönderdiği 6.11.1995 tarihli yazıda, 1989 olarak 
gösterilmiştir. 

1989'da iktisap edilen bir malın 30.11.1991 tarihli beyannamede yer almayıp, bu iktisabın ka
muoyu tarafından öğrenildikten sonra 7 Mayıs 1992 tarihli bir fax gönderisiyle ilgilinin dosyasına 
girmesi yasaya açıkça aykırı bir durumdur. 

B) Beyannamelerde kanunen gösterilmesi gereken hususlara ilişkin beyanlar eksiksiz ve doğ
ru olarak yer almış mıdır? 

-Beyanlar eksik ve yanıltıcıdır. 
1. Özer Uçuran Çiller, Bolu-Göven-Tatârlar mevkindeki gayrimenkuller arsa olarak gösteril

miştir. İnşaat olduğu anlaşılıp da sorulunca, inşaatın varlığı ikrar edilmiştir. ' 
9/4 sayılı soruşturma komisyonunun 25.12.1996 tarihye 9/4-89 sayılı yazısıyla sorulması üze

rine Özer Uçuran Çiller sunduğu belgede "... Bolu-Göven-Tatarlar mevkiindeki arazi üzerinde in
şaat vardır. Bu inşaat için harcanan tutar, 15.5.1996 tarihi itibariyle 3 milyar 737 milyon lira civa
rındadır." demektedir. Bu harcama mal bildiriminde gözükmemektedir. 

Bu husus mal bildirimlerinde zorunlu olarak yer alması gerekirken, yer almamıştır. Ayrıca bu 
paranın kaynağı da belirtilmemiştir. 

b) Kat karşılığı verilen Sarıyer-Üskumruköy'deki arsa için anlaşmada Tansu Çiler'e verilecek 
konutlara ilaveten 2.5 milyar TL. ödeneceği öngörülmüştür. -

Burada belirtilen bu 2.5 milyar TL. mal bildirimlerinde yer almamıştır. 
c) Çiller çifti borç olarak verdikleri meblağları (Suna Pelister gibi) ve borç olarak aldıkları 

meblağları (Bilger Duruman) Mal Bildirim Beyannamelerinde ilgili dönemlerde göstermemiş
lerdir. 
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2. Özer Uçuran Çiller'in 1991-1994 yılları arasında MARSAN'a verdiğini söylediği borç
lar da (1994 sonu itibariyle) beyannamelerde yer almamıştır. 

a) 1992 yılında MARSAN Şirketine 1 milyar 463 milyon 578 bin 886 TL. karşılığı 171 bin 
078 dolar borç, 

b) 1993 yılında MARSAN Şirketine 3 milyar 553 milyon 257 bin 606 TL. karşılığı 245 bin 
900 dolar borç, 

c) 1992 yılında MARSO Şirketine 1 milyar 383 milyon 384 bin 481 TL. karşılığı 161 bin 
705 dolar borç, 

d) 1991 yılında MARSO Şirketine 107 milyon 260 bin 190 TL. karşılığı 21 bin 140 dolar 
(Tansu Çiller'in verdiği) borç, 

1991 ve 1993 yıllarındaki mal bildirim beyannamelerinde yer verilmemiştir. 
Beyannamelerde gösterilmeyen verilen borçlar tutarı : 599 bin 823 dolar, yani 21.1.1997 

tarihi itibariyle 68 milyar 380 milyon TL. 'dir. 
3. Özer Uçuran Çiller'in 28.8.1996 tarihinde AYTAŞ firmasına verdiği 11 milyar TL. borç 

defterlerde gözükmesine rağmen mal bildiriminde gösterilmemiştir. 

4. Özer Uçuran Çiller'in 1.11.1996 tarihinde AYTAŞ firmasına verdiği 10 milyar TL. borç 
defterlerde gözükmesine rağmen mal bildiriminde gösterilmemiştir. 

5. Aytaş Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketinde sahip olunan 6374 hisse 1847 olarak 
gösterilmiş, diğer hisseler gizlenmiştir. 

6. 30.1.1996 tarihinde Yeniköy'de alınan 10.5 milyar TL.'lik arsa ve bina (94/1 ve 94/5 
parsel) zamanında beyan edilmemiştir. 

7. 21.3.1996 tarihinde noter satışıyla 25 milyar TL.'ye satılan Sarıyer Uskumruköy'deki 
gayrimenkulun bedeli beyan edilmemiştir. j 

Ayrıca kat karşılığı verilen Sarıyer-Uskumruköydeki bu arsa için anlaşmada Tansu Çiller'e 
verilecek konutlara ilaveten 2.5 milyar TL. ödeneceği öngörülmüştür. 

İşte burada belirtilen bu 2.5 milyar TL.'nin Çiller çiftine ödenip ödenmediğine ilişkin bir 
araştırma yapılmamıştır. 

Konuyu araştıran denetçiler de bu ödemenin yapıldığına ilişkin bir bulguya rastlamadıkla
rını ifade etmişlerdir. (Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başdenetçisi Nizamettin Öz-
türk'ün komisyonda 8.1.1997 tarihinde yaptığı açıklamalar, aynı günlü tutanaklar sh. 3.-6) 

Soruşturma bu açıdan da eksiktir. 
8. Tansu Çiller'in annesinden kalan altınların TL.'na çevrilmesi beyan edilmemiştir. 
9. 28.2.1996 tarihinde repo geliri olarak bankadan alınan 25 milyar 287 milyon, 14.5.1996 

tarihinde 9 milyar 283 milyon 218. bin TL., 10.7.1996 tarihinde 10 milyar TL., 27.8.1996 tari
hinde 20 milyar TL., 1.10.1996 tarihinde 20 milyar TL. repo gelirleri elde edildiği ifade edil
mesine rağmen bu gelirler hiç beyan edilmemiştir. 

- Kilyos'ta, 104'e 30 hisse; üzerinde 104 tane villa inşa edildiği; ki 30 tanesi Çiller ailesi
ne bakiyesi müteahhite ait olmak üzere kat karşılığı inşaat şeklinde villa inşaatları mal bildiri
minde ada ve parsel olarak yer almıştır. 

- Kemer Beldibi'nde yapılan inşaatlar arsa olarak gösterilmiştir. Ortada arsa değil de inşa
at olduğu ortaya çıkınca bu ikrar edilmiştir. Bu inşaat için harcanan 10 milyar TL.'nin üzerin-
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deki paranın kaynağı ortak İrfan Aktaş gösterilmiştir. İrfan Aktaş'ın yaptığı harcamalardan 
Özer Uçuran Çiller'e düşen borç mal bildiriminde gösterilmemiştir. 

- Kuşadası'ndaki çiftlikte yapılan inşaata ne harcandığı ve. bunun kaynağının ne olduğu 
belli değildir. Mal bildirimlerinde bu husus bulunmamaktadır. 

Bu inşaatların yalnızca arsa olarak gösterilmesi ile büyük meblağlardaki paralar gözden ka
çırılmaktadır. Arsa ile inşaatın arasındaki fark, inşaat için harcanan paradır. İnşaatlara sarfedi-
len paralar ortada gözükmemektedir. İnşaatlara harcanan paraların da Çiller'in malvarlığından 
çıkması gerekir. 

- Kuşadası ve Bolu Gövem'deki arazi mal bildirimlerinde gösterilmiş, ancak bu arazilerin 
değeri için son derece mütevazi rakamlar gösterilmiştir. 

Ancak bu arazileri satın almada kullanılan paraların kaynağı gösterilmiştir. 
Sabık Başbakan Tansu Çiller, komisyona verdiği 7.1.1997 tarihinde yazılı savunmada ".... 

Yine bu dönemde, Kilyos'ta bir adet villanın noter satışından 25 milyar lira elde edilmiş ve son 
mal bildirimimizde belirtilmiştir. Yine. bu dönemde, (Ek 2). Yine bu dönemde, Kilyos'ta bir 
adet villanın noter satışından 25 milyar lira elde edilmiş ve son mal bildirimimizde belirtilmiş
tir. Yine bu dönemde, Bodrum Akdeniz Yapı Koop. Satışından 1 milyar lira elde edilmiştir. Ay
rıca, veraseten gelen altınlar 5.8 milyar TL.'na bozdurulmuştur. Yanısıra Suna Pelister'den 2 
milyar lira tahsil edilmiştir." 

Bu beyanda : 
. 1. Kilyos'ta iki adet villanın her birinin 25'er milyar TL.'ndan noter satışının yapıldığın

dan bahsedilmiştir. 
Bu beyan doğru değildir. Evraklarda bir tek villanın noter satış belgesi vardır. 
2. Bu iki villanın satışının son mal bildiriminde beyan edildiği bildirilmiştir. 
Bu beyan doğru değildir. Ne bir villanın ne iki villanın noter satışıyla satıldığı ve ne de 

25'şerden 50 milyar TL.'nın kazanç beyannamelerde yer almamaktadır. 
ABD'deki malvarlığı 
GCD firmasının komisyonda 8.1.1997 tarihinde dağıtılan 1995 bilançosunda şirketin ser

mayesinin 100 bin dolar olduğu belirtilmektedir. 
Bilançoda şirketin hissedarlarına 925 bin dolar borcu olduğu hususu yer almaktadır. 
Buna göre Çiller çiftinin MARSAN Holding'den Demirbank aracılığıyla ABD'ye gönder

dikleri 925 bin doların sermaye transferi değildir, borç'vermedir. 
Mevcut mevzuata göre Çiller çiftinin yurt dışındaki GCD'ye borç olarak transfer yapabil

mesi için yetkili kurumlardan izin alması gerekmektedir. Çiller çifti sermaye transferi diyerek 
bu mecburiyetten kurtulma yoluna gitmişler ve suç işlemişlerdir. 

Çiller çifti bu hususta yalan beyanda bulunarak ayrıca suç işlemişlerdir. 
Transferin gerçekleştirildiğinin iddia edildiği yıl MARSAN böyle bir transferi gerçekleşti

recek malî güce sahip değildir. 
- 20 Haziran 1991 tarih ve 20907 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TPKK Hakkındaki 33 

sayılı kararın 91/1935 sayılı kararla değişik hükümleri gereğince 50 bin Doları aşan transfer iş
lemlerinin Merkez Bankasına ve ilgili diğer mercilere bildirilmesi gerekmekteyken, ABD'ye 
925 Dolar transfer ettiğini iddia eden MARSAN'ın bu transferi Merkez Bankası kayıtlarında 
bulunmamaktadır. 
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- Para transferleri ilgili Anonim Şirketin karar defteri başta olmak üzere diğer defterlerin
de yer almamaktadır. 

Soruşturma kamuoyuna sunulan, aslında GCD İne. e bağlı Salem Otelle ilgili beyanname
ler, 1992, 1993 ve 1994 yıllarına ait eksik İRS (1120 sayılı form) vergi beyannamelerine daya
nılarak yapılmıştır. Bu kayıtlarda yer alan rakamlar, malı denetimden geçmediği ve İRS tarafın
dan onaylamadığı sürece herhangi bir anlam ifade etmez. Rakamlar, bu halleriyle, vergi mükel
lefinin IRS'yi inandırmak istediği beyandan ibarettir. Bu beyannameler, şu ana kadar İRS ta
rafından denetlenmenin olduğu için hiç bir şeyin "kanıtı" sayılamaz. (Beyanname maddeleri 
üzerinde doldurulması gerektiği belirtilen) herhangi bir kanıtlayıcı belge, gerekli plan formları 
ve beyannameler.kamuoyuna ibraz edilmemiştir. Beyanda sözü edilen çeşitli işlemlerin dökü
münü gösteren kanıt belgeler olmadıkça, kesin sonuçlara varmak imkânsızdır. GCD İne ve tek 
sahibi Marson Marmara Holding ek.belge vermek zorundaydı. 

İbraz edilen İRS beyannameleri "The Salem Hotel olarak çalışan" GCD İne. le ilgilidir ve yal
nızca otelin işletmesine aittir. Oysa GCD İne. biri Hocksctt, Ne\v Hampshire'deki Granite Hills İş 
Merkezi, diğeri Derry, Nevv Hampshire'deki apartman olmak üzere iki mülkün daha sahibidir. Bu 
mülklerin satınalınması, işletilmesi ve kâri arı yi a ilgili hiçbir bilgi ibraz edilmemiştir. 

İbraz edilmiş olan vergi beyannameleri, yalnızca Salem Hötel ile ilgilidir. Mr. Gistis'in ya
zılı ifadesi Hocksett mülkü için 500 000 $ Dery mülkü için 51 000 $ tamiratlar için 114 000 $ 
ödendiğini göstermektedir. Bu nedenle, bu iki GCD mülkünün işletilmesinden herhangi bir nel 
kâr sağlanıp sağlanmadığının varsa bu kârların yasalara uygun biçimde beyan edilip hem ABD 
devletlerinde hemde Türkiye'de yergilerinin ödenmediğinin tespiti zorunluydu. Bu mülklerin 
GCD'nin malı olduğu açıkça beyan edilmesine rağmen bu iki mülk GCD İne.'in vergi beyan
namelerinde zikredilmemiştir. 

Salem İnn Hotel'in satınalma işleminde GCD İne. tarafından bir grup Treasıııer's (Banka) 
çekiyle ödenmiştir. Normal olarak, böyle bir işlemde kullanılan çeklerin ya alıcının kendi hesa
bından veya satış işlemi için vekalet verilmiş bir avukatın emanetindeki hesaptan kesilmesi ge
rekir. Nakit karşılığında veya açıklanmamış başka hesaplardan yapılan transferlerle doğrudan 
doğruya bankadan alınan bu Trcasurer's (veya banka) çekleri, alıcının para kaynağını gizlemek 
istediği durumlarda sık sık başvurulan bir yöntemdir. Bu işlem, genellikle klasik "para aklama" 
işlerinde kullanılır. 

Bu nedenle Salem İnn'in alınışındaki paraların kaynağını tespit etmek zorunluydu. Banka 
çeklerinin alımındaki fonların kaynağının tespiti gerekirdi. Daha ileri giderek, bu fonların bir 
özel veya tüzelkişi tarafından yasalara uygun tanzim edilmiş ve denetlenmiş vergi beyanname
sinde "Gelir" olarak gösterildiği kaydı bulmak gerekirdi. Eğer birden çok kurum, kişi ve kredi 
sözkonusu ise, paranın nereden geldiğini yapılan bütün transferlerin ve karşı transferlerin yasal 
olduğunu kanıtlayan bilgi, belge ibras edilmeliydi. 

GCD İns tarafından ibraz edilen belgelerden, GCD İne hesabına bu mülkleri satınalmak 
için 4.5 milyar $'dan fazla paranın ABD devletlerine nasıl girdiğini anlamak mümkün değildir. 
Oysa iç tüzüğün 111 md. de hakkında soruşturulması istenen kişi belgeleri temin eder denmek
tedir. ABD'deki malların kaynağı ile ilgili belgeler ibraz edilememiştir. 

GCD İnc'in ibraz ettiği Salem"HotePle ilgili 1992, 1993, 1994 İRS 1120 formlarında "His
sedar katkısı olarak 1992 yılı için 914 018/900 000 $ 1993 yılı için 900 000/925 000 $ gösteril -
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misken, 1994 yılı için beyan dönemi sonu itibariyle gösterilen meblağ 525 000 $ düşmüş ve his
sedarlara (Marsan) 400 000 $ tutarında risturn ödendiği belirtilmiştir. İRS formlarına, başlan
gıçta yatırılan paraların gerçek kaynağını veya fonların yatırıldığı bankayı gösteren herhangi bir 
plan veya beyanname eklenmemiştir. Ayrıca kayıtlar, zararda olduğunu beyan eden bir şirketin 
hissedarlarına nasıl olup da yarım milyon dolara yakın risturn verdiğini de göstermemektedir, 
bu ise ciddî kuşkulara yol açmıştır. 

GCD İnc.'in tamamı Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin malıdır. Şirketin tek sahibi Çiller 
ailesidir. Paranın bu tür giriş çıkış işlemleri, tarafların gizli tutmak istedikleri kaynaklardan ya
pılan fon hareketlerini maskelemek için kullanılmaktadır. Kanıtlayıcı belgelerin bulunmayışı, 
bu işlemlerin gerçek niteliğini araştırması gerekmekteydi. 

İRS 1120 formlarında 1993 malî yılında "Hissedarlara" (400 000) 375 000 $ risturn veril- . 
diği gösterilmiştir. Bu tutarda bir transfer yapılıp yapılmadığının tespiti için GCD İnc'in kayıt
ları incelenmeliydi. Beyan edilen bu meblağın Marsan Marmara Holding tarafından alınmadı
ğı, Marsan'ın defter kayıtlarında gözükmektedir. Bu durumda yasaya uygun hareket edilmemiş
tir, para Türkiye'ye transfer gözüküyor ama transfer yoktur. • 

İRS formları, 1994 malî yılında (2 200 000 $) gibi önemli tutarda bir "kredi" göstermekte
dir. Mr. Gitis'ih yazılı ifadesine göre 1994-95 içinde 651 000 $'lık ek bir banka kredisi daha al
mıştır ifadesi vardır. Böylece kredilerin toplamı 2 825 000 $ bulmaktadır. Oysa GGD İne veya 
Salem Hotel üzerinde hiçbir ipotek veya diğer bir tedbir yoktur. Hiç bir banka ipotek koyma
dan bu kadar büyük meblağlarda borç vermesi akla yakın değildir. 2 825 000 $'lık kredi diye 
ifade edilen meblağ için 25.12.1996 günü komisyon başkanı imzası ile GCD İne. şirketinin sa
hibi ve yönetim kurulu başkanı Özer Uçuran Çiller'e bir yazı ile, içtüzüğün 111 md. göre bel
gelenmesi istenmiş fakat belgelenememiştir. Ayrıca krediyi veren kim? Kredi şartı nedir? Geri 
ödeme şartları nedir? Sonuç kredi kimden alındığı hakkında belge ibraz edilmemiştir. 

Ayrıca Çiller ailesinin 1993'te 161 Lovvell Road Salem adresindedir evlıiaiği bilinmekte-— 
dir. Bu eve tadilat için önemli harcamalar yapılmıştır, bu harcamaların nereden yapıldığı tespit 
edilememiştir. 

925 000 $ ABD'ye GCD İnc'e sermaye transferi olarak gönderildiği ifade edilmesine kar
şın, belgelerde, GCD İne şirketinin sermayesinin 100 000 $ olduğu anlaşılmıştır. Aradaki far
kın konut alımı için gönderildiği, Hazinenin bu konuyu araştırması gerekmektedir. 

GCD İnc'in sunmuş olduğu belgelerde yalnız Salem Hotel İnn'in değerinin kayıtlarda 
3 445 339 $ olduğu görülmektedir. ' 

3. Soruşturulan dönemde malvarlığında meydana gelen artışlar izah edilebilmiş midir? So-
, ruşturulan dönemde malvarlığında izah edilemeyen bir artış.sözkonusu mudur? 

İZAH EDİLEMEYEN MAL ARTIŞLARI 
1. 30.11.1991 tarihli mal bildiriminden belgelerde ilk repo gelirinin elde edildiği tarih ola

rak gösterilen, (yani Tansu Çiller'in annesinden kalan mirasın kullanılmasından öncesi dönem) 
28.2.1996 tarihleri arasında Çiller çiftinin toplam gelirleri 432 250 dolara tekabül etmekte, gi
derleri ise 1 milyon 230 bin 450 dolara tekabül etmektedir. (Dolar bazında rakam verilmesinin 
nedeni, Çiller çiftinin çeşitli ödemeleri arasında dolar bazındaki ödemelerin yer alması, çeşitli 
yıllara ait gelir gider farklarını ortadan kaldırarak sabit bir değere bağlamak içindir.) 

Bu dönemde 798 bin 200 dolarlık karşılığı izah edilemeyen bir mal artışı vardır. Bu da 
20 Ocak 1997 kuru fiyatlarıyla (1 ABD Doları = 115 bin TL.) yaklaşık 92 milyar TL.'ye teka
bül etmektedir. 
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A) GELİRLER : 

a) 13.9.1993 Marso A.Ş.'nin hisse satışından 2 milyar 199 milyon 990 bin TL. karşılığı 151 
bin 750 dolar (1 ABD Doları = İ4 500 TL.) 

b) 1992 Şubatında METAŞ A.Ş.'den alındığı iddia edilen 2.5 milyar TL. karşılığı 277 bin 
dolar (1 ABD Doları = 9 bin TL.) 

c) Aralık 1995 Bodrum'da daire satışı 210 milyon TL. karşılığı 3 bin 500 dolar (1 ABD 
Doları = 60 bin TL.) 

Not: Gayrimenkul değerlerinde tapu kayıtları ve noter satış belgeleri üzerindeki değerler 
esas alınmıştır. 

Üç kalemde toplam : 432 bin 250 dolarlık gelir sözkonusudur. 
B) GİDER: 

a) 31.12.1995 tarihinde MARSAN'a 13 milyar 619 milyon 692 bin 076 TL. karşılığı 226 
bin 600 Dolar borç verilmesi (1 ABD Doları = 60 bin TL.) 

b) 31.12.1992 tarihinde MARSO Şirketine 1 milyar 383 milyon 384 bin TL. karşılığı 162 
bin 350 Dolar borç verilmesi (1 ABD Doları = 8 bin 500 TL.) 

c) 31.12.1992 tarihinde MARSO Şirketine 107 milyon 260 bin 190 TL. karşılığı 12 bin 600 
Dolar borç verilmesi (1 ABD Doları = 8 bin 500 TL.) 

* d) 28.12.1993 tarihinde Bilger Duruman'a 170 bin 500 dolar borç ödemesi, 
e) 30.4.1993 tarihinde A-13-2 BİLKENT Konut için ödenen 3 milyar 932 milyon TL. kar

şılığı 357 bin 454 dolar (1 ABD Doları = 11 bin TL.) 
f) 14.4.1995 tarihinde Suna Pelister'e verilen 2 milyar TL. karşılığı 46 bin 500 dolar borç 

verilmesi (1 ABD Doları = 43 bin TL.) 

ğ7~22.2.1993 tarihinde 18. Dönem Yapı Kooperatifine 270 milyon TL. karşılığı. 6 bin 200 
dolar ödeme (1 ABD Doları = 9 bin 500 TL.) 

h) 22.2.1993 tarihinde 18. Dönem Yapı Kooperatifine 4 bin 800 dolar ödenmesi, 
1) 30.1.1996 tarihinde Yeniköy'de bina ve arsa alımı için 10 milyar 500 milyon TL. karşı

lığı 169 bin 355 dolar (1 ABD Doları = 62 bin TL.) 

i) 29.5.1995 tarihinde Bolu-Güven-Tatarlar'da arsa bedeli 3 milyar 239 milyon TL. karşı
lığı 73 bin 613 dolar (1 ABD Doları = 44 bin TL.) 

Toplam gider : 1 milyon 230 bin 450 dolar 
Sonuç : 30.11.1991 tarihli mal bildiriminden belgelerde ilk repo gelirinin elde edildiği ta

rih olarak gösterilen, (yani Tansu Çiller'in annesinden kalan mirasın kullanılmasından öncesi 
dönem) 28.2.1996 tarihleri arasında Çiller çiftinin toplam gelirleri 432 250 dolara tekabül et
mekte, giderleri ise 1 milyon 230 bin 450 dolara tekabül etmektedir. 

Bu dönemde 798 bin 200 dolarlık karşılığı izah edilemeyen bir mal artışı vardır. Bu da 20 
Ocak 1997 kuru fiyatlarıyla (1 ABD Doları = 115 bin TL.) yaklaşık 92 milyar TL.'yc tekabül 
etmektedir. 

Sabık Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller'in malvarlıklarında izah edemedik
leri bu artış 3628 sayılı Kanunun 11, 12 ve 13 üncü maddelerine muhalefet suçunu oluşturmak
tadır. 
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Gelirle mütenasip olmayan iktisap 

Sabık Başbakan Tansu Çiller'in 30.11.1991 tarihinden 15.5.1996 tarihe kadar mal varlığın
da meydana gelen kaynağı, hakkında soruşturma yürütülen Sabık Başbakanca izah edilememiş
tir. 

Soruşturma Komisyonuna intikal eden belgelerin tetkikinden Sabık Başbakanın eşi Özer 
Uçuran Çiller'in kazanç herhangi bir gelir getiren işi olmadığı anlaşılmaktadır. 

1987'den bu tarafa Çiller ailesi Gelir Vergisi mükellefi değildir. Şirketler de kâr dağıtma-
mıştır. Şirketler kâr payı dağıtsaydı Özer Uçuran Çiller'in "Gelir Vergisi Mükellefi" olması ge
rekecek ve bu konuda vergi dairelerinde kaydı bulunacaktı. Böyle bir kayıt yoktur. Özer Uçu
ran Çiller, şirketlerdeki Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerinden de ücret ve maaş almadığı
nı beyan etmiş, bu husus ayrıca şirket kayıtlarından da anlaşılmıştır. 

Tansu Çiller'in kaynakta vergilendirilen milletvekili, bakan, başbakan maaşı vardır. Sabık 
Başbakan Tansu Çiller'in Milletvekili maaşının 3 milyar TL.'ye yakın kısmının Ziraat Banka
sındaki hesabında bulunduğu ve çekilmediği ortaya çıkmıştır. 

Mert Çiller'in ise bir yıllık yedeksubay maaşı vardır. Kendisine verildiği iddia edilen sün
net hediyelerinin miktarı ise belirlidir. 

Komisyona sunulan belgelerde Çiller çiftinin Suna Pelister'e 2 milyar TL. borç verdiği, 
Bolu'daki ve başka yerlerdeki inşaatlara para harcadığı, Bilger Duruman'a 170 500 Dolar borç 
ödediği v.s. görülmektedir. . 

Çiller çifti 1991-1996.döneminde malvarlıklannda meydana gelen artışı Tansu Çiller'in 
annesinden kalan mirasla açıklamaktadırlar/Bu artışın kaynağının miras olması mümkün değil
dir. Çiller ailesine mirasın intikal tarihi 22.2.1995'tir. Çiller ailesinin miras kaldığını iddia etti
ği döviz, altın vb'ni en erken paraya çevirme tarihi 4.5.1995'tir. Bunlar paraya çevrilmelerinin 
ardından bankada repoya yatırılmış ve bu para 14.5.1996 tarihine kadar repoda kalmıştır. Yani 
mirastan geldiği iddia edilen para 14.5.1996 tarihine kadar mal iktisabında kullanılmamıştır. 

1987'den bu tarafa Çiller ailesi Gelir Vergisi mükellefi değildir. 

Şirketler de kâr dağıtmamıştır. 

- Komisyona sunulan belgelerden Özer Uçuran Çiller'in bir finansör olduğu borç verdiği 
görülmektedir. 

- Özer Uçuran Çiller'in, MARSAN A.Ş.'yc verdiği borçlar yıllar itibariyle çıkarılmıştır: 

1991 yılı itibariyle, 794 milyon 169 bin 056 TL. 

1992 hesap yılı itibariyle 1 milyar 463 milyon 578 bin 886 TL. 

1993 hesap yılı itibariyle 3 milyar 553 milyon 257 bin 606 TL. 

1994 hesap yılı itibariyle 6 milyar 439 milyon 553 bin 475 TL. 

1995 hesap yılı itibariyle 9 milyar 396 milyon 309 TL. (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Baş
müfettişi Hazbetullah Akyiiz'ün komisyonun 25.12.1996 tarihinde yaptığı açıklamalar, 
25.12.1996 tarihli tutanaklar sh. 19) 

Özer Çiller ise şirketlere verdiği borçlar beyannamelerde yer almadığı gibi bu paraların 
kaynağı da belli değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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- Annesinden intikal eden mirasın kaynağı : 

1974 yılında annesine 400 bin lira civarında bir para ve Muğla'da bir zeytinlik kalmıştır. 
Anne Çiller, onun miras bıraktığı iddia edilen mallan kazanacak şekilde kazanç getirici bir iş
le meşgul olmamıştır... Üstelik annesinin kirasını ödeyemediğinden dolayı icraya verildiği id-
diasıvardır. 

- Tansu Çiller'in annesinin Türkiye İş Bankası Gayrettepe Şubesindeki kiralık kasasının 
muhteviyatı 20 milyon TL.'dir. 

20 milyon TL.'yi banka kasasında saklayan kişinin yaklaşık 50 milyar TL. tutarındaki al
tın ve dövizi evinde saklaması inandırıcı değildir. 

- Marsan'ın : 
1991 yılı dönem safi kurum kazancı 28 milyon 298 bin 454 TL., 
1992 takvim yılında kurum kazancı 29 milyon 690 bin 687 TL., 
1993 takvim yılında kurum kazancı 38 milyon 406 bin 809 TL.'dir. 

1993 yılında MARSO'nun satışından elde edilen miktarın 7 milyar 839 milyon TL.'sı şir
ket kârı gözükmekte, ancak vergiden muaf bulunmaktadır. Bu tutarın 7 milyar 376 milyon 
TL.'sı şirket sermayesine ilave edilmiştir. 

1994 ve 1995 yıllarında vergiye tabi kurum kazancı matrah beyan etmemiştir. 
- GCD, 1993 yılında kurulmuş ve 1994 yılında bilançosunda 779 594 Dolar zarar gözük

mektedir. 
SAVUNMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1. Hakkında soruşturma yürütülen Sabık Başbakan Tansu Çiller savunmasını, 7.1.1997 ta

rihinde komisyona verdiği yazılı bir metinle yapmıştır. 

2. Yazılı savunmada "Aile Hakkındaki Sorular ve Cevaplan" başlıklı bölümde yer alan 16 
sorudan hiçbirisine cevap verilmemiştir. 

Cevaplarda "Soru maksatlıdır, Anayasanın 38. ve 3628 sayılı Kanunun 5 inci Maddesine 
aykırıdır." genel ifadesinin arkasına saklanılmış ve hiçbir açıklama yapılmamıştır. 

Diğer bölümlerde de hemen hemen hiçbir soruya cevap verilmemiş ve savunma yapılma
mıştır. 

3628 sayılı Kanunun 5 inci Maddesi : "Bu kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, 
eşlerine ve.velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan 
net aylık ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse se
netleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriy
le bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder." hükmünü 
getirmiştir. Çiller'in bu maddenin ardına sığınmasına imkân yoktur. 

Anayasamızın 38 maddesi (5. Fıkra): "Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını 
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz." demektedir. 

Sabık Başbakan Tansu Çiller'in bu hareketine hukuk sistemimizde verilen isim "Sanığın 
susma hakkıdır." Sabık Başbakan Tansu Çiller, zımni şekilde ortada kendisinin, eşinin, çocuk
larının ve annesinin işledikleri bir suç olduğunu (haksız mal edinme) kabul etmekte, işlenen bu 
suçların ispatına delil vermemek için "susma hakkını" kullandığını açıkça beyan etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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Sabık Başbakan Tansu Çiller'in gözardı ettiği hüküm ise 3628 sayılı yasanın 4 ncü maddesidir. 
Dördüncü madde "Haksız mal edinme" ile ilgilidir ve bu maddede şöyle denilmektedir. 

"Madde 4. - Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya 
ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar 
şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır." 

Komisyonun sorduğu sorular 4 ncü maddede belirtilen "Haksız mal edinme" fiiliyle hususların 
aydınlığa kavuşturulması için gerekli olan sorulardır. 

İSPAT MÜKELLEFİYETİ 

3628 sayılı kanunun 4 ncü maddesi : "Madde 4. - Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak 
sağlandığı ispat edilemeyen mallar.... bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır." 
Demek suretiyle ispat mükellefiyetinin hakkında soruşturma yürütülene ait olduğunu açıkça hükme 
bağlamıştır. 

Bu açık hükme rağmen Sabık Başbakan Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile oğulları Mert 
ve Berk Çiller sahip oldukları malvarlıklarının önemli bir bölümünü "Kanuna veya genel ahlaka 
uygun olarak sağladıklarını ispat edememişlerdir." 

Harcamalar 

21. 3628 sayılı kanunun 4. Maddesi "Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat 
edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edile
meyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edin
me sayılır." Demektedir. 

Sabık Başbakan Tansu Çiller, komisyona gönderdiği 8.1.1997 tarihli savunmasında kendisinin 
eşinin ve çocuklarının harcamalarına ilişkin hiçbir soruya cevap vermemiştir/Yazılı savunmada 
yalı, villa, çiftlik evi ve daireleri için yapılan tefriş, iç mimari ve bakım-onarım giderlerinin ne 
olduğuna ilişkin sorulara da cevap verilmemiştir. 

SONUÇ: 

Ayrıntıları ve dayanakları yukarıda açıkça gösterildiği üzere : 

1. Sabık Başbakan Tansu Çiller 3628 sayılı Kanunun 4, 5, 6, 11, 12, 13 üncü maddeleri ile 
TCK'nun 240 ve 296'ncı maddelerini çiğnemiştir. 

Bu nedenle 3628 sayılı Kanunun 11, 12, 13, 14, 15 inci maddeleri ile TCK'nun 240 ve 
296'ncı maddeleri gereğince cezalandırılmak üzere Yüce Divana şevki, 

2. Bu fiillerinde şeriki bulunan eşi Özer Uçuran Çiller'in de aynı çerçevede sorumlu bulun
duğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

Ekleri, Numaralanmış 20 sahife belge. 

Yüksel Yalova Yusuf Namoğlu Yavuz Köymen 

Aydın İstanbul Giresun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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D I Ş İ Ş L E R İ B A K A N L I Ğ I 

A M E R İ K A , P A S İ F İ K VE UZAK DOĞU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

S a y ı : K A G Y - I / 9 7 - fO ' \ ^ \ 
K o n u : M e c l i s S o r u ş t u r m a s ı 

(i 8 C:â 1597 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: a) 14 Aralık 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4642 
.12846 sayılı yazıları. 

b) 26 Aralık 1997 tarih ve.A.01.0.GNS.0.10.00.02-4788 
13248 sayılı yazıları. 

TBMM (9/4) esas numaralı Araştırma Komisyonu'nun İlgi 
(a) ve (b) ekinde alınan yazıları uyarınca Demirbank 
aracılığıyla, MARSAN A.S- taraf.ından First New Hampshire Bank ve 
New Dartmouth Bank'a yapılan havalelerin gidip gitmediği 
hususunda gerekli araştırmanın yapılabilmesi için New York 
Başkonsolosluğumuza zamanında talimat veri İmişti. 

New York Başkonsolosluğumuzdan bu kere alınan cevapta, 
sözkonusu bankalar nezdinde» başvuruların yapıldığı, bazı ön 
bilgilerin alınmakla birlikte, araştırmaların halen devam ettiği 
bildirilmektedir. 

New York Başkonsolosluğumuza, eksik bilgilerin süratle 
tamamlanması hususunda ilave talimat verilmiş bulunmaktadır. 
Yürütülen araştırmanın sonuçları alındığında TBMM Başkanlığına 
gerekli bilgilerin iletileceği hususunu bilgilerine saygılarımla 
arzederim. 

Bakan a. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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D I 3 ± 3 L _ E R ± B A K A N L I Ğ I 
A M E R İ K A , P A S İ F İ K VE. UZAK DOĞU G E N E L ' MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇOK İ V E D İ / S Ü R E L İ 

T . B . M . M . BAŞKANL IĞ I GENEL SEKRETERLİĞİNE. 

'-I/97-?'(-l3 Say T: KAGY 
Konu: Meclis Soruşturması '?'•:"/--

İlgi: a) 8 Ocak 1997 tarih ve KAGY-r/97-70-14 sayılı yazımız 
b ) 2 6 Aralık 1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.01-4783/ 

13248 sayılı yazıları 
c) 14 Aral ık 1996 tarih ve A. 01 .0.GNS.0. 10.00.02-4642/ 

12846 sayılı yazıları 

9/4 Esas Nolu TBMM Soruşturma Komisyonu tarafından merkezi 
İstanbul'da bulunan MARSAN Marmara Holding Anonim Şirketi'nin 
Demirbank aracılığıyla ABD'ne toplam 925.000 Dolar tutarında 
transfer yapıp yapmadığına ilişkin bilgi temin edilmesi 
konusundaki talimatıyla ilgili olarak, Mew ' York 
Başkonsolos! uğumuz aracı 1 ı ğ ı y 1 a gerekli soTu$tuj^maJ_a_r_L___i 1 giji 
bankaların /faaliyette bulunmamaları nedeni yi e , _ bun lan n 
'sel ef leri nezdTnd'e "g'erçekTeştir i İmi şti r. 

Bu çerçevede elde edilen bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

- 400.000 ve 100.000 Dolarlık bölümler halinde, iki transfer 
yapı 1 diğı i fade olunan First, New Hampshire Bank artık faaliyette 
jjulunmamaktadır. Ancak bu bankayı satın alan Citizens Bank-New 
"Hampshire (875 Elm Street, Manchester, NH 03101) sözkonusu' 
400.,000 .ve 100.000- Dolar.'in Bankers Trust NY aracılığıyla 
alındığım yazılı olarak bildirmiştir. Yukarıdaki hususu tevsik 
eden Citizens Bank'in New York Başkonsolosluğumuza muhatap faks 
mesajının örneği Ek-1'de sunulmuştur. 

- 425.000 Dolarlık meblağın transfer edildiği ifade edilen 
New_Dartmouth Bank keza başka_banka]ac..tarafı.ndan.„satın_ alınmış 
'olup, iki kez el "d e'g i's_t_i_r mistir. Anılan banka önce Chawmut BariRV " 
daha "sonTâ fse"~"'Fliet Bank (125 Main St.- Salem N.H.> 03079) 
tarafından satın alınmıştır.. Fleet Bank, selefi Dartmouth -Bank' a 
•15 Eylül 1993 tarihinde 424.985.00 Dol arın transferini teyid 
etmiştir. Bu hususu tevsik eden bankanın New York 
Başkonsolosluğumuza muhatap faks mesajının örneği Ek-2'de 
sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arzederim. 

EK: 2 

B a k a n a . 

Onur ÖYMEN 
Büyükelçi 
Müsteşar, . , 

G İ Z L İ 
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Toı Mr. Fuat T*nlay 
Council Gontral 
621 UN Plaza 
NY,NY. 16017 

FroBj Flfet Dank 
125 Main Bt. 
Bale», N-H, 03079 
Bcotfc Kingslty AVP ., 

Subjifct: New D»rt»outh Bank Mire for GCD Inc. 

Dato.» Januir-y fi, 1997 

This lsttcr i$ confirHinp, the wirt trantfer th*t caRe into thi 
aceount #0510008741,on Septeıbcr 15, 1993, in the aaount of 
"$484,985,00. This account wat with Now Dartaouth Bank that was 
purchaîed by Shaw»ut Bank,and this past yoar Shaw*ut Bank was 
purchastd by• Flest Bank. Tht account «051000B741 that th* fundt 
wont into waî undrr the corporate naac of BCD,Inc.D/B/A The Baloı 
Hotel Dporating Account. 

Tnis letter is prçof of the fundî gaing into th» eccount and proof 
cf the wire that wa» «ode fro« Turkty. 

lf. thff Bank can bs of furthsr help plsesc let ne know. 

Sinccrsly yours, • 

Scott Kinpslty 
Atsistant Vicı Preıldsnt 
Flett Bank 

•Türkiye Büyük Millel Meclisi (S. Savısı : 213) 
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CfflMMl 
: : 

Fromî 
Qu«tiont? 

To: 
Company: 
Addrtts: 

Dite' 
Tlma 

;i;'y*:^->;;;.'.:.::^ 
Hıath*rHuıar 
Gül (603) 634.7467 
fa (603) 634-7482 
FuatTınlty 
Turkfrb Conıukt* G«ntrı!, NY 

D0c©mbw2ö, 1096 
4.02 PM 

V (i-'; FAX Tr«-*ıısınıpwo»^: 
Intdfmtkmal EanVJnc 
87S Bm Strwt, 4th Hoor 
Manchttter.NH 03I0I 

paf*c (indudlnı tirtf ©ne) 1 

Your r*que$t for r«nM»rch rogarding two p*yment8 for thö bontfit of GCD, Inc. İn tto 
amounts USD400,OQO.QO «nd USD100,000.00 hava boen forwwrd»d to our rosoarch 
d6pıtrtm«nt The funds w*m raûeiv&d ffom Banker* Trust NY, which m«ant they were 
never routed through th« International Dtpurtmarrt, but instoad through Domsötîc Vvlrc. 
Because of this, we hava no flccosgjorBcordo of these pgympnts. Any further 

~quwtion$ should bo addressed to Cttlz^n* B*nk Roaaarch, phone number 
1-401-456-7371. 

Boâtrögordo, 
»- n o 

Ttirkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
9/4 ESAS SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONU 
SAYIN BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 9.1.1997 tarih ve A.Ol . 1 . GEÇ 9 / 4 - 1 1 9 sayılı yazının ek sorusu. 

Komisyonunuz ilgi yazısına ek ile istenen sorunun, tarafımdan cevap
landırılması istenmiş, işbu istek aşağıda yerine getirilmiştir. 

G.CD. Inc. şirketindeki, kurucu hisselerinin bedeli olan 100.000 
(yüzbin) Doları, sermaye arttırım işlemleri tamamlandıktan sonra 
alacağım. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

Bilger DURUMAN 

Türkiye BUytlk Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
(9/4) ESAS NOLU SORUŞTURMA KOMİSrONU 
SAYIN BAŞKANLIĞI 

ANKARA 

İLGİ: 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-1-19 sayılı yazı 

Komisyonunuz, ilgi yazısında; yeralan sorulan sorunun tarafımızdan 
cevaplandırılmasınıemretmiştlr. 

Emrin gereği aşağıda yerine geifrilrfıiştir. 

İlgi yazıdaki sorunun cevabı 

Hangi tarihte ne miktarda borç temin etmiştir ? Borcu hangi tarihte 
ödemiştir? Faiz tahsil edilmlşmldlr? 

1993 Şubat ayında 170.000 $ borç verdim. Bu alacağımı 28.12.1993 
tarihinde tahsil ettim. Faiz almadım. 

Gereğini ve bilgilerini saygı ile dilerim. 13.1.1997 

""lerDURUMAN 
Türkiye IHiyiik Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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SN. PROF.DR. TANSU ÇİLLER 
VE EŞİ ÖZER U.ÇİLLER'E AİT 

GAYRİMENKULLERE 30.11.1991-6.1.1997 
TARİHLERİ ARASINDAKİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR! \l£ 

GAYRİMENKUL GİRİŞLERİ VE BU GİRİŞLER İÇİN YAPILAN HARCAMALA 

GİREN GAYRİMENKULLERİN; 

İLÇESİ 
Üsküdar 
Üsküdar 
Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Ankara 

Ankara 

Milas 

MAHALLESİ 
Arakiyeci 
Arakiyeci 
Yeniköy 

Yeniköy 

Yeniköy 

Yeniköy 

İstinye 
Gövem-Tatarlar 
Gövem-Tatarlar 
Gövem-Tatarlar 
Gövem-Tatarlar 
Gövem-Tatarlar 
Çankaya-Lodumlu 

Çankaya-Lodumlu 

Hayıtlı 

Kuşadası Türkmen 

Kuşadası Türkmen 

ADA/PARSEL 
.209/51 
209/29 

94/1 

94/2 

94/5 

94/9 

39 /10 
652 
655 
692 
653 
960 

26053/2 

26053/2 

333/1 

366/81 

366/82 

MALİKİ VASFI 
Tansu ÇİLLER Ahşap Dükkan 
Tansu ÇİLLER Ahşap Ev 
Tansu ÇİLLER Arsa 
ÖzerU.ÇİLLER 
Tansu ÇİLLER Arsa 
ÖzerU.ÇİLLER 
Tansu ÇİLLER Avlulu Ahşap Ev 
Özer U.ÇİLLER 
Tansu ÇİLLER Kagir Ev 
ÖzerU.ÇİLLER 
Tansu ÇİLLER Mesken 
ÖzerU.ÇİLLER Tarla 
ÖzerU.ÇİLLER Tarla 
Özer U.ÇİLLER Tarla 
ÖzerU.ÇİLLER Tarla 
Özer U.ÇİLLER Tarla 
Tansu ÇİLLER Mesken 
Özer U.ÇİLLER 2 Nolu 
Tansu ÇİLLER Mesken 
Özer U.ÇİLLER 9 Nolu 
Tansu ÇİLLER Arsa 

Tansu ÇİLLER Tarla 
Özer U.ÇİLLER ; 
Tansu ÇİLLER Tarla 
ÖzerU.ÇİLLER 

MİKTAR! M2 
17.93 
20.66 
16.40 

32 

51.51 

68.67 

113 
19.390 
4.180 
860 

14.645 
2.270 
350 

117 

197 

8.58 

81.973 
—; .—__ 

HİSS 
16/9 
Tam 

Yarım 
Yarım 
Yarım 
Yarım 
Yarım 
Yarım 
Yarım 
Yarım 
Tam 
Tam 
Tam 
Tam 
Tam 
Tam 
Yarım 
Yarım 
Yarım 
Yarım 
Tam 

Yarım 
Yarım 
Yarım 
Yarım 

TOPLAM 



ÇIKAN GAYRİMENKULLERİN; 

SN. PROF.DR. TANSU ÇİLLER . 
VE EŞİ ÖZER U.ÇİLLER'E AİT 

GAYRİMENKULLERE 30.11.1991-6.1.1997 
TARİHLERİ ARASINDAKİ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI İLE 

GAYRİMENKUL ÇIKIŞLARI VE ELDE EDİLEN MEBLAĞ: 

İLÇESİ 
Şişli 

Bodrum 

MAHALLESİ 
Ayazağa 

S.S.Akdeniz 
Tatil Sitesi 

ADA/PARSEL 
.8601/6 

MALİKİ 
Tansu ÇİLLER 
Özer U.ÇİLLER 
Özer U.ÇİLLER 

VASFI 
İşyeri 

Yazlık Ev 

MİKTARI M2 
100 

70 

HİSSE 
Yarım 
Yarım 
Tam 

TOPLAM 

NOT Sn.Prof.Dr. Tansu ÇlLLER'in İstanbul-Sarıyer-Uskumruköy mevkiindeki 382 
Kadıköy 2. Noterliği'nce 8.10.1991 tarih ve 53482 yevmiye numansı ile t 
MET-A.Ş. arasındaki Kat Karşılığında Satış Vaadi ve İnşaat Yapım Sözleşme 
anılan parsellerde inşaa edilecek 104 adet villanın 30 adedi ile, 32 dairelik 
Sn. Tansu ÇİLLER'e ait olması ve aynca MET-A.Ş.'nin Sn. Tansu ÇİLLER'e n 
ödemesi kabul edilmiştir. Böylece gayrimenkul çıkışlarından Sn. Tansu ÇİLL 
2.710 Milyon Tl. nakit sağlamışlardır. 
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T.C 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

(9/4) ESAS NUMARALI 
SORUŞTURMA KOMİSYONU 

ACELE VE SURELİDİR 

Esas No. : A.01.1.GEÇ.9/4-<?| /25712/1996 

Karar No : 
Sayın Özer UÇURAN ÇİLLER 

NecatibeyCad.No:108 
Başbakan Yardımcılığı 
DFT Binası 2 ci Kat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 5.6.1996 tarih ve 429 sayılı karan ile; 
eski Başbakan Tansu ÇİLLER hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Komisyonumuzun 
çalışmaları esnasında; aşağıdaki hususlann bildirilmesi hasıl olmuştur. 

Bu konuyla ilgili bilgi ve belgelerin 8.1.1997 tarihine kadar Komisyonumuza 
gönderilmesini rica ederim. 

Komisyon Başkanı 
NaciTERZİ 
Erzincan Milletvekili 

a) Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin Yurt dışı iştiraki olan GCD Inc. firmasının ABD'de 
vermiş olduğu 1993-1995 beyannameleri ile sene sonu bilançoları. 

><b) GCD Inc. firmasının ABD'de almış olduğu 2.825.000 $ belgesi ve hangi tarihte alındığı ve 
hangi banka kredisinin bankadan alındığı, 

X c) GCD Inc. firmasına ilişkin Murakıp raporları 
d) GCD Inc. firmasınca aktifine kayıtlı olan gayrimenkullerin onarım bedeli, tarihi ve belgeleri, 
e) Şahsınız ABD'de 170.000 $ borç aldınız mı, söz konusu borcun şirketlerinizle bir bağlantısı 
varmıdır. 
0 GCD Fırmasındaki Payınızın veya şirketlerinizin ilgili firmadaki payı ile, GCD İnc'm 
diğer ortaklan, Yönetim Kurul Üyeleri ve GCD Inc Firmasınca Alınan 
Gayrimenkullerin Tarih ve Bedelleri 



Sarıyer Kısırkaya 1/24 Tansu Çiller tarla 5880.m2 , tam Kazım özkurt 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

Kısırkaya 

1/26 

1/28 

1/29 

2/33 

2/34 

2/36 

2/50 

2/55 

2/59 

2/42 

2/43 

2/44 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 

özer Uçuran 
Çiller 

özer Uçuran 
Çiller 

özer Uçuran 
Çiller 

tarla 

tarla 

tarla 

tarla 

tarla 

tarla 

tarla 

tarla 

tarla 

tarla 

tarla 

tarla 

2010 m2 

1740 m2 

19300 m2 

5820 m2 

5000 m2 

4320 m2 

3120 m2 

9930 m2. 

12520 m2 

10720 m2 

6990 m2 

4040 m2 

tam 

tam 

tam 

tam 

tam 

tam 
tam 
51/72 

tam Mu 

tam 

tam 

tam 

Kazım Özkur 

Hikmet Atar 

Kazım Özkurt 

Fatma Yılmaz 

Kevser Özkan 

özer Özbek v 

Mehmet Özkan 

Nacide Bakır 

stafa Sönmez 

Cevat Mutlu 

Macide Bakır 

Belkıs Mutlu 



Sarıyer Uskumru 565 Tansu Çiller arsa 7216 m2 30/104 
(564 parselde aç 

Sarıyer Uskumru 571 Tansu Çiller arsa İ1869 m2 tam 

N0T:360 ve 560 parsellerin tevhidinden oluşmuş olup, bu parsellerin geldisi ol 
8.240.000. TL: bedelle satın alınmıştır. 

Sarıyer Uskumru 572 Tansu Çiller arsa 16505 m2 30/104 

NOT: 561 ve 563 parsellerin tevhidinden oluşmuş olup, bu parsellerin geldisi olan 
10.600.000. TL.bedelle 384 parsel aynı tarihte 10.520.000.TL bedelle FaysalBozb 
alındı. 

Bolu merkez Gövem 652. özer Uçuran tarla 19390 m2 tam 
Çiller 

Bolu merkez Tatarlar 1062 i özer Uçuran tarla 8145 m2 tam . -
Çiller 

NOT: 350.000.000. TL. bedelle Mehmet Yiğit Şardan'dan alınan 653 parselin ifrazından olu 

Bolu merkez Tatarlar 1063 i özer Uçuran tarla 6500 m2 tam -
Çiller . 

NOT: 350.000.000. TL. bedelle Mehmet Yiğit Şardan'dan alınan 653 parselin ifrazından olu 

Bolu merkez Gövem 

Bolu merkez Gövem 

655 

692 

özer Uçuran 
Çiller 

özer Uçuran 
Çiller 

tarla 4180 m2 tam 

tarla 860 m2 tam 

Cemallet özaslan 

Kazım Ulaş 

s 

s 

%^n-.;a> 



İLÇESİ MAHALLESİ ADA-PARSEL MALİKİ VASFI MİKTARI HİSSESİ ESKİ MALİK 
i 

Üsküdar Arakiyeci 209/51 Tansu Çiller Ahşap 17.93 m2 16/96 Muazzez Çi 
Hacı Cafer Mah. dükkan 

Üsküdar 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Sarıyer 

Arakiyeci 
Hacı Cafer 

Yeniköy 

Yeniköy 

Yeniköy 

Yeniköy 

209/29 

95/6 

95/6 

94/1 

94/2 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 

özer Uçuran 
Çiller 

Tansu Çiller 
Özer Uçuran Ç 

Tansu çiller 
Özer Uçuran Ç 

Ahşap ev. 20.66 Tam 

Bahçeli 306.12 m2 1/2 
ahşap .yalı 

Bahçeli 306.12 m2 1/2 
ahşap yalı 

Arsa 16.40 m2 tam 
iller 

Arsa 32 m2 tam 
iller 

Muazzez Çi 

Ayşe Kanio 

Hanife özd 

Nesrin Di 

Nesrin Di 

Sarıyer Yeniköy 94/5 Tansu Çiller Avlulu 51.51 m2 tam Şaziye Çe 
özer Uçuran ahşap ev oğuzmele 
Çiller 

Sarıyer 

Sarıyer 

Yeniköy 

îstinye 

94/9 

39/10' 

Tansu Çiller kargir ev 68.67 m2 
Özer Uçuran Çiller • 

Tansu Çiller mesken 113 m2 

tam 

tam 

Nesrin Di 

Muazzez Ç 

Sarıyer Kısırkaya 1/23 Tansu Çiller tarla 930 m2 tam Kazım özk 

/ ! 



Sarıyer Kilyos 309 Tansu Çiller 
özer Uçuran 
Çiller 

NOT: 1789/29768 hisse hükmen tescil edildi. 

tarla 29768 m2 tam Nejla Uzuner 

Sarıyer Uskumru 389 Tansu Çiller arsa 12401 m2 tam Vip.konut 
yapı koop. 

NOT: 381 parsel sayılı 21700 m2 taşınmaz 21/1271984 tarihinde 8.680.000. TL. bedelle Sül 
satın alınarak 29/9/1984 tarihinde 11965/21700 hissesi uhdesinde ibka edilerek 9 
bedelle Vip Konut Yapı Kooperatifine satılmış 30/5/1991 tarihinde 389 parsel sayıl 
İstanbul Vip Konut Yapı Kooperatifine, ait taşınmazla trampa edildi. 

Sarıyer Uskumru 402 Tansu Çiller tarla 15320 m2 tam 
NOT: Mülkiyeti 'Faysal Bozbey ve Süleyman Sadak'a ait 386 parsel ve 387 parsel sayılı 

16.680.000. TL.bedelle Tansu Çiller adına satın alma suretiyle tescilli iken 8/12/ 
parsel numarasını almış olup, iki kısma ifraz edilerek 402 ve 403 parseller oluşmu 
403 parsel 8/12/1989 tarihinde S.S.Bizim Vadi Konut Yapı Kooperatifine satılmıştır. 

Sarıyer Uskumru 564 Tansu Çiller tarla 26863 m2 30/104 

NOT: Mülkiyeti Faysal Bozbey ve Süleyman Sadak'a ait olan 382 parsel sayılı taşınmaz 21/ 
bedelle Tansu Çiller tarafından satın alınmış ve 30/104 hissesi uhdesinde ibka 
tarihinde Met/Aş İnş.San ve Tic.A.Ş. satılmış ve 16/1/1991 tarihinde mülkiyeti 
Met/Aş'a ait olan 383 ve 384 parsellerle birleşerek 562 parsel numarasını almış 16/ 
563 ila 566 parseller oluşmuştur. 



İLÇESİ MAHALLESİ ADA-PARSEL MALİKİ VASFI MİKTARI HİSSESİ ESKİ MALİKİ 

Beyoğlu HÜseyinağa 343/29 Tansu çiller K.Ev 82 m2 Tam Hüseyin Nec 
Çiller 

NOT: 13/11/1987 tarih ve 6241 yev.nosu ile istimlak sebebiyle 9.505.290 TL. bedel 
satışı 

— . . . . ; . _ , __ 
Bakırköy Şevketiye 642/9 Tansu Uçuran Mesken - 94/840 Hüseyin Nec 

Çiller (5.kat 8 nolu) Çiller 
NOT: 4/4/1986 tarih 1804 yev.nosu ile 30.000.000.TL. bedelle Mustafa Keskin'e satışı ya 



Bolu merkez Gövem 960 özer Uçuran tarla 2270 m2 tam Hüseyin Cahit 
Çiller Çıngı v.s. 

Çankaya Lodumlu 26053/2 Tansu Çiller mesken - tam Emlak Bankası 
özer Uçuran (2 nolu) 

v Çiller 

Çankaya Lodumlu 26053/2 Tansu Çiller mesken - tam Emlak Bankası sa 
özer Uçuran (9 nolu) 
Çiller 

Milas 

Milas 

Hayıtlı 

Hayıtlı 

Kuşadası Türkmen 

333/1 

333/2 

366/81 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 

Tansu Çiller 
özer Uçuran 
Çiller 

arsa 197 m2 tam 

zeytinlik 11338 m2 tam 

tarla 8580 m2 tam 

- intikal-

- intikal-

satış 

Kuşadası Türkmen 366/82 Tansu Çiller tarla 81973 m2 tam - satış 
özer Uçuran 
Çiller 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ EKREM PAKDEMİRLİ'NİN MUHALEFET ŞERHİ 
. MUHALEFET ŞERHİMDİR 

9/4 nolu soruşturma komisyonunun hazırladığı raporun sonuç kısmına iştirak etmem mümkün 
değildir. 

Temelde bu tür soruşturma komisyonları parti mülahazaları ile, devri sabık yaratma düşünce
si ile bir partiyi halk nazarında küçük düşürmek, bu yolla oy kazanmak, meydanlarda işte onların 
eski bakanları yüce divanda yargılanıyor demek için kuruluyor. 

Komisyonların kuruluşunda da konunun ehli yerine partilerin gösterdiği adaylar arasından 
kur'a ile seçiliyor. Milletvekillerinden seçilen üyeler Mecliste grubu bulunan partilerin sandalya sa
yısına göre seçilmektedir. Geçmişte Meclisin bu denetim aracı alabildiğine istismar edilmiş mey
danlarda bu konuda nutuklar verilmiştir. Yozlaştırılmış bu denetim müessesesinin kaldırılmasında 
yarar görüyorum. Partizan davranışlarla konunun ehli olmayan milletvekillerinin oyları ile bir eski 
başbakan veya bakanın yüce divana gönderilmesini doğru bulmuyorum. Bugün adeta 1980 öncesi 
uygulamalar hortlatılmaktadır. I 

İktidarı elinde bulunduran parti veya partiler kendileri ile ilgili bir soruşturmada aklama, mu
halefet partileri üzerinde de bir demoklesin kılıcı olmaktadırlar. ! 

Komisyonun çalışmaları sonucunda sayın T. Çiller'in haksız iktisapta bulunup bulunmadığı 
sorusu sorulmuş ve iktidara mensup partilere mensup bütün milletvekilleri (suçlayanlar kendileri 
olmakla birlikte) haksız iktisap olayı yoktur demiş, buna mukabil muhalefete mensup yedi millet
vekilleri de haksız iktisap var demişlerdir. 

Sayın Tansu Çiller'in Annesinin ölümü dolayısıyla, hiçbir yerde kaydı bulunmayan 570 bin $, 
690 bin DM., 880 Adet Cumhuriyet Altını, 432 Milyon TL'lık bir servetinin beyan edilmiş olma
sı, o servetin kaynağının meşru olduğunu göstermez. Komisyon üyelerinin bu servetin kaynağını 
yazılı olarak sorduğunda bunlara cevap verilmemiş ve cevap vermeme gerekçesi; olarak Anayasa
nın 38 inci maddesi gösterilmiştir. Halbuki bu soruşturmanın açılmasında Refah Partisinin 62 mil
letvekili Sayın Çiller'i çok ağır biçimde suçlamış ve servetinin kaynağını sorgulamıştır. Böyle bir 
suçlama karşısında Sayın Çiller'in Annelerinden kalma bu servetin kaynağını açıklamak zorunda
dır. Anayasamızın 38 inci maddesinin ilgili 5 inci bendi soruya cevap vermeye engel değildir. Tat
min edici bir cevap verilseydi kendilerini aklayan muhalefet partilerine mensup milletvekilleri de 
olurdu. 

Komisyon detayda fazla mesaî harcadığı için Çiller ailesinin ABD ve Türkiye'de mal varlığı
nın kaynaklarını doğru olarak tespit etmeye vakit bulamamıştır. Bu mal varlığının kaynağı araştı-
rılabilseydi, aklama konusunda şüphe ve kuşku duyan insanların sayısı azalırdı. 

Sonuç olarak; 
Bu tür denetim mekanizmasının kaldırılmasına inanmakla birlikte bugünkü şartlar içinde Re

fah Partisinin yaptığı ağır suçlamaların ortadan kalktığına ve servetin elde edilmesinin de vergilen
dirilmiş kazanç olduğuna kanaat getirmiş değilim. 

Bilgilerinize sunarım. 

Ekrem Pakdeınirli 
Manisa Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ MAHMUT ERDİR'İN MUHALEFET ŞERHİ 
1. Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller'in % 99.9 oranında hissesine sahip oldukları MAR-

SAN Marmara Holding Anonim Şirketi 1992 takvim yılında 28 298 454 lira vergiye tabi matrah, 
1992 takvim yılında 29 690 687 lira tutarında kurumlar vergisi matrahı, 1993 yılında 38 406 809 
lira kurumlar vergisi matrahı göstermiş 1994 ve 1995 yıllarında ise kurum kazancı beyan etmemiş
tir, dolayısıyla holding niteliğindeki MARSAN A. Ş. firmasından incelenen dönemde önemli sayı
lacak bir gelir elde edilmemiştir. 

2. Tansu Çiller ve ailesinin ortaklık hisselerinin bulunduğu öteki şirketlerin 1991-1995 takvim 
yılma ait gelirleri ise şöyledir. 

a) Yeşilyurt Turizm Anonim Şirketi: 
Bu şirket 1991-1995 yılları arasında yatırım faaliyeti ile iştigal ettiğinden bahisle kurumlar 

vergisi matrahı beyan etmemiş dolayısı ile geliri yoktur. 
b) MARSO Gıda ve Per. Sat. Mark. Anonim Şirketi: 
Bu şirket 1991-1992 takvim yıllarında matrah beyan edilmemesinden dolayı kurumlar vergisi 

tarh ve tahakkuku yapılmamış, söz konusu şirket 1993-1995 takvim yıllarında da zarar bildirmesi 
nedeniyle kurumlar vergisi matrahı beyan etmemiştir. Dolayısıyla gelir söz konusu değildir. 

c) MARKİM Kimya Sanayii ve Tic. A. Ş.: 
Bu şirket 1991 takvim yılında 16 297 084 lira kurum kazancı (Matrah) beyan etmiş, 1992, 

1993 ve 1994 yıllarında zarar beyan etmiş, 31.8.1995 tarihinde de tasfiye edilmiştir. Bu şirkette de 
önemli bir gelir elde edildiği söylenemez. 

d) AYTAŞ Turizm A. Ş.: 
AYTAŞ Turizm A. Ş. 1991, 1992 ve 1993 yıllarında yatırımcı şirket olduğundan, 1994 ve 

1995 yıllarında ise zarar ettiğinden geliri yoktur. 
e) MİTAŞ Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Tic. A. Ş.: 
MİTAŞ A. Ş. 1991 yılında 3 650 717 lira kurum kazancı 1992 yılında 6 148 520 lira kurum 

kazancı, 1993 yılında 10 088 735 lira kurum kazanı beyan etmiş, 1994 ve 1995 yıllarında-ise zarar 
beyan etmiştir. Yukarıda görüldüğü gibi önemli sayılacak bir gelir mevzubahis değildir. 

f) SANKİM Kimyevî Maddeler San. Tic. A. Ş.: 
Bu firma 1991-1995 yıllarında zarar beyan ettiğinden kurumlar vergisine esas gelir oluşma

mıştır. 
Yukarıda izah edildiği üzere Çiller Ailesinin ortaklık hisseleri bulunduğu şirketlerden, gayri

menkul edinimlerinde kullandıkları kaynağı elde etmeleri mümkün görülmemektedir. 
3. Tansu Çiller'in annesinden veraseten 570 000 Amerikan Doları, 690 000 DM ve 880 adet 

cumhuriyet altını intikal ettiği beyan edilmektedir. Ve bu menkul değerlerden 880 adet altının çe
şitli tarihlerde ve çeşitli yerlerde bozdurulmak suretiyle nakde çevrildiği Tansu Çiller'in komisyon 
başkanlığına gönderdiği yazıda ifade edilmektedir. Bunun yanında yine aynı yazıda Villa Döviz 
Anonim Şirketi isimli döviz bürosunda 4.5.1995 tarihinde 88185 numaralı belge ile 570 000 Ame
rikan Dolarının 24 156 000 000 liraya, 124 000 Alman Markının 4.5.1995 tarihinde 88186 numa
ralı belge ile 3 819 200 000 liraya, 566 000 Alman Markının da 25.5.1995 tarihinde 385 numaralı 
belge ile 17 192 250 000 liraya tahvil edildiği beyan edilmektedir. Ancak Villa Döviz A. Ş.'nin yu
karıda tarih ve numaraları yazılı döviz alım belgelerinde vergi stopajı yapılmaması söz konusu bel
gelerin bu yönden incelenmesini gerektirmektedir. 
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Öte yandan Tansu Çiller'in annesinin sahibi olduğu Türk liralarını Ziraat Bankası, îş Bankası 
ve Yapı Kredi Bankası gibi bankalarda muhafaza etmesine karşın döviz cinsinden birikimlerini 
evinde saklamasının nedeni anlaşılamamıştır. Nitekim bu konuda kendisine sorulan soruya tatmin 
edici bir cevap da verilememiştir. 

4. MARSAN Marmara Holding A. Ş.'nin komisyon başkanlığına gönderdiği yazıda Amerika-
da faaliyet gösteren GCD firmasına iştirak nedeniyle Demirbank aracılığı ile 29.7.1992 tarihinde 
100 000 Amerikan Doları, 10.9.1992 tarihinde 400 000 Amerikan Doları, 13.9.1993 tarihden de 
425 000 Amerikan Doları olmak üzere toplam 925 000 Amerikan Doları havale edildiği, Demir-
bank'tan gelen yazılarında bunu teyit ettiği, ancak GCD şirketinin sermaye yapısına bakıldığında 
ödenmiş sermayenin 100 000 Amerikan Doları olduğu, dolayısıyla Amerika'ya transfer edilen 
925 000 Doların tamamının değil, 100 000 dolarlık kısmının sermaye transferi, 825 000 dolarlık 
kısmının ise bu amaçla gönderilmediği kanaati hasıl olmaktadır. 

5. Toplam 10 000, adet hisseden oluşan ve 10 000 000 lira sermayeli AYTAŞ Turizm Yatırım 
ve İşletmecilik Anonim Şirketinin, 5 463, hissesine Özer Uçuran Çiller, 1 500 adedine sermayenin 
% 99,9'u Çiller Ailesine ait olan Marsan Marmara Holding A. Ş. 1 500 adedine Çiller ailesinin bü
yük paya sahip olduğu^MİTAŞ A. Ş. ve 1 537 adet hissesi de diğer ortaklara aittir. Bir başka ifade 
ile söz konusu şirketlerin 8 463 adedi Özer Uçuran Çiller ve Ailesinin hissedarı olduğu şirketlere 
aittir. Aytaş Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketinin Antalya Beldibi mevkiinde inşa ettiği pan
siyonun 1996 yılında 4 000 000 000 liraya kiraya verildiği çeşitli kaynaklarca ifade edilmesine rağ
men, bu durumun 3628 sayılı Kanuna göre mal bildirimi yapılmamıştır. 

6. Tansu Çiller'in 13.1.1997 tarihli yazı ekinde komisyon başkanlığına gönderdiği yazı ekin
deki Beyoğlu 31. Noterliğinin 22.3.1996 tarih ve 13315 sayılı satış vaadi sözleşmesinde Sarıyer 
Uskumruköy'deki Tansu Çiller'e ait bir adet villanın 25 000 000 000 lira bedelle Adil Ongen isim
li şahsa satıldığı belirtilmektedir. Ancak bu durum gelir olarak ek bir mal bildirimi ile Meclis Baş
kanlığına bildirilmediği gibi noter sözleşmesinin sahifeleri arasında harf karakterlerinde de uyum
suzluk görünmektedir. (Birinci sahifenin harfleri diğer sahifelerden daha küçük) 

7. Özer Uçuran Çiller'in Amerika'daki gayrimenkul alımı için borç aldığını beyan ettiği Bil-
ger Duruman'ın bu borcu tahsil ettiğine dair komisyona gönderdiği ve komisyon üyelerine de da
ğıtılan 13.1.1997 tarihli yazı karakteri ile Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller'in Soruşturma Ko
misyonuna gönderdiği yazıların karakterleri aynıdır. Halbuki Bilger Duruman ve Çiller ailesi ayrı 
mekânlarda bulunmaktadır. Yazıların aynı daktilo ile yazılmış olması izahat ve inceleme gerektir
mektedir. 

8. Özer Uçuran Çiller'in 7.1.1997 tarihli yazısı ekinde komisyon başkanlığına gönderilen ya
zı ekindeki Amerika'da faaliyet gösteren GCD Şirketi Genel Sekreteri Thomas C. Platt imzalı ve 
komisyon üyelerine dağıtılan yazının orijinal 1. sahifesinde 6 Ocak 1997 tarihi ve 17.15 saati ol
masına rağmen Türkçe tercüme kısmındaki noter tasdikinde 2 Ocak 1997 tarihini taşımaktadır. Bu 
durum belgenin güvenirliği açısından şüphe taşımaktadır. 

9. Gayrimenkul alım fiyatları rayiç bedellerinin çok altındadır. Burada da bir kaynak gizlen
mesinin mümkün olabileceği izlenimini vermektedir. 

10. Yukarıda ayrı ayrı izah edildiği üzere Çiller ailesinin 1991-1995 döneminde edindikleri 
gayrimenkuller için sağlam bir kaynak olduğunu söylemek pek mümkün görülmemektedir. 

Sonuç olarak; Gerek komisyon görüşmeleri gerekse yukarıda kısaca arz edilen hususlar dik
kate alındığında; Sayın Tansu Çiller ile eşi Sayın Özer Uçuran Çiller'in gelir gider farklarından 
edindikleri menkul ve gayrimenkullerin mümkün olamayacağı, Amerika Birleşik Devletlerindeki 
gelir kaynaklarının belli olmadığı, sermaye artırımı için transfer edilen 925 000 U.S. Doların ser-
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maye artırım miktarı ile tutarsızlığı, ve Amerika Birleşik Devletlerinde elde edilen gayrimenkula 
rin iktisap miktarlarının nasıl karşılandığının (3, 5 - 4,5 milyon U.S. Dolar) açıklığa kavuşmasının 
yüce divan huzurunda oluşması temennisi ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Tan
su Çiller'in Yüce Divan'a şevkini uygun görüyorum. 20.1.1997 

Mahmut Erdir 

DSP Eskişehir Milletvekili 

(9/4) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu Üyesi 

ANKARA MİLLETVEKİLİ HİKMET ULUĞBAY'IN MUHALEFET ŞERHİ 

20 Ocak 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığına 

Komisyonun eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller ile ilgili olarak hazır adığı rapora ilişkin 37 
sayfalık muhalefet şerhim ile ona ekli 33 belgeden (belgelerden büyük çoğunluğunun birden fazla 
sayfası vardır) oluşan eklerini ilişikte sunuyorum. 

Muhalefet şerhim ve eklerinin, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca, Komisyon raporu ile 
birlikte TBMM Başkanlığına sunulması hususunda gereğinin ifasını arz ederim. 

Hikmet Uluğbay 
Ankara Milletvekili. 

Eski Devlet Bakanı ve eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in mal varlığı ile ilgili ola
rak kurulmuş bulunan 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu'nca hazırlanan rapora 
ilişkin Komisyon Üyesi Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay'ın muhalefet şerhidir. 

I. — Mal varlığı incelemesinde izlenecek temel kural: 
Bir dönem içinde Bîrktş^m-roaLvarJığı veya diğer bir deyişle servet artışını incelemede izle

necek temel kural, şu denklemle özetlenebilir. 

Mal varlığında net artışlar +Harcamalar = Gelirler + Borçlanma 
Bu denklemi daha detaylandırarak yazmak gerekirse, şöyle yazabiliriz: 

İncelenen dönemde mal varlığına yeni giren değerler+Harcamalar=İnceIenen dönemde mal 
varlığından çıkan değerler+Gelirler+Borçlanma 

İnceleme sonucunda, denklemin sol tarafındaki değerler toplamı, denklemin sağ tarafındaki 
değerlerden fazla çıkarsa, aradaki farkın kaynağının nereden geldiğini, hakkında mal varlığı ince
lemesi yapılan kişi veya kişiler kanıtlamak durumundadırlar. Kaynağı belirlenemeyen farklar, 
"3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nun 4 
üncü maddesinde haksız mal edinme kabul edilmektedir. 

Eski Devlet Bakanı ve eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller (bundan böyle yazılım kolaylığı 
için kısaca "eski başbakan" diye anılacaktır) ve ailesinin mal varlığında, bir mal bildiriminden di
ğerine yer alan değişimler, Komisyona ulaşan bilgi ve belgeler ışığında bu şekilde değerlendirilme
si gerekirdi. Ancak Komisyon çalışmasını bu şekilde sürdürmemiştir. Ben, Komisyonun bir üyesi 
olarak, Komisyona ulaşan bilgileri bu "denklem" çerçevesinde değerlendirdim ve aşağıdaki bölüm
lerde açıklanan tespitleri yaptım. 
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II. — Eski Devlet Bakanı ve eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in TBMM Başkanlığı
na sunmuş olduğu mal bildirimlerinde, 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele Kanununa aykırılık gözlemleri: 

Mal bildirimleri arasında yer alan değişimlerin yukarıda açıklanan yöntem çerçevesinde de
ğerlendirmesine geçmeden önce, Komisyon üyelerine dağıtılan mal bildirimlerinin fotokopilerinin 
incelenmesi sonucu tespit edilen 3628 sayılı Yasaya aykırılıkları açıklamak uygun olacaktır. 

2.1) ABD Rockvillc-Maryland Inman Circle'daki konutun gizlenmesi : • 
Komisyon üyelerine dağıtılan mal bildirimleri fotokopilerinden 30.11.1991 tarihli olanla (Ek: 1) 

ilgili olarak şu tespit yapılmıştır. Mal bildirimi "Veriliş sebebi" kolonunda "ilk defa" ibaresi taşıyan 
dört sayfadan oluşmaktadır. Bu dört sayfadan ilk üçünde sayfa numarası, pul üzerinde imza ve 
30.11.1991 tarihi varken, dördüncü sayfada; sayfa numarası olmadığı gibi, pul üzerinde tarih de yok
tur. Ancak, dördüncü sayfanın üzerinde bu sayfanın çok sonradan mal bildirimine eklendiğini kanıt
layan şu ibareler vardır : "7 May 92 15:10 From Marso Gıda 2350658 Page 002". Bu tür ifadeler 
faksla gönderilen mesajlarda yer almaktadır. Ayrıca, dördüncü sayfadaki yazı karakterleri daha ön
ceki sayfalardan tümüyle farklıdır. Diğer taraftan dördüncü sayfadaki eski başbakanın imzası da ilk 
üç sayfadaki imzadan farklıdır. Bu durumda, bu mal bildiriminin dördüncü sayfasının, mal bildiri
mine sonradan 7 Mayıs 1992 tarihinde eklendiği ortaya çıkmaktadır. Bu dördüncü sayfa sadece, es
ki başbakan ve eşinin ABD de.Rockville-Maryland in Inman Circle'daki 140 trr'lik konutuna iliş
kin bilgileri içermektedir. Ek 1 'in incelenmesinden de görüleceği üzere, sayfa numaralan ve 
30.11.1991 tarihini taşıyan bildirimin "üçüncü sayfasında" ABD'deki bu mal varlığını yazılabilece
ği taşınmaz mallarla ilgili boş alan vardır. ABD'deki bu mal istenilseydi, üçüncü sayfadaki taşınmaz 
mallarla ilgili bu boş alana, mal bildiriminin verildiği 30.11.1991 tarihinde yazılabilirdi. 

Bu dördüncü sayfa, TBMM Başkanlığına ayrı bir bildirim olarak Verilmiş olamaz. Zira, ayrı 
bir bildirim olsa idi, bildirimin 27 nci kolonunda bildirim sahibinin imzası ile birlikte verildiği ta
rihin de bulunması gerekirdi. Ayrıca, ayrı bir bildirim olsa, bildirimin 6 ncı kolonunda "Veriliş se
bebi" kolonunda "ilk defa" ibaresi yer almazdı. Kaldı ki yeniden verilen mal bildirimlerine sadece 
o bir mal değil, eski mal bildirimlerinde yer alan ve hâlâ mülkiyette olan tüm varlıkların da yazıl
ması gerekirdi. 

-Dlğerjaraftan, eski başbakan, Komisyona gönderdiği savunmasına ekli ve bir örneği ek 2 de 
bulunan, sorulara yamHîfiTyölümünden-de-tespit-cdileecği-üzere, 30.11.1991 tarihli bildirim ilk bil
dirim olduğunu, 30.9.1993 tarihli bildirimin de ikinci bildirim olduğunu açıklamıştır. Eski başba
kanın bu açıklaması da 4 üncü sayfanın yeni bir mal bildirimi ile sunulmadığının, "Mal Bildirimin
de Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda belirlenen usul ve yöntemlere ay
kırı olarak ilk bildirime sonradan eklendiğini kanıtlamaktadır. 

Bu tespitler ışığında varılan sonuç şudur: Eski başbakan 30.11.1991 tarihinde verdiği mal bil
diriminde, ABD de mevcut bir taşınmaza yer vermemiş, bunu gizlemiştir. İlk mal bildiriminden beş 
ayı aşkın bir süre sonra, ne şekilde yapıldığı anlaşılamayan bir yöntemle, ABD'deki bu taşınmazı
nı 30.11.1991 tarihli mal bildirimine ek bir sayfa şeklinde eklemiş veya ekletmiştir. Bu fiil, bu ek 
sayfada yer alan Rockvillc-Maryland in Inman Circle'daki 180 000 dolar değerindeki taşınılmazın 
edinilme ve bedelinin ödenmesini kuşkulu hale getirmektedir. 

Ayrıca, yasaya uygun olarak verilmiş bir mal bildirimine, yasada öngörülmeyen bir yöntemle 
sayfa eklenerek mal bildiriminin içeriğinin değiştirildiği ortaya çıkmıştır, diğer bir deyişle bu fiil, 
resmî nitelik kazanmış bir evrakta tahrifat sonucunu doğurmuştur. Bu ise, Türk Ceza Kanununun 
347 nci maddesinde tanımlanan cezayı gerektirmektedir. 
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30.11.1991 tarihinde verilen asıl mal bildirimine ABD'deki taşınmazın dahil edilmemesi ay
rıca, 3628 sayılı kanunun 12 nci maddesindeki "gerçeğe aykırı bildirimde bulunma" ve 13 üncü 
maddesindeki mal gizleme eylemini de oluşturmuştur. , 

2.2) Bay Özer Uçuran Çiller'in 1991-1994 arasında Marsan Marmara Holding Şirketine ver
diği borçların mal bildirimlerine dahil edilmemesi: 

Bay Özer Uçuran Çiller'in Marsan Marmara Holding Şirketine, 1991,1992,1993 ve 1994 yıl
larında vermiş olduğu borçlara, 24.1.1995 tarihli mal bildiriminden önceki 30.11.1991 ve 
30.9.1993 tarihli mal bildirimlerinde yer verilmemiştir. Bu alacakların miktarı, Komisyon emrinde 
çalışan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişleri Bay Hazbetullah Akyüz ve Bay Hacı Duran 
Gökkaya'nm şirket defterini incelemek suretiyle tespit edip Komisyona verdikleri 24 Aralık 1996 
tarihli bilgi notunda da belirtildiği üzere, 1991 yılı sonunda 794 169 056 TL. 1992 yılı sonunda 1 
463 578 886 TL., 1993 yılı sonunda 3 553 257 606 TL. ve 1994 yılı sonunda da 6 439 553 475 TL. 
dır. Eski başbakan, eşinin bu şirketten alacağı 7 283 532 096 TL.'ya ulaştığında, 24.1.1995 tarihli 
mal bildiriminde bu konuda bildirimde bulunmuştur. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesi d) bendi, "Mal varlığında önemli bir 
değişiklik olduğunda bir ay içinde" mal bildiriminde bulunulmasını amirdir. Yukarıda belirtilen ra
kamlar, önemli miktarlardaki alacaklardır, dolayısıyla mal varlığındaki önemli değişiklikleri yan
sıtmaktadırlar. Eski başbakan, 24 Ocak 1995 tarihli mal bildiriminde Başbakanlık yıllık maaşını 
521 787 000 TL olarak bildirmiştir. O bildirimde yer verilen Marsan şirketinden alacak, yıllık baş
bakanlık maaşının yaklaşık 14 katıdır. Önceki yıllara ait alacak miktarları da Devlet Bakanlığı ve
ya Başbakanlık maaşının kat kat üstünde olduğu açıktır. Bu durumda, 24 Ocak 1995 tarihinden ön
ceki mal bildirimlerinin, bu alacaklarla ilgili olarak gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Bu du
rumda eski başbakan, 3628 sayılı Kanun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde tanımlanan; gerçeğe ay
kırı bildirimde bulunma ve mal gizleme fiillerini işlemiştir. 

2.3) Yeşilyurt Turizm A. Ş.'deki hisse sayıları konusunda yanlış bildirim : 
Eski başbakan, Yeşilyurt Turizm A. Ş.'deki hisse senetlerinin sayısını, tüm mal bildirimlerin

de 103 adet olarak göstermiştir. Eski başbakan, 15.5.1995 tarihli mal bildiriminde, bu hisselerinden 
başka, annesinden miras kalan 35 608 hisseyi de bildirmiştir. Bu durumda, eski başbakanın Yeşil
yurt Turizm A. Ş.'deki toplam hissesi 35 711 adet olarak bildirilmişken, anılan şirketin 26.4.1996 
tarihli olağan genel kurul toplantısı hazinin cetvelinde hisse sayısı 142 556 olarak yer almıştır. Mal 
bildiriminde yer alan hisse sayısı hakkındaki bilgiler ile şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ko
miseri Bay Fevzi Ülker ve Başkanlık Divanı üyelerince de imzalanmış bulunan olağan genel kurul 
toplantısı hazinin cetvelindeki hisse bilgileri arasında 106 845 hisselik bir fark mevcuttur. Eski baş
bakan Komisyona gönderdiği 8 Ocak 1997 tarihli savunmasına ekli cevaplar belgesinde (bu belge 
ek 2'dedir) Komisyon üyelerinin "Yeşilyurt A. Ş.'deki hisse bildiriminde 106 845 adetlik açık ne
reden gelmektedir?" sorusuna yanıt bölümünde bu 106 845 hisselik fark konusunda şu yanıtı ver
miştir : "Her hisse senedinin temsil ettiği değerler farklı olduğundan kaynaklanmaktadır. İlk mal 
bildiriminde 103 adet senet miktarı bildirilmiştir. Bu 103 adet senet 82 153 hisse tutarındadır. Bu
nun temsil ettiği değer 83 153 000 TL'dir. Daha sonra veraseten gelenler ile rüçhan hakkı ile ge
lenlerin toplamı 142 556 hisse olup, nominal değeri 142 556 000 TL.'dir. Biz ise mal bildiriminde 
bu hisseleri rayiç değeri ile 400 000 000 TL. olarak beyan ettik. Dolayısı ile 106 845 adetlik bir 
açık söz konusu değildir." Eski başbakan bu yanıtına, 103 adet senedin 82 153 hisseye karşıt düş
tüğünü kanıtlayan hiç bir hukukî belge eklememiştir. Bu sadece kendi beyanıdır. Diğer taraftan, 
aynı yanıt içinde "veraseten gelenler ile rüçhan hakkı ile gelenlerin toplamı 142 556 hisse olup..." 
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ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeye ve 15.5.1995 tarihli mal bildirimine göre, verasetle gelen hisse 
sayısı 35 608 adet olduğu hatırlanırsa aradaki fark olan 106 845 adet hissenin "riiçhan hakkının kul
lanılması ile sağlandığı" anlaşılmaktadır. Bu durumda, eski başbakanın bu hisseleri, "103 senedin 
82 153 hisseye karşıt düştüğü" gibi hiçbir belgeyle desteklemediği bir biçimde açıklamak yerine 
rüçhan hakkı karşılığı elde ettiği bu hisseleri, rüçhan hakkının kullanılmasını izleyen bir ay için
de bir mal bildiriminde bulunarak beyan etmesi gerekirdi. Eski başbakan, savunmasında, böyle bir 
bildirimde bulunması gereğini kabul etmek yerine, gerçeğe aykırı beyanını tevil etme yoluna git
mektedir. Bu hisse senedi sayısı farklılığı ile bir servet gizlenip gizlenmediğini ayrıntılı bir ince
leme ile saptamadan bu konudaki inceleme bitirilmiş olamaz. 

2.4) Marsan Marmara Holding A. Ş.'deki ortaklık payı bildirimindeki farklılıklar: 
Eski başbakan, 24.1.1995 tarihinden önce verdiği iki mal bildiriminde kendisinin ve eşinin 

Marsan Marmara Holding A. Ş.'deki ortalık paylarını 561 810'ar adet bildirmiştir. Oysa, bu his
seler şirketlerin kayıtlarına göre 56 181'er adettir. Bu bildirimdeki 10 kat fazla gösterişin yazılım
da bir "0" hatası yapılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak, bildirimlcrdeki bu sehiv, 
24.1.1995 tarihli mal bildirimde, Marsan'daki sermaye artışı sonucunda 425 000'er hisse olarak 
ifade edilen hisse sayılarını azalmış gibi göstermeye de yol açmıştır. 

2.5) Satış ve kat karşılığı anlaşma ile elde edilen çıkarların, inşaat hakkı sunumu ile gizlenme
si: 

Eski başbakanın mal bildirimlerinin "haklar" bölümünde "Sarıyer Yorgancı Çiftliğinde 11 
Pafta 382, 383 ve 384 parselde 30/104 inşaat hakkı" bildirimi yer almaktadır. Anılan parsellerle 

.ilgili olarak, eski başbakanın sahip olduğu haklar, "inşaat hakkı" olarak tanımlanamaz. Eski baş
bakana vekaleten eşi Özer Uçuran Çiller ve MET/AŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
arasında T. C. Adalet Bakanlığı Kadıköy İkinci Noteri huzurunda 8 Ekim 1991 tarihinde imzala
nan 53482 sayılı sözleşme ile eski başbakan; 

2.5.1) Yukarıda sayılan üç parsel dışında 385 parsel üzerinde de MET/AŞ'a 74/104 inşaat 
hakkı tanımıştır. Bu parsel, mal bildirimlerinde bildirilmemiştir. 

2.5.2) 382, 383 ve 384 nolu parsellerin 74/104 payının MET/AŞ'a devri karşılığında, 30 adet 
villa alma hakkını elde etmiştir. Bu hak bir inşaat hakkı değil, arsa pay satışının bedelinin kısmen 
aynî olarak alınmasıdır. (Bu cümlede "kısmî" sözcüğü biraz sonra değinileceği'üzere ayrıca nak
dî tahsilat olmasını nedeniyledir). 

2.5.3) 385 nolu parselde inşa edilecek 32 daireli iki bloktan bir blokundaki 16 dairenin mül
kiyet hakkı sağlanmıştır. 

2.5.4) 385 nolu parselde kurulacak "Country Club"un işletilmesi için kurulacak şirkette yüz
de 50 pay ve klübün süresiz işletme hakkı elde edilmiştir. 

2.5.5) 382, 383 ve 384 nolu parseller üzerinde inşa edilecek villaların kendileri için bedelsiz 
inşa hakkı dışında ayrıca bu parseller üzerindeki 74/104 payın tapuda pürüzsüz ve takyidatsız ola-; 
rak MET/AŞ'a devri sırasında nakden 2.5 milyar TL alma hakkı sağlanmıştır. Diğer sağlanan ay
nî haklar yanında bu nakdî 2.5 milyar TL'Iık hak da mal bildirimlerinde açıkça beyan edilmemiş
tir. Bu 2.5 milyar TL ile ilgili olarak, eski başbakan, komisyona gönderdiği 8 Ocak 1997 tarihli 
savunma yazısına ekli Komisyon üyelerinin sorularına yanıtlar bölümünde : 

"A) 30.11.1991 - 30.9.1993 dönemi 
"Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı Metin Aşık'a satılan ve kat karşılığı an

laşmasıyla alınan 2.5 milyar TL.'nın değerlendirilmesidir." açıklamasını getirmiştir. Eski başbaka-
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nın kendi açıklaması da açıkça göstermektedir ki 30/104 bir inşaat hakkı değil "satış ve kat karşı
lığı" anlaşmasıdır. Bu anlaşma sonucu 2.5 milyar TL'lık nakit alınmış ve bu nakit 30.11.1991 -
30.9.1993 dönemi servet artışlarının en önemli kaynağı olduğu ileri sürülmüş ancak ne 30.11.1991 
ve ne de 30.9.1993 tarihli mal bildirimlerinde bu 2.5 milyar TL. gelirler arasında gösterilmemiştir. 

Eski başbakanın 8 Ocak 1997 tarihli savunması eki açıklamasında (bir örneği ek 2'dedir), 
"Metin Aşık'a satılan ve kat karşılığı anlaşması" demek suretiyle, mal bildirimlerinde 30/104 inşa
at hakkı diye beyan ettiği hususun bir inşaat hakkı olmayıp satış ve kat karşılığı anlaşma olduğunu 
da teyit etmiştir. • 

Eski başbakan, bildirimlerdeki bu noksanlıklar ile 3628 sayılı kanunun 12 nci ve 13 üncü mad
delerindeki gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma ve mal gizleme fiillerini işlemiştir. 

2.6) Aytaş Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketine sahip olunan hisselerin gizlenmesi : 
Aytaş Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketinin 3 400 hissesi bay Özer Uçuran Çiller tarafın

dan 18.10.1991 tarihinde satın alınmıştır. Bu satın almaya ilişkin Antalya İkinci Noterinde 
18.10.1991 tarih ve 34872 sayılı Şirket Hisse Devir Sözleşmesi'nin bir örneği ek3'dedir. Bu noter 
belgesi, geçen dönem liderlerin malvarlığını araştıran Komisyonun diğer belgeleri içinde yer al
maktaydı. Bu belgeler, Komisyon üyelerine, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başdenetçile-
ri Bay Nizamettin Öztürk ve Bay Yaşar Can tarafından hazırlanan 21.11.1996 tarihli bilgi notu 
ekinde sunulmuştur. Bu 3 400 hisse, eski başbakanın 30.11.1991 tarihli mal bildiriminde de ifade 
edilmiştir. Ancak bu hisse sayısı 30.9.1993 tarihli mal bildiriminde 1 847 inmiş olarak gösterilmiş
tir. Bay Özer Uçuran Çiller, Aytaş'ın 4 847 adet hissesini daha 22 Nisan 1993 tarihinde satın almış 
ve bu hisselerden 1 500 adetini Marsan Marmara Holding A. Ş.'ye v e 1 500 ünü de Mitaş Millet
lerarası Yap. Taah. A. Ş.'ye devretmiştir. Bu işlemler sonucu, bay Özer Uçuran Çiller'in mülkiye
tinde 3 400 adedi 18.10.1991 tarihinde satın alınmış ve 1 847 adedi de 22 Nisan 1993 de satın alı
nan hisselerden muhafaza edilmiş olarak toplam 5 247 adet hisse kalmış bulunmaktadır. Bu hisse
lerin sayısı 1996 yılında alman 1 127 hisse de gözönüne alındığında 6 374 adede ulaşmıştır. Şirket
ler de dahil edilirse hisse sayısı 9 327'ye çıkar. Bu durumda, 30.9.1993 tarihinden sonraki mal bil
dirimlerinde Aytaş hisselerinin 1 847 olarak beyan edilmesinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış
tır. Bu durumda, eski başbakan, hisse sayılarını noksan göstermek suretiyle, 3628 sayılı kanunun 
12 nci ve 13 üncü maddelerindeki gerçeğe aykırı bildirimde bulunma ve mal gizleme fiillerini iş
lemiştir. 

Ayrıca, ek 3'de yeralan Noter belgesinin fotokopisi incelendiğinde, üzerinde "From : Yükse
liş Pazarı 90 242 2471368 Jan. 01.1990 02:31 AM P01" ifadesinin yer aldığı görülecektir. Bu ifa
deler, Noter sözleşmesinin 1 Ocak 1990 günü geceyarısı 2.31 de faksla çekildiğini.göstermektedir. 
Bu durumda, 18.10.1991 tarihinde 34872 sayılı ile Antalya İkinci Noterinde tanzim edilen şirket 
hisse devir sözleşmesinin düzenlenme tarihinden 22 ay 18 gün önce faks mesajına konu olması söz 
konusudur. Bu tespit, söz konusu Noter sözleşmesinin sıhhatinden şüphe edilmesi için yeterlidir. 
Bu belgenin sahte bir belge ölüp olmadığının soruşturulması gerekmektedir. 

2.7) 25 Milyar TL. satılan villadan elde edilen gelir için bildirimde bulunulmaması : 
Eski başbakan, Komisyona gönderdiği 8 Ocak 1997 tarihli savunması ekinde yer alan (bir ör

neği ek 2'dedir) Komisyon üyelerinin sorularına yanıtlar bölümünde: 
"Ç. 15.5.1995- 15.5.1996 dönemi 

" Yine bu dönemde, Kilyos'ta bir adet villanın noter satışından 25 milyar lira elde edilmiş 
ve son mal bildirimimizde belirtilmiştir." açıklamasına yer vermiştir. 
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Eski başbakanın 15.5.1996 tarihli mal bildiriminde, villa satışından elde edilmiş 25 milyar li
ralık bir bildirim yer almamaktadır. Her ne kadar, daha önceki mal bildirimlerinde bir dip not ha
linde ifade edilen 30/104 inşaat hakkı ibaresi, son bildirimde 29/104 inşaat hakkı olarak ifade edil
miş ise de bunun 25 milyar liralık bir gelir taşıyan anlamı yoktur. İnşaat hakkı ifadesinin doğru bir 
hukukî ilişkiyi tanımlamadığına yukarıda 2.5.5 nci maddedeki açıklamalar vesilesi ile işaret edil
miştir. 

Kaldı ki, eski başbakanın açıklamalarının bir an geçerli olduğu var sayılsa bile, bir villanın 25 
milyar liraya satılması mal varlığında nakit olarak önemli bir artışın ifadesidir. 3628 sayılı Mal Bil
diriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun "Bildirimlerin zamanı" 
başlığını taşıyan 6 ncı maddesinin "d" bendi; "Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir 
ay içinde" bildirim verilmesini zorunlu kılmaktadır. 25 milyar liralık villa satışı geliri, "mal varlı
ğında önemli bir değişikliği" temsil etmektedir. Eski Başbakan bu 25 milyar lirayı almasını izleyen 
bir ay içinde bildirimde bulunmamak suretiyle 3628 sayılı kanunun amir hükmünü ihlal etmiştir. 
Bu ihlalin yaptırımı da aynı kanunun 10 uncu maddesinde belirtilmiştir. 

Eski Başbakan, 25 milyar liralık villa satışının gelirini mal bildiriminde göstermemekle, 3628 
sayılı Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerindeki gerçeğe aykırı bildirimde bulunma ve mal gizleme 
fiilini işlemiştir. 

III. - Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in mal varlığı incelemesinin sağlıklı bir biçimde 
yapılması için gerekli olan harcamaları ve borçlan hakkında bilgi vermekten kaçınması: 

Sağlıklı bir mal varlığı incelemesi yapılabilmesi için, yukarıda "I-Mal varlığı incelemelerinde 
izlenecek temel kural" başlığı altında açıklanan denklemin kalemleri hakkında bilgi edinilmesi ge
reklidir. Hatırlanacağı üzere, bu denklem şu şekilde idi. 

İncelenen dönemde mal varlığına yeni giren değerler+Harcamalar=İncelenen dönemde mal 
varlığından çıkan değerler+Gelirler+Borçlanma. 

Bu denkleme dahil bilgilerin sağlıklı bir biçimde sağlanabilmesi için, Komisyon başkanlığına 
bir örneği ek 4'de yer alan 26 Aralık 1996 tarihli önerge sunulmuş ve eski başbakandan, harcama
ları, gelirleri ve borçları konusunda bilgi talep edilmesi istenmiştir. 

Eski Başbakan, Komisyona gönderdiği 8 Ocak 1997 tarihli savunmasına eklediği yanıtlarında 
(bir örneği ek 2 dedir) harcamaları ve borçlan konusunda aşağıdaki yanıtları vermiştir. Soru ve ya
nıtlara geçmeden önce bir husus belirtmek gerekir ki, eski Başbakan soru yanıt ekinde sorulan "so
rulduğu üslubun" dışına taşıyan bir çeviriye uğratmıştır. Bununla kendisine soruların kaba bir, üs
lupla sorulduğu izlenimi yaratmak istediği düşünülmektedir. 

, 3.1) Harcamalar Konusunda Bilgi Verilmemesi: 

Soru : Mert, Tansu, Özer Çiller'in aylık giderleri nedir? 

Yanıt: Mevcut gelirleri çerçevesindedir. 

Değerlendirme : Yanıt muğlaktır. Zira daha aşağıda gelirleri konusunda verdikleri cevap da 
göz önüne alındığında, eski başbakan ve aile bireylerinin giderleri konusunda sağlıklı bir bilgi edi-
nilememiştir. Eski başbakan giderleri konusundaki bilgileri Komisyondan gizlemiştir. 

Soru : Mal bildirim dönemleri olarak eğitim giderleri ne kadardır? (Mert ve Berk Çiller'le il
gilidir) 

Yanıt: Soru, 3628 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddesine aykırıdır. O nedenle, cevaplandırıl
mamıştır. 
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Değerlendirme : Hakkında soruşturma yapılan eski bir başbakanın çocuklarına yaptığı eğitim 
giderleri konusunda bilgi vermekten kaçınması çok düşündürücüdür. Özellikle bilgi vermemek için 
3628 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin arkasına sığınmasını anlamak da mümkün değildir. Anılan 
4 üncü maddenin hükmü şudur: "Haksız mal edinme Madde 4 - Kanuna veya genel ahlaka uygun 
olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uy
gun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklide ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanma
sında haksız mal edinme sayılır." 

Soru : Yaklaşık aylık ortalama harcadığınız tutar ne kadardır (toplam ailenin giyim kuşam ve 
tüketim giderleri)? 

Yanıt: Soru, 3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırıdır. Ancak, soruya cevap veriyoruz. 
Ortalama harcamamız gelirimiz kadardır. 

Değerlendirme : Yanıt vermekten kaçınılmıştır. Verildiği kadarıyla yanıt muğlaktır. 

Soru : Mal bildirimleriniz arasındaki dönemler itibariyle şu harcamalar hakkında bilgi veriniz? 

a) Yalı bakım onarım giderleri 

b) Bilkent konut iç mimarî değişiklikleri 

c) Bilkent konut tefriş giderleri 

ç) Bilkent daire tefriş giderleri 

d) Kuşadası tefriş giderleri 

Yanıt: Bu harcamalar cüzi giderler olup, hesap tutulmamıştır. 
Değerlendirme : Yanıtta, bu giderlerin yapılmadığı ileri sürülmemektedir. Soru içinde tanım

lanan giderlerin, cüzi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bilkent'te biri 350 m;'lik, diğeri 
117 nr'lik iki konut ve Kuşadası'ndaki bağevi sıfırdan döşenmiştir. Eski başbakanın yaşam stan
dardına göre bu konutların tefrişine harcanan paranın "normal koşullarda" cüzi olarak tanımlanma
sı mümkün değildir. Ayrıca, Boğaziçi'ndeki yalının bakım onarım giderleri ile Bilkent'teki villa
nın iç tadil giderlerinin hiç de cüzi harcamalar olması beklenemez. Eski başbakan, harcamaları ko
nusunda Komisyona bilgi vermekten kaçınmıştır. Bu tutumu ile de harcamalarının 3628 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesinde ifade edildiği gibi, genel ahlaka uygun olarak sağlanan gelirlerle yapıl
dığını kanıtlama fırsatını kullanmamıştır. 

3.2) Harcamalar Konusunda Karineler : 

Yukarıya alınan bu bilgiler yanında, yukarıda yer verilmeyen mal bildirimlerinde yer alan ve 
diğer kaynaklardan ulaşan bilgi ve belgelerde yer alan bilgiler, eski başbakanın mal varlığına iliş
kin dönemsel incelemelerde değerlendirilecektir. 

Ancak bu incelemede, eski başbakan, eşi ve çocuklarının yaptığı normal tüketim, giyim, ku
şam, eğitim, konutlarının genel giderleri ile bakım ve tefriş giderlerinin eski başbakanın maaşları 
ile karşılandığı varsayılmıştır. Bu varsıyam eski başbakan ve ailesi lehine bir varsayımdır. Aslın
da, eski başbakanın, eşinin ve çocuklarının söz konusu giderlerinin başbakanın maaşlarının çok çok 
üzerinde olduğuna dair ciddî karineler mevcuttur. 

Bu konudaki ilk karine, ailenin mal varlığında bulunan ve kullanılan İstanbul'daki Yalı, An
kara Bilkent'teki villa ve bir konut, Kuşadası'ndaki bağevinin idame giderleri ile aile bireylerinin 
giyim, kuşam, eğitim ve benzeri giderlerinin boyutudur. 
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İkinci karine ise, Komisyon Başkanının bay Mert Çiller'e gönderdiği 12.12.1996 tarih ve 
A.Ol.l.GEÇ 9/4-63 sayılı yazısında sorduğu "24 Ocak 1995 tarihli mal bildiriminde yer alan 950 
milyon TL.'lık Hazine bonosunun vadesi nedir? Ne zaman nakde çevrilmiştir?" sorularına, adı ge
çenin verdiği yanıttır. Bay Mert Çiller, soruyu : "Bu tahviller değişik vadelerde olup ihtiyacıma gö
re muhtelif tarihlerde nakde çevrilmiştir." şeklinde yanıtlamıştır. Bay Mert Çiller'in 950 milyon 
TL.'lık bonoları 24.1.1995 tarihli mal bildiriminde mevcut iken izleyen 15.5.1995 tarihli mal bil
diriminde yer almamıştır. Bu durumda, 950 milyon TL.'lık bono getirdiği faizlerle birlikte bay 
Mert Çiller tarafından iki mal bildirimi arası olan yaklaşık üç buçuk ay içerisinde "ihtiyacını" kar
şılamak için nakde çevrilmiştir. Bunun anlamı, Bay Mert Çiller'in anılan dönemde ortalama olarak 
ayda 300 milyon TL.'den fazla harcamasıdır. 

3.3. Borçlanma Konusundaki Açıklamalar : 

Soru : Borçlanma suretiyle kaynak kullandınız mı? 

Yanıt: Mal bildiriminde belirtilenin dışında bir borçlanma yoktur. 

Değerlendirme : Mal bildirimlerinde, Bay Bilger Duruman'dan alınan 170 500 ABD doların
dan başka bir borç görünmemektedir. 

3.4. Gelirler Konusunda Verilen Bilgiler : 

Eski başbakan, mal varlığı inceleme denkleminin önemli kalemlerinden birisi olan gelirleri 
konusunda da Komisyona açık bilgi vermekten kaçınmıştır. 

Eski başbakan Komisyona gönderdiği 8 Ocak 1997 tarihli savunmasına ekli soru yanıt bölü
münde, gelirleri ile ilgili şu bilgileri vermiştir: -

Soru : Muhtemel hisse senedi, kâr payı ve maaş dışında gelirleriniz var mı? 

Yanıt: Mal bildiriminde belirtildiği gibidir. 

Değerlendirme : Eski başbakan, mal bildirimlerinde kendisi için bakanlık ve başbakanlık ma
aşlarını, eşi için muhtemel hisse senedi kâr paylarını "kavramsal" olarak gelir ve oğlu için de ye
dek subay maaşını göstermiştir/Komisyonun yaptığı incelemeler sonucunda eşine ve kendisine or
tak oldukları şirketlerden hiç bir kâr payı ödenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu mal bil
dirimlerinde, yukarıda 2.5.5. ve 2.7. maddelerinde açıklanan bay Metin Aşık'tan arsa bedeli olarak 
alınan 2.5 milyar TL. ve bir villa satışından elde edilen 25 milyar TL. gelir olarak hiç bir şekilde 
beyan edilmemiştir. Bu durumda, eski başbakanın mal bildirimlerinde yer alan iki gayrimenkul sa
tışından ve Marso'daki hisselerin satışından elde edilen gelirler ve miras yolu ile elde edilen altın
ların nakde çevrilmesi ve mirasla ele geçen TL naktin dışında gelirleri yoktur. Zira yukarıda 3.3. 
paragrafında da görüldüğü üzere, eski başbakanın ve aile bireylerinin Bay Bilger Duruman'dan alı
nan borçtan başka borçlanması da olmamıştır. Bu durumda, tüm alımlar ve konutların bakımları, 
kişisel harcamalar bu gelirler ve kısmen de eski başbakanın maaşları ile karşılanmış görünmekte
dir. Oysa, eski başbakan, bir örneği ek 5'te yer alan T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün 
8.1.1997 tarih ve B.02.2.TZB.0.13.00.00.08/6477-6 sayılı yazısından da görüleceği üzere, 2 879 
861 701 TL.'yı maaş hesabında muhafaza etmiştir. Bilindiği üzere, maaş hesaplarına vadesiz mev
duat faizi uygulanmaktadır. Enflasyonun yüzde 85 gerçekleştiği ve faizlerin yüzde 120'lcrdc oldu
ğu bir ortamda, yaklaşık bir yıldan fazla bir süreye karşıt düşen maaşın vadesiz mevduat hesabın
da unutulması eski başbakan ve ailesinin diğer kaynaklardan elde ettiği gelirin çok yüksek düzey
lerde olduğuna karine teşkil edebilir. 
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IV, MAL BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDAKİ TESPİTLER : 
4.1. 30.11.1991 ve 30.9.1993 tarihli mal bildirimleri karşılaştırılması: 

Yukarıdaki bölümlerde açıklanan bilgiler, Komisyon çalışmaları sırasında elde edilen bilgiler 
ve ilk iki mal bildiriminde yer alan veriler gözönüne alınmak suretiyle ilk iki mal bildirimi döne
minde eski başbakanın mal varlığında gözlemlenen artışlar ek 6'da yer alan tabloda ve dipnotların
da açıklanmıştır. 

Bu tablonun hazırlanmasında* eski başbakanın ailesi bireylerinin, konutlarının ye sair giderle
rinin maaş gelirleri ile karşılanabildiği varsayılmıştır. 

Ek 6'da yer alan tablodan da saptanacağı üzere, eski başbakanın 30.11.1991 - 30.9.1993 dö
neminde kaynağı belli olmayan 3 200 267 600TL.'lık mal varlığı artışı vardır. Bu fatura karşıt mal 
varlığı 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan haksız mal edinme kapsamına girmek
tedir. 

Marso Gıda ve Per. Sat. Mark. A.Ş. için talep edilen satış tarihindeki "net aktif değer" hesap
lanmış olsaydı, olasıdır ki, bu şirketin hisselerinin satışından elde edildiği bildirilen gelirin gerçek
te gösterilen miktardan daha düşük olması olasıydı. Zira, Marso Şirketi 1991 ve 1992 yıllarında sı
rasıyla 162 ve 200 milyan TL. kurum kazancı beyan etmesine rağmen, 1992 yılı sonunda 2 438 368 
765 TL.'lık birikmiş zararı mevcuttu. Marso A.Ş. 1993 — 1995 döneminde de devamlı zarar beyan 
etmiştir. Bu konudaki ayrıntılı bilgiler Komisyona 10.10.1996 tarih ve B 14 0 TKB 0 00 000 
09/MT. 1/481, sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısı ekindeki belgelerde mevcuttur. Bu durum
daki bir şirketin hisse senetlerinin mal bildiriminde belirtilen değerinin kat kat üzerinde satılama
ması gerektiği kanaati oluşmuştur. Esasen, Komisyon çalışmaları sırasında, Komisyon Başkanlığı
na sunmuş olduğum ve bir örneği de ek 7'de yer alan soru kâğıdının "II. Şirketlere ilişkin bilgi
ler." başlıklı bölümünde yer alan 3 sıra numaralı sualimle; Marso şirketinin hisselerinin satıldığı ta
rihteki şirket "net aktif değeri" ile satış günündeki "net o günkü değeri"nin Komisyonun emrinde 
çalışan uzmanlara hesaplatılmasını talep etmiş olmama rağmen bu hesap yaptırılmamıştır. O ne
denle, Marso'nun satışına ilişkin olarak beyan edilen değerin çok ihtiyatla karşılanması gerekir. 
Ancak buna rağmen bu değer aynen bu dönemin mal varlığı karşılaştırma tablosuna aynen konul
muştur. 

18 inci dönem milletvekili yapı kooperatifine yapılan ödemeler konusunda, eski başbakanın 
komisyona gönderdiği 13.1.1997 tarihli yazıdaki bilgiler ilgili tablolara dahil edilmiş ve gerekli 
açıklamaları dipnotlarında verilmiştir. Gerçek yaşamları ve eğitim giderleri için milletvekili maaşı 
üzerinde harcadıkları tahmin edilen tutarlar konusunda bilgi alınamamıştır. Bu durumda, yukarıda 
açıklanan konularda bilgi edinilme imkânı bulunsa idi sonuçta ortaya çıkacak haksız mal edinme 
değeri ek 6'da yer alan tablodaki boyuttan çok daha yüksek çıkması olası idi. 

4.2. 30.9.1993 ve 24.1.1995 Tarihli Mal Bildirimleri Karşılaştırması: 

Bu dönemi kapsayan iki mal bildirimi arasındaki farkları gösteren bilgiler ek 8'de yer alan tab
loda gösterilmiştir. Bu tablonun hazırlanması sırasında da, ek 6'daki tablonun hazırlanmasında göz 
önünde bulundurulan harcamanın maaşla karşılandığı yolundaki varsayımlar sürdürülmüştür. 

Ek 8'in incelenmesinden de görüleceği üzere, 30.9.1993 -24.1.1995 tarihleri arasında edini
len mallardan7 186 311 596TL.'lık kaynağı belirlenememiş mal varlığı artışı vardır. Bu tutara kar
şıt mal varlığı 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan haksız mal edinme kapsamına 
girmektedir. 
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Gerçek harcamalar konusunda bilgi edinilebilmiş olsa idi, bu tabloda tespit edilen değerin üze
rinde bir haksız mal edinme tespit edilebilirdi. 

Bu mal bildirim döneminde Bay Bilger Duruman'a ödenen 170,500 $ lık borç ile ilgili çeşit
li yazılardaki bilgiler tereddüt uyandıracak niteliktedir. Bay Özer Uçuran Çiller, Komisyon Başka-
nı'nın gönderdiği 13.12.1996 gün ve A.01.1.GEÇ 9/4-81 sayılı yazıya verdiği tarihsiz ve numara
sız yanıtında (bir örneği ek 9 da yer alan) : "... Bilger Duruman'a olan 170, 500 ABD doları bor
cun 28.12.1993 tarihinde Türkiye'de TL karşılığı olarak nakden ödendiği ve kendisinden gerekli 
ibranamenin de alındığını.."şeklinde açıklamıştır. Ancak Bay Özer Uçuran Çiller aldığını bildirdi
ği ibranamenin bir örneğini Komisyon'a göndermemiştir. Bu açıklamaya dayanılarak ek 8 de yer 
alan tabloya 170, 500 doların 28.12.1993 tarihli dolar kurundan karşılığı konulmuştur. 

Daha sonra, bay Özer Uçuran Çiller, 13.1.1997 tarihinde Komisyon'a gönderdiği yazısında 
(bir örneği ek 10 dadır): "Şubat 1993'te Bilger Duruman'dan 170,000 $ borç aldım ve 28.12.1993 
tarihinde ödedim. Faiz ödcmedim." açıklamasında bulunmuştur. Aynı şahsın iki açıklaması arasın
da şu farklar göze çarpmaktadır : a) dolar miktarı farklıdır, b) Birincisinde ödemenin Türkiye'de 
TL ile yapıldığı kayıtlı iken, ikincisinde bu konuda bilgi verilmemektedir. Aynı borç ile ilgili ola
rak Komisyon Başkanlığı'na 13.1.1997 tarihinde bir yazı gönderen (bir örneği ek 11 dedir) Bay 
Bilger Duruman şu açıklamayı yapmıştır : "1993 Şubat ayında 170, 000 $ borç verdim. Bu alaca
ğımı 28.12.1993 tarihinde tahsil ettim. Faiz almadım." Bay Bilger Duruman'da ödemenin Türki
ye'de TL sı ile yapıldığını bildirmemiştir. Bu bilgiler ödemenin Türkiye'de TL sı ile yapıldığı ko
nusunda tereddüt yaratacak niteliktedir. Borç ödenmiştir, TL ve Türkiye'de olmasının önemi nedir 
denilebilir. Ancak borç dolar ile ödenmişse buna ait dövizin transferi konusunda Komisyonun ay
dınlatılması gerekirdi. Bu konuda Komisyon tereddüdü kaldıracak şekilde Bay Bilger Düruman'ı 
dinlemeden sağlıklı bir sonuca ulaşmış olmayacaktır. 

Ayrıca, ek 11 de yer alan Bay Bilger Duruman'a ait yanıt ile ek 12 de yer alan diğer bir konu
ya yanıt veren Bay Bilger Duruman'ın imzaları arasındaki farklılık da '(her iki belgeye birlikte ba
kıldığında görüleceği üzere) duraksamak yaratacak niteliktedir. Komisyon'un bu imza farklılıkla
rını Bay Bilger Düruman'ı dinleyerek aydınlatılması gerekirdi. 

/ 4.3) 24.1.1995 ve 15.5.1995 tarihli mal bildirimleri karşılatırması : 
Bu dönemi kapsayan iki mal bildirimi arasındaki farkları gösteren bilgiler ek 13 de yer alan 

tabloda gösterilmiştir. Bu tablonun hazırlanması sırasında da ek 6 daki tablonun hazırlanmasında 
göz önünde bulundurulan varsayımlar kabul edilmiştir. 

Ek 13 ün incelenmesinden de görüleceği üzere, 24.1.1995 ve 15.5.1996 döneminde kaynağı be
lirlenememiş malvarlığı artışı 3 727 000 000 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutara karşıt malvarlığı 
3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan haksız mal edinme kapsamına girmektedir. 

Bolu Gözlem ve Tatarlar mevkiinde edinilen tarlaların değerleri tapuya kayıtlı değerlerdir. Ül
kemiz gerçeği, bu tür gayrimenkullerin tapuya kayıtlı değerlerinin çok üzerindeki değerlerle işlem 
gördüğü şeklindedir. Komisyon çalışmaları sırasında, bu tarlaların rayiç satınalma bedellerini tes
pit edebilme olanağı ve ailenin harcamlararı konusunda bilgi bulunsa idi, yukarıda ifade edilen de
ğerin çok üzerinde bir haksız mal edinme boyutu ile karşılaşabilecekti. 

4.41 15.5.1995 ve 15.5.1996 tarihli mal bildirimleri karşılaştırması : 
Bu dönemi kapsayan iki mal bildirimi arasındaki farklar ek 14 de yer alan tabloda gösterilmiş

tir. Ek 14 deki tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, 15.5.1995-15.5.1996 döneminde 
kaynağı tespit edilememiş 59 466 198 926 TL lık malvarlığı artışı tespit edilmiştir. Bu tutara kar-
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şıt mal varlığı 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan haksız mal edinme kapsamına 
girmektedir. 

Bu tablonun düzenlenmesinde, veraset yolu ile intikal eden taşınmaz mallar tabloya konulma
mıştır. Zira kaynağının belli olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca satış ve benzeri bir işleme de konu ol
mamışlardır. 

Ek 14 deki tablonun düzenlenmesi sırasında da daha önceki bölümlerde açıklandığı üzere, es
ki başbakanın bilgi vermekten kaçınması nedeni ile ailenin yaşam giderleri, edinilen konutlarnı ta
dil, tefriş, teshin, aydınlanma, haberleşme, koruma, bakım ve gerekli olanların da onarım giderleri 
konusunda harcama tutarları konulamamıştır. Oysa bu giderler ihmal edilemeyecek boyutlarda ol
duğu açıktır. Bu dönemde, Bilkent'te iki konut ve Kuşadasında bir bağevi tefriş edilmiştir. 

Eski başbakan, Komisyon'a gönderdiği 8 Ocak 1997 tarihli savunmasına ekli açıklamalarında 
(bir örneğivek 2 dedir)cbu dönemde Kilyos'ta bir villanın noterden satışından 25 milyar TL elde et
tiğini ileri sürmüşse de bu rakam tabloya dahil edilmemiştir. Eski başbakan, bu satışa ilişkin ola
rak 13.1.1997 tarihli yazısı ekinde satışa ilişkin Beyoğlu Otuzbirinci Noterinde tanzim edilmiş bir 
"Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi"sureti gönderdi ise de, bu 25 
milyar TL lık değer tabloya, gönderilen suretin sıhhatinden şüphe edildiği için intikal ettirilmemiş
tir. Zira bir fotokopisi ek 15 de bulunan bu Noter sözleşmesi suretinin birinci sayfasındaki yazı ka
rakterleri ile diğer sayfalardaki yazı karakterleri uyumlu değildir. 

Bu farlılıkları şu örneklerle tespit etmek mümkündür : 
a) Birinci sayfadaki "Yeniköy, Köybaşı Cad., no 157" ibaresi ile ikinci sayfadaki "Yeniköy, 

Köybaşı Cad. No. 157" nin karakter uyumsuzluğu. Bu ibarenin birinci sayfadaki yazılım uzunluğu 
56 mm iken ikinci sayfadaki yazılım uzunluğu 66 mm dir. 

b) Birinci sayfadaki rakam karakterleri ile üçüncü sayfadaki satış değerlerinde kullanılan ra
kam karakterleri farlılıkları. Birinci sayfadaki 25 000 000 000 TL rakamının uzunluğu 30 mm iken 
üçüncü sayfadaki 25 000 000 000 TL nm uzunluğu 35 mm dir. Üçüncü sayfadaki bu durum çok 
önemlidir. Zira bu sayfadaki ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı düzenlenmiştir. 

ç) Diğer taraftan birinci sayfadaki 22.3.1996 tarihi ile sonuncu sayfadaki 22.3.1996 tarihinin 
karakterleri ve uzunlukları da farklıdır. Birinci sayfadaki tarihin uzunluğu 20 mm iken son sayfa
daki tarihin uzunluğu 25 mm dir. 

Bu durumda, söz konusu Noter belgesini sağlıklı olduğundan şüphe etmek için yeterli kanıt 
mevcuttur. Komisyon'un Beyoğlu Otuzbirinci Noteri'nin 22.3.1996 tarih ve 13315 sayılı belgesi
nin sıhhatini araştırmak durumunda idi. Bu yapılmamıştır. 

Eski başbakan bu kaynağın hesaba dahil edilmesi gerektiğini ileri sürecektir. Ancak, sıhhati bu 
derecede şüphe çeken bir belge ile kanıtlanmaya çalışılan 25 milyar TL lık bir geliri ek 7 deki tab
lonun hesaplarına dahil edilemezdi. Ancak eski başbakan 25 milyar TL ye henüz inşa edilmemiş 
bir villayı sattığını (gerçek olduğu şüpheli bir belge ile) ileri sürerken, incelenen dönemde satın al
dığı tüm taşınmazlar için gerçekte ödediği tutarları da açıklamak durumundadır. 

Ek 14 Un düzenlenmesinde edinilen yeni gayrimenkuller tapuda kayıtlı değerler üzerinde de
ğerlendirilmiştir. Oysa ülkemiz gerçeği taşınmazlar için Tapuya kaydedilen satış veya satın alma 
değerleri piyasada işlem gördükleri değerlerin çok altındadır. Bu dönemde alınan çok sayıda taşın
mazın bulunması bu konuda kayıt dışı kalmış olabilecek değerin çok yüksek olabileceğini akla ge
tirmektedir. Bu noktada, bir hususun altını çizmekte fayda vardır. Bilkent'te alınan villanın Ta-
pu'daki değeri 16 285 000 000 TL olarak gösterilmesine rağmen Emlak Kredi Bankasının satış de-
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gerini düşük göstermesi nedeni ile Ek 14 ün hazırlanmasında düşük değere itibar edilmiştir. Bu ko
nuda örnekler vermek gerekirse, Çamtepe Kuşadası'nda alınan 90 dönümün üzerindeki çiftlik o ta
rihlerde basında yer alan bilgilere göre 80-90 milyar TL olarak tahmin edilmekteydi, ayrıca bu dö
nemde satın alınan diğer taşınmazların değerleri de uzun süre basında tartışılmıştır. 

Bütün bu konularda, Komisyon sağlıklı bilgileri bilirkişi marifetiyle veya satanların malvar
lığı değişmelerini incelemek suretiyle derleyebilse idi, yukarıda belirtilen 59 466 198 926 TL lık 
haksız mal edinme boyutu çok daha yüksek rakamlara ulaşabilecekti. 

Bu noktada bir hususun daha altını çizmek uygun olacaktır. Eski başbakan, Komisyon Başkan-
lığı'nın kendisine gönderdiği 12.12.1996 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-65 sayılı yazısına verdiği tarih
siz ve numarasız yanıtında (bir örneği ek 16 dadır), 880 adet Cumhuriyet Altını için "Muhtelif yer
lerde ihtiyaç duyuldukça çeşitli tarihlerde bozdurulmuştur." açıklamasını yapmıştır. Daha sonraki 
bir tarihte Komisyon'a gönderdiği yanıtında (bir örneği ek 2 dedir) bu altınların 5.8 milyar TL na 
bozdurulduğunu beyan etmiştir. Yürürlükteki hukuki mevzuata göre, altın satışlarının gider mak
buzu ile yapılması gerekir. Yani altın satın alan kuyumcular satın aldıkları kişilere, satınalma be
delini, satın alınan miktarı gösteren bir "gider belgesi" vermek zorundadırlar. Eski başbakan böy
le bir gider belgesini Komisyon'a göndermemiştir. Bu durumda, 5.8 milyar TL nın gelir kaynakla
rı arasında yer almaması gerekirdi. Ancak, ek 14 de yer alan tabloda bu 5.8 milyar gelir olarak da
hil edilmiştir. 

Buna rağmen, 15.5.1995-15.5.1996 döneminde kaynağı açıklanamayan malvarlığı artışı yak
laşık 59.5 milyar TL olarak ortaya çıkmıştır. 

Komisyon'a, bu muhalefet şerhinin yazıldığı güne kadar ulaşan tüm bilgi ve belgelerin değer
lendirilmesi sonucunda 30.11.1991 tarihi ile 15.5.1996 tarihleri arasında : 

3 200 267 600TL sı 30.11.1991-30.9.1993 döneminde, 
7 186 311 596 TL sı 30.9.1993-24.1.1995 döneminde, 
3 727 000 000 TL sı 24.1.1995-15.5.1995 döneminde ve 
59466 198926TLsı da 15.5.1995- 15.5.1996 döneminde 
olmak üzere toplamda en azından 
73 579 778 122 TL olmak üzere kaynağı tespit edilemeyen malvarlığı artışı yer aldığı ortaya 

çıkmıştır. Bu 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan haksız mal edinme kapsamına 
girmektedir. 

Bu kaynağı tespit edilemeyen malvarlığı artışı konusunda eski başbakanın görüşleri sorulmuş
tur. Bu konudaki gelişmeler de aşağıda özetlenmiştir. 

Komisyon Başkanlığına sunmuş olduğum bir örneği ek 17 de yer alan sorularımla, o tarihteki 
verilere göre hesaplanmış bulunan yaklaşık 57.8 milyar TL lık kaynağı saptanamamış malvarlığı
nın kaynağını açıklanmasının eski başbakandan talep edilmesi istenmiştir. (Aslında, yazıda bildiri
len yaklaşık 59.8 milyar TL nin gerçekte yaklaşık 17.4 milyar daha fazla olması gerekiyordu. Di
ğer bir deyişle yaklaşık 77.2 milyar TL olması gerekiyordu. Zira, ek 17 nin "15.5.1995-15.5.1996 
tarihli mal bildirimleri karşılaştırması" başlıklı tablosunun alt kısımında mal bildirimine yeni giren
ler bölümünün toplamını 154 139 964 514 TL olması gerekirken hesap hatası sonucunda yaklaşık 
136.1 milyar TL yazılmış ve dolayısı ile farkta yaklaşık 44.1 milyar TL çıkmıştır. Tablodaki top
lama yanlışı sonucu yer alan 136.1 milyar TL nın yerine 154.1 milyar konulunca kaynağı açıkla
namayan malvarlığı artışı için bu dönemin rakamı 44 097 198 926 TL yerine 61 466 197 926 TL 
olacaktır) 
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Eski başbakan, Komisyona gönderdiği bir fotokopisi ek 18 de yeralan bir başka 13.1.1997 ta
rihli yazısında, yukarıda belirtilmiş bulunan mal bildirimi dönemleri arasındaki ve tüm mal bildi
rim dönemleri için tespit edilmiş bulunan haksız mal edinme bilgilerinin aksini kanıtlayacak hiçbir 
anlamlı bilgi gönderememiştir. Ek 18 deki yazının incelenmesinden de görüleceği üzere, eski baş
bakanın kaynağı açıklanamamış mal varlığı açıklamak için gösterdiği tüm değerler, ikisi hariç ken
disine gönderilen tablolarda esasen yer almıştır. Yer verilemeyen iki gelir kalemi konusundaki 
açıklamam sırasıyla şöyledir : a) Marso A.Ş. nın satışından Marsan Holding'in elinde bulunan kıs
mı karşılığında elde edildiği ileri sürülen 9.8 milyar TL bu gelir, Marsan'ın sermaye arttrımında 
kullanılmış ve daha sonra da Marsan'ın ABD'de ortak olduğu GCD şirketine 425 000 ABD dolar
lık bakiye sermayesinin karşılanması için kullanıldığı Komisyon'a gelen bilgiler içindedir. O konu 
üzerinde ayrıca durulacaktır. Bu gelir hem Marsan'ın sermaye arttırımında hem de eski Başbaka
nın mal varlığında aynı anda gelir olamaz, b) Bay Adil Öngen'e satılan villa ile ilgili 25 milyar TL 
lık gelirin niçin hesaplara dahil edilmediği bir kaç sayfa önce ayrıntıları ile açıklanmıştır. 

Bu noktada bir hususu daha belirtmek uygun olacaktır. Eski Başbakan ek 18 de yer alan yazı
sında repo hesabından elde ettiği geliri 42.6 milyar TL ye çıkarmıştır. Yazısına ekli banka belgele
rinin incelenmesinden de görüleceği üzere bu belgeler 42.6 milyar TL lık bir repo geliri gösterme
mektedir. Bu muhalefet şerhime ekli ek 16 dan da görüleceği üzere, eski Başbakan Komisyon'a re
po gelirlerini yaklaşık 38.3 milyar TL olarak beyan etmişti. Eski Başbakanın imzasını taşıyan iki 
belgeden hangisine inanılacaktır? Kendisine kaynağı açıklanamayan malvarlığı sorusunu gönder
diğim tablomda ben esasen bu 38.3 milyar TL yi gelirleri arasında göstermiştim. 

Eski Başbakanın vermiş olduğu yanıtlarda yer alan diğer gider kalemleri de hesaplara dahil 
edildiği için yukarıda açıklanan yaklaşık 73.6 milyar TL lık kaynağı açıklanamayan malvarlığı ra
kamına ulaşılmıştır. 

Bu dönemdeki malvarlığındaki gelişmelere ilişkin bazı gözlemlerde bulunmak, malvarlığı ar
tışı konusunda aydınlatıcı olacaktır. 

4.4. H 570 000 ABD doları ile 690 000 DM evde muhafaza edilmesi : 
Eski Başbakana annesinden miras kalan 570 000 ABD doları ve 690 000 Alman Markının an

nesinin "nezdinde" bulunduğu Komisyon'a sunulan miras ilamından ve kendisinin bir örneği ek 19 
da yeralan 7.1.997 tarihli yazısında açıklanmıştır. 

Bunun üzerine, Komisyon Başkanı aracılığı ile eski Başbakana aşağıdaki sorular yöneltilmiş 
ve bir örneği ek 2 de bulunan 8 Ocak 1997 tarihli savunmasına ekli cevaplar kısmında aşağıdaki 
yanıtlar alınmıştır. 

Soru : 15.5.1995 tarihli mal bildiriminizde, annenizden 880 Cumhuriyet altını, 570 000 ABD 
doları ve 690 000 DM miras kaldığı kayıtlıdır. Komisyona intikal eden veraset ilamında, bu nakit 
değerlerin annenizin "nezdinde" olduğu husus yer almaktadır. Bir iktisat Profesörü olarak siz ve es
ki bir bankacı olarak eşiniz annenizin, bu nakit değerleri banka veya banka kasası yerine nezdinde 
muhafaza etmesini nasıl izah ediyorsunuz? Eğer bu değerler, banka hesabında veya kasasında mu
hafaza edildi ise bu banka veya bankaların isimlerini bildirebilir misiniz? 

Yanıt: Soru maksatlıdır, Anayasanın 38 inci ve 3628 sayılı kanunun 5 inci maddesine aykırıdır. 
Soru : Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan iken müteaddit kere, "dövize yatırım 

yapanlar kaybedecektir" şeklinde açıklamalarınız olmuştu. Topluma dövize yatırım yapmama uya
rısını yaptığınız sıralarda annenizin birikimlerini dövize yatırmasına karşı çıkmamanızı nasıl açık
lıyorsunuz? 
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Yanıt: Soru maksatlıdır, Anayasanın 38 inci ve 3628 sayılı kanunun 5 inci maddesine aykı
rıdır. 

Eski Başbakana sorulan bu sorularla 13 Ocak 1997 tarihli T.C. Merkez Bankası döviz alış kur
ları ile yaklaşık değeri 111 milyar TL olan döviz varlığının nakit olarak annesinin evde muhafaza 
etmesinin; ekonomik ve güvenlik açısından ortaya çıkaracağı sakıncalara işaret edilmek istenmiş
ti. Ancak eski Başbakan bu sorulara yanıt vermekten kaçınmıştır. Bununla birlikte kendisi, son de
rece güvenlikli olan Başbakanlık konutunda oturmasına rağmen mirası derhal TL'ye çevirip bankada 
repo hesabına yatırarak, hem ekonomik değer kazanma, hem de güvenle koruma yoluna gitmiştir. 

Bugünkü değerle 111 milyar TL nin evde muhafaza edilmesine bir iktisat profesörü ile eski bir 
banka genel müdürünün rıza göstermesi akılla, mantıkla, bilimle ve güvenlik kavramı ile açıklana
maz. Sorulara yanıt verilmekten kaçınılması ve bu iki farklı davranış biçimi, bugünkü değerle 111 
milyar TL Iık boyutta bir parasal değerin ne kadar olduğu bilinmeyen bir süre boyunca annesinin 
evinde saklanma riskinin göze alınması, tereddütler uyandıracak niteliktedir. 

4.4.2.) Eski Başbakana miras kalan değerlerin ortak mülkiyete konu edilmesi : 

Eski Başbakana Komisyon Başkanı aracılığı ile sorulan diğer bir soru ile kendisinin 8 Ocak 
1997 tarihli savunmasına ekli belgede yeralan yanıtı aşağıdadır. 

Soru : Mal bildiriminizde bazı gayrimenkul ve menkullerin mülkiyeti size, eşinize veya ikini
ze birlikte ait olduğu bildirilmiştir. 

15.5.1996 tarihli mal bildiriminizde Marsan Holding A.Ş, Mitaş A.Ş. ve Aytaş A.Ş. den top
lam 30 761 550 076 TL tutarındaki alacak sadece eşinize ait olduğu gösterilmişken, Hazine Bono
su (Banka Hesabında) na yatırılmış bulunan 64 581 414 514 TL sı eşinizle birlikte ortak mülkiyet
te gösterilmektedir. Annenizden bizzat size miras kalan dövizlerin ve altınların satışından elde edi
len TL ile satın alındığı tahmin olunan bu bonoların eşinizle ortak mülkiyete konu yapmanızın ne
deni konusunda bilgi verebilir misiniz? 

Yanıt: Tamamen tesadüfidir; herhangi bir nedeni yoktur. 
V- Suç duyurusu yapılması gereken durumlar: 

Komisyona ulaşan bilgiler çerçevesinde saptanan bazı durumlarla ilgili olarak suç duyurusun
da bulunma gereğinin doğduğu kanısındayım. Bu durumlar aşağıda açıklanmaktadır. 

5.1) Marsan Holding A.Ş. nin ortak olduğu ABD de yerleşik GCD. Inc. sermayesi konusun
da resmi mercilere yanlış bilgi verilmesi : 

Eski Başbakan ve eşi, bir örneği ek 20 a ve 20 b de yeralan belgelerden de görüleceği üzere, 
Marsan Marmara Holding A.Ş. nin yaklaşık yüzde 100 üne sahiptirler. Marsan A.Ş., ek 21 de ye
ralan belgede de ifade edildiği üzere, GCD Inc. 6.5.1992 tarihinde kurulmuştur. Marsan A.Ş. bu 
şirketi satın almak için 500 000 ABD doları 1992 ve 425 000 ABD dolan da 1993 yılında olmak 
üzere sermaye transferinde bulunmuştur. Bu bilgiler Komisyon'a sunulan çeşitli belgelerde kanıt
lanmıştır. Bu konuda tüm bilgileri toplayan belge bir örneği ekleri ile birlikte ek 23 de yeralan Ha
zine Müsteşarlığının Komisyon'a gönderdiği 22.10.1996 tarih ve HM.BAK.06.02.07.5. 46264 sa
yılı yazısıdır. Bu yazıda 925 000 ABD dolarının transferinin "sermaye transferi" adı altında yapıl
dığını doğrulamaktadır. İncelemesinden de görüleceği üzere, aynı yazıda 100 000 ABD dolarının 
29.7.1992 tarihinde 400 000 ABD dolarının 11.9.1992 tarihinde ve 425 000 ABD dolarının da 
13.9.1993 tarihinde transfer edildiği kayıtlıdır. 
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Oysa, GCD înc. isimli şirketin, sermayesinin 100 000 dolar olduğu bir fotokopisi ek 24 de yer 
alan (bu belge Komisyon üyelerine, Komisyon emrinde çalışan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başdenetçileri Bay Nizamettin Öztürk ve Bay Yaşar Can tarafından düzenlenen 8.Ocak 
1997 tarih ve 5 sayısını taşıyan bilgi notunun ek 20/d si olarak verilmiştir) ABD'li Noter bay Art-
hur S. Meyers tarafından onaylanmış 1995 yılı bilançosunda kayıtlıdır. Ek 24 de ingilizce olarak 
sunulan belgedeki "Owners'eguity" (Hissedarların sermayesi) başlığı altında "Common Stock" 
(hisse bedelleri) karşılığında 100 000 ABD doları olarak görünmektedir. Aynı belgenin "Long term 
dept" (uzun vadeli borçlar) başlığı altında "Loan from stockholder" (Ortaklardan borç) karşılığın
da da 925 000 dolar olduğu kayıtlıdır. 

Ek 22'de yer alan GCD İne. şirketi başkan yardımcısı bay Cristopher Gistis'in Komisyona ver
diği yanıtın 4 üncü maddesinde gönderildiği belirtilen, şirketin ABD makamlarına sunduğu "fede
ral vergi beyannamelerinin 1992,1993 ve 1994 yıllarına ait olanlar ek 25'te bir set halinde yer al
maktadır. Bu belgelerin "Assets" başlığı altında "19 Loan from stockholders" karşılığında 1992 yı
lı başı değeri olarak (b) kolonunda 914 000 ABD doları yer almakta ve yıl sonu değeri olarak da 
900 000 ABD doları gösterilmektedir. Aynı belgelerin diğer yıllarında da "19 Loan from stockhol
ders" önce 900 000 ABD doları daha sonra da 925 000 ABD doları yer almaktadır. Tüm bu belge
lerde "22 b. Common stock" ibaresinin karşılığında 100 000'dolar olduğu görülecektir. 

Bu bilgiler ışığında aydınlığa kavuşturulması gereken ilk nokta, Marsan A.Ş. 1992 yılında 
GCD'ye 500 000 ABD doları transfer etmesine karşılık, GCD Inc. in hesaplarında nasıl ortaklar
dan sağlanan borç 1992 yılında 900 000 ABD doları olarak görünmektedir? Aradaki, 400 000 ABD 
dolar nasıl ve kimler tarafından transfer edilmiştir? Ortaklardan alınan borç olarak gösterildiğine, 
ve Şirketin Marsan A.Ş.'den başka ortağı olmadığına göre, bu ödemenin de Marsan A.Ş. tarafın
dan yapılmış olması gerekir. Bunun soruşturulup ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

GCD Inc. isimli şirketin başkan yardımcısı bay Christopher Gistis'in Komisyon Başkanlığına 
gönderdiği 31 Aralık 1996 tarihli kapak yazısı ve eki beyanının ingilizce metinlerinin Noterden 
onaylı örneği ek 26 dadır. Bu yazı eki beyanın 2 nci sayfasında yer alan 8 ve 9 uncu paragraflar, 
bu metnin Türkçe çevirisi olarak yine Noterden onaylı biçimde Komisyon'a gönderilen ve bu mu
halefet şerhinin ek 22 sinde yer alan belgede yer almamıştır. Türkçe metne dahil edilmeyen bu 8 
ve 9 uncu paragrafların ingilizce metinleri aşağıya aynen alınmıştır. 

" 8. Inguiry E- U.S. Loan of 170 000 This guestion is not answered because it has no relevan-
cetoGCD". 

"9. Inguiry F- Corporate Structure, Directörs and Offıcers-As shown on Schedule K, line 4 or 
5 (and Statement 4 or 5) of each of the company's tax returns (Exh.l), 100 % of the capital stock 
of GCD is ovvned by Marsan Marmara Holding, Inc. There are no other partners or eguity holders. 
The company's officers are as follows : . 

President- Özer Çiller; Vice President- Finace- Michael T. Sullivan; Vice President- Operati-
ons and Assistant Secretary Cristopher Gistis; and Secretary- Thomas C. Platt." 

Bu metinlerin anlamı sırasıyla şöyledir. 

"8. 170 000 dolarla ilgili E sarısında kayıtlı sorunuz- Bu soruyu yanıtlanmamıştır. Çünkü GCD 
ile ilgili değildir." 

"9. Şirket yapısı, yöneticileri ve memurları ile ilgili F de kayıtlı sorunuz- Ek 1 de yer alan şir
ketin vergi iade bildirimlerinin K bölümünün 4 veya 5 satırında (ve 4 veya 5 inci bildiriminde) gös-
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terildiği üzere GCD'nin sermayesinin yüzde 100 ü Marsan Marmara Holding A.Ş. aittir. Bundan 
başka ortak yoktur. Şirketin görevlileri aşağıdadır : 

Başkan Özer Çiller, Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Michael T. Sullivan; Faaliyet
lerden sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Yazman Christopher Gistis ve Yazman Thomas C. 
Platt." 

Görüldüğü üzere, GGD hakkında son derece önemli bilgiler Noterden onaylı çevirilerde yer 
almamıştır. 

Noterden onaylı bu ingilizce metin ve Türkçe çevirilerinin üzerinde bulunan tarihler ve numa
raların da insicamlı olmadığı ve belgelerin sıhhatine gölge düşürecek nitelikte olduğu inceliğinde 
görülecektir. 

İşte bütün bu bilgiler, bir örneği ek 27 de yer alan bay Özer Uçuran Çiller'in 7.1.1997 tarihli 
yazısı ekinde Komisyon'a gönderilmiştir. ABD'den gelen metnin Türkçe'ye çevirisinde çok önem
li bilgilere yer verilmemiştir. Bu bilgiler şu gerçeği ortaya koymaktadır. Marsan'ın yüzde 100 üne 
yakın sermayesine eski başbakanın, eşi bay Özer Uçuran Çiller ile birlikte sahip olduğu yukarıda 
belgelere dayalı olarak belirlenmişti. Şimdi bu belge de Marsan A.Ş. kanalı ile eski başbakan ve eşi 
bay Özer Uçuran Çiller'in GCD'nin tamamına sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu belgeler bay 
Özer Uçuran Çiller'in bir örneği ek 27 de yer alan yazısı ekinde Komisyon'a gönderilmiştir. 
ABD'de uzun süre kalan ve İngilizce diline son derece vakıf olduğu bilinen bay Özer Uçuran Çil
ler'in bu belgeleri incelemeden ve İngilizcesi ile Türkçesi arasındaki farkı görmeden Komisyona 
sunduğunu kabul etmek zordur. Bu nedenle de bay Christopher Gistis'in yanıtının Türkçe'ye çevi
risinin bilinçli olarak noksan biçimde Komisyon'a sunulması yoluna gidildiği düşünülmektedir. 
Komisyon'un bu belgelerin niçin yanıltıcı biçimde kendisine sunulduğunu araştırıp, Türk Ceza Ka
nununun 347 nci maddesi kapsamına giren bir suçun işlenip işlenmediğini saptaması ve sonra da 
suç duyurusunda bulunması gerekirdi. 

Bu muhalefet şerhinin ek 12 sinde yer alan belge ile bay Bilger Duruman GCD Inc. şirketinin 
100 000 ABD dolarlık sermayesine sahip olduğunu ve şirket sermaye arttırım işlemleri tamamlan
dığında bu bedeli alacağını Komisyon'a bildirmiştir. Bu belgenin sıhhati konusundaki duraksama
lar yukarıda daha önce açıklanmıştı. 

Ek 28 ve 29 da yer alan ve Marsan A.Ş.den gelen 13 Ocak 1977 tarihli iki belge yer almakta
dır. Ek 28'in incelenmesinden de görüleceği üzere 925 000 Amerikan Dolarının Şirkete artırılacak 
sermaye bedeli olarak gönderildiği bildirilmektedir. Aynı yazıda GCD'nin bu bedeli işlemler ta
mamlayıncaya değin borç olarak gösterdiği de ifade edilmektedir. Ek 29'da yer alan Marsan A.Ş. 
yazısındaki ifadeler ile Ek 12'de yer alan bay Bilger Duruman'ın beyanları GCD Inc. sermayesi
nin 100 000 ABD doları olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca Bay Bilger Duruman Ek 12 deki yazı
sında GCD'nin sahibi olduğunu da belirtmektedir. Bu bilgiler doğru ise Marsan A.Ş. ortağı bile ol
madığı bir şirkete 1992-1993 yıllarında toplam 925 000 ABD dolarını niçin transfer etmiştir? Bu 
sorunun yanıtı saptanamamıştır. Komisyon bu durumu soruşturmak durumunda idi. Marsan A.Ş. 
yetkililerinin yazılarındaki sav kabul edilse, yani bu transferlerin ileride arttırılacak sermaye için 
gönderildiği bir an varsayılsa bile, GCD Inc. in sermayesi 1992 den yanıtların geldiği Ocak 1997 
nin başına kadar niçin arttınlmamıştır? Bu sorunun da yanıtı yoktur. Komisyon buna da cevap ara
mak durumunda idi. 

Buraya kadar yapılan açıklamalar ve bunlara ilişkin ekler, Marsan A.Ş. ile GCD Inc. ilişkile
rini karmaşık gösterse bile iki husus çok nettir. 
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a) 925 000 ABD doları GCD Inc. sermaye olarak transfer edilmemiştir. Bu durumda, 1992 yı
lında 100 000 ve 400 000 ABD dolarlarının ve 1993 yılında da 425 000 ABD dolarının transferi sı
rasında Marsan A.Ş. yetkilileri tarafından, transferi yapan bankalara ve Hazine Dış Ticaret Müste
şarlığına bilinçli bir biçimde yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunulduğunu kesin olarak ortaya çı
karmaktadır. Bu fiilin meri mevzuatta bir yaptırımının olması gerekir. Bu nedenle de Komisyon'un 
ilgili mercilere suç duyurusunda bulunması gerekirdi. 

b) Eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte eski başbakan, Marsan A.Ş. nin yaklaşık yüzde 100'üne 
sahip olması ve bu şirketin de GCD Inc. yüzde 100 üne sahip olması nedeniyle bu şirketin de orta
ğı olan eski başbakan, 1992 yılında 500 000 ABD dolarının "sermaye" transferi adı altında yapıl
dığı dönemde, Marsan A.Ş nin bu transferler hakkında bilinçli olarak yanlış ve yanıltıcı bilgileri 
verdiği Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanıdır. Kendisinin de yaklaşık 
yüzde 50 sine sahip olduğu Marsan A.Ş. nin GCD'ye transfer ettiği 500 000 ABD doları konusun
da bilgisi bulunması gerekirdi. Komisyon bu ilişkiler zincirini de eski başbakanın yanıtlamasını ta
lep etmek durumunda idi. 

Komisyon ayrıca, bay Christopher Gistis'in kendisine verdiği yanıtların Noterden onaylı çevi-
rilerindeki noksanlıklardan Noterin mi yoksa çeviri bürosunun mu sorumlu olduğunu soruşturup, 
sorumluyu belirleyip, kendisine yanıltıcı bilgi verecek şekilde belgelerle tahrifat yapanlar hakkın
da Türk Ceza Kanununun 347 nci maddesine göre suç duyurusunda bulunmak zorunda idi. Bu da 
yapılmamıştır. 

Bu konuda üzerinde durulması gereken diğer bir husus da, tarafımdan Komisyon'un 8 Ocak 
1997 tarihli toplantısında, Marsan A.Ş. yetkilileri tarafından yanıtlanması için sorulan "GCD'nin 
ABD'de satın aldığı gayrimenkuller için Recall Managament Corp. adında bir şirket aracılık etmiş 
midir?" (Komisyon'un 8.1.1997 tarihli toplantı tutanağı sayfa 51 son iki satır) sorusuna, ek 28 de 
yer alan ve 13.1.1991 tarihini taşıyan Marsan A.Ş. nin Komisyon'a gönderdiği aşağıda kayıtlı ya
nıttır : "GCD şirketinden verilen bilgiye göre, adı geçen şirket oteli satan ve bir devlet kuruluşu 
olan FDIC şirketinin aracısıdır." 

Bu yanıt, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı bay Emin Çölaşan'ın 14 Aralık 1996 tarihli köşe ya
zısındaki iddiaları ile karşılaştırıldığında ilginç bir raslantı ortaya çıkmaktadır. Bay Çölaşan'ın, kö
şe yazısındaki iddialarını desteklemek için fotokopisini yayınladığı iki çekin üzerinde de Iehdar 
olarak "Recall Management Corp." görünmektedir. Bu raslantının, Komisyon tarafından araştırıl
ması gerekirdi. Bu araştırmanın yapımaması, bir noksanlık olmuştur. 

5.2) Aytaş Turizm A:Ş. nin sermaye kompozisyonundaki değişikliklerin çıkar sağlama ama
cıyla Turizm Bakanlığına bildirilmemesi : 

Ek 1 de yer alan 30.11.1991 tarihli mal bildiriminde eski başbakan eşinin Aytaş Turizm A.Ş. 
de 3 400 hisse sahibi olduğunu beyan etmiştir. Yukarıda 2.6 bölümünde, bay Özer Uçuran Çiller'in 
elindeki hisselerin zaman içinde nasıl 6,374 adede çıktığı anlatılmıştır (kendi şirketlerine aktardığı 
3 000 hisse bu hesaba dahil değildir). Bir örneği ek 30 da yer alan 15.5.1996 tarihli mal bildirimi
nin son sayfasından da görüleceği üzere, bu şirketteki hisse sayısı 5,400 olarak beyan edilmiştir. 
Mal bildiriminde sayısı düşük gösterilen hisselerin bir mal gizleme olup olmadığının araştırılması 
gerekirdi. 

Bay Özer Uçuran Çiller'in bu şirketteki paylarının Noterde yapılan sözleşmeler ile devamlı 
artmış olmasına rağmen bunlar zamanında şirket kayıtlarına geçirilmediği gibi mal bildirimlerine 
de doğru yansıtılmamıştır. Bu niçin yapılmıştır? Bu sorunun yanıtını bulabilmek için bir örneği ek 
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29 da yer alan Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü'nün 1.10.1992 tarih ve 
A.T.T.D.B./A.T./1446 sayılı onayına bakmak yeterlidir. Bu onayda Bakanlık, turizm şirketlerine 
arazi kesin tahsislerinin yapılmasından önce şirketlerin sermaye kompozisyonlarındaki değişiklik
ler için kendisinden izin alınması amir hükmünü getirmiştir. Bay Özer Uçuran Çiller Aytaç A.Ş. 
nin 3,400 hissesini bu onaydan önce, bir örneği ek 3 de yer alan bir Noter sözleşmesi ile satın al
mış, ancak bu alımı şirketin pay defterine işletmemiştir. Daha sonra, bay Özer Uçuran Çiller aynı 
şirketin 4,847 hissesini de 1992 yılında satın almıştır. Aytaş A.Ş. yetkilileri bu 4,847 hisse devrini 
bildirmek suretiyle Turizm Bakanlığına arazi kesin tahsisi için baş vurmuştur. Bu başvuru anılan 
bakanlık tarafından uygun görülmüş ve Beldibi'nde çok değerli bir arazinin kesin tahsisi yapılmış
tır. Bu konudaki bilgiler, bir örneği ek 32 yer alan Turizm Bakanlığının'Komisyon'a gönderdiği 
13.12.1996 tarih ve B.17.HKM.0.OO.OaO0/1517-38077 sayılı yazısında açıklanmıştır. Bay Özer 
Uçuran Çiller'in 4 847 hisseyi devraldığı Turizm Bakanlığına bildirirken önceden alınan 3,400 his
se niçin gizlenmeye devam edilmiştir? Bu sorunun yanıtı ek 31 de yer alan Turizm Bakanlığının 
onayında kayıtlıdır. Bakanlık yatırımların kaba inşâatının bitimine kadar yüzde 75 e kadar hisse 
devrine izin vermektedir. Oysa, 4,847 hissenin alımından sonra bay Özer Uçuran Çiller'in Aytaş 
A.Ş. deki hisse oranı yüzde 78.47 oranına yükselmiştir. Bu durumda devir için izin alınması müm
kün olmayacaktı. Kısacası, Aytaş A.Ş. yöneticileri, şirketin sermaye kompozisyonu konusunda bi
lerek veya bilmeyerek (Bay İhsan Ataöy veya bay Özer Uçuran Çiller yöneticilere hisse devri ko
nusunda bilgi vermemiş olabilirler). Turizm Bakanlığına noksan bilgi vermek suretiyle, bay Özer 
Uçuran Çiller'in mülkiyet kontrolünü yüzde 78.5 oranında (bu oran daha sonra yükselmeye devam 
etmiş ve yüzde 93.75 e kadar çıkmıştır) ele geçirdiği bir şirkete çok değerli bir kamu arazisinin tah
sisine zemin hazırlamışlardır. Bu hisselerin kaç para ödenerek elde edildiğine de biraz sonra deği
nilecektir. Bütün bq gelişmeler yer alırken konu hakkında tam bilgi sahibi olan bay Özer Uçuran 
Çiller'dir. 

Komisyon'un çalışmaları sırasında Aytaş A.Ş. ye kamu arazisi tahsisinin gerisinde yer alan 
olayların neden ve niçinlerine nüfuz etmesi ve bir kötü niyet tesbit eder ise bunun için suç duyuru
sunda bulunması gerekirdi. 

Ayrıca, Komisyon emrinde çalışan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişleri bay Hazbetul-
lah Akyüz ve Hacı Duran Gökkaya'nın Komisyon'a sundukları 24.12.1996 tarihli bilgi notunda, 
diğer şirketlerin yanında Aytaş Turizm Yatrım ve İşletmecilik A.Ş. nin defterinin de incelendiği ve 
Komisyon üyelerinin sorularına bü defterlerden bulunan yanıtların verildiği kayıtlıdır. Bir fotoko
pisi ek 33 de yer alan bu bilgi notunun son sayfası olan 8 nci sayfada şu ifade yer almaktadır: "Ya
pılmış bulunan tüm hisse devirleri, şirket hisselerinin itibari değeri olan 1 000 TL üzerinden yapıl
dığı anlaşılmıştır. Diğer bir deyişle, Antalya Beldibi'nde orman içindeki değeri onlarca milyar lira 
ile ifade edilen son derece kıymetli bir arazide tesis kuracak olan bir şirketin hisselerini, bay Özer 
Uçuran Çiller 3 400 000 TL si 1991 yılında olmak üzere toplam 9 374 000 TL ya satın almıştır. 
Söz konusu konumdaki değerli araziye sahip şirketin yüzde 93.7 sinin 10 milyon TL nin altında bir 
değerle satın alınmasını Komisyon'un kabul etmesi beklenmektedir. Komisyon'un bu satın alma 
işinin gerçek değerini araştırıp, bulduğu değeri mal varlığı soruşturmasında göz önüne alması ge
rekirdi. Bu hisselerin alım değerlerinin piyasa değerinin çok çok altında gösterilmesi suretiyle mal 
varlığı gizlenmesi yoluna gidildiği açıkça görülmektedir. Bu hisse devir değerleri de Komisyon ta
rafından bilirkişi marifetiyle tespit edilebilse idi, yukarıda ilgili bölümünde ifade edilen yaklaşık 
73.6 milyar TL lık kaynağı izah edilemeyen mal varlığı rakamı çok daha yüksek değerlere ulaşa
caktı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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VI Sonuç: 
Buraya kadar açıklanan bilgiler, eski başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in 3628 sayılı Mal Bil

diriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 nci ve 13 ncü madde
lerinde tanımlanan "gerçeğe aykırı bildirimde bulunma" ve "mal gizleme" fiillerini işlediğini orta
ya koymuştur. Ayrıca, eski başbakanın mal varlığında 30.11.1991 tarihi ile 15.5.1996 döneminde 
kaynağını açıklayamadığı en az 73 579 778 122 TL lık mal varlığı artışı olduğu saptanmıştır. Bu 
meblağa karşıt mal varlığının 3628 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan "haksız mal 
edinme" kapsamına girdiği düşünülmektedir. Bu durumda, haksız edinilen mallar konusunda 3628 
sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gündeme gelmektedir. 

Ayrıca, eski başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in 30.11.1991 tarihli mal bildirimine, 3628 sayı
lı Yasada belirtilen yolların dışında, 7 Mayıs 1992 tarihinde nasıl yapıldığı saptanamayan bir şekil
de bir sayfa eklendiği ortaya çıkmıştır. Bu eklemeyi yapanların tespit edilerek haklarında Türk Ce
za Kanununun 347 nci maddesi ve 240 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılması gerektiği so
nucuna varılmıştır. 

Nihayet belirli belgelerin sıhhatinden ciddî bir biçimde şüphe edilecek kanıtlar ortaya çıkmış
tır. Bu belgelerle ilgili ayrıntılı soruşturmaların yapılarak, suç unsuru olup olmadığının tespit edil
mesi ve suç unsuru bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 347 nci maddesine göre işlem ya
pılmak üzere suç duyurusunda bulunulması gerekecektir. 

Yukarıda özetlenen ve ekli belgelerde yer alan bilgiler ışığında, (9/4) Esas Numaralı Soruştur
ma Komisyonu tarafından hazırlanan nihaî rapora katılmıyorum ve eski Başbakan Prof. Dr. Tansu 
Çiller'in Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana sevk edilmesi gerektiği kanaatine 
varmış bulunuyorum. 

Hikmet Uluğbay 

Ankara Milletvekili 
20 Ocak 1997 

Ek : 33 Adet Belge. 
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BAKANLAR KURULU ÜYELERİNE AİT 

179 DİKKAT : İ) 3628 sayılı Kanunun 2 ncl maddesi (a) ftknuı 
uyarınca TBMM Üyeleri Mal bildiriminde bu-
lunmak zorundadırlar. 

2) Arkadaki açıklama okunduktan sonra doldu
rulacaktır. 

•£fc:< 
1. Soyadı, Adı Ç İ L L E R T A N S U 2. Görevi 

DEVLET B A K A M 
3. Kurum Sicil No 

4. İş adresi 

B A K A M . I K L A R - A N K A R A ' 
5. Ev adresi 

KOVBÂSI ,CD NO: 15.7 > E \ İ K Ö Y - İ S 
6. Veriliş sebebi 

• ' İ LK DEi 
7. Kime ait 

olduğu 
Cinsi ve 
çeşidi 9. Bulunduğu yer ve adresi 10. Yüz ölçümü 11. Hisse 

Miktarı 
12. Değeri TL. 

BENİM B.ARME 
R t .V A 

SARIYER.-YENlKÖY KÖY-
BASI CD : 306. 12M2 1/2 3.00.000.0i 

ŞİŞLİ AYAZAĞA İŞ YERİ 100M2 1/2 50. 000. OCU 

ARSA SARIYER USKUMRU YORGANC 
r f r TI înî 7 7.8 28M2 TAM 19 1 . ̂  0 0 0 C 

S A K 1 Y L K 
K I S I R K A Y A M A N D R A M E V K İ İ A R S A 32.394M2 TAM 649.000.00 

ARSA 
SARIYER KILYOS ARMUTLU 

MEVKİİ 29.768M2 1/2 446.520.00ı 

ARAZİ SARIYER KISIRKAYA 
MANDRA MEVKİİ 3 5 .38OM 2 TAM 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 t 

13. Kime ait 
olduğu 14. C i n s i 15. Adedi 16. Değeri TL. 

BENİM YEŞİLYURT TURİZM A.Ş. ORT.PAYI 103 83.253.C00 

BENİM MARSO GIDA VE PER . SAT.MARK.A.Ş. DR T . PAYT 73344 366.77n.nnf 
BENİM MARSAN MARMARA HOLDİNG A.Ş. ORT.PAYI 561810 561.810.Û0C 
BENİM MARKİM KİMYA SAN.VE TİC.AŞ. ORT.PAYI 10397 51.9 65.0 üü 

BENİM CUMHURİYET ALT INI(20) BİLEZİK 5 ADET _2_5_ H E D İ N F 
B E N İ M A L T I N Z İ N C İ R HEDİYE 

17. Kime ait 
olduğu 18. Borçlunun soyadı, adı 19. Alacak 

Mik. TL. 
20. Kime 
ait olduğu 21. Mahiyeti 

BENİM TOKSÖZ SÜHA 5 M İ l . Y 0 ^ BENİM 
SARIYER YORGANCI 

İ F T I İĞ İNDE H P * r T . -

T n M R A 7 7FHRÛ • RN 11, 
382,383,384 PARSEL 
so/ıoft İNŞAAT H^'/V-'-: 

TOMBAZ MUZAFFER 6MİL 

TOMBAZ SÜLEYMAN 2OM İ L . 

TOMBAZ ORHAN 7 r ı f ı . 

EREGÜVEN A.MUTLU 1 0 M İ L 

22. Kime ait 
olduğu 23. Alacaklının soyadı, adı 24. Borç 

Mik. TL. 
25. Taksit Mik. 

TL. 
26. Alındığı 

tarih 27. Bildirim 
sahibinin imzası 

tarih, pul 
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S F : 2 

DİKKAT : 1) 3628 sayılı Kanunun 2 ncl maddesi (a) fıkrası 
uyarınca TBMM Üyeleri Mal bildiriminde bu-
lunmak zorundadırlar. 

2) Arkadaki açıklama okunduktan sonra doldu
rulacaktır. F^it' l 

1. Soyadı, Adı 
Ç İ L L E R TANSU 

4. İş adresi 

BAKANLIKLAR-ANKARA 

7. Kime ait 
olduğu 

2, Görevi 
DEVLET B A K A M 

5. Ev adresi 
KÖYBAŞI C D . N O : 1 5 7 YE? IK Ö Y - İ S 

8. Cinsi ve 
çeşidi 9. Bulunduğu yer ve adresi 10. Yüz ölçümü 11. Hisse 

Miktarı 

3. Kunım Sicil No. 

6. Veriliş sebebi 
İLK D E F A 

12. Değeri TL. 

BENİM ZEYTİNLİ K MUGLA-MİLAS VE\İ BAHÇE 13.00OM2 1/4 30.000.000 

EŞİMİN BİNA BET ON SARIYER-YENÖKİY 306>12M2 1/2 S00.000.000 

ŞİŞLİ AYAZAĞA İŞYERİ 10 OM 2 1/2 50.000.000 

ARSA SARIYER KİLYON ARMUTLU 

M 
2 9.76 BM 2 1/2 446.520.00( 

ARAZİ 
SARIYER KIŞI 
MANDRA MEVKİİ 21.7 50M2 TAM 109.Q00.00C 

BİNA . 
B F T 0 V 

S.S.AKDENİZ TATİL 5 î T. 
KONUT YAPI KOP, BODRUM 70M2 TAM 75 .000 .OOC 

13. Kime ait 
olduğu 14. C i n s i 15. Adedi 16. Değeri TL. 

BENİM P I R L A N T A SAAT İADET PIRLANTA KÜPE 2 Ç İ F T HEDİYE 

P I R L A N T A YÜZÜK 3 ADET JL HFDİYF 

İŞİMİN MARSO GIDA VE PER.SAT . M A R K . A . Ş . O R T . P A Y I 7 3 3 4 4 5 6 6 . 7 2 0 . 0 0 0 

M A R S A N M A R M A R A H f l l n t l M H ft.Ş. n P T . P A V T f^'1820 61 ,1320 ,000 
ARKİM KİMYA SAN.VE TİC.A.S. ORT.PAYI 10397' 5 1 . 9 R 5 . O 0 0 

OĞLUMUN RENO OTOMOBİL 1 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
17. Kime ait-

olduğu 18. Borçlunun soyadı, adı 19. Alacak 
Mlk. TL, 

20, Kime 
alt olduğu 21. Mahiyeti 

BENİM TOMBAZ M. ŞEFİK 12MİL 

TOMBAZ N E Z İ H E 12 M İL 

TOMBAZ HÜSEYİN 7 M İL 

TOMBAZ ERGÜN 3 MİL 

TEKÇE M'EDİHA 3 MİL 

E S İ M İ N YE5tt.YURTUU.AR KOOP 1 nnMtı 
22. Kime ait 

olduğu 
23. Alacaklının soyadı, adı 24. Borç 

Mik. TL. 
25. Taksit Mik. 

TL. 
26. Alındığı 

tarih 

l 
J-t 

27. Bildirim 
sahibinin imzası 

tarih, pul 
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BAKANLAR KURULU ÜYELERİNE AİT 

.181 — DİKKAT : 1) 3628 sayılı Kanunun 2 ncl maddesi (a) fıkrası 
uyarınca TBMM Üyeleri Mal bildiriminde bu
lunmak zorundadırlar. 

2) Arkadaki açıklama okunduktan sonra doldu-
S F : 3 rulacaktır. ( £ U ; { 

1. Soyadı, Adı 
ÇİLLER TANSU 

2. Görevi 
DEVLET BAKANI 3. Kurum Sicil No 

4. tş adresi 
BAKANLIKLAR-ANKARA 

5. Ev adresi _ . .. . „ 
K Ü Y B A Ş I . C D . N 0 : 1 5 7 Y E M K Ö Y - I S 1 

6. Verilij sebebi 

7. Kime ait 
olduğu 

Cinsi ve 
çeşidi 9. Bulunduğu yer ve adresi 10. Yüz ölçümü 11. Hisse 

Miktarı 
12. Değeri TL. 

J_L 

13. Kime ait 
olduğu 14. C i n s i 15. Adedi 16. Değeri TL. 

EŞIMIN Aytaş Turizm A.Ş. (Antalya Bina h i s s e s i ) 3400 3 . 4 0 0 . 0 0 0 Tl 

17. Kime ait 
olduğu 18. Borçlunun soyadı, adı 19. Alacak 

Mik. TL, 
20. Kime 
ait olduğu 

21. Mahiyeti 

EŞİMİN SS.BİZİM VADİ K00P 2 3MİL 

22. Kime ait 
olduğu 23. Alacaklının soyadı, adı 24. Borç 

Mik. TL. 
25. Taksit Mik. 

TL. 
26. Alındığı 

tarih 

~7^ UM 
3e</< 

27. Bildirim 
sahibinin imzası 

tarih, pul 

İ S -

yut. 
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UYMIDC» tunu'» v j~«" ••••> » » L u u ı v t u r 
lun inak torundadırlar. 

2) Arkadaki açıklama okunduktan wara doldu
rulacaktır. f—t , 

ı. Soyadı, Adı. f i l l e r T^nsu 2, Görevi Devlet .Bakanı 3. Kanın Ski] No 

4. 1} adrtü r j „ k p n l _. : : 1 q r - ^.rp^DA — 3. Ev adrctliCjyb aş ı-; C a"î". S'o: 157 " fl *• Verfltuebabi 
• Î e a i k ö y - I s t a n b u l '•• T1V Jof< 

7. Kime ait 
olduğu 

8. Cinsi vt 

Pockvi l le -Maryl^nd in i ' •? i / p 

9. Batandugu ytr ve adresi 10. YtLr ölçümü 11. HU*r 
Mik tan 

12. Defteri TL. 

-33.11?. Bin*?. Ina^n Pgfk C i m l e 
Ö S0.0G0 

s:-
r/Şirr.lfl Bina 140.O0-V 1/2 4 90 '.000 

S* 
ZÂ 

13. Kim* ait 
olduğu J 4 . C l . n i l 15. Adedi 1(5. D*itri TL. 

17. Kime ait 
olduğu İS. Borçhnrast soyadı, Adi 15. Alacak 

Mik. TL. 
20. Kime 
ait olduğu 21. Mahiyeti 

22. Küne alt 
olduğu 23. Alacaklının soyadı, adı 14. Borç 

Mik. TL. 
25. Taksit Mik. 

TL. 
26. AJındıJı 

tsrih 27. Bildirim 
»bibinin Lmzaja 

tarih, pul 

^ 
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EK - 1 SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN 27.12.1996 TARİH A.01.1.GEÇ. 9/4-92 SAYI
LI YAZISINA "EKLİ KOMİSYON ÜYELERİMİZİN SORULARININ" CEVAPLARI 

I. AİLE HAKKINDAKİ SORULAR VE C EVAPLARI 

1. Anneden kalan TL. bankada, dövizler niye evde saklandı? 

Soru, maksatlıdır, Anayasanın 38 inci ve 3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırıdır. 
2. Annenizden kalan dövizleri nezdinde muhafaza etmenizi nasıl açıklıyorsunuz? 
Soru, maksatlıdır, Anayasanın 38 inci ve 3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırıdır. 

3. Niye dövizde kalmasına karşı çıkmadınız? 
Soru, maksatlıdır, Anayasanın 38 inci ve 3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırıdır. 

4. Ortak mülkiyette niye elli elli, sonra bazan değişik oluyor? 
Tamamen tesadüfidir, herhangi bir nedeni yoktur. 

5. Mert 950 milyon TL.'yi ne zaman nakte çevirdi (24.1.1995 beyanında var, 15.5.1996 be
yanında yok), aylık giderleri Mert'in 250 milyon TL. midir? 

bir kere, soru maksatlıdır, Anayasanın 38 inci ve 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine ay
kırıdır. Ancak, soruya cevap verilecektir. Belirtilen meblağ muhtelif tarihlerde nakde çevrilmiştir. 
Bildirim dışı bırakılmış bir değer mevcut değildir. Mert Çiller'in aylık giderleri emsalleri kadardır. 

6. Mert, Tansu, Özer Çiller'in aylık giderleri nedir? 
Mevcut gelirleri çerçevesindedir. 

7. Berk'in harcamaları var mı? 
Elbette, yaşıtları ölçüsünde vardır. 

8. Mal bildirim dönemleri olarak eğitim giderleri ne kadardır? 
Soru, 3628 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddesine aykırıdır. O nedenle, cevaplandırılmamıştır. 

1 9. Borçlanma suretiyle kaynak kullandınız mı? 
Mal bildirimlerinde belirtilenlerin dışında bir borçlanma yoktur. 
10. Muhtemel hisse senedi, kâr payı ve maaş dışında gelirleriniz var mı? Dönemler itibariyle 

tutar ve kaynağı nedir? 
Mal bildirimlerinde belirtildiği gibidir. 
11. Yaklaşık aylık ortalama harcadığınız tutar ne kadardır (toplam ailenin giyim, kuşam ve tü

ketim giderleri)? 
Soru, 3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırıdır. Ancak, soruya cevap veriyoruz. Orta

lama harcamamız gelirlerimiz kadardır. 
12. Anneniz bu parayı nasıl elde etmiştir? 
Anayasanın 38 inci ve 3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi karşısında maksatlı soruya cevap 

verilmemiştir. 

13. Annenize icra takibi yapıldığı ve bunun size tebliğ edildiği doğru mudur? 
Anayasanın 38 inci ve 3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi karşısında maksatlı soruya cevap 

verilmemiştir. 
14. Oğlunuz nerede sünnet olmuştur ve hangi tarihte Berk Çiller sünnet olmuş mudur ve sün

net armağanları nelerdir. Mert Çiller gelen sünnet armağanları mal beyanında niçin yer almamıştır. 
Bunlar nelerdir? 
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Soru, 3628 sayılı Kanun 5 inci maddesine aykırıdır. 

15. Anneniz altınları ve dövizleri nerede saklamıştır? 

Soru Anayasanın 38 inci maddesine ve 3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı soruya 
cevap verilmemiştir. 

16. Bugün itibariyle aile olarak (para), (menkul) değer olarak nelere ve ne miktarda sahipsi
ziniz. Yurt içi ve dışı, banka, borsa menkul değerleriniz nelerdir, nerededir? 

En son mal bildiriminde bildirildiği gibidir., 

II. MAL BİLDİRİMİNLERİNE İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI 

1. Repo geliri 38,3 milyar TL.'nin hangi bankada ne miktar, paranın hangi süreyle kalması so
nucunda elde edilmiştir? v 

Muazzez Çillcr'den veraseten gelen dövizlerin bozdurulması ile elde edilen Türk Parasının ili
şikte sunulan belgelerde görülen, bankada değerlendirilmesi sureti ile elde edilmiştir (Ek 2). 

2. 38,2 milyar TL. repo geliri mal bildiriminde niye yok? 
15.5.1996 günlü mal bildiriminde bu husus 64.6 milyar TL. olarak beyan edilmiştir. 

3. Kalan dövizleri hiç kullanmadan mı TL.'ye çevirerek, ana para ve repo gelirini 24.5.1996 
tarihi itibariyle mi kullanabilir hale getirdiğinizi ifade ediyorsunuz. Banka kayıtlarının örneklerini 
gönderir misiniz? 

Dövizler bir kısmı kullanılmadan repo hesabına yatırılmıştır. Bakiyesi yine bilahare repo he
sabına yatırılmıştır. Banka kayıt örnekleri ilişikte sunulmuştur (Ek 2). 

4. 1991-1995 yılları arasındaki malvarlığınızdaki muazzam artışların kaynağı nedir? Kaynak
ları belgeleri ile açıklar mısınız? Giren, çıkan gayrimenkulleri ve menkulleri kalem kalem belgele
riyle birlikte açıklar mısınız? 

Siyasî yaşama başladığımdan itibaren beş kez mal bildiriminde bulunulmuştur. 
Mal bildirim tarihleri aşağıdaki gibidir. 
30.11.1991 tarihli ilk bildirim 
30.9.1993 tarihli ikinci bildirim 
24.1.1995 tarihli üçüncü bildirim 
15.5.1995 tarihli dördüncü bildirim 
15.5.1996 tarihli beşinci bildirim 

Yukarıdaki tarihlerden de anlaşılacağı üzere, mal bildirimlerimiz dört dönemde ele alınabilir. 
dönemler itibariyle aşağıdaki bilgileri tetkiklerinize sunuyorum. 

A) 30.11.1991 : 30.9.1993 Dönemi 
Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı Metin Aşık'a satılan ve kat karşılığı an

laşmasıyla alınan 2,5 milyar TL.'nin değerlendirilmesidir. Bilindiği üzere, mal bildirimi yasası 
uyarınca gayrıimenkullerimiz her dönemde rayiç bedelleri ile beyan edilmişlerdir. Bu nedenle, ra
yiç değer artışları da bir sonraki dönemde servet artışı gibi görülmektedir. 

B) 30.9.1993: 24.1.1995 Dönemi 
Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı ailemizin ve Marsan Holding'in elinde 

bulunan Marso AŞ. (7. Eleven) hisselerinin elden çıkartılmasıdır. Marsan Holding'in elinde bulu
nan hisseler 9,8 milyar TL.'na satılmıştır. Ailenin elinde bulunan hisseler ise 2,2 milyar TL.'na sa
tılmıştır. . 
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Yine, bu dönemde de elimizde mevcut olan gayrimenkuller rayiç değerle beyan edildiklerin
den büyük bir servet artışı olarak görülmektedir. 

C) 24.1.1995: 15.5,1995 Dönemi 
Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı; annemiz Muazzez Çiller'in vefatı üzeri

ne veraseten gelen beş adet gayrimenkul ile diğer menkul kıymetlerdir. 
Ç) 15.5.1995: 15.5.1996 Dönemi 
Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı; veraseten gelen menkullerin nakte çevri

lerek banko repo hesabına yatırılmasıdır. Bu dönemde, ilişikteki banka belgelerinden de görülece
ği üzere, 42,6 milyar TL. çekilmiştir. (Ek 2). Yine bu dönemde, kilyos'ta bir adet villanın noter sa
tışından 25 milyar lira elde edilmiş ve son mal bildirimimizde belirtilmiştir. Yine bu dönemde, (Ek 
2). Yine bu dönemde, Kilyos'ta bir adet villanın noter satışından 25 milyar lira elde edilmiş ve son 
mal bildirimimizde belirtilmiştir. Yine bu dönemde, Bodrum Akdeniz Yapı Koop. satışından 1 mil
yar lira elde edilmiştir. Ayrıca, veraseten gelen altınlar 5,8 milyar TL.'na bozdurulmuştur. Yanısı-
ra Suna Pelister'den 2 milyar lira tahsil edilmiştir. 

5. Mal bildirimleriniz arasındaki dönemler itibariyle şu harcamalar hakkında bilgi veriniz. 
a) Yalı bakım onarım giderleri 
b) Bilkent konut iç mimarî değişiklikleri 
c) Bilkent konut tefriş giderleri 
ç) Bilkent daire tefriş giderleri 
d) Kuşadası tefriş giderleri 
Bu harcamalar cüzi giderler olup, hesap tutulmamıştır. 
6. Verdiğiniz beyanlarda çeşitli uyumsuzluklar olduğuna göre Aralık 1996 itibariyle tekrar 

yeni mal beyanı verir misiniz? 
Mal beyanlarında uyumsuzluk bulunmamaktadır. Komisyonca açıklanması istenilen tüm so

rulara gerekli cevaplar verilmiştir. Yasa gerektiriyorsa, her zaman mal beyanı verebiliriz. 
7. İki yatın masrafları nereden karşılanıyor? 
Sorunun muhatabı ben değilim. Ancak, yatlar şirkete ait olup, masrafları şirket kayıtlarında yer 

almaktadır. Şirket yetkilileri gerekli açıklamaları yapmıştır. 
8. Aytaş'a verilen 38 milyar TL. nereden elde edildi? 
Repo hesabından karşılanmıştır. 
9. Aytaş'ın pansiyon tesisi kiraya verildi mi, kaça? 
Sorunun muhatabı ben değilim. Ancak, Aytaş tarafından kiraya verilmiştir. Şirket yetkilileri 

gerekli açıklamaları yapmıştır. 
10. Bolu'daki inşaatların kaynağı nereden karşılandı? , 
Repo hesabından karşılanmıştır. '' 
11. 30.11.1991 olan ve 30.9.1993 olmayan alacaklar hangi tarihte tahsil edilmiştir? (Zehra 

Tombaz...) 
İzalei şüyu nedeniyle İstinye'deki gayrimenkulun hisse satışları ile birlikte yeni alıcıya intikal 

etmiştir. Dolayısıyla bu alacaklar gayrimenkulu alanlara intikal etmiştir. 

12. Yeşilyurt Kooperatifin değeri 30.11.1991'de 100 milyon iken, 30.9.1993'te 350 milyon 
görülmektedir, herhangi bir ödeme mi yoksak değer artışı mıdır? 

Ödeme yoktur, değer artışıdır.. 

13. Aynı fark aynı dönemler için Bizim Vadi Kooperatifinde de var mıdır? 

Yoktur. 
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14. Yeşilyurt A.Ş.'deki hisse bildiriminde 106 845 adetlik açık nereden gelmektedir? 
Her hisse senedinin temsil ettiği değerler farklı olduğundan kaynaklanmaktadır. İlk mal bildi

riminde 103 adet senet miktarı bildirilmiştir. Bu 103 adet senet 82153 hisse tutarındadır. Bunun 
temsil ettiği nominal değer 83 153 000 TL.'dır. Daha sonra veraseten gelenler ile rüçhan hakkı ile 
gelenlerin toplamı 142 556 hisse olup, nominal değeri 142 556 000 TL.'dır. Biz ise mal bildirimin
de bu hisseleri rayiç değeri ile 400 000 000 TL. olarak beyan ettik. Dolayısıyla ortada 106 845 adet
lik bir açık söz konusu değildir. 

15. Bilkent daire, Yeşilköy'deki ahşap evin, kargir evin ve arsanın satın alma tarihleri nedir? 
Bilkent daire : 1.3.1996 
Yeniköy ahşah ev: 30.1.1996 
Yeniköy kargir ev : 11.4.1996 
Yeniköy arsa: 11.4.1996 

16. Özellikle üzerinde inşaat yapılan ve cins değişikliği olanlar ve değerleri değişenler neler
dir ve bedelleri nedir? 

Mal beyanınde hepsi detaylı bir şekilde zikredilmiştir. 

III. AMERİKA'DAKİ MALVARLIĞINA İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI 
1. $ 3,5 milyon gayrimenkul edinildiği halde $ 925 binden kalan fark nereden karşılandı? 
Sorunun muhatabı biz değiliz. Ancak, sorunun cevabı G.C.D. şirketince verilmiştir. 
2. Amerika'da Mert Çiller'in adına kayıtlı gayrimenkul var mıdır? 
Velayetim altında değildir. Ancak, gayrimenkulu yoktur. 
3. Amerika'da dolaylı veya doğrudan başka gayrimenkulunuz ve kara, hava, deniz nakil va

sıtalarına sahip misiniz? 
Hayır. 
4. Sizin adınıza Massachusetts eyaleti dahil tapu ve şirket kayıtları görünmez şekilde yedi 

eminler tarafından yönetilen gayrimenkuller var mıdır? 
Soru maksatlıdır, Anayasanın 38 inci maddesine aykırıdır, ancak, sorunun cevabı hayırdır. 

IV. DİĞER SORULAR VE CEVAPLARI 
1. Akdeniz tatil köyündeki daire (70 m2) kaça satılmıştır? 
1 000 000 000 TL.'na satılmıştır. 
2. 12.3.1995 - 1.4.1995 yemek içki bedeli olarak Özer Çiller'e çıkarılan (korumalar dahil) iş

letmeye (TURBAN) herhangi bir ödeme yapılmadığı doğru mudur? 
Sorunun muhatabı biz değiliz. Ancak, sorunun cevabı Marsan Holding yetkili ve temsilcileri 

tarafından Komisyona bağlı çalışan uzmanlara verilmiştir. 
Özer Çiller'in kamusal bir görevi yoktur, kimseye emir vermesi mümkün değildir. 

3. Yalının boyanmasına cevabınız nedir? 
İstanbul Yeniköy'deki yalımızın boya-badana işine ait harcamalar TURBAN'ca değil, tarafı

mızca yapılmıştır. Bu iddia, tamamen asılsız düzmece beyanlara dayandırılmıştır. Çiller'lerin yalı
sı ilk kez boy anmamaktadır. Bugüne kadar yalımızı kim boyamışsa, bedelini başkasından değil, 
bizden almıştır. 
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26 Aralık 1996 

" : . - • • ' . E K : 4' 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
(9/4) ESAS NUMARALI SORUŞTURMA 
KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzun çalışmalarının sonuna yaklaşıldığı bu aşamada, mal bildirimleri arasındaki 

farklılıkları açıklamaya yardımcı olabilecek aşağıdaki soruların eski Başbakan Bayan Tansu Çiller 
tarafından yanıtlanmasının uygun olacağını düşünmekteyim. 

Gereğinin ifasını saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Uluğbay 

Ankara Milletvekili 
1. 15.5.1995 tarihli mal bildiriminizde, annenizden 880 Cumhuriyet altını, 570 000 ABD do

ları ve 690 000 DM miras kaldığı kayıtlıdır. Komisyona intikal eden veraset ilamında, bu nakit de
ğerlerin annenizin "nezdinde" olduğu hususu yer almaktadır. Bir iktisat profesörü olarak siz ve es
ki bir bankacı olarak eşiniz annenizin, bu nakit değerleri banka veya banka kasası yerine nezdinde 
muhafaza etmesini nasıl izah ediyorsunuz? Eğer bu değerler, banka hesabında veya kasasında mu
hafaza edildi ise bu banka veya bankaların isimlerini bildirebilir misiniz? 

2. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan iken müteaddit kere, "dövize yatırım ya
panlar kaybedecektir" şeklinde açıklamalarınız olmuştu. Topluma dövize yatırım yapmama uyarı
sını yaptığınız sıralarda annenizin birikimlerini dövize yatırmasına karşı çıkmamanızı nasıl açıklı
yorsunuz? 

3. Mal bildirimlerinizde bazı gayrimenkul ve menkullerin mülkiyetinin size, eşinize veya iki
nize birlikte ait olduğu bildirilmiştir. 15 Mayıs 1996 tarihli mal bildiriminizde Marsan Hold. A.Ş., 
Mitaş A.Ş. ve Aytaş A.Ş.'den toplam 30 761 550 076 TL. tutarındaki alacak sadece eşinize ait ol
duğu gösterilmişken, Hazine Bonosu (Banka Hesabında) na yatırılmış bulunan 64 581 414 514 
TL.'sı eşinizle birlikte ortak mülkiyette gösterilmektedir. Annenizden bizzat size miras kalan dö
vizlerin ve altınların satışından elde edilen TL ile satın alındığı tahmin olunan bu bonoların eşiniz
le ortak mülkiyete konu yapmanızın nedeni konusunda bilgi verebilir misiniz? 

4. Servet artışı incelemelerinin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, mal bildirim dönemle
ri arasında yapılan harcamaların da bilinmesine gerek vardır. Bu çerçevede malbildirimleriniz ara
sında geçen dönemler itibariyle aşağıdaki harcamalarınız konusunda bilgi verebilir misiniz? 

a) Sarıyer Yeniköy'deki yalı için yapılan bakım onarım ve idame giderleri. 
b) Bilkent konutları Ankara'daki 350 m2'lik dubleks dairede iç mimarî değişikliği yapmış ise

niz buna ait giderler. 
c) Bilkent konutları Ankara'daki 350 m2'lik dubleks dairenin tefriş giderleri. 
d) Ankara Bilkent konutlarındaki 117 nf'lik daireniz için yapmış olduğunuz tefriş giderleri. 
e) Kuşadası Çamtepe'deki çitflik evinin tefrişi için ne kadar harcama yaptınız? Bu evin bakım 

ve idame giderleri ne kadardır? 
5. Oğlunuz Mert Çiller, Komisyon Başkanının göndermiş olduğu 12 Aralık 1996 tarih ve 

A.Ol.l.GEÇ 9/4-63 sayılı yazısındaki "24 Ocak 1995 tarihli mal bildiriminde yer alan 950 000 000 
TL.'lık Hazine bonosunun vadesi nedir? Ne zaman nakde çevrilmiştir?* sorularını tarih taşımayan 
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yazısında: "Bu tahviller değişik vadelerde olup ihtiyacıma göre muhtelif tarihlerde nakte çevrilmiş
tir." şeklinde yanıtlamıştır. Oğlunuza ait 950 milyan TL.'lık Hazine bonosu 24 Ocak 1995 tarihli 
mal bildiriminde yer almışken 15 Mayıs 1995 tarihli mal bildiriminde yer almamıştır. Bu durum
da, oğlunuzun yazılı cevabının verdiği izlenim, 950 milyon TL. bononun "üç buçuk ay"lık bir dö
nemde oğlunuzun ihtiyacını karşılamak üzere bozdurduğu şeklindedir. Bu durumda, oğlunuz 24 
Ocak 1995 ile 15 Mayıs 1995 arasında ayda ortalama 250 milyon TL. bozdurmuş ve ihtiyaçları için 
harcamış görünmektedir. Oğlunuzun aylık giderleri bu düzeyde midir? 

Oğlunuz Mert Çiller'in sizin ve eşinizin karşıladığı aylık giderleri ne kadardır? 
Diğer oğlunuz için benzeri harcamalarınız var mıdır? Varsa tutarı nedir? 
Çocuklarınız için mal bildirim dönemlerinde yaptığınız eğitim giderleri ne kadardır? Mal bil

dirim dönemleri olarak açıklanması. , 
6) Mal bildiriminde bulunduğunuz dönemlerde, siz veya eşiniz borçlanma suretiyle kaynak 

kullandınız mı? Kullandı iseniz, miktarları ve alacaklıları konusunda mal bildirim dönemleri itiba
riyle ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? 

7. Mal bildirimlerinizde, kendiniz için gelir olarak bakanlık veya başbakanlık maaşını ye eşi
niz için de "muhtemel hisse senedi kâr payı"nı gelir olarak göstermiştiniz. Bunların dışında, mal 
bildiriminde yer vermediğiniz gelirleriniz var mıdır? Varsa dönemler itibariyle tutarı ve kaynağı 
nedir? 

8. Bulunduğunuz görevlerin gereği olarak eşiniz ve çocuklarınızla birlikte yaptığınız giyim ve 
kuşam harcamaları ile diğer tüketim giderlerinizi karşılamak üzere mal bildirim dönemleri itibariy-' 
le yaklaşık aylık ortalama harcadığınız tutar ne kadardır? 

9. Önceki mal bildirimlerinizde eşinizin mülkiyetinde gösterilen, ancak 15 Mayıs 1996 tarih
li bildirimde yer almayan o nedenle eşinizce satılmış olduğu tahmin edilen SS Akdeniz Tatil Site
si Bodrum'daki 70 m3'lik yazlık konutun satış bedeli ne kadardır? 

10. Sait Halim Paşa Yalısında Meydana gelen yangının nedenleri ve Turban Genel Müdürlü
ğü ile ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan (10/2) Esa Numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporunun; 

a) 136 ncı sayfasında "3.11.1995 - 1.6.1995 yılında Özer Çiller ve Korumalarına ait ve öden
meyen yemek ve içki bedeli" başlığı altında "12.3.1995 - 1.4.1995 tarihleri arasında, Kuşadası Ma-
rina Müdürlüğü tarafından Özer Çiller ve korumalarına verilen yemek ve içki bedelini gösterir tu
tanak ilişikte sunulmuştur. (Ek : 21/1-2). 

"Adı geçen ve korumalarına verilen bu hizmetler karşılığı, işletmeye herhangi bir ücret öden
mediği anlaşılmıştır." iddiası yer almaktadır. Bu iddia ile ilgili yanıtınız nedir? 

b) 192 nci sayfasında, Yeniköy'deki yalınızın yağlı boya ile boyanmasında Sait Halim Paşa 
Yalısı için alınan malzemelerin kullanıldığı ileri sürülmüştür. Bu konudaki açıklamalarınız nedir? 

11. 30.11.1991 tarihli mal bildiriminizde bulunmakla birlikte, 30.9.1993 tarihli mal bildirimi
nizde bulunmayan ve kendinize ait aşağıda listesi yer alan alacaklarınızı hangi tarihlerde tahsil et
tiniz ve bu alacaklarınız için faiz tahsil ettiniz mi? 

Süha Tokgöz 5 milyon TL. 
Zehra Tombaz, 8 milyon TL. 
Muzaffer Tombaz 6 milyon TL. 
Süleyman Tombaz 20 milyon TL. 
Orhan Tombaz 7 milyon TL. 
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A. Mutlu Eregüven 10 milyon TL. 
M. Şefik Tombaz 12 milyon TL. 

Nezihe Tombaz 12 milyon TL. 

Hüseyin Tombaz 7 milyon TL. 

Ergun Tombaz 3 milyon TL. 
Mediha Tekçe 3 milyon TL. 

12. 30.11.1991 tarihli mal bildiriminizde eşinize ait olarak yer alan Yeşilyurtlular kooperati
fine ait değer 100 milyon TL. iken, 30,9.1993 tarihli mal bildiriminde 350 milyon TL. olarak yer 
almıtır. Aradaki fark, 250 milyon TL. nakden ödemeden kaynaklanan bir fark mıdır, yoksa sadece 
değer artışı olarak yapılan bir bildirim midir? 

13. 30.11.1991 tarihli mal bildiriminde eşinize ait olarak görünen SS Bizim Vadi Kooperati
fine ait değer 23 milyon TL. olarak yer almıştır. 30.9,1993 tarihli mal bildiriminde 350 milyon TL. 
olarak gösterilmiştir. Aradaki fark, 327 milyon TL. nakden ödemeden kaynaklanan bir fark mıdır, 
yoksa sadece değer artışı olarak yapılan bir bildirim midir? 

14. Tüm mal bildirimlerinde, Yeşilyurt A.Ş.'de kendinize ait 103 hisse görülmektedir. Bu his
selerin değeri 1995 ve 1996 bildirimlerinde 89 milyon TL. olarak yer almaktadır. Bu durumda be
her hissenin değeri (89 000 000 bolü 103 =) 864 078 TL.'dir. 15 Mayıs 1996 tarihli mal bildirimin
de verasetle intikal eden Yeşilyurt A.Ş. hisse miktarı, 35 608'dir ve değer olarak 400 milyon TL. 
bildirilmiştir. Bu hisselerin birim fiyatı (400 000 000 bolü 35 608=) 11 233 TL'dir. Aynı şirkete 
ait hisselerin değeri, aynı mal bildiriminde neden 76.9 kat farklılık göstermektedir? Ayrıca, Komis
yonumuz emrinde çalışan uzmanların Komisyona sunduğu 21.11.1996 tarihli "Özel İnceleme Ra
porunun ekinin 5 inci sayfasında, Yeşilyurt Turizm A.Ş.'nin 26,4.1996 tarihli olağan genel kurul 
toplantısı hazinin cetvelinde size ait hisse sayısı 142 556 olarak gösterildiği ifade edilmektedir. 
15 Mayıs 1996 tarihli mal bildirimindeki hisse sayısı toplamı ise 103'ü kendinizden ve 35 6Ö8'i 
mirastan olmak üzere toplam 35 711 adettir. Bu şirkete ait hisse bildirimindeki 106 845 adetlik far
kı açıklığa kavuşturabilir misiniz? 

15. 15.5.1996 tarihli mal bildiriminizde yer alan Ankara Bilkent Konutlarında 117 m2'lik da
irenin, Sarıyer Yeniköy'deki Ahşap evin, Sarıyer Yeniköy'deki kagir evin ve Sarıyer Yeniköy'de
ki 48 m2'lik arsanın satın alma tarihleri nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 



- 193 -

T.C. 
Ziraat Bankası 

Genel Müdürlüğü 
Sermaye : 20 000 000 000 000 Türk Lirası 

Telgraf Adresi: Zerbank 
Sayı: B.02.0.TZB.0.13.00.00.08-6477-6 . 8.1.1997 

Konu : Kredi ve Mevduat Araştırması 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
(9/4) ESAS NUMARALI 

SORUŞTURMA KOMİSYONU 
İlgi : 27.12.1996 tarih A.01.1.GEÇ.9/4-95 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız gereği Bankamızca yapılan araştırma sonucunda; 
a) Sayın Tansu Çiller ve eşi Özer U. Çiller'e 1991-1996 yılları arasında Bankamızca kredi ve

rilmediği, 

b) Sayın Tansu Çiller adına Türkiye Büyük Millet Meclisi şubemiz nezdindc 30003/1214-2 
no.lu maaş hesabında 2 879 861 701 TL. mevduat bulunduğu, Sayın Özer U. Çiller adına ise her
hangi bir mevduat hesabı bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgi edinilmesini müsaadelerinize arz ederiz. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Mustafa Selçuk Salih Şevki Doruk 

Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanı 
Genel Müdür Vekili 

30.11.1991 ve 30.9.1993 Tarihli Mal Bildirimleri Karşılaştırması 

I. 30.11.1991 tarihli bildirimde olup da 30.9.1993 tarihli bildirimde yer almayanlar : 
- Şişli Ayazağa işyeri, Birlikte 100 m2 (1) 100 000 000 TL. 
- Marso Gıda ve Per. Sat. Mark. A.Ş. Kendisi (2) 1 099 995 000 TL. 
- " " " " " Eşi 1 099 995 000 TL. 

- Renault otomobil Oğlu 55 000 000 TL. 
-Bay Bilger Duruman'dan 170500$ borç d.k. 

- Mitaş'dan gelen (3) 2 500 000 000 TL. 

Çıkışlar Toplam 4 854 990 000 TL. 
II. 30.9.1993 tarihli mal bildirimi ile mal varlığına dahil olanlar : 
- Müstakil ev Salem NH 170 500$ (4) d.k. 
- 18 inci dönem Miletvekili yapı kooperatifi (5) 300 000 000 TL. 
- 18 inci dönem Mv. yapı koop. ek TL. ödeme (5a) 270 000 000 TL. 
- Bilkent dubleks daire (6) 3 932 000 000 TL. 
- Bay Özer Uçuran Çiller'in Marsan'dan alacağı (7) 3 553 257 600 TL. 

Girişler Toplam 8 055 257 600 TL. 
Giriş - Çıkış farkı 3 200 267 600 TL. 
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d.k.: TL. değer konulmadı. Çünkü her iki tarafa da aynı değer girecek ve neticeyi değiştirme
yecektir. 

DİCûûtlai 
(1) Bu gayrimenkulun satış değeri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Komisyon'a gönder

diği 18 Aralık 1996 tarihli yazıda yer almaktadır. 

(2) Bu şirkete ait hisselerin yukarıda kayıtlı değer üzerinden 13.9.1993 tarihinde Bay Zafer Pa-
la'ya satıldığı, Komisyon emrinde çalışan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişleri Bay 
Hazbetullah Akyüz ve Bay Hacı Duran Gökkaya'nın şirket defterleri üzerinde yaptıkları inceleme 
sonucunda hazırladıkları 24.12.1996 tarihli bilgi notunda yer almaktadır. Ancak Marso'nun satış 
tarihindeki net aktif değerinin hesaplanması istenilmiş olmasına rağmen bu,hesap yapılıp sonucu 
bildirilmemiştir. Bu husus bir zafiyettir. 

(3) Mitaş'dan alındığı ileri sürülen değer. Ancak mal bildiriminde beyan edilmemiştir. Bu pa
ranın alındığının ve değerlendirildiğinin belgelenmesi gerekmektedir. Paranın tahsil edildiğine iliş
kin bir belge sunulmamış olmasına rağmen hesaba dahil edilmemiştir. Mitaş sözleşmesinde yazıl
dığı için. 

(4) Değeri TL. olarak gösterilmemiştir. Çünkü bu mal varlığı artışına TL. olarak eklenecek de
ğer kadar, borç rakamı olarak girecek ve sonucu değiştirmeyecektir. 

(5) 18 inci dönem milletvekilleri kooperatifi için ödendiği belirtilen miktar. Bu miktarın, üye
lik devir sırasında ödenen değer olduğu ifade edilmektedir. (5a) Eski başkanın Komsyon'a 
13.1.1997 tarihli yazısı ile bildirdiği 1993 yılı ödemesidir. 

(6) Bu taşınmaz için mal bildiriminde 5 milyar TL. bildirilmiştir. Tapu kayıtlarında değeri 16 
285 000 000 TL. olarak yer almaktadır. Emlak Kredi Bankası satış değeri olarak tablodaki değeri 
bildirmiştir. 

(7) Marsan'dan alacak olarak gösterilen rakam 31.12.1993 tarihi itibariyledir. 

4 Aralık 1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 
(9/4) ESAS NUMARALI SORUŞTURMA 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, iki ayı aşkın süredir yaptığı çalışmalar sonucunda ulaştığı aşamada, mal bi
rimleri arasındaki farklılıkları açıklamaya yardımcı olacak tüm bilgileri henüz bir araya getireme
miştir. 

Komisyon çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülebilmesi için aşağıdaki hususlarda süratle 
bilgi derlenmesinin uygun olacağını düşünmekteyim. 

Gereğinin ifasını saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Uluğbay 

Ankara Milletvekili 

I. Gayri menkullere ilişkin olarak tamamlanması gereken bilgiler : 

1) Bir önceki mal bildiriminde yer almakla birlikte, bir sonraki mal bildiriminde kısmen veya 
tamamen çıkmış olan gayrimenkullerin, tapudaki kayıtlı satış bedellerinin, Tapu İdaresi'nden öğ
renilmesi. 
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2) İncelenen dönemde, bu gayrimenkullerin imar durumlarında değişiklik olup olmadığının il
gili yerel yönetimlerden öğrenilmesi. 

3) Komisyon üyelerine bilgi olarak dağıtılan ve geçen dönem görev yapmış bulunan "1983 yı
lı başından itibaren kurulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Temsil Edilmiş Tüm Siyasi 
Partilerin ve Genel Başkanları ile Yakınlarının Mal Varlıklarının Araştırılması Amacıyla Kurulan 
10/198 Esas Numaralı Meclis araştırma Komisyon Raporu'na ek raporunda şu hususlara yer veril
miştir. Bay Özer Çiller Aytaş A.Ş.'nin 3 400 hissesini 18.10.1991 tarihinde Noter'de yapılan işlem 
sonucu devralmış olmasına rağmen bu devir işleminin 4 yıl süre ile şirket kayıtlarında düzeltilme
diği iddia edilmektedir. Gene aynı raporun ekinde yer alan Turizm Bakanlığına ait 1.10.1992 tarih
li onayda; kesin tahsis koşullarının hisse devirleri ile ilgili maddesinde : "Adınıza yapılan tahsis, 
kullanma hakkının tamamı veya bir kısmı Bakanlığın yazılı izni olmaksızın başkasına devredilme
yecektir. Lehdarı şirket olan tahsislerde şirket hisselerinin tamamı veya bir kısmı Bakanlığın yazı
lı izni ile devirlerinin sağlanması gerekmektedir. Tahsisin veya şirket hisselerinin tamamının veya 
bir kısmının Bakanlığın izni dışında devredilmesi halinde tahsis iptal edilecektir" hükmünün yer al
dığı kayıtlıdır. Bu durumda, Turizm Bakanlığından şu hususların öğrenilmesi uygun olacaktır. 

a) Aytaş'a turizm yatırımı ile ilgili kesin tahsis belgesi hangi tarihte verilmiştir? 

b) Kesin tahsis belgesi verildiğinde, Bakanlık kayıtlarına göre Aytaş'ın sermaye mülkiyet 
kompozisyonu nasıldır? 

c) Aytaş'ın sermaye kopmozisyonundaki değişiklik hangi tarihte Bakanlıklarına bildirilmiştir? 
d) Bu bildirim sırasında, 18.10.1991 tarihli Noterdeki devre ait belge Bakanlığa sunulmuş mu

dur? 

e) Hisselerin 18.10.1991 tarihinde Noter'de devredilmiş olması, yatırım kesin tahsis belgesi
nin hukukî durumunu nasıl etkilemektedir? 

4) Yukarıda değinilen ek raporda, Sarıyer Uskumru Köy'de tapunun 564,565 ve 572 nolu par
sellerinde yapılan inşaatlar için Bay ve Bayan Çiller'lerden inşaata katılım bedeli alınıp alınmadı
ğı, alınıyor ise mal bildirim dönemleri itibariyle tahsil edilen tutarların öğrenilmesi. 

5) 30.9.1993 tarihli mal bildiriminde görünen, Salem NH/ABD deki müstakil ev için Bay Özer 
Çiller'in Bay Bilger Duruman'dan aldığı 170 500 dolar borcun ödeme koşulları, ödendiği tarih ve 
bedelin transferine ilişkin bilgiler ve belgeler. 

6) Bilkent Dubleks dairenin bedeli iki malbildirimi arasında 15 Milyar TL.'lık farklılık göster
mektedir. Bu farklılığın açıklığa kavuşturulabilmesi için, daireyi satan şirketten satış bedeli ve öde
me koşullarına ilişkin bilgi talep edilmesi. 

7) Kuşaadası-Çamtepe arazisi üzerinde bulunan yapı, Bay ve Bayan Çiller bu araziyi satın al
madan önce mi inşa edilmiştir? 

8) Basında, Bolu-Gövem'deki arazi üzerinde villa inşaatları olduğu ileri sürülmüş ve bazı fo
toğraflar yayınlanmıştır. Anılan arazi üzerinde inşaat var mıdır? Varsa, yapılan harcama tutarı ne
dir? 

II. Şirketlere ilişkin bilgiler : 
1) Bay ve Bayan Çiller'in sermaye hakimiyeti olan şirketlere incelenen dönemde teşvik bel

gesi verilmiş midir? Bu bilgilerin ilgili idareden talep edilmesi. 

2. Söz konusu şirketlere kamu bankalarınca kredi verilmiş midir? Verildi ise hangi bankalar 
tarafından verildiği, açıldığı tarihler, tutarları ve geri ödeme durumları ve alınan teminatlar. 
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3) Komisyon'un çalışmalarının başlangıcında bizlere dağıtılan bir dosyada, Bay Çiller'in ba
sın açıklaması ve eki "iddialar" başlıklı iddialara verdiği yanıtları içeren bir metin mevcuttur. Bu 
metinde, Marso'nun hisselerinin satışından elde edilen paranın 13.9.1993 de 425 000 dolar olarak 
ABD'ye GCD şirketinin sermayesinin -bir bölümü olarak transfer edildiği yer almaktadır. Marso 
Gıda ve Per. Sat. Mark. A.Ş. nin satış değeri ne kadardır? Satış borsada mı yapılmıştır? Satış be
delleri nasıl tahsil edilmiştir (Bankaya ödeme, çok döviz)? Satış tarihinde, şirketin net aktif değeri 
nedir (Bu hususun, Komisyon'un emrinde görevli uzmanlarca hesaplanması)? Ayrıca, şirketlerin 
hisse satış tarihindeki net o günkü değerinin Komisyon uzmanlarınca hesaplanması. Satışı izleyen 
bir yıl içinde bu şirkete teşvik verilmiş midir? 

4) Komisyon emrinde çalışan uzmanların, Komisyon'a sunduğu bilgi belgeleri arasında yer 
alan ve TBMM Başkanlığına sunuan 3 Şubat 1995 tarihli ve Eyüp Aşık imzalı yazıda; "Marsan 
Holding A.Ş.'nin 1991-1992-1993 yıllarında sadece 29 609 000 TL. vergi ödediği belirlenmiştir. 
Bu durumda 500 000 dolarlık kaynağın (GCD'ye transfer edilmek üzere) bu şirket tarafından nasıl 
yaratıldığının araştırılması gerekir." iddiası yer almaktadır. Bu iddianın araştırılması gerekmekte
dir. 100 000 ve 400 000 dolarlık iki taksitte transfer edildiği tarihlerde Marsan'ın malî olanakları
nın bu ödemeyi yapmaya yeterli olup olmadığının araştırılması. 

5) 24.1.1995 tarihli mal bildiriminde, bir önceki mal bildirimine göre, Bay ve Bayan Çiller'in 
Marsan Marmara Holding A.Ş. deki paylarında 273 600 adet hisse azalışı görülmektedir? Bu his
seler borsada mı satılmıştır? Öyle ise, borsadaki satış değeri nedir? Elden satıldı ise, kime veya 
kimlere satılmıştır, satış değeri nedir ve satış bedeli nasıl tahsil edilmiştir (peşin, taksitle, nakit, çek, 
döviz)? Satış tarihinde şirketin net aktif değeri nedir (Bu hususun Komisyon emrinde çalışan uz
manlarca hesaplanması)? Ayrıca, hisse satış tarihinde şirketin net o günkü değerinin Komisyon uz
manlarınca hesaplanması. 

6) Markim Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin hisse senetleri 24 Ocak 1995 tarihli mal bildi
riminde çıkmış görünmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Komisyonumuza gönderdiği bilgi
lere göre, 29 Ağustos 1995 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanaklarında şirket hisselerinin yüz
de 99.97 si Marsan Holding'e ait görünmektedir. Bay ve Bayan Çiller, Markim'deki hisselerini 
hangi değerden Marsan'a devretmişlerdir? Bedel nasıl tahsil edilmiştir? Satış tarihinde Markim'in 
net aktif değeri ne kadardır (Bu değerin, Komisyon emrinde çalışan uzmanlar tarafından hesaplan
ması)? Hisse satış tarihinde şirketin o günkü değerinin Komisyon emrinde çalışan uzmalarca he
saplanması. 

'III. Alacaklar, döviz ve nakitlere ilişkin bilgiler : 
1) Bay Özer Çiller'in 24 Ocak 1995 tarihli mal bildiriminden itibaren Marsan Holding'den 

alacağı yer almıştır. Bu alacak miktarı, bir mal bildiriminden diğerine artmaktadır. Bu artışlar, ve
rilen yeni borçlar nedeni ile mi yoksa başlangıçtaki alacağa yürütülen faizler nedeni ile mi olmuş
tur? Alacağa faiz yürütüldüğü ise, yıllık faiz oranı ne düzeydedir? 

2) 15 Mayıs 1996 tarihli mal bildiriminde Bay Özer Çiller'in Aytaş A.Ş.'den alacağı yer al
maktadır. Bu borç anılan şirkete hangi tarihte ve hangi faiz koşulu ile verilmiştir? 

3) 15 Mayıs 1996 tarihli mal bildiriminde, Bay Özer Çiller'in Mitaş A.Ş.'den alacağı görün
mektedir. Bu borç anılan şirkete hangi tarihte ve hangi faiz koşulları ile verilmiştir? 

4) 15 Mayıs 1995 tarihli mal bildiriminde Bay Özer Çiller'in Bayan Suna Polister'den alacak
lı olduğu görülmektedir. Bu alacak izleyen mal bildiriminde ortadan kalkmıştır. Bu alacak için faiz 
tahsil edilmiş midir? Edildi ise yıllık oranı nedir? 
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5) 15 Mayıs 1995 tarihli malbildiriminde, veraseten Bayan Çiller'e 570 000 dolar 690 000 
mark ve 800 âdet cumhuriyet altını intikal ettiği yer almıştır. Bu bildirimler izleyen mal bildirim
inde yer almamıştır. Altınlar ve dövizler TL. na mı çevrilmiştir? Çevrildi ise hangi tarihte, hangi 
kurumda çevrilmiştir? Bu satışlar için belge alınmış mıdır? 

6) 24 Ocak 1995 tarihli mal bildiriminde Bay Mert Çiller'in 950 milyon TL.'lık Hazine bono
su beyan edilmiştir. Aynı beyanda Bay Mert Çiller'in geliri 102 420 000 TL. yedek subay maaşı 
olarak gösterilmiştir. Bonolar, aile tarafından mı satın alınıp verilmiştir? Bu beyan izleyen mal-
bildirimlerinde yenilenmemiştir. İzleyen bildirimlerde bu beyanın yer almaması Bay Mert Çiller'in 
yasal olarak beyan dışında kalmasından mıdır, yoksa bonoların vadesi gelip nakte çevrilmesi sonu
cu mudur? 

30.9.1993 ve 24.1.1995 Tarihli Malbildirimleri Karşılaştırması 
I. 30.9.1993 tarihli mal bildiriminde olup da, 24.1.1995 tarihli bildirimde yer almayanlar : 
- Markim Kimya San. ve Tic. A.Ş. Kendisi için 
- " " " " Eşi için 

Çıkışlar Toplam 
II. İlk defa 24.1.1995 tarihli bildirimde yer alanlar: 
- Bay Bilger Duruman'a ödenen borç 
-Marsan'dan Bay Özer Çiller'in alacağı 
- Mert Çiller Hazine Bonosu 
- 18 inci dönem Mv. yapı koop. ne yapılan 

4 800 $'hk ödeme 
Girişler Toplam 

Giriş - Çıkış Farkı 
Dipnotlar: 
(1) Markim'deki hisselerin nominal değer üzerinden devredildiği Sanayi ve TicareUBakanlığı 

Başmüfettişleri Bay H. Akyüz ve Bay H.D. Gökkaya tarafından defterleri üzerinde yapılan incele
me ile tespit edilmiş ve Komisyon'a sundukları 24.12.1996 tarihli bilgi notunda yer almıştır. 

(2) Bir önceki bildirimde yer alan Bilger Duruman'dan alınan 170 500 dolarlık borç ödenme
sidir. Bay Özer Uçuran Çiller Komisyon'un kendisine gönderdiği 13.12.1996 gün ve A.01.1.GEÇ 
9/4-81 sayılı yazıya verdiği yanıtta 170 500 $ karşılığı TL. ile 28.12.1993 tarihinde ödediğini bil-. 
dimiştir. Tabloya konulan TL. değer, T.C. Merkez Bankasının 28.12.1993 tarihli dolar kurudur. 

(3) 24.1.1995 tarihli mal bildiriminde Marsan'dan alacak gösterilen miktarla bir önceki tablo
da yer alan rakam arasındaki farktır. Bir önceki tablodaki rakam 30.9.1993 değerine indirgenirse, 
bu tablodaki rakamın dâ o kadar artması gerekecektir. 

(4) Bay Mert Çiller, Komisyon'un kendisine gönderdiği 12.12.1996 gün ve A.01.1.GEÇ 9/4-
63 sayılı yazıya verdiği tarihsiz ve sayısız yanıtı ile bu bonoları "muhtelif tarihlerde şahsına veri
len armağanlar ile harçlıklarından ve ailesinin zaman zaman yaptığı katkılardan" oluşan kaynağı ile 
finanse ettiğini ifade etmiştir. Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller malbildirimlerinde kendisi için 
20 Cumhuriyet altını, 5 bilezik gibi armağanları beyan ederken oğlu Mert Çiller'in armağanları ko
nusunda bir beyanda bulunmamıştır. Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, 24 Ocak 1995 tarihli 
malbidiriminde yıllık Başbakanlık maaşını 521.8 milyon TL. olarak bildirmiştir. 1994 ve 1993 yıl
larındaki maaşları daha düşük değerde idi. Bu durumda 950 milyon liralık bono için kaynak açık
laması yeterli düzeyde değildir. O nedenle de tabloda yer almıştır. 

(D 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

51 985 000 TL. 
51985 000 TL. 
103 970 000 TL. 

2 430 477 500 TL. 
3 730 274 496 TL. 
950 000 000 TL. 

179 529 600 TL. 
7 290 281 596 TL. 
7186 311596 TL. 
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(5) Eski Başbakanın Komisyona gönderdiği 13.1.1997 tarihli yazısında, bu kooperatife Şubat 
1993 tarihinden sonra ödenen 4 800 $'hk aidat ödediğini bildirmiştir. Eski Başbakan bu ödemele
rin yapıldığı tarihler konusunda bilgi vermediği için, tabloyu Şubat 1993 tarihi ile 15.5.1996 tarihi 
arasındaki orta nokta olan Aralık 1994 tarihinin ortalama dolar kuru olan 37,402 üzerinden 4 800 $ 
TL.'na çevrilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
(9/4) ESAS NUMARALI SORUŞTURMA 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Komisyon Başkanlığı'nızın 13.12.1996 gün ve A.01.1.GEÇ.9/4-81 sayılı yazıları. 
İlgi yazınızda adı geçen Bilger Duruman'a olan 170 500 ABD doları borcun 28.12.1993 tari

hinde. Türkiye'de TL. karşılığı olarak nakten ödendiğini ve kendisinden gerekli ibranamenin de 
alındığını bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla, 
Özer Uçuran Çiller 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
(9/4) ESAS NOLU SORUŞTURMA KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞI 

İlgr: a) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ. 9/4-106 sayılı yazı. 
. b) 9.1.1997 tarih ve A.01.1 .GEÇ. 9/4-111 sayılı yazı. 

c) 9.İ.1997 tarih ve A.01.LGEÇ. 9/4-118 sayılı yazı. ' 
ç) 9.1.1997 tarih ve A.Ol.LGEÇ. 9/4-123 sayılı yazı. 
Komisyonumuz, İlgi (a), (b), (c) ve (ç) yazılarında yeralan soruların tarafımızdan cevap

landırılmasını emretmiştir. 
1. İlgi (a) yazıdaki sorunun cevabı 
C.G.D.'nin sermayesi ne kadardır? Bunun dışında uzun vadeli borç verilmiş midir? Verildi ise 

ne kadardır? 
Kuruluş sermayesi 100 000 ABD $'ıdır. Tarafımdan bu şirkete borç verilmemiştir. Daha sonra 

sermayesinin artırılması kararlaştırılmıştır. Bu artırıma Marsan Holding katılmıştır. Sermaye 
artırımıyla ilgili kayıtlar Marsan Holding kayıtlarında mevcuttur. 

2. İlgi (b) yazıdaki sorunun cevabı 
Gayrimenkul satılmış mıdır? Satış değeri ne kadardır? Ve kime satılmıştır? 
18.9.1995 tarihinde 1 000 000 000 TL. bedelle Günver Erdeniz'e satılmıştır. 

3. İlgi (c) yazıdaki sorunun cevabı 
Bilger Duruman'a hangi tarihte, ne kadar borç verdiniz? Hangi tarihte geri aldınız? Faiz Öde

diniz mi? 
Şubat 1993'te Bilger Duruman'dan 170 000 $ borç aldım 28.12.1993 tarihinde ödedim. Faiz 

ödemedim. 
4. İlgi (ç) yazıdaki sorunun cevabı 
Şirketin % 34 payına sahip bir ortak olarak 3400 hissenizde bu 4847 payla birlikte 

bildirilmesini neden talep etmediniz? 
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Hisse senetlerinin resmen devredilebilmesi idarî işlemlerin tamamlanmasına bağlıdır. İdare 
hisse devrini uygun görmeseydi, hisse devri gerçekleşmiş olmayacaktı. Bu nedenle kesin tahsis ya
pılıncaya kadar hisse devrinin hukukî değeri bulunamadığından beyan edilmemiştir. 

Gereğini ve bilgilerini saygı ile dilerim. 13.1.1997 

Özer Uçuran Çiller 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

(9/4) ESAS NOLU SORUŞTURMA KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞI 

İlgi: 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ. 9/4-119 sayılı yazı. 

Komisyonumuz, ilgi yazısında yeralan sorulan sorunun tarafımızdan cevaplandırılmasını em
retmiştir. 

Emrin gereği aşağıda yerine getirilmiştir. 

İlgi yazıdaki sorunun cevabı 
Hangi tarihte ne miktarda borç temin etmiştir? Borcu hangi tarihte ödemiştir? Faiz tahsil edil

miş midir? 
1993 Şubat ayında 170 000 $ borç verdim. Bu alacağımı 28.12.1993 tarihinde tahsil ettim. Fa

iz almadım. 
Gereğini ve bilgilerini saygı ile dilerim. 13.1.1997 

Bilger Duruman 
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EK:12 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt 

9/4 ESAS SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONU 
o SAYIN BAŞKANLIĞINA ; 

İlgi: 9.1.1997 tarih ve A.Ol.l.GEÇ 9/4-119 sayılı yazının ek sorusu. 
Komisyonunuz ilgi yazışına ek ile istenen sorunun, tarafımdan cevaplandırılması istenmiş, iş

bu istek aşağıda yerine getirilmiştir. 

G.C.D. Inc. şirketindeki, kurucu hisselerinin bedeli olan 100.000 (yüzbin) Doları, sermaye ar
tırım işlemleri tamamlandıktan sonra alacağım. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

Bilger Duruman 

EK: 13 
24.1.1995 ve 15.5.1995 Tarihli Mal Bildirimleri Karşılaştırması 
I.- 24.1.1995 tarihli bildirimde bulunan ve fakat 15.5.1995 tarihli bildirimde yer almayanlar: 
-Bay Mert Çiller'in Hazine bonoları (1) 0TL. 

ÇIKAN TOPLAM 0 TL. 
II.- 15.5.1995 tarihli bildirimle ilk defa mal varlığına dahil olanlar (miras yolu ile gelenler ha

riç) : 
- Bay Ö. Çiller'in Bayan S. Pelister'den alacağı (2) 2 000 000 000 

- Bayan Çiller'e ait cep telefonu hakkı 5 000 000 

- Bolu Gözem tarla - 350 000 000 
- Tatarlar Mevkii tarla (3) 418 000 000 
- Bay Ö. Çiller'in Marsan'dan alacağındaki artış (4) 954 000 000 
GİRİŞLER TOPLAMI 3 727 000 000 
GİRİŞ-ÇIKIŞ FARKI 3 727 000 000 • 
DİPNOTLAR : 
(1) Bay Mert Çiller'in bonoları bu mal bildirimi döneminde mal varlığından çıkmıştır. Bunun 

karşılığı değer, eski Başbakan için bir gelir kaynağı teşkil etmemiştir. Zira, Bay Mert Çiller'in, Ko
misyonun 12.12.1996 gün ve A.Ol.l.GEÇ 9/4-63 sayılı yazısına verdiği tarihsiz ve sayısız yanıtta, 
"bu tahviller değişik vadelerde olup ihtiyacıma göre muhtelif tarihlerde nakde çevrilmiştir." demiş
tir. Bu yanıta göre, 950 milyon TL. anapara değerindeki bu bonoların satışından elde edilen gelirin 
ailenin bu dönemdeki mal edinimlerinin finansmanında kullanıldığı varsaymak mümkün değildir. 

(2) Bayan Suna Pelister'e bir önceki mal bildirim döneminde verilen borcun aynen geri alın
masıdır. Bu alacak için faiz talep edilmediğini, Bay Özer Uçuran Çiller, Komisyonun kendisine 
gönderdiği 12.12.1996 gün ve A.01.1. GEÇ 9/4-66 sayılı yazısına verdiği tarihsiz ve sayısız yanıt
ta belirtmiştir. Benzeri içerikte bir yanıtta Bayan Suna Pelister'den alınmıştır. 

(3) Tatarlar mevkiindeki tarla için mal bildiriminde 118 milyon TL. satınalma değeri gösteril
miştir. Oysa, 28.4.1995 tarihli tapuda değer 418 milyon TL. olarak gösterilmiştir. 

(4) Bay Özer Çiller'in Marsan'dan alacaklı olduğu miktarda bir önceki mal bildirimine göre 
artış tutandır. 
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E K : 14 
15.5.1995 ve 15.5.1996 Tarihli Mal Bildirimleri Karşılaştırması 

I.- 15.5.1995 tarihli mal bildiriminde bulunan, ancak 15.5.1996 mal bildiriminde yer almayan
lar ile maaş dışı gelirler: TL. 

- S . S. Akdeniz Tatil Sitesi Bodrum (1) 1000000 000 
- Cumhuriyet altını (2) 5 800 000 000 
- 570 000 $ (3) 24 156 600 000 
-690 000 DM (3) 21011450 000 
-Nakit (4) 432 831 282 
- Bayan S. Pelister'in borcu (5) . 2 000 000 000 
- Cep telefonu 5 000 000 
- Repo hesabından 14.5.1996 tarihi itibariyle tahsil edilen gelir (6)38 267 885 306 
ÇIKANLAR VE MAAŞ DIŞI 
GELİRLER TOPLAMI 92 673 766 588 
II.-15.5.1996 tarihli mal bildirimine yeni olarak girenler: 
- Bay Ö. Çiller'in Marsan'dan senetsiz alacağındaki artış miktarı (7)5 382 692 000 
- Bolu Gövem ek arazi alımı (8) 2 378 000 000 
- Hazine bonosu 64 581414 514 
- MİTAŞ'dan alacak 141858 000 
- AYTAŞ'dan alacak (cari hesap) 17 000 000 000 
- AYTAŞ'a 15.5.1996'dan sonra verilen yeni borç (9) 21 000 000 000 
-Zeytinlik (10) 1050 000 000 
- Çamtepe Kuşadası 11000 000 000 
-Kuşadası bağevinin havuz ve pergole harcaması (10a) 3 000 000 000 
-Bilkent daire (11) 7 369 000 000 
- Ahşap ev Sarıyer 10 000 000 000 
- Kagir ev 4 000 000 000 . 
- A r s a Sarıyer 1500 000 000 
- Çankaya Lodumlu (12) 0 
- Bolu-Gövem'de inşa edilen villalara harcama (13) 3 737 000 000 
GİREN TOPLAM 152 139 964 514 
GİREN-ÇIKAN FARKI 59 466 198 926 
DİPNOTLAR 

(1) Bu değer, 7 Ocak 1997 tarihli cevapla bildirilen değerdir. 

(2) Annesinden intikal eden 880 altınla birlikte, daha önceki beyanlarında kendisinin olarak 
gösterilen 20 altının satış bedeli. Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, Komisyonun kendisine 
gönderdiği 12.12.1996 tarih ve GEÇ 9/4-65 sayılı yazıya gönderdiği tarihsiz ve sayısız yanıtında 
bu altınların "muhtelif yerlerde ihtiyaç duyuldukça çeşitli tarihlerde bozdurulduğunu bildirmiştir." 
8 Ocak 1997 tarihli yanıt yazısı ekindeki açıklamalarda bildirilen değerdir. 
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(3) Annesinden intikal eden ABD Dolarlarının ve Alman Marklarının değeri olarak eski Baş
bakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in Komisyonun kendisine gönderdiği 12.12.1996 gün ve A.01.1.GEÇ 
9/4-65 sayılı yazıya verdiği tarihsiz ve sayısız yanıtında yer verdiği değerler alınmıştır. 

(4) Annesinden intikal eden nakittir. 

(5) Bayan S. Pelister'in ödediği borç. Bu borç için Bay Özer Uçuran Çiller faiz almadığını Ko
misyona yazılı olarak bildirmiştir. Bayan Suna Pelister de bu borcu için faiz ödemediğini Komis
yona yazılı olarak bildirmiştir. 

(6) Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, Komisyonun 12.12.1996 tarih ve A.Ol.l.GEÇ 9/4-
65 sayılı yazısına verdiği tarihsiz ve sayısız yanıtta 14.5.1996 tarihi itibariyle 38 267 885 306 TL. 
repo geliri tahsil edildiğini beyan etmiştir. 

(7) Bay Özer Çiller'in Marsan'dan iki mal bildirim tarihleri arasındaki alacağındaki artış mik
tarıdır. Konulan değer iki mal bildirimi arasındaki farkı yansıtmaktadır. 

(8) Bolu-Gövem'de 15.5.1995-15.5.19% arasında alınan ek arazi için ödenen bedel. Tapuda
ki değerler gözönüne alınmıştır. 

(9) Bay Özer Çiller'in Aytaş'a 28.8.1996 ve 1.11.1996 tarihlerinde vermiş olduğu ek borç. Bu 
borcun tabloya dahil edilme nedeni, eski başbakanın 8 Ocak 1997 tarihli savunmasına eklediği so
ru yanıt bölümünde, Aytaş'a verilen 38 milyar TL. nereden karşılandı sorusuna, repo hesabından 
yanıtını vermiş olması nedeni iledir. 

(10) Başlangıçtan beri mal varlığında 1/4 pay olarak yer alan zeytinlik, anneden kalan miras
la 1/2 paya çıkmıştır. Anlaşılan, bu satın alma ile zeytinliğin tüm mülkiyeti sağlanmıştır. Tabloda 
yer alan değer mal bildiriminde yer alan değerdir. 

(10a) Kuşadasındaki bağevinin havuz ve pergolesine ilişkin harcama olarak eski Başbakanın 
13:1.1997 tarihli yazısı ile bildirdiği değerdir. 

(11) Mal bildiriminde 8 milyar TL olarak bildirilmiştir. Ancak, Komisyona Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğünden gelen bilgide değer 7 369 000 000 TL. olarak gösterilmiştir. 

(12) Mal bildiriminde bu konutun değeri 20 milyar TL. olarak gösterilmiştir. Daha önceki bil
dirimlerde 5 milyar TL. olarak gösterilmekteydi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Komis
yona gelen 9 Ekim 1996 tarih ve B021TKG0100001-074/4357 sayılı yazı eki listede, satınalma ta
rihi 1.3.1996 ve değer olarak da 16 285 000 000 TL. olarak gösterilmiştir. Bu durumda 3 932 000 
000 TL. ya alındığı belirtilen bir villanın Tapu'ya niçin 16 285 000 000 TL. olarak işlendiğinin 
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

(13) Bay Özer Uçuran Çiller, 15.5.1996 öncesi harcaması olarak bildirdiği rakamdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 



- 2 0 3 -

£fcwr 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
(9/4) ESAS NOLU SORUŞTURMA KOMİSYONU 
SAYIN BAŞKANLIĞI 

ANKARA 

İLGİ: 13.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-127 sayılı yazı. 

Sorularınıza sözkonusu olan noter satış belgesi ve satışın belirtildiği mal 
bildirimi ekte sunulmuştur, arz olunur. 13,.\.a? 

Prof.Dr. Tansu ÇİLLER 
İstanbul Milletvekili 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

EK : a) Noter Sözleşmesi. 
b) 15.5.1996 tarihli Mal Bildirimi. 
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Türkiye Cumhuriyeti 
f \%% 

Y. No. 

B E Y O Ğ L U 

O T U Z B İ R İ N C İ 

NOTERİ 

SAKİN SEYMEN 

Büyükdere Cad, Oya Sok. 
Tümer Han No.1 Kot 2 

Gayrettepe - İST. 

Tel.: 27212 31-267 33 18 
Fax : 288 00 75 

SOĞUK DAMGA VAFl 

Harç, Damga Vergisi ve 
Değerli Kâğıt Bedeli 
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( Ö R N E K T İ R ) £2/03/1996 

DÜZENLEME SEKLİNDE GAYRİMENKUL İNŞAAT VE 
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 

TÜM TAŞINMAZIN DESERi.: E5.000.000.000.-
(YiRMiBEŞMiLYAR)Tl.sı. 

SATIŞ VAADİNDE BULUNAN 
MAL SAHİBİ . : TANSU ÇİLLER adına 

vekaleten; 
ÖZER UÇURAN ÇİLLER 

Köybaşı Cad.,No.157 Yen i köy/İSTANBUL 

SATIŞ VAADİNİ KABUL EDEN 
MÜTEAHHİT... : ADİL ÖNGEN 

Caferag'a Mfih. , Şifa Sokak, No. 27/3 Kadıköy 
İSTANBUL ' 

Yirmiiki Mart Bindokuzyüzdoksanaltı Cuma. £2/03/1996 

Aşağıda mühür ve imzası bulunan SAKİN SEYMEN BEYOSLU 31-
.NOTERİ Yerine imzaya yetkili B.Katip ABDULKADiR ÖZKÖSE, 
Büyükdere Caddesi.Oya.Sk. Tümer Han Kat.S No:1 Gayrettepe-
-iSTANBUL adresindeki dairemde görev yaparken istek üzerine 
geldiğim istanbul da Yeniköy,Köybaşı Cad.,No.157 adresinde 
mukin olup.ve gösterdiği SARIYER NÜFUS İDARESİNDEN DESİŞME 
nedeni ile,8.1.1992 tarih ve £79 kayıt, D05/232201 seri no 
ile verilme fotoğrafı tastikli nüfus cüzdanına görejiS- j 
TANBUL,KADIKÖY,CADDEBOSTAN,003/01 cilt,72 sayfa,61 sıra, no 
larında kayıtlı bulunan, MEHMET RAMİZ ile İSMET ogiu İS
TANBUL 15.1. 1937 dotJuBİu ÖZER UÇURAN ÇİLLER vekili bulun
duğu TANSU ÇİLLER adına vekaleten hareketle(satış vaadinde 
bulunan sıfatıyla) ile ibraz ettigi,BEŞİKTAŞ NÜFUS İDARE
SİNDEN DEÖİŞME nedeni ile, 12. 02.1988 tarih ve 1-904 kayıt, 
U01/246399 seri no ile verilme fotoğrafı tastikli Nüfus hü
viyet cüzdanına göre;İSTANBUL,FATİH,AVCIBEY,007.03. ciİt, 81 
sayfa,276 sıra,no larında kayıtlı bulunan, SÜLEYMAN ile 
ZEYNEP oğlu İSTANBUL 10.06.1945 doğulu ADİL öNGEN (satış 
vaadini kabul eden-alıcı), düzenleme şeklinde 
mal satış vaadi ve kat karşılığı inşa 
zenlenıaesini i stedi ler. Kendi 1 erini g 
lerclen ilişik fotoğraflardaki kişiler 
yapaa yeteneklerinin bulunduğunu da g 
dinde bulunan mal sahibi şu şekilde s 

'M2A v 
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SAKİN SEYMEN 

Büyükdere Cad. Oya Sok, 
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Harç, Damga Vergisi ve 
Değerli Kâğıt Bedeli 

Nakden Tahsil Edilmiştir. 

söz 1 eşmen in tarafları aşağıdaki gibi 
Taraflar 

MAdde 1-) 
d ir. 
a) Batıcı: istanbul da Yen i koy,Köybaşı Cad.No. 157 
adresinde mukira TANSU ÇİLLER vekili ÖZER UÇURAN 
ÇİLLER.olup bu sözleşmede satıcı olarak anılacak
tır. i=bu sözleşme, satıcı nam ve hesabına vekale
ten ÖZER UÇURAN ÇİLLER ÇİLLER tarafından imzalan
mış olup,vekaletname örneği bu sözleşmenin ekin
dedir. 
b) Alıcı: istanbul da Kad ı köy-Caf era'g'a Mahallesi— 
Şifa Sokak, No.£7/3 Kadıköy adresinde mukim ADiL 
ONGEN olup bu sözleşmede bundan böyle kısaca 
alıcı olarak anılacaktır. 
Tebliğler : 

Madde £-) Satıcıya yapılacak her türlü tebligat 
ve yazışma yukarıdaki(1/a)bendindeki adrese yapı
lacaktır. Satıcı vekilinin ve alıcının yukarıda 
yazılı adreslerine yapılan t ebl i'çfl er ve gönder i 1 — 
miş yazı lan, bizzat alıcı ve satıcıya tebliğ' edil
miş say ı lacakt ir. Adresini değiştiren taraf, yeni 
adresini en geç on gün içinde karşı tarafa yazılı 
olarak bildirmek durumundadır. Aksi takdirde, bi
linen adreslere yapılan tebligat hukuki sonuç do
yuracak ve gerçekleşmiş sayılacaktır. 
Tanıalar : 

Madde 3-) Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki terim
ler karşılarında gösterilen anlamlarda kullanıl
mışlardır; 
a) Satıcı = Yukarıdaki <l/a) bendinde adı, soyadı 
adresi ve vekil gösterilen kişi olup Noter Sözl.eş 
meşinde de arsa sahibi olarak tanımlanmıştır. 
b) Alıcı = Yukarıdaki (l/b) bendinde adı,soyadı 
ve kanuni ikametgah ve tebligat adresi yazılı ki
şidir. 
c) Noter Sözleşmesi = Satıcı ile müteahhit arasın 
da Kadıköy £. Not eri i'ği nde 08. İO. 1991 tarih ve 
5£4ö£ yevmiye no.su ile akdedilen "Düzenleme Sure 
tiyle Kat Karşılığında Satış Vaadi ve inşaat 
Yapım Sözleşmesi" başlıklı sözleşmedir. 
d) Sözleşme: işbu"Gayrimenkul inşaat ve Satış 
Vaadi sözleşmesi" başlıklı sözleşmedir. 
e) "Arsa" , "Bina", "Arsa Mal i!-: i " < sat ı cı ) , "in Ut eahhıt " 
ve"Anahtar teslimi" t eri m 1 eri;Not er Sözleşmesinin 
"Tanımlar"baş 1ıkl ı 1 inci maddesinde tanımlanmış
lardır. 
fu işbu sözleşmesinin konusunu t o ^ & ^ ı e d eijr^i 1 1 a 
olup, arsa içindeki konumu ekdekf j^rcLİ*i^e«M%ıret-
lenmiştir. Villa, istanbul, S £ 
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Harç, Damga Vergisi ve 
Değerli Kâğıt Bedeli 

Nakden Tahsil Edilmiştir. 

11 pafta ve 564 no. lu parsel hudutları içindedir. 
Ancak yapılacak ifraz ve tevhid işlemleri sonu
cunda Villanın konumu de'g'i şmemek şartıyla parsel 
no.su değiş e b i 1 i r. 
Sözleşmenin Konusu: 

Madde 4-) Satıcı non Noter sözleşmesiyle kendisi
ne isabet eden ve konumu yukarıdaki (3/f)bendinde 
belirlenen villanın aşağıdaki koşullarla alıcı-ya 
satımını vaad etmesi ve bu viİlanın yapımıyla il
gili olarak Noter Sözleşmesiyle iktisab ettiği 
hak ve yetkileri sadece bu villa için alıcı-ya 
devir ve temlik etmesi; bu sözleşmenin koşulları
nı teşkil etmektedir. 
Satın Bedeli : 

Madde 5-) Villanın yapım ve satım bedeli toplam 
E5.OOO.OOO. 000.-<YiRMiBEŞMiLYAR) TL. sı olup bu 
bedel alıcı tarafından satıcıya aşağıdaki şekilde 
ödenecektir. 
13.000.000. 000. -<onüçmi1 yar)Tİ. sı £1.03. 1996 ta
rihinde peşin olcirak ödenmiş olup,geriye kalan 
1 £. 000. 000. 000. -<onikiınil yar) T1. s ı da; 
£1.4.1996 tarihinde 6.000.000.000.-(altımil yar)ve 
£1. 5. 1996 tarihinde 6.000.000.000.-<al t imi 1 yar)TL 
sı olarak ödenecektir. 
Sözleşmenin Esasları: 

Madde 6-) Alıcı, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası 
durumundaki Noter Sözleşmesini ve tün eklerini, 
dikkatle okumuş, gözden geçirmiş,incelemiş,anla
mış ve tümüyle kabul etmiştir. 01ıcı;V i 1 lan in bu
lunduğu yeri ve arsayı görmüş,tanım iş ve kabul 
etmiştir, filıcı;Sözleşmeyi*Teknik Şartnameyi,Ma
hal Li stesini,tüm plan ve projelerini kayıtsız 
şartsız kabul etmiştir. Alıcı, bütün bunlarda yer 
almayan hususların dışında hiçbir hak ve talepte 
bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Noter 
Sözleşmesiyle Müteahhitten talep edebileceği hak 
ve yetkilerin bir villa için olan kısmini,gecikme 
tazminatını Alıcı-ya devir ve temlik etmiş ve bü
tün bunlardan alıcı lehine feragat et m iştir.Alıcı 
bunların dışında hiçbir hak ve talepte bulunmama
yı ve bütün bunlarda Müteahhiti muhatap olark -ka
bul etmeyi taahhüt eder. 
Takrir : 

Madde 7-) Alıcı, villanın tapu kaydını inceleniş 
olup,villa inşaatın bitimini müteakip alıcıya 
derhal teslim edilecektir-. V i 11 an ınMOgmlk i y et i ar
sa üzerinde kat .irtifakı tesis <MflnCdBwate|w sonra 
ve alıcının talebi halinde tapı*?» tSTtofcC#,iJTOermek 
suretiyle intikal et t iri 1eceki 
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Ekler : 
Madde 8-) noter Sözleşmesi ve tüm ekleri Villanın 
konumuna ilişkin kroki,satıcının vekilini yetkili 
kıldığı Beyoğlu 18.Not eri iğinin 04. 10. 1991 tarih 
ve 57619 sayılı vekal etnaınes i ; Bu sözleşmenin ay
rılmaz bir parçası ve mütemmim cüzü olarak ekde 
bulunmaktadır. 
Uyuşnazlıkların Halli: 

Madde 9-) Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını 
önce bu sözleşme ile eklerindeki koşullar çerçe
vesinde ve kendi aralarında görüşerek giderecek
lerdir. Taraflar bu seki İde çözüme ul aşamaz 1 arsa 
birer temsilci tayin edecekler ve her iki temsil
ci de üçüncü hakemi, tayin edecekl erdir. Sorun böy
lece sonuca bağlanacaktır. 

Sorun bu şekilde de çözülemediği takdirde, yet
kili ye görevli yargı merciler Sarıyer Mahkemele
ri ve icra Daireleridir. 
Sözleşmenin Müteahhite ihbarı: 

Madde 10-) Taraflardan herhangi biri işbu sözleş
meyi müteahhit-e yazılı olarak ihbar ederek alı
cının bu sözleşmeyle iktisab ettiği hak, yet ki, so
rumluluk ve yükümlülükleri Müteahhite bildirebi
lir. Bu ihbartan itibaren Satıcı-nm Alıcı-ya kar
şı sadece villanın bulunduğu arsa parçasının mül
kiyetini geçirme borcu devam eder. Villa yapımını 
yapma yüküm 1 ül Uo'ü müteahhite aittir... 
Yürürlüce Giriş : 

Madde 11-) işbu sözleşme taraflarca imzalanmasın
dan itibaren yürürlüğe girer.—) Di ye sözlerini 
bitirdiler. Yazılan işbu sözleşme okunmak üzere 
ilgililere verildi. 

Beyanımız üzerine Beyoğlu 31. Noteri SAKİN SEY
MEN vekili başkatip ABDULKADiR ÖZKÖSE tarafından 
yazılan işbu sözleşmeyi baştan sona kadar okudu
ğumuzu, yazılanların arzularımıza uygun olarak 
yazıldığını beyan, kabul ve ikrar ederiz. 

T A R A F L A R 
SATICI : TANSU ÇİLLER adına vekaleten; 

ÖZER UÇURAN ÇİLLER 

ALICI 

-iMZA-

ADiL öNGEN 
-İMZA-

<£§fe 
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i l g i 
z ı 1 an i ş 
n n ı yaz 
' g ın ı bey 
s ö z l e ş m e 
ve mühür 
a y ı n ı n y 

1-SATICI 

2-ftLICI 

fi/G 

I i l e r . ı n , br.eyâYıl~arx-:Uzer4rie'-* t a r a f ı nidan ya -
bu söz'le'şiney5i3.başt-aniJE;ona-4<ad-ar okuduk la -
I I a n l a r ı n .arzularan'-a:.'uygun o l a r a k y a z ı l d ı 
an, kabul vye ikrar__et me l e r i üze r i ne i şbu 

a l t ı i 1 g i 1 i Ve'r •".•ye^îb'.araf ı nidan imza land ı 
l e n d i . B i n ^ k u ^ V ü z d d k s a n a l 11 Y1*'1 Mart 
i r ra i i k i n c i f'ctima günü'. £2 .03 . 1996 

T fl';R"fi F L fi 'R * 
: TANSU ÇİLLER v e k i l i ; 

ÖZER UÇURAN ÇİLLER 

- i M Z f l - . . 

: ODİL ONGEN 
- iMZfi -

Harç, Damga Vergisi ve 
Değerli Kâğıt Bedeli 

Nakden Tahsil Edilmiştir. 

BEYOBLU 31.NOTERİ 
SAKİN SEYMEN 
Vekili Başkatip 

flBDULKflDiR ÖZKÖSE 

-Resmi mühür,imza-
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T.C. £k:ı£ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
9/4 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA 
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: Komisyon Başkanlığı'nızm 12.12.1996 gün ve A.01.1 GEÇ 9/4-65 
sayılı yazıları. 

İlgi yazınızda sözü edilen tutarlar Türk Lirasına çevrilmiş ve bu konu 
ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Durum bilglerinize arzolunur. 

Saygılarımla 

Prof.Dr. Tansu ÇİLLER 

TL.'ye Çevrilen Tutar 

570.000 USD 

124.000 DEM 

566.000 DEM 

880 Adet Cumhuriyet 
Altını 

Yetkili Kurum 
Belge-Tarih-No 

Villa Döviz A.Ş. 
04/05/95-88185 

Villa Döviz A.Ş. 
04/05/95-88186 

Villa Döviz A.Ş. 
25/05/95 - 385 

TL. (Milyon) 

24.156.600 

3.819.200 

17.192.250 

Muhtelif yerlerde ihtiyaç duyuldukça. 
çeşitli tarihlerde bozdürulmuştur. 

NOT: Bankada bulunan repo hesabından 14.5.1996 tarihi itibariyle 
38.267.885.306.-TL repo geliri tahsil edilmiştin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
(9/4) ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza, 8 Ocak 1997 tarihine kadar eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller ve diğer 
kaynaklardan gelen bilgiler ve belgeler ışığında mal bildirim dönemleri itibariyle mal varlığındaki 
artış ve azalışlara ilişkin gelişmeler ekli tablolarda gösterilmiştir. 

Bu tablodaki bilgilerin ekli sayfadaki sorularla birlikte, eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'e 
ulaştırılarak yanıtlamasının sağlanmasını izinlerine saygılarımla sunarım. 

Hikmet Uluğbay 
• Ankara 

Ek : Soru sayfaları ve ekleri 4 tablo ile dipnotları. 
Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in yanıtlaması istenilen sorular: 
Malvarlığı incelemelerinin yapılmasında izlenecek temel yaklaşım şu formülle açıklanabilir : 
İncelenen dönemde malvarlığına yeni giren değerler + Harcamalar = İncelenen dönemde mal -

varlığından çıkan değerler + gelirler + borçlar. 

Bu denklemde yer alan malvarlığına giren ve çıkan değerler konusundaki bilgiler, tarafınızdan 
TBMM Başkanlığına verilen mal bildiriminde yer alan bilgiler, tarafınızdan Komisyona gönderi
len çeşitli açıklamalar ve tapu idaresinden gelen bilgilerden derlenmiştir. 

Denklemde yer alması gereken harcamalarınıza ilişkin bilgiler, size sorulan sorulara 7 Ocak 
1997 tarihinde gönderdiğiniz cevap yazısında yanıtlanmaktan kaçınılmıştır. Gene size borçlarınız 
konusunda sorulan sorulara da yanıt vermemiş bulunmaktasınız. 

Bu durumda incelenen dönemde, "borç" almadığınızı varsaymak gerekmektedir. 

Diğer taraftan, mal bildirimlerinizde, kendinize ait gelir olarak Bakanlık ve Başbakanlık ma
aşlarınızı göstermiş bulunmaktasınız. Eşiniz için de şirketlerden kâr payları kavram olarak ifade 
edilmiştir. Ancak, Komisyonumuzun derlediği bilgilere göre, eşinizin ve sizin ortak olduğunuz şir
ketler incelenen dönemde kâr dağıtmamışlardır. Bu durumda ailenizin bilinen gelirleri sizin maaş
larınız olmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında sizin maaşlarınızın ailenin giderlerini karşılamakta kullanıldğı ve bir tasar
ruf yapmadığınızı varsaymak gerekmektedir. 

Bu durumda inceleme denkleminde yer alacak diğer kalemler konusunda bu kez yeni bir bil
gi vermediğiniz takdirde malvarlığınıza yeni girişler ve çıkışlar dengesine göre karar vermek gere
kecektir. Her ne kadar Komisyona gönderdiğiniz 7 Ocak 1997 tarihli yazınız ekinde, 15.5.1995 -
15.5.1996 dönemi için "Kilyos'ta bir adet villanın noter satışından 25 milyar lira elde edilmiş ve 
son mal bildirimimizde belirtilmiştir." diyorsanız da, anılan villa veya onun satışından elde edildi
ği ileri sürülen gelir, 15.5.1996 tarihli mal bildiriminizde yer almamaktadır. Bu nedenle de bu aşa
mada, hesaplamada göz önüne alınmamıştır. 

Yukarıda açıklanan bilgiler ışığında, malvarlığınızdaki değişimlere ilişkin değerlendirme ekli 
4 tabloda yer almaktadır. 

Tabloların incelenmesinden de görüleceği üzere; 

- 30.11.1991 ve 30.9.1993 mal bildirimleri arasında 2 930 267 600 TL. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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- 30.9.1993 ve 24.1.1995 mal bildirimleri arasında 7 006 781 996 TL. 

- 24.1.1995 ve 15.5.1995 mal bildirimleri arasında 3 727 000 000 TL. 

- 15.5.1995 ve 15.5.1996 mal bildirimleri arasında 44 097 198 926 TL. 

olmak üzere, toplam 57 761 248 522 TL.'lık malvarlığı artışının kaynağı saptanamamıştır. 

Malvarlığmızdaki 57,8 milyar TL.'yi aşkın artışın kaynağını açıklar mısınız? 

30.11.1991 ve 30.9.1993 tarihli mal bildirimleri karşılaştırması 

I. - 30.11.1991 tarihli bildiriminde olup da 30.9.1993 tarihli bildirimde yer almayanlar: 
. - Şişli Ayazağa işyeri, birlikte, 100 m2 (1) 100 000 000 TL. 

- Marso Gıda ve Per. Sat. Mark. A.Ş. Kendisi (2) 1 099 995 000 TL. 

- " " " " " " Eşi 1099 995 000 TL. 
- Renault otomobil oğlu 55 000 000 TL. 

- Bay Bilger Duruman'dan 170 500 $ borç 

- Mitaş'dan gelen (3) 2 500 000 000 TL. 
ÇIKIŞLAR TOPLAM 4 854 990 000 TL. 
II. - 30.9.1993 tarihli mal bildirimi ile malvarlığına dahil olanlar : 
- Müstakil ev Salem NH 170 500 $ (4) 

- 18 inci Dönem Milletvekili Yapı Kooperatifi (5) 300 000 000 TL. 
- Bilkent dubleks daire 3 932 000 000 TL. 

- Bay Özer Uçuran Çiller'in Marsan'dan alacağı (6) 3 553 257 600 TL. 
GİRİŞLER TOPLAM 7 785 257 600 TL. 
Giriş - çıkış farkı 2 930 267 600 TL. 
DİPNOTLAR -

(1) Bu gayrimenkulun satış değeri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Komisyona gönder
diği 18 Aralık 1996 tarihli yazıda yer almaktadır. 

(2) Bu şirkete ait hisselerin yukarıda kayıtlı değer üzerinden 13.9.1993 tarihinde Bay Zafer Pa-
la'ya satıldığı, Komisyon emrinde çalışan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişleri Bay Haz-
betullah Akyüz ve Bay Hacı Duran Gökkaya'nın şirket defterleri üzerinde yaptıkları inceleme so
nucunda hazırladıkları 24.12.1996 tarihli bilgi notunda yer almaktadır. 

(3) Mitaş'dan alındığı ileri sürülen değer. Ancak mal bildiriminde beyan edilmemiştir. Bu pa
ranın alındığının ve değerlendirildiğinin belgelenmesi gerekmektedir. 

(4) Değeri TL. olarak gösterilmemiştir. Çünkü bu malvarlığının değeri kadar, döviz borçlan
ması gösterilmiştir. 

(5) 18 inci Dönem Milletvekilleri Kooperatifi için ödenen miktar. Bu ödemenin dışında öde
me yapılıp yapılmadığı soruldu, yanıt bekleniyor. 

(6) Marsan'dan alacak olarak gösterilen rakam 31.12.1993 tarihi itibariyledir. 30.9.1993 tarih
li değer öğrenilip konulacaktır. 
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30.9.1993 ve 24.1.1995 tarihli mal bildirimleri karşılaştırması 

I. - 30.9.1993 tarihli mal bildiriminde olup da, 24.1.1995 tarihli bildirimde yer almayanlar: 
- Markim Kimya San. ve t ic . A.Ş. kendisi için (1) 51 985 000 TL. 

- " " " " " eşi 51985 000 TL. 
ÇIKIŞLAR TOPLAM 103 970 000 TL. 

II. - İlk defa 24.1.1995 tarihli bildirimde yer alanlar: 

- Bay Bilger Duruman'a ödenen borç (2) 2 430 477 500 TL. 

- Marsan'dan Bay Özer Çiller'in alacağı (3) 3 730 274496 TL. 
- Mert Çiller Hazine Bonosu (4) 950 000 000 TL. 
GİRİŞLER TOPLAM 7 110 751996 TL. 
Giriş-çıkış farkı 7 006 781996 TL. 

DİPNOTLAR 

(1) Markim'deki hisselerin nominal değer üzerinden devredildiği Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı başmüfettişleri Bay H. Akyüz ve Bay H. D. Gökkaya tarafından defterleri üzerinde yapılan in
celeme ile tespit edilmiş ve Komisyona sundukları 24.12.1996 tarihli bilgi notunda yer almıştır. 

(2) Bir önceki bildirimde yer alan Bilger Duruman'dan alınan 170 500 dolarlık borç ödenme
sidir. Bay Özer Uçuran Çiller Komisyonun kendisine gönderdiği 13.12.1996 gün ve 
A.Ol.l.GEÇ.9.4-81 sayılı yazıya verdiği yanıtta 170 500 $ karşılığı TL. ile 28.12.1993 tarihinde 
ödediğini bildirmiştir. Tabloya konulan TL. değer T.C. Merkez Bankasının 28.12.1993 tarihli do
lar kurudur. 

(3) 24.1.1995 tarihli mal bildiriminde Marsan'dan alacak gösterilen miktarla bir önceki tablo
da yer alan rakam arasındaki farktır. Bir öcneki tablodaki rakam 30.9.1993 değerine indirgenirse, 
bu tablodaki rakamın da o kadar artması gerekecektir. 

(4) Bay Mert Çiller, Komisyonun kendisine gönderdiği 12.12.1996 gün ve A.01.GEÇ 9/4-63 
sayılı yazıya verdiği tarihsiz ve sayısız yanıtı ile bu bonoları "muhtelif tarihlerde şahsına verilen ar
mağanlar ile harçlıklarından ve ailesinin zaman zaman yaptığı katkılardan" oluşan kaynağı ile fi
nanse ettiğini ifade etmiştir. Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller mal bildirimlerinde kendisi için 
20 Cumhuriyet altını, 5 bilezik gibi armağanları beyan ederken oğlu Mert Çiller'in armağanları ko
nusunda bir beyanda bulunmamıştır, eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, 24 Ocak 1995 tarihli 
mal bildiriminde yıllık Başbakanlık maaşını 521,8 milyon TL. olarak bildirmiştir. 1994 ve 1993 
yıllarındaki maaşları daha düşük değerde idi. Bu durumda 950 milyon liralık bono için kaynak 
açıklaması yeterli düzeyde değildir. O nedenle de tabloda yer almıştır. 

24.1.1995 ve 15.5.1995 tarihli mal bildirimleri karşılaştırması 

I. - 24.1.1995 tarihli bildirimde bulunan ve fakat 15.5.1995 tarihli bildirimde yer almayanlar: 

- Bay Mert Çiller'in Hazine bonoları (1) 0 TL. 
ÇIKAN TOPLAM 0 TL. 
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II. - 15.5.1995 tarihli bildirimle ilk defa malvarlığına dahil olanlar (miras yolu ile gelenler ha
riç): < . 

- Bay Ö. Çiller'in Bayan S. Pelister'den alacağı (2) 2 000 000 000 TL. 

- Bayan Çiller'e ait cep telefonu hakkı 5 000 000 TL. 
- Bolu Gözem tarla 350 000 000 TL. 

- Tatarlar Mevkii tarla (3) 418 000 000 TL. 
- B a y Ö. Çiller'in Marsan'dan alacağmdaki artış (4) 954 000 000 TL. 
GİRİŞLER TOPLAM 3 727 000 000 TL. 
Giriş-çıkış farkı 3 727 000 000 TL. 
DİPNOTLAR 

(1) Bay Mert Çiller'in bonoları bu mal bildirimi döneminde malvarlığından çıkmıştır. Bunun 
karşılığı değer, eski Başbakan için bir gelir kaynağı teşkil etmemiştir. Zira, Bay Mert Çiller'in, Ko
misyonun 12.12.1996 gün ve A.01.1 GEÇ 9/4-63 sayılı yazısına verdiği tarihsiz ve sayısız yanıtta, 
"bu tahviller değişik vadelerde olup ihtiyacıma göre muhtelif tarihlerde nakde çevrilmiştir" demiş
tir. Bu yanıta göre, 950 milyon TL. anapara değerindeki bu bonoların satışından elde edilen gelirin 
ailenin bu dönemdeki mal edinimlerinin finansmanında kullanıldığı varsaymak mümkün değildir. 

(2) Bayan Suna Pelister'e bir önceki mal bildirim döneminde verilen borcun aynen geri alın
masıdır. Bu alacak için faiz talep edilmediğini, Bay Özer Uçuran Çiller, Komisyonun kendisine 
gönderdiği 12.12.1996 gün ve A.01.1.GEÇ 9/4-66 sayılı yazısına verdiği tarihsiz ve sayısız yanıt
ta belirtmiştir. Benzeri içerikte bir yanıt da Bayan Suna Pelister'den alınmıştır. 

(3) Tatarlar mevkiindeki tarla için mal bildiriminde 118 milyon TL. satınalma değeri gösteril
miştir. oysa, 28.4.1995 tarihli tapuda değer 418 milyon TL. olarak gösterilmiştir. 

(4) Bay Özer Çiller'in Marsan'dan alacaklı olduğu miktarda bir Önceki mal bildirimine göre 
artış tutarıdır. 

15.5.1995 ve 15.5.1996 tarihli mal bildirimleri karşılaştırması 

I. - 15.5.1995 tarihli mal bildiriminde bulunan, ancak 15.5.1996 mal bildiriminde yer alma
yanlar ile maaş dışı gelirler : 

- SS Akdeniz Tatil Sitesi Bodrum (1) 1000 000 000 TL. 

- Cumhuriyet altını (2) 5 800 000 000 TL. 
- 5 7 0 000 $(3) 24.156 600 000 TL. 

- 690000DM. (3) 21011450000TL. 
-Naki t (4) 432 831282 TL. 
- Bayan S. Pelister'in borcu (5) 2 000 000 000 TL. 
- C e p telefonu 5 000 000 TL. 
- Repo hesabından 14.5.1996 tarihi itibariyle tahsil edilen gelir (6) 38 267 885 306 TL. 
ÇIKANLAR VE MAAŞ DIŞI GELİRLER TOPLAMI 92 673 766 588 TL. 
II. - 15.5.1996 tarihli mal bildirimine yeni olarak girenler : 
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- Bay Ö. Çiller'in Marsan'dan senetsiz alacağındaki 
artış miktarı (7) 
- Bolu Gövem ek arazi alımı (8) 
- Hazine bonosu 
- MİTAŞ'dan alacak ' ' - . . . 
- AYTAŞ'dan alacak (cari hesap) 
- AYTAŞ'a 15.5.1996'dan sonra verilen yeni borç (9) 
- Zeytinlik (10) 
- Çamtepe Kuşadası 
- Bilkent daire (11) 
- Ahşap ev Sarıyer 
- Kagir ev 
- Arsa Sarıyer 
- Çankaya Lodumlu (12) 
- Bolu - Gövem'de inşa edilen villalara harcama (13) 
GİREN TOPLAM 
Giren - çıkan farkı 

5 382 692 000 TL. 
2 378 000 000 TL. 

64 581414 514 TL. 
141858 000 TL. 

17 000 000 000 TL. 
21 000 000 000 TL. 

1 050 000 000 TL. 
11000 000 000 TL. 
7 369 000 000 TL. 

10 000 000 000 TL. 
4 000 000 000 TL. 
1 500 000 000 TL. 

8 737 000000 TL. 
136 055 964 514 TL. 
44 097 198 926 TL. 

DİPNOTLAR 
(1) Bu değer, 7 Ocak 1997 tarihli cevapla bildirilen değerdir. 
(2) Annesinden intikal eden 880 altınla birlikte, daha önceki beyanlarında kendisinin olarak 

gösterilen 20 altının satış bedeli. Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, Komisyonun kendisine 
gönderdiği 12.12.1996 tarih ve GEÇ 9/4-65 sayılı yazıya gönderdiği tarihsiz ve sayısız yanıtında 
bu altınların "muhtelif yerlerde ihtiyaç duyuldukça çeşitli tarihlerde bozdurulduğunu bildirmiştir" 
7 Ocak 1997 tarihli yanıt yazısı ekindeki açıklamalarda bildirilen değerdir. 

(3) Annesinden intikal eden ABD dolarlarının ve Alman marklarının değeri olarak eski Baş
bakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in Komisyonun kendisine gönderdiği 12.12.1996 gün ve A.01. GEÇ 
9/4-65 sayılı yazıya verdiği tarihsiz ve sayısız yanıtında yer verdiği değerler alınmıştır. 

(4) Annesinden intikal eden nakittir. 

(5) Bayan S. Pelister'in ödediği borç. Bu borç için Bay Özer Uçaran Çiller faiz almadığını ko
misyona yazılı olarak bildirmiştir. Bayan Suna Pelister de bu borcu için Faiz ödemediğini komis
yona yazılı olarak bildirmiştir. 

(6) Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, Komisyonun 12.12.1996 tarih ve A.01.1 GEÇ 9/4-
65 sayılı yazısına verdiği tarihsiz ve sayısız yanıtta 14..5.1996 tarihi itibariyle 38 267 885 306 TL. 
repo geliri tahsil edildiğini beyan etmiştir. Bu beyan edilen gelir 15.5.1996 tarihli mal bildirimin
de müstakil bir gelir olarak gösterilmemiştir. 

(7) Bay Özer Çiller'in Marsan'dan iki mal bildirim tarihleri arasındaki alacağındaki artış mik
tarıdır. Konulan değer iki mal bildirimi arasındaki farkı yansıtmaktadır. 

(8) Bolu - Gövem'de 15.5.1995-15.5.1996 arasında alınan ek arazi için ödenen bedel tapuda
ki değerler göz önüne alınmıştır. 
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(9) Bay Özer Çiller'in Aytaş'a 28.8.1996 ve 1.11.1996 tarihlerinde vermiş olduğu ek borç. Bu 
borç rakamlarının bu tabloya dahil edilmesinin nedeni, eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in 
14.5.1996 tarihinde mal bildirim tarihinden bir gün önce elde ettiği yaklaşık 38,3 milyar TL.'lık re
po geliridir. Bu gelir herhalde 14.5.1996 tarihini izleyen harcamaların finansmanında kullanılmış
tır. 

(10) Başlangıçtan beri malvarlığında 1/4 pay olarak yer alan zeytinlik, anneden kalan mirasla 
1/2 paya çıkmıştır. Anlaşılan, bu satın alma ile zeytinliğin tüm mülkiyeti sağlanmıştır. Tabloda yer 
alan değer mal bildiriminde yer alan değerdir. 

(11) Mal bildiiminde 8 milyar TL. olarak bildirilmiştir. Ancak, Komisyona Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğünden gelen bilgide değer 7 369 000 000 TL. olarak gösterilmiştir. 

(12) Mal bildiriminde bu konutun değeri 20 milyar TL. olarak gösterilmiştir. Daha önceki bil
dirimlerde 5 milyar TL. olarak gösterilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Komis
yona gelen 9 Ekim 1996 tarih ve B021TKG100001-074 4357 sayılı yazı eki listede, satmalma ta
rihi 1.3.1996 ve değer olarak da 16 285 000 000 olarak gösterilmiştir. Bu durumda, 3 932 000 000 
TL.'ya alındığı belirtilen bir villanın tapuya niçin 16 285 000 000 TL. olarak işlendiğinin açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir., 

(13) Bay Özer Uçuran Çiller, 7 Ocak 1997 tarihli yazısında Bolu-Gövem'deki harcanan son 
tutarı bu şekilde bildirmiştir. 
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EK:18 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

(9/4) ESAS NOLU SORUŞTURMA KOMİSYONU 
SAYIN BAŞKANLIĞI 

ANKARA 
İlgi: (a) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-112 sayılı yazı. 
(b) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-113 sayılı yazı. 
(c) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-122 sayılı yazı. 
(ç) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-124 sayılı yazı. 
Komisyonunuz, ilgi (a) ve (c) yazılarda, "Komisyonumuzun çalışmaları esnasında ekte mad

deler halinde belirtilen hususların bilinmesine ihtiyaç hasıl olmuştur" diyerek, sorduğu soruların 
ivedi cevaplandırılmasını istemiştir. 

Yine, Komisyonunuz, İlgi (b) ve (ç) yazılarında "Komisyonumuz üyesi 'nın ilişikte 
gönderilen soruların tarafınızdan cevaplandırılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür" diye
rek, sorulara cevap vermemiz istenmiştir. 

İlgi yazılarla sorulan sorulara verilen cevaplar ön bir açıklama ile ekte sunulmuştur. 

Gereğini ve bilgilerini saygı ile dilerim. 13.1.1997 
Prof. Dr. Tansu Çiller 
İstanbul Milletvekili 

Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

(9/4) ESAS NOLU SORUŞTURMA KOMİSYONU 
SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Konu : Komisyonun hakkımda yaptığı İlgi'de belirtilen işlemlere ilişkin hukukî düşüncemiz 
ve Komisyon Üyelerince sorulan soruların cevaplarıdır, 

1 . 
HUKUKÎ DÜŞÜNCELERİMİZ 

Anayasamız, 100 üncü maddesinde ve TBMM İçtüzüğü, 107 ve devamındaki maddelerinde, 
Meclis Soruşturma Komisyonlarının hukukî niteliğini, TBMM'nin "siyasi" bir faaliyeti olarak de
ğil, salt "yargısal/adlî" bir faaliyeti olarak düzenlenmiştir. Bu demektir ki, Soruşturma Komisyon
ları faaliyetlerinde tamamen yargısal usul ve esaslara uymağa zorunludurlar. 

TBMM İçtüzüğünün 111 inci Maddesi, "Komisyon hakkında soruşturma açılması istenen 
Başbakan veya bakanın savunmasını alır" emrini koymuştur. Bu amir hükme uyarak, Komisyonu
nuz, 27.12.1996 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/4-92 sayılı yazılarıyla, savunmada bulunmamızı istemişti. 
Ayrıca, usulden olmamakla birlikte, bu yazının ekinde kendilerince cevaplandırmamız gereken so
rulara yer verilmişti. Biz, 07.01.1997 tarihli yazı ekinde savunmamızı vermiş ve savunma ile ilgili 
olmayan sorulan da Anayasanın 2, 38 inci maddeleri, 3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 
TCK'nun 1 inci maddesi ve CUMK'nun 257 nci maddesi hükümlerine saygılı davranarak cevap
landırmış bulunuyoruz. 

Hal böyle olmakla birlikte, Komisyonunuz, aldığını belirttiği karar gereğince, İlgi (a), (b), (c), 
(ç) yazılarında sormuş olduğu soruların "acele ve süreli" cevaplandırılmasını istemiştir. Mevcut hu
kuk düzenimizde "savunma usulü işlemi" bitirildikten sonra "sorgu" yerine geçen herhangi bir usu-
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lî işlem yapılamaz. TBMM İçtüzüğünün 111, CMUK'nun savunma hakkına ilişkin temel ilke ve 
esaslarına, bugüne kadar yapılmış olan uygulamalara uygun olmamakla birlikte, salt yargısal/adlî 
nitelik taşıyan Soruşturma Komisyonuna sadece saygılı olmak amacı ile söz konusu sorulara cevap 
vermekten kaçınılmamıştır. Ancak, her yerde ve her zaman sorulan sorulara korkusuzca cevap ver
meyi bir görev telakki etmemize rağmen, herşeyin bir sonunun olması gerektiğini Yüce Komisyo
nunuzun takdirlerine arz ederim. 

Komisyonunuzun, siyasî mülahazalarla değil, salt adalet hissi ile hareket edeceğinde kuşku
muz yoktur. Vicdanları aydınlatan adalet hissinin, kıskançlıklara, her çeşit siyasî mülahazalara, 
kin ve düşmanlıklara galebe çalması umuduyla ilgi yazılarla sorulan sorulara aşağıdaki cevaplar 
verilmiştir. 

n 
SORULARA VERİLEN CEVAPLAR 

1. İlgi (a) yazıdaki soruların cevapları 
â) 18 inci Dönem Milletvekilleri Yapı Kooperatifine 30.11.1991 tarihinden bugüne kadar dö

nemler itibariyle ne kadar ödediniz? 

Söz konusu kooperatife 2.2.1993 tarihinden itibaren 270 000 000 TL. Ve 4800 $ aidat öde
dim. Üyeliğe kabulümüz 2.2.1993 tarihinde başlamıştır. 

b) 30.11.1991-15.5.1996 tarihleri arasında satılan gayri menkul ler, satış tarihleri ve değerleri 
nedir? 

Sualinizde belirtilen gayrimenkullere ilave olarak 23.3.1996 tarihinde Adil Öngen'e Uskum-
ruköy'de bir villa 25 000 000 000 TL. bedelle satılmıştır. 

c) Kuşadası Havuz ve Pergole için ödenen tutar bugüne kadar ne kadardır? 
Bugüne değin söz konusu işler için ödenen tutar takriben 3 000 000 000 TL. civarındadır. 
ç) Metaş'tan tarafınıza yapılan ödeme size 30.11.1991 tarihinden sonra mı ödenmiştir? Öyle 

ise ödeme tarihi nedir? 
Söz konusu tahsilat üç defada Aralık 1991'de yapılmıştır. 
2. İlgi (ç) yazıdaki soruların cevapları 
a) Metaş'tan 2 500 000 000 TL. yi ne zaman aldınız? 
Bu konuda Komisyonunuz sorusuna daha önce cevap verilmiştir. Mükerrerdir, kayıtlara ba

kıldığında görülecektir. 
b) Uskumruköy'deki satılan villa kime, hangi tarihte ve hangi noterde satılmıştır? Mal beyan

larınızda gösterdiniz mi? 
Bu konuda Komisyonunuz sorusuna daha önce cevap verilmiştir. Mal bildiriminde gösteril

miştir. 
c) 1995 yılında TBMM Liderler Malvarlığını Araştırma Komisyonuna verilen harcama ve 

kaynakların listesini verir misiniz? 
Araştırma Komisyonuna verdiğimiz belgeler Komisyonunuzda mevcuttur. 
d) Marso gelirleri vergilendirildi mi, ne zaman elde edildi? Gelirlerini hangi mal beyanında 

beyan ettiniz? Ettiniz mi? 
Bu konuda şirketin yetkilileri ve temsilcilerince Komisyonunuza çok geniş bilgiler verilmiş

tir. Mal beyanlarımıza girmeyen bir gelirimiz yoktur. 
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e) Kuşadası yüzme havuzu pergole'ye ne kadar para harcadınız? 

Bu konuda Komisyonunuz sorusuna daha önce cevap verilmiştir. Mükerrerdir, kayıtlara bakıl
dığında görülecektir. 

f) Bilkent villanın tefrişi, döşenmesi ve düzenlenmesi için ne kadar para harcadınız? 

Bu harcamalar cüzi giderler olup, hesap tutulmamıştır. 

3. İlgi (c) yazıdaki sorunun cevabı 

8 Ekim 1991 ve 53482 yevmiye numarası ile Kadıköy 2. Noterliğine tasdik ettirilen MET A.Ş. 
ile aranızda akdedilen Kat Karşılığında Satış Vaadi ve İnşaat Yapım Sözleşmesinin 2 nci maddesi 
ile b maddesinin B-aa- başlığı altında ifade edilen ve Sarıyer-Uskumruköy mevkiindeki 385 parsel 
üzerinde yapılacak turizm alanı ile ilgili kurulması öngörülen şirketin kurulup, kurulmadığı, şirket 
kurulmuş ise şirketin sermayesi, ortaklan ve ana sözleşmesinin bir nüshasının gönderilmesi? 

İlgi yazıda yeralan sorunun muhatabı ben değilim. Zira benim, eşim ve çocuklarımın böyle bir 
şirkette hissesi bulunmamaktadır. 

4. İlgi (b) yazıdaki soruların cevapları 
A) 30.11.1991-30.9.1993 Dönemi 

Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı Metin Aşık'a satılan ve kat karşılığı an
laşmasıyla alınan 2,5 milyar TL.nin değerlendirilmesidir. Bilindiği üzere Mal Bildirimi Yasası uya
rınca gayrimenkullerimiz her dönemde rayiç bedelleriyle beyan edilmişlerdir. Bu nedenle rayiç de
ğer artışları da bir sonraki dönemde servet artışı gibi görülmektedir. 

B) 30.9.1993-24.1.1995 Dönemi 

Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı ailemizin ve Marsan Holding'in elinde bu
lunan Marso A.Ş. (7 Eleven) hisselerinin elden çıkartılmasıdır. Marsan Holding'in elinde bulunan 
hisseler 9.8 milyar TL. na satılmıştır. Ailenin elinde bulunan hisseler ise 2.2 milyar TL. na satıl
mıştır. 

Yine bu dönemde de elimizde mevcut olan gayrimenkuller rayiç değerle beyan edildiklerin
den büyük bir servet artışı olarak görülmektedir. 

C) 24.1.1995-15.5.1995 Dönemi 
Bu dönemdeki servet artışımızın en önemli kaynağı, annemiz Muazzez Çiller'in vefatı üzeri

ne veraseten gelen beş adet gayrimenkul ile diğer menkul kıymetlerdir. 

Ç) 15.5.1995-15.5.1996 Dönemi 
Bu dönemlerdeki servet artışımızın en önemli kaynağı veraseten gelen menkullerin nakde çev

rilerek, banka repo hesabına yatırılmasıdır. Bu dönemde, ilişikteki banka belgelerinden de görüle
ceği üzere 42.6 milyar TL. çekilmiştir. (Ek-1). Yine bu dönemde Kilyos'ta bir adet villanın noter 
satışından 25 milyar TL. elde edilmiş ve son mal bildirimimizde belirtilmiştir. Yine bu dönemde, 
Bodrum Akdeniz Yapı Koop. Satışından 1 milyar lira elde edilmiştir. Ayrıca, veraseten gelen al
tınlar 5.8 milyar TL. na bozdurulmuştur. Yanısıra Suna Pelister'den 2 milyar TL. tahsil edilmiştin 

Gereğini ve bilgilerini saygı ile dilerim. 13.1.1997 
• .'• Prof. Dr. Tansu Çiller 

İstanbul Milletvekili 
Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı 

Eki : Banka repo belgeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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T.C 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
9/4 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA 
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: Komisyon Başkanlığı'nızın 25.12.1996 gün ve A.01.1 GEÇ 9/4-90 
sayılı yazıları. 

Annemin vefatı nedeni ile vermiş olduğumuz veraset ve intikal 
vergisi beyannamesinde yer alan; Cumhuriyet altını ve dövizler^ 
annemin nezdinde bulunmakta idi. 

Bilgilerinize arz olunur. 07/01/1997 

ûMS 
Saygılarımla 

Prof.Dr. Tansu ÇİLLER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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MARSAN MARMARA HOLDİNG ANONİM 
ŞİRKETİNİN ^_?AVK"A9.9.4.... TARİHLİ 
OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRİIN CETVELİ 

^ • 2 * / * 

HİSSEDARLARIN 
JADI SOYADI VE ADRESİ 
Tansu ÇİLLER 
Köybaşı Cad,No.157 
Yeniköy 
Özer U,ÇİLLER. 
Köybaşı Cad.No.157 
Yeniköy 
Ahmet DESTEGÜL 
Yunus Sok,No.5/2 
Yeniköy 
İpek ERTİN 
l̂.Çavuş Sok.No.7 
Çengelköy 
Yüksel NOYANOÖLU 
Sahrayı geçit Mah.Dere 
Sok.Kandil Apt. 
22/13 Kadıköy . 
•larkim. Kimya San.ve Tic. 
A.Ş.Çamlık Cad.Ayaz Sok, 
tfo.7 Oto sanayi 

Mitaş Milletlerarası 
Yapı Tahhüt ve Tic.A 
Çamlık Cad.Ayaz Sok. 
No.7 Oto sanayi 

SJjŞİİ 
T O P L A M 

SİMke t in S e r m a y e s i b e h e r i 1 0 . 0 0 0 . - . T l , i t i b a r i 
d e ğ e r d e 850000 a d e t h i s s e y e a y r ı l m ı ş 8 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - . T l . d ı r . 

SANAYİ VE T İ C A R / T M İ A K A N L I Ğ I 

KOMİSERİ ceyda l ÇALIK 
DİVAN BAŞKANI 

Ahmet J?5^TESUl)| 

^Jffo • 

% # i \ •••>:•' 
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MARSAN MARMARA HOLDİNG ANONİM 
ŞİRKETİNİN . .£>*Q,p-A£l*tUİcJ'J. TARİHLİ 
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ 

glc'.îolo 

HİSSEDARLARIN 
KDI SOYADI VE ADRESİ 
Tansu ÇİLLER 
Köybaşı Cad.No.157 
Yeniköy/İat ___ 

HİSSE ADEDİ' 
56181 

OY ADEDİ 
56101 

İmzası^ 

- h-Jm- • • - -
Özer Uçuran çiller 
Köybaşı Cad.No.157 
Yeniköy/iat _̂___ 

56182 56182 
C 

Ahmet DEstegül 
Yunus Sok.No.5/2 
Yeniköy/İat. 
İpek Ertin Talimhane 
M.Çavuş Sok.No.7 
Çengelköy/İst 
Yüksel Noyanoğlu 
Sahrayı geçit Mah.Dore 
sok.Kandil Apt. 
22/13 Kadıköy 
Markim Kimya San.ve 
Tic.A.Ş.Çamlık Cad. 
Ayaz Sok.No.7 Oto 
sanayi 4.Levent 
Mitaş Milletlerarası 
yapı Taahhüt ve Tic. 
A.Ş.Çamlık Cad.Ayaz 
Sok.No.7 Oto San. 
4.Levent 
T O P L A M 112400 112400: 

112400 

Sanayi 
Komise 

Şirketin Sermayesi beheri 10.000.-.Tl.itibari değerde 
.sseye ayrılmış ,1,124.000.000.-.Tl.dır. 

Ticaret Bakanlığı Divan Başkanı 
Ahmet DESTEGÜL 

ZJ> 
/} İti t d O' 
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T.C. . 
T«NKÎYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI 

T / T «i!3«-ii> IIVJI mjv-ıı~i o u n u o > u n u n rst^ııı o r uııw 

SftYIN BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ: Yurtel*©a i«*irak hakkında. 
Amerikad» ymrl^mk B.C.Ü.şirketinin kuruluş t a r i h i 06.05.1992"dir. 

Bi lg i ler in i»» ©ayoılaramışla arz ederiz . 

Ocak İA , 1997 

Mars&an Mmrmmrn Ho ld ing A. S. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 

IQ0"39bd , 
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31 Aralık 1995 

V 
[erzi, Erzincan Milletvekili 

Soruşturma Komisyonu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ' .2 O C A K 1997 
Türkiye Cumhuriyeti 

N"o A.Ol.GSC, 9/4-91 Hakkında 

Saygıdeğer Milletvekili Naci Terzi, 

Sayın Özer Uçuran Çiller'den istenen yukarıdaki bilgilere cevap olmak üzere 
bir New Hampshire (ABD) şirketi olan GCD'nin şirket sekreteri olarak aşağıda 
imzası bulunan kişi, atıfta bulunan eklerle birlikte bir GCD yöneticisinin 
Yeminli Beyanını gizli olarak sunmaktadır. .Yeminli beyanın ve vergi 
beyannamelerinin muhteviyatı hususunda GCD'nin mutlak ve sürekli gizliliği 
istediği hususuna dikkatinizi çekeriz. Bunlar, Komitenizin, münferit 
üyelerinin ve danışmanlarının gizliliğe riayet etmeleri ve medyaya, basma 
veya kamunun herhangi bir üyesine onların hiçbir kopyesini veya muhteva 
referanslarını veya özetlerini vermemeleri şartı ile teslim edilmektedirler. 

GGD bu dokümanları, Komite ile iyi niyet işbirliğinin bir işareti olarak 
sunmaktadır. Bu amacı daha da ileriye götürmek üzere, hazır olduğu zaman 
ve takdirde GCD'nin ana şirketi olan Marsan Marmara Holding ile yapılan 
muhtelif işlemleri yansıtan banka kayıtlarını (yine çok gizli olarak) elde 
ötmeyi ve vermeyi de üzerine almaktadır. 

Yukarıda belirtilenler hariç, hepsi ticaret sırlarını teşkil edev^ va .\'e-.: 
"iamshire Ticaret Sırları kanuna göre ifşa edilmeleri yasaklanan"(koruma altına 
alır.an). ci';or mali, ticari ve mülkiyet hakkı olan bilgilerin verilmesine 
C?f! itiraz etmektedir. , 

Saygı ile sunulur 
(imza) 

' Thomas C.Platt 

TC?/jcp 

EK 
I Yeaiali Mütsrcır-

Atık 
Mehmet 

Yeaiali Miitsrcir- I .y^ 

YUSUl 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
9/4 SAYILI SORUŞTURMA KOMİTESİ 

GDC INC OPERASYONLAR-BAŞKAN YARDIMCISI 
CHRİSTOPHER GİSTİS'İN 

^ 0 0263 
G İ Z L İ 

0 0 9 0 8 
2 OCAK 1997 

SORUŞTURMA KOMİTESİ TARAFINDAN İSTENEN BİLGİLERE 

C E V A P L A R I 
7 OCAK m7 

Gerçekler karşısında Komite aşağıdaki altı soruya cevap istemiştir: 

GCD Inc.("GCD") i? yeri 1 Keewaydin Drive; Salem, Nev llampshire 03109 olan 
bir New Hampshire şirketidir. GCD ancak yetkili temsilcileri ile Iıareket 
edebilmektedir ve Aşağıda imzası bulunan kişi usulüne uygun seçilmiş yeterli 
vasıflara sahip ve vekil olarak hareket edebilecek GCD'nin bir yöneticisi 
olup, bu temsilci ehliyeti ile Komitenin sorularına burada cevap vermeyi 
üzerine alır. 

BU NEDENLE ŞİMDİ aşağıda imzası bulunan Christopher Gistis, usulüne uygun 
yemin ederek aşağıdakileri beyan eder ve şöyle der: 

1) Yeminli Devanda Bulunanın Kimliği Adım Christopher 'Gistis'tır. Ben 72 
Pine Lake Drive* Duxbury; Massachussetts; 02332 ABD'de,ikamet etmekteyim. 

2) Ehliyeti (Makamı) Ben GCD Operasyonlar Başkan Yardımcısı olarak hizmet 
etmekteyim..' Bu makamda ben GCD'nin Operasyonları; defterleri ve kayıtları 
ile aşina durumdayım. 

.3) Genel Şirket politikası nedeniyle CC!Î, vergi bildirimi vs vergi ödene 
yükümlülükleri; dahil olmak ür.ere ilgili tün federal vs eyalet kanunlarına 
uymayı taahhüt eder ve bu kanun ve yükümlülüklerle ilgili tüm maddi unsurları 
iyi niyetle yerine getirdiğine inanır. Paragraf 4-9'daki aj,a^ıdaki bilgiler, 
ticaretin normal seyir, içinde bir oraya getirilen td*î:â l 
olarak bildiklerim ve inançlarıma göre doğrudur. j'j» 

'. F A) Soru A- 1993-95 Kâr Znror Durumu ve Dilonço ; ' V V 
GCD'nin temsilcileri* her yıl 30. Eylül'de sona eren 

lara dayalı 

tahakkuk esasına göre GCD'nin ak t i f l e r in i ve pasi f ler ini 
İŞBU BELGE T1JRAFİIUDAN E S U , \ VKKO ' ^ j ^ J , ıj^ııı 

T V ' M U # V R fS-&>£ A 0 , " " J « -7s» .ax:«5-.7 6j 
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zarar ve gider kalemlerini kaydederler. Bu kayıtlar; ADD 1120 Molu Form'da 
GCD'nin federal vergi beyannamelerinde değiştirilen ve .yer alan 1986 Federal 
Dahili Gelirler Kanununun öngördüğü" raporlama (bildirim) mecburiyetleri 
uyarınca GCD'nin onaylı kamu muhasebecileri tarafından kayıtlara uygun olduğu 
onaylanır. Ekte, Ekil olarak sunulan 30 Eylül 1993,1994 ve 1995 yılları ile 
ilgili GCD'nin federal şirket vergi beyannameleri bulunmaktadır; Sayfa l'in, 
1C-30 satırlarında her yıla ait ilgili gelir ve gider kalemleri yer 
almaktadır. 2.sayfadaki Schedule(Program)A'nın 1—9 satırlarında satılan 
malların ilgili maliyetleri ve 4. sayfadaki Schedule L'nin İ-27 satırlarında 
GCD'nin bilanço girdileri yer almaktadır. 

5) Soru D- 2,825,000 US S lık Danka Borcu 
Şirketin uzun vadeli kurumsal borcu ve onun 30 Eylül 1993'ten 30 Eyllll 1995'de 
sona eren mali yıla kadar artışı Dahili Gelirler Servis (İRS) vergi 
beyannamelerinde gösterilmiştir; (Ek.'l) Bu girişler her İRS Form İ120'de 
sayfa 4 Schedule h, satır 20'de gösterilmiş ve aşağıdaki şekilde 
sıralanmıştır. 

30 Eylül 1993'te sona eren mali yıl 
30 Eylül 1994'te sona eren mali yıl 
30 Eylül 19?5'te sona eren mali yıl 

500.000 $ 
2,200;0O0 $ 
2,825,000 •$ 

Du nedenle 30 Eylül 1995 tarihi itibariyle henüz ödenmemiş toplam uzun vadeli 
kurumsal borç 2,825,000.$ idi. 

6) Soru C- Denetçi Raporları Ayrı ayrı denetçi raporları bulunmamaktadır; 
Yukarıda 4- numaralı cevaba bakınız. Ek:l olarak ekli bulunan vergi 
beyannameleri karşılaştırmalı mali bilgileri vermektedir; 

7) Soru ' P- Gayri Menkul'a yapılan Tamirat ve Yenileme ile ilgili 
Tarih/Düküma-lar Gayri menkula 33 Eylül 1993 ve 30 EyJUU^J^S arasında 
yakılar:, tamirat 've Yenilemeler her vergi beynnnamesir 
sayfa 4, -Sc-.eJulo L.-Satır 10'a, sütun a-d) 
Du giderler şöyledir : 
30 Eylül 1993'te sona eren mali yıl 524,117 
30 Eylül 1994'te sona eren mali yıl 1,256,ljfl 
30 Eylül 1995'te sona eren mali yıl 651;Q16 

.Tİllli Miitcrcio 

, : S K A | | lUl'NII.HUKOSU 2,431,321 

TİM - 1 " " !*> InNi-lî? I ' 8 - ' 

l!iU^vıos<'t','*,,4-T 
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GİZLİ 

GCD üç gayrimenkulunu aşağıda belirtilen tarihlerde satın almıştır. 

Yeri Satın alma tarihi 
.ajDerry, NH Apartmanları 28 Ekim 1992 
b)Granite Hill İş Merkezi 31 Aralık 1992 
c)The Holiday.Inn,Salem Nfl 25 Eylül 1992 

Satın alma fiyatı 
51.000 US $ 

500.000 US $ 
1.000.000 US $ 

Yeminli beyan sahibi başka bir beyanda bulunmamıştır, 

(imza) 
Christopher Gistis 

Tarihi : 31/12/1996 

Massachusetts Eyaleti 
Plymouth Kazası (County) 

Yukarıdaki Cevaplar, Christopher Gistis. tarafından 31 Aralık 1996 günü 
huzurumda onaylanmış ve yemin edilmiştir. 

; s u U BF.I.OE T E R A F I M D A N 

Yeminli Miltercit» 

\ 

Catlıerine Mc Carson (imza) (kaşe) 
Noter / Sulh Hakimi 

Görevim 3 Ekim 1993'te 
sona ermektedir. 

I-.SIVA II H<- . 
1,-jııir'L.ıJ M C M ^ . K Sok Mııda tfl^ını 

AUluk~lK. i t t.V 21, İllS Kı/.ıtay A N K . 
TF.I--I" '• ' i1" I :ıx:!25 4 7 S 3 
MİÛıılliMj.ıV.ll Ht(lll"HIH? ,J, 

' - r r ü n ı j ı » . J i l « l j oldlUl'J 

http://AUluk~lK.it
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BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAVI: HM.BAK.06.02.07.5. 9 •) 1" e>c * / ,C ^ ,: ' 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK:MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

(9/4) ESAS NUMARALI 
SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

İLGİ: 11.10.1996 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/4-19 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazınızda, Tansu ÇİLLER ve Özer UÇURAN ÇİLLER'in 
hissedarları olduğu MARSAN Marmara Holding A.Ş. tarafından ABD veya diğer 
ülkelere kaynak transferi yapılıp yapılmadığının, yapılmışsa miktarı ve MARSAN 
Marmara Holding A.Ş.'nin başta ABD olmak üzere herhangi bir ülkede kurulmuş 
bulunan şirketlere ortaklıklarının, mal varlıklarının olup olmadığının; ayrıca, Özer 
UÇURAN ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in ortaklıklarının bulunduğu iddia edilen ABD'de 
kurulu GCD INC. unvanlı şirkete varsa kaynak transferlerinin ve şirket.ortaklıklarının 
Komisyonunuza bildirilmesi istenilmektedir. 

Malumları olduğu üzere, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı 
Karar'ın 13. maddesi uyarınca Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında yatırım 
yapmak veya ticari faaliyette bulunmak üzere şirket kurmaları,, ortaklığa katılmaları 
ve şube açmaları için 5 milyon ABD Dolan veya eşiti dövize kadar nakdi sermayeyi 
bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla, ayni sermayeyi ise Gümrük 
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbest olup, 5 milyon ABD Dolarını 
aşan tutarda sermaye ihracında bulunulması Müsteşarlığımızın bağlı olduğu 
Bakanlığın iznine tabidir. Öte yandan, sermaye transferinde bulunan kişiler, yurt 
dışında oluşturdukları şube, şirket-ve ortaklıklarla ilgili olarak bahse konu madde 
hükümleri çerçevesinde Müsteşarlığımıza bilgi vermekle yükümlüdürler. Belirtildiği 
üzere bu yükümlülük, Türkiye'den sermaye transferi yoluyla yurtdışında oluşturulan 
şube, şirket ya da ortaklıklarla sınırlı olup, yurtdışında edinilen diğer malvarlıkları ya 
da yurtdışında kurulan şirketlerin diğer şirketlere ortaklıklarını kapsamamaktadır. 

Bu çerçevede. ABD'de kurulu GCD INC. unvanlı Şirket'e MARSAN Marmara 
Holding A.Ş. tarafından Demirbank aracılığıyla 29.7.1992 tarihinde 100.000- ABD 
Doları. 11.9.19S2 tarihinde 400.000.- ABD Doları ve 13.9.1993 tarihinde 425.000:-
A3D Doları olmak üzere toplam 925.000.- ABD Doları tutarında sermaye transferinde 
bulunulmuş olup. bu transferlere ilişkin belgelerin birer örneği ilişikte sunulmuştur. 

TUrkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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Yukarıda açıklanan sermaye transferi haricinde MARSAN Marmara Holding 
A.Ş.'nin, Tansu ÇİLLER'in ya da Özer UÇURAN ÇİLLER'in yurt dışında yatırım 
yaptıkları, sermaye transferinde bulundukları ya da malvarlığı edindiklerini tevsik 
eden herhangi bir kayıt ya da belge Müsteşarlığımız nezdinde mevcut değildir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehmet KAYTAZ 
E K .3 MÜSTEŞAR 
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îTRMJSF.BHİ YAI'TIRAH FİRMA. :TRANSFERİN YAPILDIĞI ÜLKK, : YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN :TRAH 
ADI VE ADRESİ :FIRHA ADI VE ADRESİ : FAALİYET SEKTÖRÜ :VE D 

1 DELTA PETROL ÜRÜNLERİ 
/ TİCARET A.Ş. 

İSVİÇRE/PETROMARIH LTD. 
37 Rue Caimartinp 75009 
SWITZERLAND 

PETROLCÜLÜK :3.6. 
'USD. 

DELTA PETROL ÜRÜNLERİ 
TİCARET A.Ş. 

' 2 3 . 6 
"USD. 

. MARSAN MARMARA HOLDİNG 
; A . Ş . 

G.C.D.INC. 
One Keevaydın Drive 

, Salem New Hampshire 
. U.S.A. 

29.7 
USD 

: KÖYTÜR EDLDİNG A.Ş. 
. Tunaİihilnri Cad. No.22 
, ANKARA 

: DANIMARKA 
: S C A N B R ı D ı N T . A / S 
1 FONDERıCAER 1 2 3 D K - 7 1 9 0 
1 B I I X U N D / D E N : : A R K 

TAVUKÇULUK :10.4 
:DKK 
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DEHÎRBAKC T.A.Ş. 
OPERASYON BûDûRlüSû 
RAPORLARA BİRİMİ 

5 BİLYON ABD DOLARI VEYA EŞİTİ DÖVİZİN ALTINDAKİ İŞLERLER 

TÜRKİYE'DEN SERHAYE İHRACI 
EYLÜL -1993 

SERHAYE İHRAÇ EDEN 
FiRBA ADI VE ADRESİ 

BARSAN BARBARA HOLDİNG A.Ş. 
ÇARLIK CAD.AYAZ SOK. HO.7 
OTOSANAYi BOİtû LEVEKT/iST. 

TRANSFERİN YAPILDIĞI 
ÜLKE VE FiRBA 

S.C.D. INC. 
ARERİKA 

'.HANGi KONUDA FAALİYETLER 
ÎİÇİN TRANSFERİN YAPILDISI 

SERBAYE KATILIR PAYI 

TRANSFER TARİHİ ', DÖVİZ TUTAR 

13.09.1991 ÎUSD 425 

5 BİLYON ABD DOLARIİLE 50 BİLYON ABD DOLARI VEYA EŞİTİ DÖVİZLERİN ARASINDAKİ İŞLEBLER 

KDTB İZİN 
TAHİH/NO 

SERBAYE İHRAÇ EDEN 
FiRBA ADI VE ADRESİ 

YOKTUR 

TRANSFERİN YAPILDISI 
ÜLKE VE FiRBA 

HANSi KONUDA FAALİYETLER 
İÇİN TRANSFERİN YAPILDISI TRANSFER TARİHİ DÖVİZ TUTAR 

50 BİLYDN ABD DOLARI VEYA EŞİTİ DÖVİZİN ÜSTÜNDEKİ İŞLERLER 

,'BAK.KUR.KAR. 
ÎTAHİH/HD 

SERBAYE İHRAÇ EDEN 
FiRBA ADI VE ADRESİ 

YOKTUR. 

TRANSFERİN YAPILDISI 
ÜLKE VE FiRBA 

HANGİ KONUDA FAALİYETLER 
İÇİN TRANSFERİN YAPILDISI TRANSFER TARİHİ DÖV Z TUTAR 

:-
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t\ i-, r. r.- u t u TAX F E TU KM 
U.S. Corporation Income Tax Return 

f - v c* ioncar yoo.* '.&72 o r t a * yaar boginnlng 1 0 / 1 . 1 M 2 , andlry; 9 / 3 
w lruı* j \ içt)ona ara t *s3anr tc S e « İna t ruc t lona tor P j o c r ^ o f l t Hoc?u<rüon A c t 

. »mı 
iSJtBBC 

3 Ne 15-15-0)23 

1992 
3 BnpJoyer tdarrttflcatton rw». 

0 2 - 0 4 5 S 2 8 6 " K » F « « U < - L L - 4^>et. 
Oth«i- GCD, I N C . 
«t»*- D / B / A THE SALEM K O T E L 
%%T OîîE KEEWAYDIN D R I V E 
o^typg. I S A L E M , KH 0 3 0 1 5 

E Cn»CICV3C<at>l. ; (2)1 (31! 

C 0 » M fnCOfporaÜK.' 

MAY 6, 1 9 9 2 
0 T o u l î o s a ' - (soo So«ctfe İre'..) 

î 2 , 0 5 2 , 2 5 4 

1a S . ^ . C O M ^ H U . I 1 , 226 ,542 I b . , » - » ^ t l . ; ^ > 
2 Ccst cf gooös ootd fScneduio A. Sn« e ; 
3 Grocs p-roffL Sutraraet ün - 2 from llrvo 1c . . 
4 Dfvkkuıds (Sd ıodu lo C. Orw ı s ) 
5 Intcrerr. 
G Orass rona 
7 Grosa royırtas 
8 Capital gain not Income (acach Sehodule D ( r o n n 1120) ) 
9 *Ua g a j ı or (loss) (rem Form -1797, Part II. fine 2 0 (attach Form <<7S7). 

"10 Other Inoomo (ceo ins ı ruc î ions— attach scftodulo) 

1 , 2 2 6 , 5 4 2 
8 5 1 , 9 8 0 

1 1 T a e a J I n c o m * . A d a t m a 3 ttırougft 10 *• 

8 7 4 , 5 6 2 

3 7 4 , 5 6 2 
1 2 C o a p a r t u t i o n o l o t f ic«s (Schodulo E. fino « ) . 

1 1 3 a Salarios and vvıges 
' 4 Ropalrs 

1 1 5 e a d debts 
1 e Rerrö 
17 T « C M . . S E E . < 
1 8 lnto«>ıt 

b Lfiss>5bs a-edr: C BaJ-mea»-
14 

17 
13 

1 9 r.HMto**** mntllhânlnm Im^f fn*tntrt\nn« </-,r mV. H ^ ) h H « ı ı ) 

2 0 Deproc'aılon (af lach Form 45G2) I 2 0 I 
2 1 Lessdopredat ion da imod o n Schoduto A and e)3ewheco o n ro tum | 2 1 a | 
2 2 Deptadan 
2 3 Advorfsing 
2 4 Pan3*o«. profH-char in f l r f t tc . rp*^^ 
2 5 Emp.'oyea bonofît progrcms 
2 6 Olher dadı.'cdorra (onoclı s c ^ ^ d ü l e ) . . S E E . . S T A T E H E I C T . . 2 . 

4 8 , 7 6 7 
21b 

2 5 

3 8 , 8 4 0 

1 2 4 , 3 5 4 
1 5 , 4 8 3 

4 8 , 7 6 7 

1 3 , 8 9 7 

2 7 T o t a l deduct lons . Add lines 12 îhraugh 26 • 
2 8 Taxabto Incoma bo<ore ne< operaüng loss deducbar. a n d s p e ö a l d^CLictıon;. s u & v a R t n * ; , - irem v > n . 

9 L C Î S : a Kel op«rsSngTass d o d u d i o n (soo insîrjcl ıona) I 2 9 a 
b Spaciaf öoöuctohs (Schadule C , fine 2Q) | 2 9 b | 

3 9 5 , 5 7 1 
6 3 6 , 9 1 2 
2 6 2 , 3 5 0 ) 

3 0 T j M b t o 
3 1 Tofcd U x (Schodute J . l ina 10). 
o V Paymart ts : a cr*4tudu> i ta? 

b 1S92 estfma:ed ıax paymenıs. 
C Le*x 1fB2r«rurtd«ppS«d fo, on F<xr 
O Tax t tepoated vMr\ f o r m T o o t 

2 6 2 , 3 5 0 ] 

İ32a! 
32b 

m«a« . |32c|( 

• 

) de,. 32dı 
32e 
32f 
32a 

» f O o d a Irom ro ju la ted invcstmon: cotnpanies (anach Form 2 4 0 3 ) . . 
g Cıe<S[ !or Fodaral lax on (uöisJitLach £o£n ı -1136). Soo in3trucSons 

3 3 Estirusıed tax penotty (5ee ir^tru-etröns). Cho<i< W Form 2 2 2 0 is anacf ıed 
3 4 Tax d u e . K l l n o 3 2 t ı is smaftar t l u n ihe lolaJ o( Rnoa 31 a n d 3 3 , e r w t m o u n ı û u r t . . . . 
3 5 0 / e r p a y m / K ; t . i r S n o 32 t ı ls larger tTtan t^» toLaJ of lines 3 ı a n d 33 . enwr â j r c j n t cve^>a 
3 G £rr;c^ an-ount of 5ne 35 ycu w n t ; Crç<flto<i to 1 * * 3 eslfnvrt»<i t ax •• 

33 
34 
35 

R e f u f K j e d •• I 3 G 

J:&as 

Hero 

l l n r W por ı»Mıx H r"TJ?rV ' ' • ' • « • I " " " " " I havo »KjurJned th«s rotvjm. i rdud i rv ; K c c r r p a r ' . ı n n tc^^i'Mrrj and stalannon-.. an<- * -• ' 
N Î Î I of rpy><SvH«3geör .d W*-ı(, fi b Iruc, corroct, and c o m p i c » . Cocia.-a:ran o: prapaıar ( o : h c ^ t r a r •jucc~iy«', a t>«<?; çw. * . 

v /^id^^- *F^£)cU*^ K?l..-«ı;-.•••:.« 
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GCD,' INC. 
Form MSO (1003) 

- 2 3 6 -

İ!Ştaifaaji><iğ!ft< Cottt o f G o o d s Sold" 

'••gVxxç-
02-0458286 

P«qe2 

Invmtfory at boginning of yoar . 
Purchasoj. 
Costoriâbof 
AdcWona< »ocöon 2«3A oosta (artacfı acnaduio) 
Cihar ooatı (acach scnodule) ., . . S E E . 5 T A I E K S H T . 3 . 
Toeai. Add fno3 T Ovmoçh 3 
Invantory at «rtd of y*ar 

8 Coot öf jjooda aökl Subtract Hm 7 frorn tno 6. Eıvcr here and orıpaçe 1, l.%2 
0 a Chack * • mdhods u x d for vafuing ctaring hıvaracry. 

{ l ) Q Coat (II) [ ] Low»r ot COM or markot w described İn Regulatians »etten .1.471-4 
(UIJ l j WKtodown of *S*ıb«o»mar goods «3 doecrtoed in Regülatöre» »«coan 1.471-2<C) 
( t v ) [ j Othor (3padfyTrnthod u*od and zucn enplanaoon.) •• 

2 I 
3 
4 I 5 I 6 i 
M 
af 

3 4 2 , 2 0 0 
4 0 2 , 1 4 0 

1 0 7 , 5 6 0 
8 5 1 , 9 8 0 

6 5 1 , 9 8 0 

bOtecfco'lhoUFOİrn/ontoryiTnthod was adopfed tfte ta» y«ar «or any gocdı (K checfcsd, aaacn FormS7a) , . , 
C If tna UFO ınvontory rmtnadjıasjıcod lor tfia un yoar, amer p/wcontao* (or amounts) of ekrana I ' 

mvamory oomputod ımdor UFO [ flc 
d Do tho ruloo of aocöon 2S3A (tor property producod or acquirod lor renüo) apply to ırıo oorporation? . 

^u 
O Was thoro any chango ki deaermininrj cjuantltiea, oost, or vatuattgreı botwoan opaning end ctoslng Inverrtory? If 

atıaeh oxpUrunton . '. 
•Yas," 

Yos g No 

Voa [3 No 
(cJSpoeüı' 
daducâonr İTget ı i^eB^^ D^^rMûndsând Spodal DeductionscsoolnttnjttiorK.) (b)% 

1 Dhrtdonda ttyn te33-than-ao%-owno0: domotOc oorporaıiorK inat ara subject 
lotho70%deolıctMn(olhorth*noW^narıcodttOck).. 

~ OMdortctı Urum 20%-6r-rrOTe-<iwnod dowi»stk3 oorporaaons thal are subjoct to 
(ho 00% rtKiuc^n (othor tfran otobt-flnanood atock) . . . . . 

3 Dividends on dobMIntmcad stnck of domeatic and foralgn oorps. (sac. 24aA).. 
4 DcvidomJı on oortaln proforrad stock ol l»s3-tnan-S0%-ewn«d pubBc utlülas . . 
5 Dm'o^nd*ono9rt«kıprelarn>dstc3eko<20)(^r-ntoro-^ 
6 Divklands fram loco-than-2OT4-own«d foreign eorpofetkıra and camin FSCs 

«hat n subjoct to tho 7 0 * doducfton 
7 DMdonds from Sint-or-rnoro-ovniod forolgn oarporaliora and oortaln FSCs 

thaf aro »ubjoct B tf» 00% doductfon 
13 O M M n n fro«n *rfl«Hy *fWt«4 fe^tign aubaMUriıvCftlttlvCtta 1 4 6 * dvtluctlçn {6»ctton 2«2<*X . 

9 Totzi. Add ine* 1 through e. Soo Instrucfiora for limftatlon 
10 Dtvtctaoctj from domostSc oorporaSora rocolvod by a smaJ! budnooa Invcsmur t 

company op«rofng und*- Uıe SmaH Buxlne*3 Investmenl Act of 1050 
ÎT CUvidorKis fromoortain FSCa that arocubject W 10014daducttonl»*c«î<e)(iı . . 
1 2 Diw»a«*ıd* I r a n f f f l t a r t C*up m«nrt«f*auöî»«W tn» 10<Mld»d<jctıan<f«£liı>fl 24)< . IK3M • • 

13 Ottıer dMdands from forotgn ccrporatiorB noz ı'ncfuaod on Unea 3, 6,7, e, c-11 
14 Incomo fc«ınwt«ni^nıvtt]n m [ TMir'w <""q"n y t»' ,T"Kr-" Ff-u--1- r f • " • ! . 
15 Forolgn dr/idend gross-up {soefion 7a) 
16 IC-OISC and tormor OlSC dmdanda riot Ineiuded on llnos 1.2, or 3(ı«^3«*(ai). 
17 Othâr övidonds , 
I H tdu««aM f 0* dh4d«nd4 0*14 44 ferttin pf *4airf 4 flöefc Af publio L/tilill«s (*«• blatiutnian*) . . . 

1 r " -"«fal dh^İMKVt. A,dd linoc <J*»»vsh "»7. Crrtör h«rw and on üno 4, p«g« 1 . . . f* 

20 Totj l deducttons. Add Inea a. 10. 11.12, and 15. Entor hara and on üne 23b. pago 1 
Sfct ' î^a iaSg^j C o m p o n s a t i o n o f Of f i cors (Soo Inairucttorta for fino 12. paçi« 1.) 

~Cornp>Blıı Sc'vaduie E onfy (I lotal raca^ptt (Srv laplus rınos4, Ihrough 10 on paga 1, Forrn 1120) ara ŞSOO.OOO or more. 

(») Name of cfficor 
(o) Perçem of 

tı'rr» dawoted to 
tXİ3tn«M (e) Profarrgd 

J t TJSJ oynp«t«aaan et atf>»fc«-j. . 
j Corrr>«'reM«n of ctfiçtm Ö » T » ; I 
•ISubtracî Hna 3 (rom Sa* 2. E.-.L* IM 
":7r rrarrj—^rrrn 

•: 5.:hodu!o A gınd oLso*//rv;-<e on •» 
resui: hora a.nt1 an l:ı>; l i , p>>j 



! CQ, I N C . 
Form ttZ0(1Bg2) 

13e* instijctıons) 

• 2 3 7 - 0 2 - 0 4 5 8 2 8 6 
Paoo 3 

CJıodc if Iha Corporation is * membar ol a controftod o—'ijp (.»» »ocacrte 1561 a 
II ıha bo* on Ino 1 a chacked: 
Entor cvı —vporcöon's «nar- of ıno X_0.000 and MS.000 ;axafcie incomo brackeı anjeuna (ir 

ol* tool» J 
Emer ttıo corpcr«3on"s s-lar» el tne addKiona! 5% ta> (nol K) ex_ood $ıı,7S0) »• ti 

f 
6 
6 
7 
8 
9a 

b 
10 

Incomo tav. Chock tn_ bo< if ine ccrpo/aînn .•» a çua.v.led porconaı servv» eerp-oraricn as _er.r>ed i 
*<fl<d)(2) (se* InsarucSet-) 
Foraign laHora-iı (asacn Form i !•!«).. . 
PooKOTiorB İ«x croctt (acach Form 5735) . . . 
Orphan _ ^ erodrt (altacn Form 67_5) 
Oocfe «of dm protiuood trom a ncnconventonal source 
Goooral buoirt—>j e—rdH-CıHcı \<an aı.0 ılıeck wmlch lo~ns ara artaehed-

B FormMOO rİForma46a npormsea* [1 Form 6473 
Form 6765 [J Fc,nn esee - ü foım fi—10 [J ForTT1 Bs2e 

Cto& fer prior yaar minimum ta_ (attach Form 8827) 
Totai crer__L Add Enefl +e through 4| 
Suturact Ina 3 tnom »ne 3 
Poraontl holding oompany tax (acacfı Schodu.'o PH (Form 1120)) 
FUcapTure-araa. Oincfc> »rom: .Q.Po-n«2_5 Q Form 0611 . . . . . . . 
Altoma*/» minimum tax (euach Form 452a) 
Ermronrnontjj tax (anach Form 402e) 
TobJ—jc, Add ine» 6 Otfough 9ü. Entflf nore and on »ne 3 ı , pago i 

ftacftfltriKt Otnor I n f o r m a t i o n (Saa Iromjcabrt;.)-
Check malhod of «ccountlng; 

<i p C*_ı b . g Accrual 
C LJ Othef (epedfy) • 

2 Rafar to the Ibl in Bvj lr_*_c_or_ and «lata Ihe prlndpaJ; 
a Buiiness aaMıy code n o > 7 0 0 0 
b Businass «etMty • " H D T E L 
C Produeroraervfoe *• L O D G I N G 

Did ttw Corporation «t trv» and af ıh» 1—< yoaf ovvn. 
dieciry or indireedy, 50% or mora of Iha votJrtg sıocfc 
of a domestle corporıraon7 (For rutes of enributton, »ee 
secıkın zs7(c).) 
İf "Yas," attach a sehodute shovvfnfl: (a) name and 
Idantifying numbar, (b) percentage owned:.and (e) 
tavafa incomo or (Toss) be.'oro HCL end apacıa! 

. daûuçtions Of Such nnrrw.«* inr t ı r «Ĥ > twy yoâr «nding 

vsfih or vvirhin your tax year. 
Did any indivicual, partnorship, oorporation, aatals. er 
trust et tno ono oi tria ıax year own. dircıcüy or indTrecdy. 
5014 or more ol t/10 corporacon's vollrıg siocX? (For 
rules of actrltHJtion,- aea »t>eü̂ ı< gST(,).) II **.'us.-* 
comptoıa a, b. and c ee^w . . SJEE . STM. .4 
Is rho OorporaSon a subsidary in an aMÜalad group Cf 

' a paront-eubsklia/y controiled group? 
Entor ttıo name and kiantifyfng rumbor ol ıhe paranı 
Corporation or erttter a.T3ty wit.1 50*^ or more 
c-*r>caıhip »• 

Er:er parcantag* ovvned •• 
Ouring tr« Ux y'ea/, tfıd * o esr^oraicn pay öıvıderis 
( : : r * r m n siock cividones a---d iejtrctjdons m e«cfa.-g.3 
ı<_v jıocit) in oıcess el UKı ocjporarcTs a.ireri anc 

:• "re-:." r:n Fcırrr ;-:5-'-. 1! :n« ^ 5 ^ m ı s y ı r t ref.r.-
a.-̂ -.w»v Nîte '•:: T*, z üe.-t cr'-^-j'aî^.n a.nj en ^orr-
»:• , /'jf.iJ».-.-.-; S;rs);;••.-. 'jı t g " = « ^ _ _ _ 
• 1tXXH -••">•:•'. _ 

I Was ttıo cc-poralion a U.S. »H»reholdar o( any comroilod 
foretgn Corporation? (Soa »eçtions 991 and SS7.) 
K "Yas." «ueh Form 5471 for »ach such corporaöon. 
Enter numbor of Form» 3-171 atlached »• • 
At any tme during tr.a -\ao2 calendnr yaaf. dW 1t>i cerp. 
hava an interest in or a aignaluro or ott>er auınortty ovar a 
Tlnancial accounl İn a foreign country (such as a bar* 
aooount, sacurltles account. or olher »nandal accOL'nt)7 
II *Vos," trw corp. may hava to flla Form TD f SO-22.1. 
Jf "Yaa,* enier nama ol loreign counıry V • 

1 C 

W u Ihe oorporaion tha granıor o!, or trRnsferor to, a 
tordon trust th»t ejdsted during Uıe currart tax year. 
vvhether or nol Ihe ccrporaSon haa a-Ty b»r,«ne»a: ini. in iî? 
ff "Yas." irse ccrporaaon may hava 10 fila Form? 326. 3520. 
or 352C-A,. 
Od ono foreign parson «t any tima Ourinc the ıax yvm ovı" 
diredry or indiraccy. a: ^ası 25% ol. (a) t.1e tsiil vciıoç 
power ol ali ciaz&er ol stock ol ir-* corporaüon antited io 
vote. or (b) ih« lota) valua of aJ( dassas ol tlccK o! esrp? 
II "Yoa," eee page 17 of instrucıons and 

I Enıar perocnloga o»vrxrd •• 
I Enler ownar*s country >• ' 
: The oorporation may hava to file Form 5472. (See pson 

10 for panallies tfıai may apply,) Entar number of Forms 
5472 atlached •• ' 

"W "T1 

'i 12 
IX I 

Chöck \h'ts box d thö co-porartion fe_su_K_ pcU'icîy oticr&d 
d*;bı \rvrtrwrnenv_ wîrt eriainat issuo dlscouni . . . > |_J 
İf so Ihö corporador. nv_y have io IVo Form a_r3i 
ErW \t-.c vncur.t o' t_L_-<ıxrfnpt irt^roci fö^Nv^r; c 
a-__r-jed cun^g '.no t__v year •* \i l 

II tr_>fe weco 35 oc lü-̂ -sr sha"e ı̂<_k_'_ a! I!"»; e^vi o! _"•« 
•._.« /«ar. entflf m? r.j.—_-̂ ;- >-• 
i-' :r-̂ j cor_s:'.ıı^.^ -a-; an SOL ıc :•».• :A. ,t»j: _:'_ :s 

file:///rvrtrwrnenv_
file:///t-.c


CCD, J H C > 
"t-ını : ;&] ('ire::,' 
ISctif lrd't itf l-L'I B . T İ a n c T s h . -

1 Ce : ı 
2a Tras-3 roP*: ar>*: ac^ ' . r t : : rt. 

- 238 - . . . ^ Z f 

H C T - : - uj ' f f jn: A.-W>£ 'a-^;,". :v;;»j<;ı.'-;; 
7 l.orrtr. w ç*jcl-.>No^ra . 
a /. '-,osa.^ «.->.; roa •sa,ui.«:a.-vi 
9 C:r#.y irv^;:r"<cr:E.' iazacr C^'^KI-Z^K',-

l û a Zk/iifıt-nj'j «,-ıd ot.1» ddprcooiı'o «rî^ıK 
b Le*J3 accurmUrod Aymı-;>ıVjp 

113 C-opl«(ay« asssis 
b Uccs accumulakyl Gopieoen. . 

12 Uind'fnût o'any dmorTEaîjenj . . . 
13a Iraang/bto ftsscn (amoncrat^ c n ^ ; 

14 0 3 w aasats (afiıch jcriodula; 
15 Toul assets 

Uabirröao and StockholdarV Etjutty 
Aceaunts poyabte . . 
Wor^340<**, nei«s. fconö* pjyaO'* '« i t i l l".»/ı 1 y' 

13 Othor ourranl lUbJftoes (nfiach scrmduıo) . . 
jt 19 U>»/tsfrom»ockhoı<30rs 

rflO W»n^*ç«j, ncttf. eeı f l l » i y l i * .fi 1 y*Ar S' mû'« 
21 Olher SabUfOoı (atiaclı ochodul-s) 
22 C*prt«l îîock: a PrefefTed. sıoci< . . . 

y b Common stock . . . . . . . 

24 • P,oıainod oam'ngs — $£?£«?"•* « • 
25 Retnirmd aAmlrvp — IJ/vsrîprfinfVV'*''' . 

"20 Loss cost cf (reasury Kod. 
27 Tolal Ka£««aa a/ıd Socfchotders' aqjnv . . . 

| 1,014', 616 

!• 1 
|( ) 
f-^^^i^^ 
il ) 

1 0 0 , 0 0 0 

I I İ1İİÜIİ 

J 

• 

1 , 0 1 4 , 0 1 3 
m'm^mmm 

>tmm^mm 
• l P O 1 4 , 0 1 8 

mmmMm^tm 

9 1 4 , 0 1 8 

ioö.öoö 

) 
1 , 0 1 4 , 0 1 6 

1 c 1 ö l T 5 
( 43 , 0 6 6 ) 

; ) 
#?#S^ : ^!:::^ 
( ! 

100 ,000 

mm 

- -: 

:c*cm:s&^.. 
1 , 4 3 0 , 0 6 9 

• , ^ M : ^ : ^ - i : 

' 
* & . £ . • - * - • ; .> - :-.: 

7 , 2 2 6 
2 , 0 5 2 , 2 5 4 

6 3 , 8 5 0 

7 5 0 , 3 7 9 
9 0 0 , 0 0 0 
5 0 0 , 0 0 0 

a^mmumm, 1 0 0 , 0 0 0 

2 6 1 , 5 7 5 ) 
', 

2 . 0 5 2 , 2 5 4 
Nota: You ara no: r&guirod to ootnptato ScheauTes M-ı & M-Z.bolow il ıha to:al teogta o'', lira i ş , column (d) of Scfridufe l 
|Sch'gdfite;;MJ:;1il -RtfcmK-rttertton TJT Incomo (Loss) per Books Wlth Tncome per Relurn ;s->? irs:rjo.ın-

* Neî inceme ("*»«} p^.' books N 2 6 1 , 9 7 5 ) J 7 fncorrv; t^^-o.'d^^ en books Un's y«x- i v : ! 
| ırtcluce: o*M*-r. ".''.jı-n fftefTV.:o', 

vets ır^sn S25.0CO. 

2 Fft*wai IrKOrrv Uıx. . 
3 H>töM of capıs" lo;-^ 

d&du«e^ on nis rotum (lı«ni?s)-
b ^İS/"1 S • 7 C ; 

Aüd BfMvr : r^f" 
L _ ' 3 2 6 9 Aodüner. ? «",'.-.'3 
Ü 2 6 1 ,, 6 4 9 )110 ..jr-eonvs ! - ' ^ a^. P:J ^ 

S c h a t f a Ü S v Â İ ^ r A n a l y s l s o f L ' n a p p , - o p r i n t a . : i " « » t a i n - î d E a r n i n g s V e r " B o o k 5 " ( L i n c 
1 Da'ar») al bfiçı.-ırjrv: ol >ea.- ı _ C T l CB incu ı - : ^ . i l '.".r/ı 
T .'(..•! Tv.-y-v. I ' . : H : „•-•• f..'/<-. ^' . ' • : • ! , v 7~:'~ b :••.•.- . 

S c f i û r t i ı i e Ll 
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*P«*?ltU«f t 
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U.S. Corporation Income Tax Rjşjhını 
EXTENSION GRANTED TO 0 6 / 1 5 / 5 5 

•• Irulfııctionı an ıcaaratt, S«« pact 1 lor Pap»rwork Ut juctljn Aet Kolice 

..21 
£Vur 

1993 
A C.ı«ckif, 

'».•iftar a 
•4«™GCD, I N C . 

T ' / B / A / THE SALEM HOTEL 
\n*mi4iıtt.{ } / othar- • ̂ umter, Jtreet, «ndrocm er njıle no. (!f < P.O. bo», t ıs p»;e 7 o- irj-'jcttîrs 

I wil«. I riKTTT v n ? f . r ? ı v r ı T v n n T ı r r ONE KEEWAYDIN D R I V S pftue r— — — — 
print I C ı r ' or , e w n - *'-**•,ri z-? i : i : 

attTP».' SALEM, Kti 0 3019 
tsplıcabı! boxeî (II Jnıtialreî.-rn (21 £ * T ^ (Sİ _ • Chargeifadcreî 

02-0458286 

05/06/1992 

2,955,637. 
atf.urcıl j l ıor». t. j 9 3 5 , 6 4 1 . ' bltu ııa 

C:s: of gcodî ssli (Scîıer.'î «. üne S) 
2'oîî p.'afı:. Sui^act iir< i rrorn ıı'ne 1; 
•iyidendi lSeV*jle C. Iıne 13! 

1 1= i 
I 2 i 
L 3 ; 

i ^ i 

9 3 5 , 6 4 1 . 
6 0 3 , 3 5 4 . 
3 3 2 , 2 8 7 . 

I 
G 

! 5 irreren 
I 6 Graıtrenu 

e ! 7 Grojj royafties 
i. 8 C*p:'u! ja/n net inceme (arjch Scfleduls 0 (forn 11201 
1 9 Mat gain or (lo«) from F=rm 4797, Part II. llne 20. Ur-actı Por.-n «797) 

10 0*er İrcame fattaeh Jenaduie) 
I 11 TotaJ mcaau. Add lines 3 *r6gç!> 10 . . 
| 12 Cempensation of cfficerj (Sehedı/le E. Iins'4) 
J 13a Salarieı and vvafleı | ! b ?.'.l,™",Yaf* 

c o 

el 

T3 
a 

i 14 Bîpaif j and mainteruncB 
15 Bıddebu 
16 Retrs 
17 T*xes and licenses 
18 Irrcerest 
19 CMrioble comributlcnj 
20 Pepraeiatlon (aKach FOMI 45S2! ' 
21 La» depreslıtlen ilime d en"5dhaıiule A and alsevvrıere on rarurr. 
22 Deplation 
23 AdvertİJlna 
2 * Penjlon, profil-ıharino, ete. pianj 
25 Employeebenefit proerern! 
26 Otf.er deduetionî tautdı scheiclt) 
27 Total tfeduetions. Add lines 12 thr ough 26 

rlaCIlaaaM ıptc'.tl »luc'. i»:. Sgtl.'lC 

1 23 Le«t:a Net operıtina ICSJ dedueticn S E E S T A T E M E N T 
! b Spprlal H«fu«!inrs '«-rfi&rla, H l i"- T ) 

» e 

30 Taxable Incom». Subıact lire 29c from linç ZJ 
31 TotaltJX tSehediileJ, line 10! 
32 Payrnante-a u r ,tınıy-ıtr. 

[ ' • I l l l l l l I İ Î 3 
D 1393 «tim»«d Uxpsymanu 
. Lın UM rıllıl aMli«< İM 

a Taj dspotited wîu> Form 7034 

32a 
32b 

-92ç 1 ) 

f CreaTt from regulated inveitment CDrnparıİM tattach Fo/m 2439! 
J 4 Credit lor Federal ta* on fuels (anach Form 413E) 

i 3S üyırjjymcnt. If Una 3 2.1 iî \af)tt \t\HM M J t f V n L U A 3 33İ=jl 
i 3S Hr.ter •mcum ollinc 1" yrıı w«r_£| 

J U«4«r 0«»*ıcieı «I p«r)ur/. ! Iıell.'fl tlııl 1 
tt^af L t l O M l s a l t ı l l l U t n U 

ımiaci ıhu rıturı. itclcdt'af KCI 

• 

' • | e Balince l> 

S E E S T A T E M E N T İ 

S E E S T A T E M E N T 2 
I 20 I 7 8 , 0 9 6 . 
! 21i | 

S E E s 'TÂTEt ' IS İN 'T 3 

i,t 37İIOH li.lt I I 
4 2^a| 0 . 

29b i 

^İslSii l İsl i i i lSl i iS 
d Bal >- 32d 

32e I <• 
32f ' 
32q| 

* - ' L _ J 
td 

U U o « t overpafd 
- y l l Btfundıd »V 
•9My'°S t< •aaleı ınl II«HO«JII. ••< ıo :kt i<M il 

I s 
s 
7 

8 
9 
10 
11 

12 
134 

14 
15 

18 

17 

18 

13 

21b 
22 
43 
2 4 

25 
26 

27 
23 

*4âe" 
3 0 

31 

32h 
33 
34 
3S ! 
3C 1 
»•••» 

I 
1 I 

1 3 3 2 , 2 8 7 . 

1 0 , 9 7 7 . 
4 , 3 1 6 . 

3 0 0 , 7 1 0 . 
7 1 , 0 9 0 . 

0 . 

7 8 , 0 9 6 . 

42 ,052 . 

3 4 4 . 
3 3 8 , 1 3 9 . 
8 4 5 , 7 2 4 . 

< 5 1 3 , 4 3 7 . > 

< 5 1 3 , 4 3 7 . > 
0 . 

0 . 

!«<;( Ut K İ ı . l . t! İ l :rue. 

• 
BDC SEİDMAN 13L • r ^ 

".V.« ' ı !LiLlM0 B - H O A D S T R E E T , S U I T E 5 C 

W)V7J 0 2 6 4 4 ' 3 3 7 : 
1 3 5 3 S İ 5 9 0 

• 0 2 1 0 9 - 4 3 0 7 

: t , D / E , - ' A / ' H 9 7 Ö 

file:///t/HM
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j î f l p f t l Cosy o f Rnnd» Sold 
|nvaıtary*tfc«9<'*"r.gof ytır 

240 
_N;e2 

fufc^öet 
-«ItaHlİO/' 
AMıtıon*l leat'ontSÎA caıts 1»VJCh Ii7i»4ile1 
0tfıw e m i (ıtTjeh jafcaCul») 
TotaL Add l'ncı 1 ıhrcı;gn 5 
nviMîary'ıt «rdof y?jr '..•.. 
C-ıtt of joödı »oW-SAtrsct lı.ıe 7 fra,ı lin» 5. En:er h«r« jrd on Mje 1,1 ne 2 
ru'ıeck «II msa«ds u m fer valuirj cloıiog ırtv«n!ary: 

L2U Cart CZ3 î-aw«" »' « î t c-n«rks: «3 îejcr'bea in Si ja^iar j Seftıar 1.47: -^ 
I I VVritadavrr. al lu'.'i Jiıml ,-uıJ< 'fgtncrrted in .leau.'jlıons saaticr 1.471 -2ic) 
I I OL1!»/- (Sftç'.ly matnad vtti and aruerı exp\ar.atian) >* 

1 | 

z 1 
3 1 
4 1 
S 1 
6 1 

' 7 1 • 
8 1 

5 , 9 1 1 . 
112 ,574 . 
503,530. ' 

6 2 2 , 0 1 5 . 
18,6617 

603 ,354 . 

Cheefc İt the UFO inventtry mtü-.oi wn adapted U-.is tax yaar far «nv joods (!f che:ked. »tucrı Form 970) 
II tfce UFO invtntjry ıretfiad v»ıı usei tor Cıiı tıx yeır. enter peretnage («• uraunü;) al 
c.'eilng, invemory canpuıed under UFO ıt 

03 Öıe TJİSd at MRlon 253A (tor property praeucea er ıcauired I ar rsıale) aîply to the carpernidn? _ 
W»ı there «ny ehanfle in d<urmin!n; qıurrti(i«:, cest, or va.uatlans beıween apenina. and clesing inventary' 
İt "Vet," «ttach «Jtpljnjtion ; . • Yas ÇjTj Na 

•.•TOHMlCTaf Divldends and Spocial Dcductionı t* ) DmJtnth 
reeaived Wx(b) 

t Dividındj from l«js-tr<»A-2g%-ewred demettiç corporıticnj ttu: art lubjec: ta w» 
73% deduetkn fcrtter üan debı-finaneed ıtock}' 

! Çividendi from ZO%-or-more-owned dcmeîtic carpara-tisns ttu; r e s-jfejec; te :Se 
14 deduetfen (etiler than deat-financed ITOCU 

I IM«l4M«l (««bHUU<t4lUC>>(4<S««i< M4fMı i ]9 Caipami»! ( u ^ l i a 14(41 
1 VtUttHutunittıtttntlıtHt aH«tt-J>t«-lCVowm.ı ••»İte jiıwı«> 
. .j<Wi<taVb U etrtail pfeftrt<4 e * * * «f IQj;-«f-«ıor«-owM<>ır»IU Ullll l ıt 

i Çividendi t ram le«-tîun-20%-owned ferelgn cerperatlen] and eenain FSCı L"«t »r» 
ıtibject ta tfte 70% deduetion . _ 

' DivldtndJ from ZOH-er-mare-tnçnrdlareifln £erparıtiont and seruin FSC» tf»t «re 
*jbj*et ta tiıttM%deduetion ; 
OMitmttinm « k « l l y « n W l«»ıij« t»i»J«i..;«. ub j ıc t (» ili» 
100 İ M t m l n t M d f l l 1«MÜ ». ...•' 
Totul. Add lineı 1 tlıroush I. 
Dividendj Iram damejtic cerpcrıtîens reeeivad by a tnull husiness invcîtram 
csmpmv oper»!ina under the Snfull BuSİneıs Inveronent Act af 1958 
OlılJ,t<fa I ru ı t«r l . l ı FJC» l)u( i t w*)«ct :o ! ' • U O * 4ı<ıc1lca İncil»» 145<0<I3 

DI- ıUni»trtm«rl l l l«m t m ı » t » ! w t ; m İ l İt» 108% <«Jacll<« U»c. H]laK3B 

ûlk.r 41.«. .J . I r<~ı l«r . l s .c:r t . ( ı l lo ı . ; j | . ' •= ' •<••<»« llm» 3, t, 7, «. >r 11 

lacnnı'lrın co>»oll«d l»r«İ3» cor;er,Ho.-. «ı4«f ı ıb t ı t t FUrt»c» Forrrlıl S*7'.l 

Fcreijn dîyldend arojJ-u? {KCIİOT 78! 
i : -DISC ın4 Uro<f DISC * ; . ; i t # i l mi ;n:U<«l in l ı «n I. 2. ol 1 Istctioa K B ^ İ 

Ctr.er dİYİdendS \ 
Oedutfiçn fof di»idtndj p»><* efr-etttain prettrred rjsck o! p'Jblic utilit.'ej 
Total d'videod»., Add lines 1 ihr;ush 17. Ent«r h»re and pn lire 4, page 1. • • 

100 
I too 

:0 loUlapttUldtdıctlon». Add lineı S. 10. 11. 12. ınd 18. Emer hereand en lina 23a, paça 1 
kfJ'-* j .Hf^a^ C o m p a n a a t l o n Of O f f İ C « r 3 (S«« Instructions iv I I IK '12 . page 1.) 

- 'CiMnpl«te'Sir«aule"E a.-T>Tl toül r«calpe Di 

| ı^«neof oîticer 

1 

•» 1a plul lires 4 ±/ough 13on pjge 1, Fqrm 11 200 m e S5C0.000 ar rnore. 
1 («) Pereerrt I Perfcent *f cafporttian 

(bl Soçi») tecuriry , j a', time . , tttKk ormed 

i ta ausiness 1 (dlComınon 
1 

•: 

(.) ?:-'.errıd 
(f) AnoMnt.af 

î T yal campîdîJttien ot otlr;:r5 
3 Carr.peıı*t:an af afl;cers t*ırr:4 OT SCV-UIC A arc ci5ev.r-.-;rî an re:ur 
l SuTıçt lo« 3 irem line Z. E.-rtî: trve ,-eıu •• nare ani sn İ r : 17̂  ca*: 1 

'•:&09 . 7 6 9 0 C ; ^ - T » ? ? s 
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Chcdc i ( the corporeııor! i ] a mıır;ber o( a ı 
îf {*« baı •« tiflc t .t c1*ck«4 t.Ktr Uf IH»»»rrîtft'ı II 
f l a ı l a ta ı»» : 

(II ( j j (2) İŞ 
Erter t j ı j corperıt ıon'! snx-e e l . 

(1) a d d i n e n j / 5 % Cıı fcıc: mere t h ı n î t : , 7 S C J 

'trolle* gre-P beç jecı ıenj 1551 end 155:1 
n»'< •< » • »S3.:3C ı r ıocc . ••< t ; ; : I . : : O I I I I Î 

İŞ : (31 [|_ 

s.j*:.i-.ts ee 

f iarxszr r-vrr 

10 

(21 *dd ttanal 3"ü u » (notmorc :KM-. St î î .OOOİ '_Ş_ 

3 incen-e t ı x . Check tn.'î bo* i ! Lfc.s corperatiîn 

( tee trîjtructjcnj on pjge 15: 

4a F:reı; . - u s credit '«rscl ı For-n 1 ; :i\ ' 

t f a:sersicnı a x c e d i t ur-ac-i fam 5735> 

d n--.eiX.-i I 'VeMenventiorj; I » ' » fue.' ece: . : . ZzJcrt 

e Geraral bırsinejs credit. En:«r Sere end cnec'u wtıicn ( ; r - s *re ı 

r i >»r»m30 i ; f i n . 316i [ " | f»ı.-s » ; < j ) f e r , 8 

I | m » 1 5 » I I f ı r a m : | | fon, u n i l i ı m m 

I C-edıt fer prior year m i n i m u m u * (atteeh Fornı 333 7; 

5 T o t j l c c d i t s . Add lines 4 j thro^eh 4 f 

6 Subtraet lina 5 ( 'em line 3 

7 P O T I O I U I holding compıny U ı (anach Sehadul» ?H ÎForm 112K) 

8 Recapıvre u x « ı . Check if (rorre 1 | Form 4 25 5 i J Form 8611 

S ı Akernative minimı.-m rax (ara:.". Ferrn 4625) 

b Enyironmonal ta» («Ttaeh Form 4626) 
T o t ı l t l x . Add linea E throuch "3lı. Etiler har« and ;n line 3 1 . page 1 

: sa-v-'Cî ca.';srjL M .- :;c:.e.- 44i<c)i;i 
• a 

-ü 
em 

E 1 

Ottıer I n f o r m t i o n 1U"t l n l * F ' T m ı ı » ı ı n r o r m a T i o n 

Chec»: metftod o ' accountiasr- ı - | _ J X » * l ı — k - i ^ i ^ e f i * 

e d ] Other Ispecify) • _ 

2 Raft ı - to page 19 of the inrtructions ımd stıte ıha principal: 

a Buıines» activity code no. • • 

b bÜMlı «ii.lly »*• H O T E L " 
7 0 0 0 

,.„,ic. • -LODGÎİÎG 
Oid the corpontion at the end af the u > y « v own. 

dif°«etly t>r lndir>rtly Küt. uf m ı r» nf tK» nnt:Hfl l U c l t of 

a dorrertie Corporation? (Fer rulss af ettribution. see 

section 2E7(d.) 

I I "Yes." attach a schadul'e shev in ; : (a) nane and 
Ider.tjfyinj nunber, (b) percentaş,» çwned, and (el 
ux'tb:c incoma or (!o3î) before N C . v.i speci' l 
dedcc:icn5.of such Corporation lor zr.s ı axyear endi.-ıg 
w'v, er vriıSr. your l a ı year. 

Is tna Corporation a siibsidiary in an af f i l i î ted çrcup or a 

pare.ı:-».bsidiary corrtroJed grcup"* 

if " V M . " enler c.7îplcyer idonîificJticn m-mbi* and na.-ne gf 

tho pore-n-tüi-püi-a:'n.ı: • • 

Was Oıe corporıtlon a U.S. shareholder of ar.y convolled 

İ3/eiQn carparftiçn? (Sea seccions 55 î and 957J 

If " Y e ı . " attach Form 5 * 7 1 f or « ıch such Corporation. 

Entar number of Formt 5 * 7 1 attached • • 

Ya» | Ha 

Hid any individual, cırtnarsJ'ıiı 

I u;ı rt rhe ene of the t a ı year C M I , directly or incirecıly, 

İ0T5» or more of the eorparjrtiçn'j voting $toclt7 (ror ruleî 

of s tv i tu t ic r , j ee jec\ion'7K7lcl.l * ' " ~ SMENT 5 

ıf " Y e : . " a r j e h a scaedı; i d ü t ^ t i f 

r u m t ı c . (Lio net ı r r k d e ary Tiforrrvır::- afr t idy entere- i.-ı 

t i ; » e . j : n : e r p e r : e n u S n a v y n e d > » 1 0 0 . 0 0 

A ıany t i r ra duringttıe 1S93 çalandır year, did th« Corporation 

h«ve »n imeresl İn or a j ienature or other authgrity över a (inan-

elit accoum in a foreign country (auch as a bank accou/ıt. lee^ri 

t iat açcount, or ûthar financial account)? 

If "Yes." the Corporation mey neye :o fila Form TD f S P - 2 2 J. 

1* "Yes," enter name of (oreijn country •• 
V / J S the eorpornien the granto.- cf. er tranaferor t ; , a (erei jn 

:.-uıt that existed durins the curren: ü x year. v/hetr-er or not 

* t corporaîion has any beneficial interon in it? If " Y e j . " t>e 

c;rporation ma-/ have to f i le Fo-ns 35£, 2 J I 0 . er 2 5 2 0 - A . 

û.'d cıt foreign person »t ar.y tima duri^j the tax y e ı - ı w r , 
cirecüy or indi.-ectly. at l e a n 2 5 % OT: la! the teu l vo'.ir.g pcwer 
ef a:i clessej of j tock of ttıe csrporation entitled te vsM. e" ii>) 
t-.e tstal »alue of a l c l u t e s of stock of t ı e eorporr.ion? 
If "Yes," 

ı ir.ıcr çercrnugt owned ( • 1 0 0 . 0 0 

ı enter owner's ccuntry İ v 

• T.̂ e CiS'pcration tr,sy hav5 t î f ; ' l* F a m 5-472. En 

ferms 5472 «ttached • • ' " 1 

umber of 

C^ec'< mis iox tf the cerperatian is îüc i pLb'i 
irJ'j'Lrrents wiüı orijinal İssue discoun; 

'•*• so. ttıe corporiîîon may h.svc t î fıie fsrtn 5 

. s.t:sr t.*>tf tnourrt ıf a * - e 
cwnf i tf.e cıx ve-v* • • S 

• • 
exex. r : ı.-te.-sı 

- ınarenelîer.s 
- » • 

ı: .-ec; 

ı : •.-! 

rıvec c 
0 . 

1 

ai.-jrt.se 

•Jte 

1 ^ ; 

http://n--.eiX.-i
http://ai.-jrt.se


«rm 1170(13931 

2ı 7r«de nciîi J-c »e::..-!', 'r.e u . i ı 
b '»«ît a .swjt:cc !e - S.ıd S'iSI". 

4 :• s. j r / ı 

' 6 <;:;*• c. 

; ILÎ«M.- : 

/ I : ı - i -o s::.:..-'c!Je S 
S ?/.-..•!£>=,* «."'I ' * » ' e i - l 'S ; : i ! l l 

n « 6 i ' ' .0 'T; t i rs 3 * e r a _ r « r . * D t a 

b L Î Î : •K_iu."n ,̂*_,3 dc?'-c:*: a" 
i la Gecielole uselî 

b ..esi •ce'<.rv.Lfiecl eepl«lıs!> 
12 LS."İ (net ûf **y arr-o'vraiı.",' 
".îa I«!4nj.bl4»jjets larrcnisaale s-.. 

b iesz acîumu ff?ec omarTi*a!ic.': 
H OrrsrMtMt , STfr. 
15 Teta,.«sseıs 

- 2 4 2 - &"<M.,. 
b .i Ü^T s 7 4 . 

. ._J_ 

J:İ/.±_JL_J: 
•11575V1T 

5 7 , 0 0 6 ^ 
1 8 , 4 74 . 

5 , 9 1 1 . 
_________ 
İ S , 6 6 i . 

29 .CC5 

İ , 5 3 S , İ 3 S . ; 7 j 12 3 
1,-19 O , 06 : 1 26", Î6İ• ) 2 , 6 . 3 , 1 6 . 

Li»biliti*t aad Stockholder»' E<;jıty 
16 Arcountı pıyacle 
17 Martgıgaı. t)t«t aoftıl B»yia 

Ctfıer CKirrt" liaanitjöj 
j Lu-,ı t rom sue'<holders 

77__[_J7§T 
" 2 , 2 2 6 

2 9 5 5 , 6 37 
_^- 63 , 8 5 0 

3 T ; - : : i;'''!''îr»'-'."';!r 

20 <".{•«« 

21 Otiıer li«bilic'es 
22 Capital tıoc't a F:ef«rr»d stıck 

. b Csnosn rcek 
23 Paı3-in or csoitsı jurp'us 
* . n*t»u«4 ııralaa* -
• " A»»r«prııl«< Ciltlet u h l . i t l 
25 Reuined ev.ıi.ıgs - Urupprcpri*:».:! 
26 Lsî» cost af lı-e«ury jtpc't 
27 Total IJaailitiei and tlocfcMderj' c: 

mmmmm 
1 0 0 , 0 0 0 

"junzu 9 0 0 , 0 0 0 
9 2 5 , 0 0 0 

1 0 0 , 0 0 0 ıoo,oooT~! 

t 
T 190 

3 0 8 
9 2 5 

2 , 2 0 0 
" 
: 

m 
3 1 7 . 
0 0 0 . 
0 0.0. 

sfâüsr 

| S İ İ 1 I | İ | İ ? | <261, 9 /_~> 
2 , 0 5 2 . , 2 5 4 , 

k~ 1 Uü , 

5J < 7 7 5 , 
• { ( ' 

, 0 0 ü 

, 7 4 7 . .> 
I 

2 , 9 5 5 , 6 3 7 . 
Nötr. Youare rol renuired w campleıe Scnscu es'r/-1 arıi ,V-2 b«lew if (ittc'Ji «setj on l-nc 15. cal-ımn „) o< SchecK.le L 

ı r t Jeti ttıa.ı 525,OCO. • • 
B- l i î ıTyf l ıB^j f ra İ R e c - n c t t i a r i o n of I n c o m e (Loss) p e r B o o k s VVith I n c o m c p e r R c t u r n , 

1 Net ir.caıre <!a!l) cer baak! 

2 f Kd;r*! rıerr.e l « 
j İTICÜÎ! ef CJC.'JI Icîîes oveı ça 

<51 3 , 77? ->7 :„„". . t-**4-»n-*!isV.s «'it y«i' " = ' 
:-,İ3 retL-n liten;.s': 

5 E.<te.-,5e: racerie» orr bao<s ttiı yea 
rjta.'etad ar tfcis reıurn Ctsmuoi-: 

^ a Cepreclation 5 

. ^ _ _ _ ^ ^ tjfiöjc:';t-î3 c", cı^: return n;: chxçe 
:;.':.: f.:::-r:r::jr'.':!!:v;."':;" J *<ja>.-r. bos* î .-crra tt-.;s yea' iue.-̂  
riVyİKVs.ir.lîrıiii'iJajŞ-j-JH a Ce;'«:ir:i:r S _ _ _ _ _ 

b c. 

6 Ad, tir-es 1 •-Veı^h-S _ _ _ _ 
EfrfrfriTlElı ' ıCMI A n a İ y s î s o f Ü r T â p p f O p r i a t e d R e t a i n o d b a r n ı n g s p c r B o o k c ( L i n ç 2 5 . S c h o d u l c I 

1 Ualar,„r. sexv!in;e' ysi- ' _L° L'J? 7 ü 

2 .N^l-:sTt! !tü_prf5C0.3 < 5 1-3, 7 7 2 
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Advtnbing 
P»mfc>n, prafı-sharino- «c^ P'jfr1' 

Oh«d«duofa(w («a»* «*«4ıAı) ^ B B .SIMT . 2 . 
TırtBİ jfeducttonş. Adı* *ı»s 1j »tovgh 33 
Ttutbit Incam* bttore net opâertng kus d«due**l «/>d spaciıl t^duefcns. Sutnrrcı kfi* 27 i 

N « oparating lus» e ducvm (*•« rmruciora) . 
5p»cHltHtluc-Juıa i c M A C . f c u M ) . 

Tuobis inesne...Subtncı K>M 
TotaJ m (5ch»*ıta J. Ona W\. 

199« uıtraısd va p*yw+ntı 
Foım**00 

T u (topnaııd wMı Form 7004 
CrsdK tıom ntgutoad invcCTnaA cımHunu (snacft Fottn 2430). 
Crcd* tor F*d»rıl t*x oa Ju«J»(i B»C*I Rum 4136). Soo in*n»c*>ns. 
CnlmcMd txx p*n*(ty ( m trısr rtorr»}. CUtck Ufkum ZZ33 b «o»ch«d 
T»xdıt«.-»HtT-3aı '* trmUı * in ıh» «stil o« fn«t 11 «nd 33. n w «trom* oı»9d 
O»«p«>!nfol 8 Ira 32h t* t»n * tM/ı »•• btat o< Üne3 31 «nd 33. «trur m o u n ovwp»Jcl . 

t ot ür>y ^ vrx; WBI s Credftcd to IBflS «rrnmred t 

S)gn 

LM«Wt«*«l|hMo4p«>rr. I d « d r*»ha 

LL Jt7n#4Ur*0*af»«w-

"*T ep«rer' ı 
U*t Onty 

Vk^ 
7f 

*- L_. * L / ı c Ay: 
SVTOTPSEN & PTTL3 
BOX 5 5 8 

I 1 3 9 - 4 g - 9 7 0 6 
0 3 - 0 2 0 6 4 1 1 
0 5 1 0 1 

BELLOWS ? A L I , S . 
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/ V . İ . I Ü İ • ' • '*' _ - J 

_1 . . . . . Eifl'g'ra» wr, 

5 7 , o o g 
5 7 , 0 0 6 " . . 6 7 , 9 4 6 , . 

•-•*• >' .eımo.nfi (s:ıa:n «'•::•„ 

'*.'. j c c - r n j a:od o^prec a::c<*. 
>: sıasıe asiet ı 

r e ;neı cî any an".crtı:a:'C-ı) 
t.-rçtıo j sse i j famonuacie en: 
ss accjrriLfaîed arrorasaror . 
r » ' ais?:ı ! a ^ a : ı schccule; 
:a asıcrs . 

; mm®?* 
SES Ş|T»SXVV^.:^ 

iL. i f . i - t_; 

LJ5JL 

1 8 , 4 8 5 

4 j 0 2 6 

H27754?Î22 ;i . • ; ; ^ • ^ ^ - • A - V ; ; " T ^ T s , 339 l ; ^ ^ _ B a _ M _ 

S _ E 

Uacılıfıes and Stackholaers' Equity 
1( Accounıs payable ' . . . . • 

Ct.~.ef CJTfiit :iaotlitıaî (aracr. s?ncc j ' f i îS£ lE 
/ 15 L:i:rs !:orr $:3CKno!aars. . ' 

31 Otncr Itabiliies (atrach'SCheo'ul*) . . . 
11 Cip la îiocK: a Preferrad s:cc« 

v -fc Comr'vjn-st-rci' . 
23 Paıç-ir. or capital su'plus . . . . . . . . . . 
2* Re!a:-vsd earr.irgs - Appropnatod uüac'ss»:! . 
25 Re:a:ned aarr.ir.gs - Ur.apprc=r3:ai . . 
2£ D S Î Î cojt ot treasury stock . 
77 Tct-jl • e5^'!<3* ara stock^siaery ocıj'tv . 

3 0 8 . 3 1 7 . 
V * w r" V r«4'<,-i 9 2 5 , 0 0 0 -
€tffe^? M ' i 2 ,200,000. 

100^0OC 

#'w 
1 0 0 . 0 0 0 . 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 

• 7 8 0 , 6 9 9 

3 , 2 9 3 , 96" 
You are noı raouired to con-piete Schadıles M-1 and f 1 3 hotovv > -ı» ıc al astan on tına 13. eol r rn ( d l c t Schadı'a L «ro K « !M«n IS5.0CC, 

ŞGİİSÜ 
• r.oT rrc-ne ,'lcss) per CCCK: . . 
2 reaoraı ıncorr.e ıex . . . . . 
; E » C « : Î cl caplıal lessos :vef îs r ' ia l çaır.s. 
•'• l-:;6rr.û njb,fic: 10 «x ro l f.sccaoo en cooi 

E^pers^s rccordea on bcc'<s :rts yoar not 
d^djcıed on ;hfe return ( i tomıe;. 
Dc?rec:atiar . . . . S „ 

i Ccrsnbutions ca.'ryc.'6r S _ 
c -• j .a ' i rdo.- îor i ı in . - .ar . t î İ ' , " l C " 5 . 

ugh. 5 

jme (Loss) per Books With IncomB pgr Rnturn rs«« irsTuo?on< > 
• 4 , 9 5 2 . 7 r ;oTe reeorssd c-< ccoks 2*1* yaa' ı c 

- hcluc'as on this reterr. (itemije): 

E ü«d j : :c - ıs =n tı .s 'Bîj.'n r.ot c-ıo-god 
agsir.s: bcoK inceme ıhıs ye ar ( l e ı î ' i e ; 

l , 1 0 5 . ı o Adc l.nss 7 and e 
• 3 , 8 4 7 J \c •rtcrro I ra ZH cana l'-tı.-.g f. a » İT •3 , 8 4 ' 

S c r ^ d u l a M - 2 :-• A n a . v s i s Q) UnaDPrQCf ia ted . r lemined,^ fnLna5_P.a . r_B.Q,Qj 1 .£_ü ,Lrg . . 2 5 _ _ L _ ü v t l 5 . . U 
V.a':j.-:o o t tes 'nn ınso ly ıa - • • - 7 7 S , 7 4 7 .' 5 ;-T-ı--v.ı-nî a , ' C Î ^ ' 

; '..-.• nca.-nj C J S I ; p c - c c : t ; - 4 , 9 5 2 . c r ı r : -
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Dudüy W. Orf 
Robert H. Rcno 

Mlkolm McLane 
ofCouıud 

Chırlt» H. Toll. Jr. 

Ronald L. Snow 
Cbuleı F. L«ahy 

Rictmd B. Couıır 
Nell F. Cutıldo 

Mary Sulan Uthy 
V/ıllitnı L. Chapman 
How»rd M. Mofftıı 

lıma E. Morrij 
David W. Mırıhıll 
Johıt A. Ma!mb«r| 

Thomıt C. Plaıc 
Connio L. Raicmslty 

Jill K. BUckmer 
Cord«II A. Johftaion 

J«neı P. Bıuctı 
Bradfori W, Kuıter 

M»k 5. MeCue 
Charlet A. Sryptrık 

Steven L. Wlner 
P«ter 5. öurıcr 

R. Jan*.«j Sıti.w 
LipıŞ«ow V/ad» 

Mesın R. MzcMutlIn 
Judith A. fairelgugh 

EU«n M. Bur*tr 
Roy S. McCaadlMJ 

Sınan M. Hatem 
Vlrjlnla Sytnmcı Sheshan 

J«nıtif«r A. Ebw 
Mifcia HtnMlly Moran 

Mofly Ganjer 
Chfisiaphcr T, WaUh 

Maıtfc*w D. Njıa 
Lıurı E. Tobln 

Oıylı Morrtll Arattır 
Jcnathan A. Chorllan 

Pa.-nclı E. Phela.1 
Tiraothy A, Deltune 

Naci Terci, Deputy of Erzincan 
Committec of Invcstigation 
Presidency of Turkish Grand National Assembly 
RepublicofTurkey 

Re: Number A.01.GEC. 9/4-91 ' 

The Honorable Deputy Naci Terzi: 

in response to the above inquiries made to Mr. Özer Uçuran Çiller, the 
undersigned, as corporaıe secretary of GCD, Inc., a New Hampsnire (USA) 
Corporation, submits the enclosed Affidavit from a GCD officer, together vvith 
referenccd attachments, in confîdence. Please note that GCD claims absolute and 
continuing confldentiality vvith rcspect to the contents of the affidavit and the tax 
rcturns. They are delivered on the condition that your Committee, and its 
individual members and advisers, will keep the same confidential and not disclose 
any copies or content references or suramaries to the media, press oranymember 
ofthcjgubhiL^ 

GCD submits these documents as a sign of its good faith cooperation vvith 
the Committec. in furtherance of this purpose, it is also undertaking to obtain, 
and, when and if available, to produce (again in strict confîdence) copies of 
certain bank records reflecting various transactions vvith GCD's parcnt company, 
Marsan Marmara Holding. 

Except as noted above, GCD objects to the production of other fınancial, 
commerclal and other proprietary information, ali of vvhich constitute trade secrets 
and vvhich are protected from disclosure under the New Hampshire Trade Secrets 
Act. 

Respectfully submitted, 

Thomas C. Platt 
TCP/jcp 
enclosure 

Uv-;---1-0'^0"^0459 
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REPUBUC ÛF TURKEY 
PREŞIDENCY OF TURKISH GRAİfD NATİO^L ASSEMfl̂ Y 

COMMITTP OF ^ESTIGAtlO^'^ç','9/4 

RESPONSES BY CtfRISTÛPHER. GJSTIS, 
THE YÎGE FRESIDENT-ÛPERATIONŞ OF GCD, INC., . 

lû.iNOumras MADE BY co^fr ı rEH o F ' T ^ p ı r ^ T m ^ 

OCAK 1997 

WH£REAS, the Commlaee has requested responseş \q fhe, fplİQY/ing şty cjuesfions; 

WtfEREAS, GCD, Inc, ("GCD"), la a >{çvv Hampshire çqrporation v/iih a place of 
buşineşş at Qn$fC«Wnyd]n.Driyo, Sileni, £{ew flampshlfe Q3JQŞ; 

W#E$HAŞ, GÇD n^y açt only thrpugh. ^ au^orized eşendi <Mİ 

WftEREAŞ, the underşijpıed iş a duly eleçted, qualified, apd actlng oCficcr of GCD, 
and undertakeî, herçin to apşşyçr the Çotnraitwc'ş incjuirte? (p şuçfi feprçşçntatJYo çapacjçy. 

lfOyV ^JTJRDPpRE, Üıo uuJjnljaei Olu'tyûphM OJjıhj, ^ i ^ | iqly gwofp| fîf ffloo, 
jıpdşayı aq folloy/ş: ' 

lr Jdenrity nf Affinnt. ^y paae İş Chrfotopher Çîlştff. I resjde at 72 Fine I-a^e 
pjiye, Duxbury, ^assachyseto P2332, UŞ|\. '• 

2. Capaciry. { şcrye aş tho Ylçe Pfeşidşnt r Opcrationş of GCD. in şuch capacıty, 
] ana famüiar \yjth the ppe.rationş and books and jçcords of GCD. 

3. Ü£HÛCÜ. GCDundertakes as anıattcr of corporatepollcy tocomply v^iınşll 
pârt|nenç federal and ştatâ layya, [nciuding tax reporting and tax payment pbllgaUpnş, ap.d 
beİİeyea. in goo<j falth that İt ha$ çornpjled, in ajl material respeçtş With suçh. law$ fnej 
o^igatiûû^. The foİ|pY/inginformation İn paragraph$ 4-9 iş'truç \q the best of my loao\yl?dge 

,»W4 W l H bM«4 Qft buşİnçşş {-çççrdş çompjled in fte. prdinary çpurse of buşipçşş. 

4- fnryıiry A: 1993-95 Statementa and Balancc Shcçtâ. GCD'* agçnts record 
GCp'j mseu and iiabiijt}e$ and i£m$ Pf toPJ?ı gai$ joaş and ç?qpçnsq op an aççruaj haşiş in 
each pf GÇD'3 fUç§i TOŞ 6$!?»? ^çptçmbçr 30. Theş_q rgçorfl» aje, then, çonfonneç} each year 
by GCP'ş psrttfied pubUc accoununta to the reportinğl:çqûIremerıU of the fedcraflnternai 
Rcyenuc Codc pf 1986, w amendcd, and set forüı on GCD'a federal |ax returnş op U.S. form 
1J20, Attached herefo as Exhibits 1 arc GCD'ş federal corporatç tax returpş for the yearş 
ending ŞeptfirabŞr 3Q, 19^3,1994 a&41995. Şet forthpn İineş Jc -30 ofpagc \ arç the 
pembene İtepıç pf incoıne apd expcnaç İn cach ycarj on llneS J-8 pf Schedule A on page 2 axe 
the pçrtinent coşts of good şold; and on İinea 1-27 pf Schedule £, on paşe 4 arc balançe şt̂ eeç 
çfttfiçf for GCp, 

A n IUM'IMI: lu'ıuosıı 
,....»kMn:K}i:bok.M.nlaİ5İunı 
K;!i>.'.ı:İWII!8Kı/.ıİJ>'ANK. 
•i}- 1 « ? Ia\: - l25 -17 «5 
!u|u ; . . VI ) . 38D UÜ8 11459 . 

15DU BELGE TnP.AFIMDAN 

çnyniLuif) f\ y • gt\ s 
Ycraiali ÎJütctci» 

file:///yjth
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instjtuttonal dçbf-ân4 İ15 İnçrcasq for the focâl ycarş'çndipg Şeptcmbor 30, jj^Ş jnrough, fjscal 
yçar ending Septembçr 30, 1995 arc entered on ıhe ÇRS (ax rVturos (Ejcpibit}). Thesc cntries, 
JMpectiYely, arc sho\yn. pn eaçb. JRŞ form j | 2 0 , page 4, şçftedujş V, linç 20 ai)4 listeci b*tow 
aş followş: 

Fücal yçar çndjng Septçmbcr 3Û, 1993 Ş 5QÛ,Û00.00 . ? OCAK 1997 
Flşçal yçar çpcjlnş Septembçr 30, J994 $2,200,000.00 
Fiscal year ending Şcptçmber 30,1995 $2,825,000.0,0, 

TJjûrcfore, tho pupjpjrıdine tptaj lopg*if rm insp*cı$ûnal ctebt aş. ofŞçptejnber 30, 1995 was 
^ Ş ^ p û û . p O . 

6. Jnguirv C ~ Audjtpr Reports. Tbare ure no şeparatç auditor rcports. $5£ 
Response | Jo . 4 aboYB. The tax returnş açtached as Exiübit İ proYİde corapaxaıb)e flaâ^çjal 

•$W\> ' " ' ' ' " ' " ' . ' • ' • • ' . 

7, fnguiry T) - Dates/Documenra for Kepairc and Improvemgnts to Rcal Estaie -
$eçweçn Şepterflber 30,' 1ŞÇ3 and September 30,1995, repaks and Improyçmenti \q real cstate 
arg Idçnilflçd 9fj eacjı ja$ rçO|ra. (Ejchjbit j page 4, şçlîç4\ıle ^, linç jûa, çoluıpn. §-d). Tbçşç 
(«pcndibırçş arç aş fpllq\yş: 

F|$cal year çndlng Scptember 30, 1993 $ 524,117.00 

fiîcal yçar endlpg Septûmber 30,1995 $ 631.0,16,00 
Total T ' V Ş2,431,32V.0Ç 

8, M u f o E • y.S.-İaan of S 170.000 r Jbh cjueştion, İş pop anşy/ÇFÇd \p«9ftUse H 
paş no rclcyancç to OÇD. 

9. Jpgutry F - Cnrpnretc Structurc. Dirçctons an^ OffiÇflrS - -M shoflm °Q Scbcdute 
Kf linç 4 or 5 (and Stawment 4 or 5) of çkcb pf tbVcpmpany'ş (âx rctums (E*h. l)!ciP0% of. 
tha'captul gtock of OCD ja o^m^Ûli^Mİd^^'^^' taı^roarg BQ.QthgL_ 
partgçrş pr şguity holdfff. Tİy Çoropfny'f gçpfflfl Qfef9 FP gs.ft>Hgw ?̂ 

Prçsidrçt - özer çiüçrj Yi?9 ft*^^ 
preşidem t Operçtioıış '&r4 AşsLM Ş p ^ l v y " Çbji^top^ Olştlş; an,d Secn^tary -
îhornas C. ?latt. 
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GCD purttosed iu thrte rcal «tatt hjûidlûgs 00 ifcs datcs set forth bclow: ^ gr 'Ât / 

a) Dftrry, NH âpartmcttts 
b) Gntûite EGL11 Busiotss Center 
c) Tbc HoÜday Ionw, Saicm, NH 

1997 

A cg»i< jt'ıcın D*te PuKhıte Prire 

O Ottofcer 28, 1992 Ü-S.5 51,000 
0 D e c « * e r 3 1 . 1992 U.İS.S 500,000. 
®Septcmber25, 1992 U.S.S 1.000,000 

Fürthcr the Aiflam salth not. 

DatcaMa/şy^ OJnstopber GUtis 

STATE/COMMONWEAtTH OF W A A < I , & U ^ J £ £ 
COUKTY OF ^SUyv^aoLCgs . 

Th« ftnseoing Rfâpomea wcre acimowl«lgtd and swom b befbre toe on thJs""37"^r-., 

S U R E T 
Notaıy Pabüc/Justice of t&ffto^' 

İIIKU 

T.c. ISeall 
• ANKARA YİRMÎBEŞtNCl N01BSUc5t 
»«tiujr cd. 22,2, r,ı •297243, aEEELi 
•«mm jyradır. Onaylanm. 

Anlcata 25. Note 
Mehmet Ona! Vekili fi 

YUSUF UYGURT^ 

MI-U'I ;MI. IU :IUJSU 
•.ir 1.;..J.M.nt-ı.iL- SL-kM..oı !<lı.;ru 
l ı .VIK-ı i '• '" ' I His Ki ' iLıv A N K . 
1i:i.:-l.'5 •! ' S ! -I: ı .vl2< 17 81 
M i l l i m i n - . V I ı İ R İ t)UK IMJV 

2^*3?^ 
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T.C 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
9/4 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA 
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ: Komisyon Başkanlığınızın 25.12.1996 gün ve A.01.1 GEÇ 9/4-91 
sayılı yazıları. 

İlgi yazı ile tarafınızdan istenilen bilgiler Marsan Marmara Holding 
aracılığı ile G.C.D.Inc. şirketine bildirilmiş ve gelen cevaplar noter 
tereüme burosunaa teTcume~edilerek ve tasdikli olarak ekte 
sunulmuştur, arz o lunur .__07 /01 /1997~~ ~ 

Saygı 

Özer ÜÇURATi ÇİLLER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
(9/4) ESAS NOLU SORUŞTURMA KOMİSYONU 
SAYIN BAŞKANLIĞI 

ANKARA 

İLGİ: (a) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-108 sayılı yazı. 
(b) 9.1.1997 tarih ve A.01.1.GEÇ 9/4-125 sayılı yazı. 

Komisyonunuz, İlgi (a) ve (b) yazılarında yeralan sorulan soruların 
tarafımızdan cevaplandırılmasını emretmiştir. 

Emrin gereği aşağıda yerine getirilmiştir. 

1. İlgi (a) yazıdaki soruların cevapları 

a. 925.000 $ borç "ilgili mercilere" sermaye transferi olarak niçin 
bildirilmiştir? . 

Bu para ilgili şirkete artırılacak_sermaye bedeli olarak gönderilmiştir. İlgili 
şirket, bu işlemler tamamlanıncaya kadar, bu bedeli uzun vadeli borçlarda 
göstermiştir. 

b. 100.000 $ G.C.D. sermayesi hangi tarihte ve hangi banka aracılığı ile' 
transfer edildi ? Bu konuda Hazine'ye bilgi verildi mi? 

G.C.D.'ye başlangıçta Marsan Holding olarak iştirak etmedik. Sermaye 
arttırımında iştirak ederek ortak olduk. Sermaye arttırımı ile ilglili transferlerde 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na gerekli bilgi verilmiştir. 

c. Satın alınmalara Recall Management Corp. adlı şirket aracılık etti mi ? 
G.C.D. şirketinden verilen bilgiye göre adı geçen şirket ötel'i satan ve bir devlet 
kuruluşu olan "FDIC" şirketinin aracısıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 



EV- zyt 

2. İlgi (b) yazıdaki sorunun cevabı 

1994 yılı öncesi borçlar gösterilmemiştir. Varsa gösterilmesi ? 

Şirketimiz ortağı Sayın Özer Çiller'e C/H borç ve alacakları Sayın 
Komisyonunuza borç ve alacakların bakiyesi İtibariyle konsolide olarak 
bildirilmiş olması dolayısıyla daha önceden . bildirilen yazıda borç 
görülmemektedir; 

Gereğini ve bilgilerini saygı İle dilerim. 13.01.1997 

Marsan Marmara Holding A.ş. 

Ttirkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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T . C . 

TiSÎKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

9 / 4 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONU 

SAVIN BAŞKANLIĞINA 

AKKARA 

İ L G İ : Y u r t d ı s * âSfcirak hakkında. 

Ş i r k e t i n i z , 10O.ÖOO US do la r s e r m a y e l i u . D . D . (ABD) s»ir k e t i r i i n 

tüm h i E * © ı e r i n i alnm&Ljr , AncAk" İC'O.CÛO US d û l s r (B.C.D-n in k u r u l u ş 

serreayesi o l u p , sermayp a r t ı ş i ş l e m i t e s c i l i n d e n son ra k u r u c u 

o r t a k tara f ı r ıe ten B .C .D .den ç e k i l e c e k t i r . 

Sermayo a r t ı ş » o p r ç e k l p g t i S i n d e G .C .D .n in t o p l a m sermayes i 

9 2 3 . 0 0 0 US d o l a r p l u c a k t ^ r . 

Bilgi ler ini»© Raylılarımızla arz ederiz. 

Ocak 13, 1797 
Marcan M*rmafm Hold ing A, S. 

Türkiye BüyUk Millet Meclisi - (S. Sayısı: 213) 
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Ankara, 15.5.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 
ANKARA 

Mal beyanlarımız 15.5.1996 tarihi itibariyle ilişikte sunulmuştur. 

Arzolunur. 

Saygılarımızla, 

Prof.Dr.Tansu ÇİLLER 
İstanbul Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 



gk\3p. 

1.Soyadı. Adı: 

ÇİLLER TANSU 

4.1ş Adresi: 

Tel: 

2.Görevi veya Mesleği: 

5.Ev Adresi: 
KÖYBAŞI CAD. NO: 157 

YERKÖY / İSTAJEUL 
Tcl: 

3 Varsa vergi dairesi1 

6. Vergi No: 

T 
A 
ş 
I 
N 
M 
A 
Z 

M 
A 
L 
L 
A 
R 

7.Küne Ait 
OUııjhı 
EKLİ LİSTE 

8 Ciaıi ve 
Çeşidi 

( 1 ) 

9,UııluruJuJu yet \e adrıai 

• 

lO.Yıu 
ÖleOmO 

ll.llis.se 
Mıluri 

•12 İktistıp 
.%-klı ve Yılı 

IJ.DeJeıİ 
n.. 

T 
A 
ş 
I 
N 
l 
R 

M 
A 
L 

• L 
A 
R 

M. KimcAil 
OIJuiu 

TANSU ÇİLLER 

ıTANSU ÇİLLER 
TANSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 
TANSU-ÇİLLER 

TANSU-ÖZER ÇİLLER 

IS.Cinsi 

PIRLANTA SAAT 

PIRLANTA KÜPE 
PIRLANTA YÜZÜK < 

BİLEZİK 
ALTIN ZİNCİR 

-IAZİNE BCNGSU (BANKA HESABINDA) 

-.16. Adedi 

1 ADET 

2 ÇİFT 

3 ADET 

5 ADET 
2 ADET 

' v • 

17. Değeri TL 

HEDİYE -

HEDİYE 

HEDİYE 

HEDİYE 

HEDİYE 
54 .581 .414 .514 . 

B 
A 
N 
K 
A 

H 
E 
S. 

IS Cinsi 19.11yi! Uûrikı Ve Şubeıi 20. I le«pNu 

i 

ZI.Tultn 22.VnJcıi 

TUrkiye BUyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 

http://ll.llis.se
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0 

R 5 
T 1 
A R 
K K 

E 
0 T 
L L 
1/ E 
N R 
A 
N 

23. Kime Aıl 
OİJtlKU 

rqm rfr T cı 

- . 

24. Sirkelin 
AJı 

» (o\ 

M.K«li»,-ı 

' 

: 6 
Sı-rmnyesî 

27.AJn.ii 

. 

28,ürtaklık 
Taritıi 

29.Ütlailıir 
I'jvı 

A 
L 
A 
C 
A 
K 
L 
A 
R 

.Ilı.Kiıııc AıtoMııgıı 

ÖZER CİLIER 

HZERÇtTTJTR-

Ö7ER CtrJER 

.11 1 Jo^lıınıııı ,SoyikJı.AJı 

KAPSAN KOL.A.S. 

tfTAS A.S. 

AYTAS A.S. ' 

32.AI.TOIV; Miklan 

13.619.693.076, ~ 
141.RFfi.n00.-
17.000.000.000.-

3.<.IXyuf Nedeni 

OARt HESAP 

.11 SOIKIII Alacak 
(Jlııp i'lırunJıAı 

c3TJF'rct7 

CARİ 'HESAP • i SENET5t7. 

CARİ HESAP 

-

CPMU'1VT7 

H 
A 
K 
L 
A 
R 

JJ.fclllK! Ait Oldlljll 

TANSU ÇİLLER 

36 M;ılıivclı 

2 2 3 . 9 1 9 1 NO.LU TELEFON HAKKI (5.000".000) TL. 

B 
0 
R 
Ç 
L 
A 
R 

.V.KImc 
AilOUk.jk., 

3S.AI**klmın 
SoyiKİt.AJı 

J9.JW-n; 
Millun 

•40.Takıit 
Miklnn 

«I.AlınJıJr 
T«rilt 

^2.I>TÎU7 NoJctıi •O.SciKlliOlup 
OlınaJıüı 

C 
E 
I. 
! 
R 
L 

•E 
R 

44.Kime Ait Olduğu 

7.VSU ÇİLLE? 

45.Cinsi 

MAAŞ 

I 

' 

46. Yıllık Tutan 

'.35O.CCO.0CO.-

47.AçtkJama 

... . . KAAS 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 

http://27.AJn.ii
http://32.AI.toiV
http://141.RFfi.n00.-


KİME AİT OLDUĞU 
CİNSİ VE BULUNDUĞU YER 
ÇEŞİDİ VE ADRESİ 

TANSU ÇİLLER 
ÖZER ÇİLLER -

TANSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 
ÖZER ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 
ÖZER ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 
ÖZER ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 
ÖZER ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 
TANSU ÇİLLER 

BETONARME 
BİNA 

ARSA 

ARSA 

ARSA 

ARSA 

ZEYTİNLİK, ARSA 

BİNA 

MÜSTAKİL EV 

KONUT 

DUBLEKS DAL 

İNŞAAT 
HALİNDE 

İNŞAAT 
HALİNDE . 

ZEYTİNLİK, ARSA 

MESKEN 

MESKEN 

DÜKKAN 

TARLA 

TARLA 

SARIYER-YENsKÖY 
KÖYBAŞI 

SARIYER-USKUMRUKÖY 
YORGANCI-ÇsFTLİĞİ 

SARIYER-KISIRKAYA 
MANDIRA M EVKSs 

SARIYER-KİLYOS 
ARMUTLU 

SARIYER-KISIRKAYA 
MANDIRA MEVKİİ 

MUĞLA-MİLAS-YENİBAHÇE 

ROCK W1LLE-MARYLAND 
ABD 

SALEM.NH (ABD) 

18.DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ 
YAPI KOOPERATİFİ 

BİLKENT KONUTLARI 
ANKARA 

YEŞİLYURTLULAR YAPI 
KOOPERATİFİ 

S.S.BİZİM VADİ YAPI 
KOOPERATİFİ 

MUĞLA-MİLAS 

SARIYER-İSTİNYE 

ÜSKÜDAR 

ÜSKÜDAR 

BOLU-GÖZEM 

KUŞADASI-ÇAMTEPE 

MALLAR (EK: 1) 

İKTİSAP ŞEKLİ 
VE TARİHİ 

AUM-1981 

AUM-1984 

AL1M-1988 

ALIM-1987 

AL1M-1987. 

VERASETEN-1974 

AUM-1989 

ALIM-1993 

AUM-1992 

ALIM-1992 

AUM-1989 

AUM-1989 

AUM-1995 

VŞRASETEN-1995 

VERASETEN-1995 

VERASETEN-1995 

ALIM-1995 

AUM-199S 

• 



SIRA 
NO: 

19. 

20. 

21. 

22. 

KİME AİT OLDUĞU 

ÖZER ÇİLLER 
TANSU ÇİLLER 

ÖZER ÇlLLER 
TANSU ÇİLLER 

ÖZER ÇlLLER 
TANSU ÇlLLER 

ÖZER ÇlLLER 
TANSU ÇlLLER 

CİNSİ VE 
ÇEŞİDİ 

DAİRE 

AHŞAP 
EV 

KAGİR EV 

ARSA 

BULUNDUĞU YER 
VE ADRESİ 

ANKARA-BİLKENT 
KONUTLARI 

SARIYER-YENİKÖY 

SARIYER-YENlKÖY 

SARIYER-YENlKÖY 

İKTİSAP ŞEKLİ YÜZ 
VE TARİHİ 

ALIM-199G 

ALIM-199S 

ALIM-199S 

ALIM-199G 

117 

£5 M 

68 M 

48 M 

ü NOT : AYRICA SARIYER YORGANCI ÇİFLİĞİNDE 11 PAFTA 382,383 VE 384 NO.LU PARSELLERDE 29/104 İNŞAAT HAKKI VARDIR. 



(EK-2) 

KİME AİT OLDUĞU C İ N S İ A 

TANSU ÇİLLER YEŞİLYURT TURİZM A.Ş. HİSSESİ 

TANSU ÇİLLER MARSAN MARMARA HOLDİNG A.Ş.HİSSESİ 

ÖZER ÇİLLER MARSAN MARMARA HOLDİNG A.Ş. 

ÖZER ÇİLLER AYTAŞ TRU.YAT.İŞL. A.Ş. 

TANSU ÇİLLER YEŞİLYURT TURİZM A.Ş. HİSSESİ (VERASETEN) 
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T.C. 
TURİZM BAKANLIĞI 

YotTnmİâr GTriel'Mûdürlûğü 

SAYI :A.T.T.D.B./A.T.//4.2£ 
KONlLHisse Devirleri 

BAKANLIK MAKAMINA 

Bakanlığımızca""I985-Î991 yıllarında toplam 12 ilan yapılmış 
ve bu ilanlar neticesinde turizm alan ve merkezleri içinde ve dışında 
toplam 267 yatırımcıya 66.556 yatak kapasiteli (1.9.1992 tarihi 
itibariyle) konaklama tesisi gerçekleştirmek üzere arazi tahsis 
işlemleri yapılmıştır. . _ . ' • . . 

Bilindiği üzere Bakanlığımızca yapılan arazi tahsisi 
uygulamalarının amacı; 

-İmûr planlarında- turizm kullanımına ayrılan kamu arazilerinin 
M.̂ t'.rımcı'.ö'.vj tahsis edilerek kısıtlı olan arazi darboğazını aşmak, 

-îrnar planlan ile öngörülen yatak kapasitesinin, bu araziler 
ûzerir.do gerçekleşmesini sağlamak, 

••Tesisin inşaatının zamanında bitirilerek, Ülkemiz nitelikli 
yalak arzını ve ekonomiye olan olumlu katkısınr artırmaktır. 

Yıllar itibariyle uygulamadan doğan aksaklıkların ve 
yatırımcılarla Bakanlığımız arasında doğabilecek uyuşmazlıkların' 
giderilmesine yönelik olmak üzere, özellikle Turizmi Teşvik Kanunu 
ve Kamu Arazisinin Turizm -Yatırımlarına Tahsisi Hakkında 
Yönetmelik hükümlerinde' açık bir ifade bulunmayan hususlarda, ilan 
dönemlerinde yayınlanan Şartnamelerde çeşitli zorunluluklar 
getirilmektedir. 

Yasal prosüdûrde, hakkında bir hüküm, bulunmayan ancak 
şartname'' "de. ve ön izin tebligatlarında yer alan bir husus da 
şirketle >.» edir. Yatırımcılara' Teşvik Kararnameleri de gözönünde 
bulundurarak ön izin aşamasında Anonim Şirketler kurdurulmakta ve 
yatırımın kurdurulan bu Anonim Şirketler tarafından gerçekleştirilmesi. 
sağlanmaktadır. Kurdurulan bu şirketlerin sermayesi, ortaklık pay 
dağılımı vb. hususlar Bakanlığımız denetirnindedir. 

Bakanlığımızdan tahsis alan şirketlerin zaman zaman 
fin'ansfrıfn darboğazı, ortakların anlaşmazlıkları, taahhütlerin karşılıklı 
yerine getirilmemesi ve benzer nedenlerle, ortaklık veya hjssp oranlan 
Jeğişimi talepleri olmaktadır. 

ANKARA 
/!./<# 1992 



Arazitahsisi uygulamaları; 
-Ön izin, 
-KesirLlehsis,. 
-İşletme, 

donemi olmak özere 3 ayrı devreyi kapsamaktadır. 

Ön İzin aşamasında kurulacak Anonim Şirketler için, 
'şartnamelerde ve ön izin tebligatlarında; "Ön izin verilen özel 
ve/veya tüzel kişilerin, kurulacak Anonim Şirketteki hissesi % 
51'in altına düşmeyecektir" hükmü bulunmaktadır. Bu güne kadar 
uygulamalarımızda bu orana titizlikle riayet edilmiştir. 

Diğer yükümlülüklerini de yerine getirerek Turizm Yatırımı 
Belgesi alan firmaya Kesin Tahsis yapılmakta, tapuda irtifak hakkı 
tesisi işlemleri gerçekleştirilmekte ve tesisin inşaatına başlanılması 
istenilmektedir. 

Kesin Tahsis koşullarının hisse devirleri ile ilgili maddesinde; 
"Adınıza yapılan tahsis, kullanma hakkının tamamı veya bir 
kısmı Bakanlığın yazılı izni olmaksızın başkasına 
devredilemeyecektir. Lehdan şirket olan tahsislerde şirket 
hisselerinin tamamı veya bir kısmının Bakanlığın yazılı izni 
ile devirlerinin sağlanması gerekmektedir,: Tahsisin ve şirket 
hisselerinin tamamının veya bir kısmının Bakanlığın izni 
dışında devredilmesi halinde tahsis iptal edilecektir." hükmü 
yorulmaktadır. ' 

Gerek Turizm Yatırımı Belgesi ve gerekse kesin tahsis koşulları 
nüdp.niyle tesisin işletmeye açılmasında süreler açısından Bakanlığımıza 
karşı sorumlu olan firmaların, yukanda arz edilen nedenlerle zaman 
z.'.man ortaklık değişimi talepleri olmaktadır. 

Geçmiş yıllarda edinilen tecrübelerden, firmaların içinde 
bulundukları çeşitli finansman sıkıntıları, körfez krizinin.getirdiği ve 
günümüze kadar sarkan olumsuz etkileri, ulusal ekonomimizin başlıca 
sorunlarından birisi olan iç kaynak yetersizliği gibi nedenlerle yukarıda 
belirtilen tahsis'amaçları gözönünde bulundurularak, yerli ve yabancı 
sermayenin "hisse devri" taleplerinin Bakanlığımızca incelenmesi ve 
değerlendirilmesinin aşağıdaki kriterlere göre yapılmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

1 .Halen uygulanmakta olan "Ön izin verilen özel ve/veya tüzel 
kişilerin, kurulacak Anonim Şirketteki hissesi & 51'in altına 
düşmeyecektir" hükmünün devam ettirilmesi, bu hususta taviz. 
verilmemesi, 
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2.Kesin tahsis aşamasında bulunan firmaların hisse devri ile 

i lg i l i talepleri; 

Kesin tahsis tarihinden itibaren İnşaatlarının f i i l i 
gerçekleşmesi % ,15*e (Firmanın Bakanlığımızda bulunan kesin teminat 

•mektubunun~çözülmesroram)~kadar~t'amarnlana'n~yö 
%49'a kadar, 

- Yatırımın f i i l i gerçekleşmesi SI5' i aştığında (Kesin tahsis 
Teminat Mektubunun iadesinden sonra) S>60*a kadar, 

- Yatırımın kaba inşaatının bitiminde %7'5'e kadar, 

-Yatırımın, tefriş hariç inşaat, teçhizat ve tesisatının 
tamamlanmasından sonra £35'e kadar, 

-Tur izm İş letmesi Belgesi alan yatırımcıların taleplerinin 
ise gerekli bilgi ve belgelerle başvurması halinde ise SlOO'e kadar, 

devrinin uygun görülmesi hususunu Olurlarınıza arz ederim 

/ 

Seyhun ÖRS 
Genel Müdür 

UYGUN GÖRÜŞLE ARZ ULUNUR 

' 2 & / & 1 9 9 2 
Tankut ÜNAL 
Müsteşar Yardımcısı 

?».,'J/1992 
Korel GÖYMEN 

Jlüsteşar. 

"i £ 
OLUR 

L W 1 9 9 2 
Abdülkadir ATEŞ 

Bakan 

2l/5./1992Dâ.Bşk. 
2->L/.<?./l992Gn.Md.Yrd. 

:H.AKAR İ Q L 
:G.ERTAŞ <^\ 
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• TC- SU- 31 
TURİZM BAKANLIĞI ' J < -

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

A N K A RA 

./Jf../l2.../199/; 

SAYI : B.17.HI<M0...00,OÖvOÖ /. 1$/? ' ' ^ ' ^ 
KONU': 

T.C. 
TÜRKİYE BUYİİK MÎLLET MECLİSİ BAŞ<ANLIĞI 

(9\k) ESAS NUMARALI 
SORUŞTURMA KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 10.12.1996 Tarih ve 9M59 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız gereğince Sayın Özer Uçuran ÇİLLER.'in hisse sahibi 
olduğu Aytaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. hakkında sorulan suallerle 
ilgili olarak gerekli inceleme yapılmıştır. 

AYTAŞ TURİZM YAT. ve İŞL^ A.Ş. : 
a) Bakanlığımızca Ön İzin hükümlerini yerine getirerek 25.06.1992 

tarihinde 18 yatak kapasiteli F&nsiyon turizm Yatırım Belgesi alan 'firmaya 
23.07.1992 tarihinde kesin Tahsis işlemleri yapılmıştır. 

b) Firmanın, Kesin Tah^i* y^p1 ldlğı__tarihte, Antalya Valiliğince Bakanlığ
ımıza 27.O3.i992 tarih ve 1^87 sayılı yazısı ile bildirilen sermaye mülkiyet 
yapısı aşağıda verilmiştir. . ~~~ -

Ortak Adı 
H. Kemal KINAY 
A. Reşit KINAY 
İhsan ATAÖV 
İrfan AKTAŞ 
A. IJandi DURMAZ 
Mehmet ÇOLAK 
Abdurrahrmn COŞKUN 
Kerim MİRZA 
H. Ali ATEŞ 

Enver YILDIRIM 

Hisse Miktarı 
2.000 
1.300 
3.1*00 

911 
1.02U 

216 
193 
330 
U78 

m 
TOPLAM 10.000 

http://27.O3.i992
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cJ Finm_22.0lt.1993 tarihli dilekçesi (Bakanlık evrağına girişi 30.4. 1993) 
ile sahip _olduğu_hisselerin, %b8.5 oranındaki kısmının^ devrini taîeg etrnîştîr. 
Firmanın talebi, ~Öh\0^J99T'gün ve 3 numaralı Arazi Tahsis Komisyon'unda 
görüşülmüş ve Bakanlık mzteuBinin_01.10.1992 gün ve 11*26 sayılı Olurları dikka_te 
alınarak u\ 

d) Firtm hisse devri ile ilgili talebine ek olarak T.C. Antalya 2. 
Noterliğince 22. Ok. 1993 tarih ve 13390 sayı ile onaylı-Karar Def terinin suretini 
sunmuştur. 

bir hukuki sorun bulunmumktadır. 
ile devri yapılımsından dolayı, herhangi 

Bilgilerinize arz ederim. 

n 
Baha 11 in YÜCEL * 

BAKAN 

•ı 

TUrkiye Bllytlk Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 

http://Finm_22.0lt.1993
http://mzteuBinin_01.10.1992
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E K : 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
(9/4) ESAS NUMARALI SORUŞTURMA 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

24.12.1996 
Bilindiği üzere, TBMM (9/4) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığının talebi üze

rine; 

1. Marsan Marmara Holding A.Ş. 
2. Marso Gıda ve Parakende Satış Marketleri AJŞ. 
3. Aytaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.'nin 

Kanunî defterleri şirket yetkilileri tarafından, mezkur Komisyonun 19.12.1996 tarihli toplan
tısına getirilmiştir. 

Söz konusu toplantıda, adı geçen şirketlerle ilgili olarak Sayın Komisyon üyelerinin sordukla
rı hususlar mevcut defterler üzerinde incelenerek neticesi aşağıda maddeler halinde ve soru-cevap 
şeklinde sunulmuştur. 

S. YALOVA: 
Soru 1. - 1991 tarihinden itibaren Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin şirketi temsil ve ilzama 

yetkili kişilerin isimleri ve görev tarihleri. 
Cevap 1. - 12.2.1991 tarihinde Özer U. Çiller, İpek Ökten ve Ahmet Destegül çift imza ile, 

8.5.1992 Özer Çiller münferit, Ahmet Destegül'e ve İpek Ökten çift imza ile, 
14.7.1993 tarihinde Ahmet Destegül, İpek Ertin ve Yüksel Noyanoğlu çift; İpek Ertin tek im

za ile, 
5.6.1994 tarihinde Ahmet Destegül, İpek Ertin ve Yüksel Noyanoğlu çift imza ile, 

15.2.1995 tarihinde, Özer U. Çiller'e vekaleten tek başına imza yetkisi verilmiştir. Aynı tarih
te, İpek Ertin istifa etmiş ve ilk genel kurula kadar Özer U. Çiller getirilmiştir. 

15.6.1995 tarihinde yapılan genel kurulda Ahmet Destegül, Yüksel Noyanoğlu ve Şemsettin 
Doğan Oral çift imza ile yetkili kılınmıştır. 

Soru 2. - (S. KÖYMEN) Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin iştirakleri hangileridir? 

Cevap 2. - Mitaş Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne 3 hisse ile 15.000 TL. 
- Makine Kimya Sanayi A.Ş.'ne 4 hisse ile 20 000 TL. 
- Aytaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.'ne 1 000 pay 1 500 000 TL. 
- Yurt dışında GCD şirketine 925 000 ($) Dolar (o tarihteki 8 551 999 250 TL) ile iştirak et

miştir. 
Soru 3. - İstanbul Bankasına ödeme yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi şirketler yapmıştır? 
Cevap 3. - İstanbul Bankasına, herhangi bir şirket tarafından ödeme yapılmamıştır. 

Soru 4. - Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin kimlere borcu var? 
Cevap 4. - Adı geçen şirketin sene sonu bilançolarında görüldüğü üzere; 
- 1991 yılında Özer U. Çiller'e 794 169 056 TL. Marso A.Ş.'ne 1 236 974 035 TL. 
- 1992 yılında Demirbank A.Ş.'ne 2 857 000 000TL. Özer U. Çiller'e 1 463 578 886 TL. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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- 1993 yılında Özer U. Çiller'e 3 553 257 606 TL. 

- 1994 yılında Özer U. Çiller'e 6 439 853 475 TL. 

- 1995 senesinde Özer U. Çiller'e 9 396 706 309 TL. borçlu olduğu anlaşılmıştır. 
Soru 5. - Özer U. Çiller'in Marsan'dan alacağı? 
Cevap 5 
- 1991 yılında 794 169 056 TL. 

- 1992 yılında 1 463 578 886 TL. 

- 1993 yılında 3 553 257 606 TL. 
- 1994 yılında 6 439 553 475 TL. 
- 1995 yılında 9 396 706 309 TL? 
alacağı olduğu tespit edilmiştir. 
Soru 6. - Marsan Marmara Holding A.Ş. nerelerden kredi aldı? 
Cevap 6. - 1992 yılında Demirbank A.Ş.'den 2 857 000 000 TL. kredi almıştır. 
Soru 7. -Mitaş Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Tic. A.Ş.'nin kar-zarar ve sermaye iştiraki? 
Cevap 7. - Mitaş A.Ş.'nin defterleri getirilmediği için bu soruya şirket yetkililerince cevap 

verilememiştir. 
S. ULUĞBAY : 
Soru 8. - Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin iştiraklerinin Jcâr dağıtımı ve miktarı? 
Cevap 8. - Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin iştiraklerinin herhangi bir kâr dağıtımı yapma

dıkları anlaşılmıştır. 
Soru 9. - Ortaklar Carî Hesabının Hareketleri? 
Cevap 9. - Hesap dönemi itibariyle Özer U. Çiller'in 1991 yılında 794 169 056 TL. 
- 1992 yılında 1 463 578 886 TL. 
- 1993 yılında 3 553 257 606 TL. 
-1994 yılında 6 439 553 475 TL. -
- 1995 yılında 9 396 706 309 TL. 
Marsan A.Ş.'den ortak sıfatıyla alacaklı olduğu anlaşılmıştır. 
Soru 10. - Şirket hisse satışlarında değer tespiti ve satış bedelleri nasıl yapılmıştır? 
Cevap 10. - Marso A.Ş.'nin hisse devri; Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin portföyünde bu

lunan Marso A.Ş. hisselerini, 13.9.1993 tarihinde Zafer Pala'ya 9 799 965 000 TL. bedelle satmış
tır. Ayrıca, söz konusu tarih itibariyle S. Tansu Çiller, sahip olduğu Marso Gıda A.Ş.'nin hisse
lerini 1 099 995 000 TL. ve Özer U. Çiller'in sahip olduğu Marso Gıda A.Ş.'nin hisselerini 1 099 
995 000 TL. mukabilinde Zafer Pala'ya devretmiştir. 

Diğer şirketlerin hisse devirleri ise, nominal değerleri üzerinden devredilmiştir. 
Soru 11. - Marsan Marmara Holding A.Ş. tarafından alınan Markim Kimya A.Ş.'nin hissele

rini kaça almıştır? 
Cevap 1 1 . - Markim A.Ş. tasfiye halinde bir şirket olup; hisseleri nominal değer üzerinde dev

redildiği belirtilmiştir. Adı geçen şirketin defterleri Komisyona getirilmediğinden bu bilgileri def
ter kayıtlarıyla karşılaştırma imkânı olmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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Soru 12. - Şirketin kâr dağıtımı? 
Cevap 12. - Adı geçen şirketlerin hiç birisi ortaklara kâr dağıtmamıştır. 

Soru 13. - Özer U. Çiller'in şirketlere verdiği borçlarla mal bildirimini karşılaştırınız? 
Cevap 13. - Özer U. Çiller'in; 
- 1991 hesap yılı itibariyle 794 169 056 TL. 
- 1992 hesap yılı itibariyle 1 463 578 886 TL. 
- 1993 hesap yılı itibariyle 3 553 257 606 TL. 
- 1994 hesap yılı itibariyle 6 439 553 475 TL. 
- 1995 hesap yılı itibariyle 9 396 706 309 TL. 
Marsan A.Ş.'ne borç vermiş olduğu anlaşılmaktadır. ' • ' . - . 
15.5.1996 tarihi itibariyle Aytaş A.Ş.'ne 17 000 000 000 TL. 
28.8.1996 tarihinde 11 000 000 000 TL. 
1.11.1996 tarihinde 10000 000 000 TL. 
Toplam olarak verilen borç 38 000 000 000 TL. dir. 
Aytaş Turizm A.Ş.'ne borç verdiği 30 Kasım 1996 tarihli Muavin Defter kayıtlarından anla

şılmaktadır. 
- 24.1.1995 tarihli mal bildiriminde, 7 283 532 0% TL. Marsan A.Ş.'ne cari hesap senetsiz 

borç, 
- 15.5.1995 tarihli mal bildiriminde, Marsan A.Ş.'ne 8 237 000 000 TL. senetsiz cari hesap, 
- 15.5.1996 tarihli mal bildiriminde Marsan A.Ş.'ne 13 619 692 076 TL. senetsiz cari hesap, 
Mitaş A.Ş.'ne 141 858 000 TL. senetsiz cari hesap, 
Aytaş A.Ş'ne 17 000000 000 TL. senetsiz cari hesap, 
şeklinde Özer U. Çiller'in alacağı olduğu belirtilmiştir. 
S. ULUĞBAY 
Soru 14. - İhsan Ataöv'ün Aytaş A.Ş.'deki hisselerinin ne zaman devredildiği, değeri ve ka

yıtlara geçirilip geçirilmediği, 
Cevap 14. - Turizm Bakanlığının 28 Mart 1996 tarih, 350-1604-9492 sayılı yazıları ile veri

len izin üzerine 24.4.1996 tarihinde yapılan genel kurul kararı ile onaylanarak İhsan Ataöv'ün 3 
400 adet hissesi (3 400 000 TL.) Özer U. Çiller'e devredilmiştir. 

Soru 15. -Aytaş A.Ş.'ne yapılan harcamalar (yatırım ve demirbaş) ve kaynakları nelerdir? 
Cevap 15. - Beldibi Çifte Çeşmeler 108 ada 1 parsel pansiyon inşaatı. 
YATIRIM 1994-1995: 
İ994'te toplam 1 386 231 816 TL. 
1995 yılında (1994 dahil) 9 025 132 349 TL. 
31.12.1994 tarihli envanter defteri kayıtları gereğince tespit yapılmıştır. 
Kaynak, Ortak İrfan Aktaş tarafından karşılanmıştır. 
DEMİRBAŞLAR: 
1994 22 459 948 TL. 
1995 (1994 dahil) toplam 33 842 062 TL. 
Kaynak: Nihat Günata (Taşeron firma olarak harcamaları yapmış ve halen sürdürüyor) 
31.12.1995 yılı envanter defteri kayıtları gereğince tespit yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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AYTAŞ A.Ş.'NİN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİLER : 

- 1991 Halil Kemal Kınay 

İrfan Aktaş 

İhsan Ataöv 

-1992 yılı ayni kişiler 

- 1993 sadece İhsan Ataöv ayrılmış ve yerine Ali Reşit Kınay gelmiştir. 

- 1993 Hüseyin Yazıcı 

İpek Ertin 

Yüksel Noyanoğlu 
Şemsettin Doğan Oral 
1994 yılı ayni kişiler 
1995 yılı ayni şahıslar 
1996 yılında İpek Ertin'in yerine Ahmet Destegül girmiştir. 
S. ERGÜL 
Soru 16. - Aytaş A.Ş.'nin hisse miktarları, değişimi ve iştirakleri? 

Cevap 16. - 1991 yılı 
İhsan Ataöv 
Halil Kemal Kınay 
Ali Reşit Kınay 

İrfan Aktaş 
Mehmet Çolak 
Ahmet Hamdi Durmaz 

Abdurrahman Coşkun 
Kerim Mirza 

Enver Yıldırım 

Hasan Ali Aktaş 
1992 yılı 1991 yılı ile aynıdır. 
1993 yılındaki değişiklikler: 
Halil Kemal Kınay 
Ali Reşit Kınay 
Ahmet Hamdi Durmaz 

Kerim Mirza 
Abdurrahman Coşkun 

TOPLAM 

Hisse Durumu . 

3 400 Adet 
2 000 Adet 
1 300 Adet 

911 Adet 
216 Adet 

1024 Adet 

193 Adet 
330 Adet 

148 Adet 

478 Adet 

2 000 Hisse 
1 300 Hisse 
1 024 Hisse 

330 Hisse 

193 Hisse 

4 847 

Tutarı 
3 400 000 
2 000 000 
1 300 000 

911 000 
216 000 

1 024 000 
193 000 
330 000 

148 000 
478 000 

Hissenin tamamı Özer U. Çiller'e devredilmiş olup; aynı gün Özer U. Çiller 1 500 hisseyi 
Marsan Marmara Holding A.Ş.'ne 1 500 hisseyi de Mitaş Milletlerarası Yap. Tah. A.Ş.'ne devret
miş ve kendisinde 1 847 hisse kalmıştır.-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 
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1994-1995 yılı son durumun aynısıdır. 
Sadece, 1994 yılında 5 hisse Hüseyin Yazıcı'ya, 5 hisse de S. Doğan Oral'a rehnetmiştir. Bun

ların yönetime girmeleri için, 

1996 yılı: 
İhsan Ataöv 3 400 hissesini, 
Mehmet Çolak 216 hissesini, 
İrfan Aktaş 911 hissesini, 
Özer U. Çiller'e devretmiştir. 
20.12.1996 tarihinden Turizm Bakanlığına gelen talimat gereği devir işlemi kesinleşecektir. 

Yapılmış bulunan tüm hisse devirleri, şirket hisselerinin itibarî değeri olan 1 000 TL. üzerin
den yapıldığı anlaşılmıştır. 

Aytaş A.Ş.'nin iştirakleri yoktur. / 
İş bu soru cevap şeklindeki çalışma notumuzda yer almayan Sayın Komisyon üyelerinin sual

leri; diğer uzman arkadaşlarımız tarafından incelenerek cevaplandırılmıştır. 
Bilgi ve tensiplerinize arz olunur. 

Hazbetullah Akyüz Hacı Duran Gökkaya 
Başmüfettiş Başmüfettiş 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SABRİ ERGÜL'ÜN MUHALEFET ŞERHİ 

Eski Başbakan Bayan Tansu Çiller'in "Yasaya ve Genel Ahlaka Aykırı Mal Edinmediği ve Dola
yısıyla Yüce Divana Şevkine Gerbk Olmadığı Yönündeki Soruşturma Komisyonunun 7/8 Oranın

daki Çoğunluk Kararına Karşıoy Gerekçesidir. 

1. Refah Partisi Erzurum Milletvekili Lütfi Esengün ve 62 arkadaşının muhalefette bulunduk
ları dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 26.4.1996 tarihinde verdikleri ve eski 
Başbakan Tansu Çiller'in yasaya ve genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle, görevini kö
tüye kullandığı ve eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasasının 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddi
asıyla, hakkında Meclis Soruşturması açılması istemli önergesinin TBMM'nin 5.6.1996 tarihli otu
rumunda DYP Milletvekilleri hariç RP, ANAP, DSP ve CHP milletvekillerinin oylarıyla kabul 
edilmesi üzerine kurulan TBMM Soruşturma Komisyonumuz, "9/4 Esas Numaralı Soruşturma Ko
misyonu" adı ile göreve başlamıştır. 

2. Anayasamızın 100 üncü ve Meclis İçtüzüğünün 107 nci ile 113 üncü maddelerine göre 
oluşturulan ve TBMM adına görev yapan soruşturma komisyonları Anayasamızda belirlenen yasa
ma, yürütme ve yargı organlarının görev ve yetkilerinden bir kısmını; hem yasama, hem yürütme 
ve hem de yargı organlarının yetkilerini, konusuna uygun olarak kullanabilen, Türkiye Cumhuri
yetinde var olan en yetkili bir organdır; soruşturma komisyonlarının ulaşamayacağı, elde edemeye
ceği bilgi ve bejge ile Başbakan ve Bakanlar dahil ifadesine başvuramayacağı kişi yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213) 
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3. TBMM İçtüzüğüne göre soruşturma komisyonumuzun oluşturulması süreci içerisinde, so
ruşturma önergesini veren Refah Partisi, Doğru Yol Partisi ile Refahyol koalisyonunu kurmuş, Re
fah Partisi İktidar ve Erbakan da Başbakan olmuştur. 

Komisyonun 5 Refah Partili, 3 Doğru Yol Partili, 4 Anavatan Partili, 2 Demokratik Sol Parti
li ve 1 CHP'li olmak üzere 15 milletvekilinden oluşan yapısı içinde, 5 RP'li, 3 DYP'li olmak üze
re 8 üyesi Refahyol iktidarına, 7 üyesi de muhalefet partilerine mensup hale gelmiştir. 

RP + DYP = 8 ve ANAP + DSP + CHP = 7 üye yapısı nedeniyle komisyondaki 8 oyluk ço
ğunluk sayısı iktidara, 7 oyluk azınlık asıyısı muhalefete ait olma hali, daha Komisyon Başkanlık 
Divanı seçimlerinde kendini göstermiş ve Komisyon Başkanlığına RP'li Naci Terzi ve Başkanve-
killiğine DYP'li Mahmut Yılbaş, Sözcülüğe RP'li Suat Pamukçu ve Kâtipliğe ise DYP'li Osman 
Çilsal 8/7 formülü ile getirilmişler; suçlayan RP ile suçlanan Tansu Çiller'in DYP'si komisyon yö
netimine egemen olmuşlardır. 

4. TBMM İçtüzüğüne göre komisyon toplantılarını açan, yöneten, kapatan ve alınan kararla
rı yürüten Başkan ve Başkanlık Divanı tamamıyla RP+ DYP'nin eline geçmiş ve muhalefete men
sup üyeler komisyon yönetiminde, kararların yürütülmesinde, yazışmaların yapılmasında, devre dı
şı bırakılmışlardır. Oysa teammül, komisyonun oluşumunda olduğu gibi Başkanlık Divanının da 
partilerin milletvekili sayıları dikkate alınarak oluşturulması şeklindedir. 

TBMM'nin teammülüne uyulmamıştır. "Komisyona başkan yoksa başkanvekili ve oda yoksa 
sözcü üye Başkanlık eder" İçtüzük hükmü nedeniyle komisyonun toplanabilmesi ancak RP + 
DYP'nin fiili egemenliğine geçmiştir. RP'li Başkan Naci Terzi Komisyonu istediği zaman topla
mış, istediği zaman toplantıyı kapatmıştır. Başkanlık Divanının toplantıyı yönetecek başkan, baş
kanvekili ve sözcü üyesi RP ve DYP'nin elinde olduğundan, muhalefte mensup milletvekillerinin 
komisyonu toplayabilmesi, İçtüzük gereğince olanaksız hale gelmiştir; komisyon hukuken ve fiilen 
RP ve DYP'nin egemenliğine geçmiştir. 

5. Bu durum Komisyon görüşmelerinde, ve kararlarında da kendini göstermiş ve daha ilk top
lantıdan itibaren 8/7 formülü işletilerek, Komisyonun Anayasal ve İçtüzüksel yetkileri hukuka ay
kırı şekilde fiilen kısıtlanmış, soruşturulacak, bilgi ve belge toplanacak hususlar sınırlı tutul
muştur. 

Anayasamıza göre, Soruşturma Komisyonu, Bayan Tansu Çiller'in Bakanlık ve Başbakanlık 
görevi yaptığı 1991 ve 1996 yıllarında, bu sıfatları nedeniyle görevini kötüye kullanarak, yasaya ve 
genel ahlaka aykırı şekilde mal edinip, edinmediğini soruşturacaktır. Evet bu böyledir; Komisyo
numuzda 1991-1996 tarihleri arasında sözkonusu suiistimaller için soruşturma yapacak ve suç var 
ise, bu suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanmak üzere Yüce Divana şevkini TBMM Genel Ku
rulundan bir rapor ile isteyebilecektir. 

Ama 1991-1996 tarihleri arasında yasaya ve genel ahlaka aykırı şekilde haksız mal edinip 
edinmediğinin sağlıklı olarak tespiti için, bakan ve başbakan olarak görev yaptığı 1991 ile 1996 ta
rihleri öncesi ve sonrasına ait olaylar, durumlar ve işlemlerinde; mal varlığındaki hareketlerin, gir
di ve çıktılar ile 1991 öncesi ile ve 1996 sonrası ile ilintisi illiyet bağlı bulunan, devam eden husus
ların da araştırılması gerekir iken, 

Örneğin; Bayan Tansu Çiller'in 21.2.1995 tarihinde vefat eden merhume anneleri Muazzez 
Çiller'den miras kaldığını beyan ettiği, Türkiye ölçülerine göre ve merhumenin bilinen durumuna 
göre, muazzam sayılabilecek mirasın, merhume taraından bırakılıp, bırakılmayacağının, Tansu Çil
ler'in beyanının doğru olup, olmadığının, merhumenin halkımızın deyimi ile "evde, yasdık altın
da" sakladığı ifade edilen 570 000 Amerikan Doları, 690 000 Alman Markı, 880 adet Cumhuriyet 
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altını biriktirecek gelir getirici bir ticarî, smayi işletmesi, işi, faaliyeti bulunup bulunmadığının 
1991 yılı öncesine gidilerek soruşturulması, vergi dairelerinden hangi gelir getirici faaliyet ve işi 
yaptığının sorulması; yine aynı şekilde Çiller ailesinin mal varlığındaki olağanüstü artışların söz 
konusu olduğu 1991 öncesi döneme ait ve Bay Özer Uçuran Çiller'in İstanbul Bankası Genel Mü
dürlüğü görevini suiistimal ederek ve kendi annesi, eşi ve yakınlarının ortağı olduğu şirketlere usul
süz krediler vererek, İstanbul Bankasının batmasına ve daha sonra T.C. Ziraat Bankasına borçlan 
ile devredilen bu banka ve bankanın özel emekli sandığı nedeniyle hazinenin bugünkü değerlerle 
70 trilyon TL.'sı zarara uğramasına neden olduğu ve bu yüzden Özer Uçuran Çiller aleyhine açıl
mış bulunan amme ceza davaları ile hukukî tazminat -alacak davalarına ait dosyaların ve özellikle 
olay, davalar 1991 yılı öncesine ait olmakla birlikte, Özer Uçuran Çiller hakkındaki ceza davaları 
"zaman aşımı"na sokularak düşmüşte olsa, Hazinenin Özer Uçuran Çiller aleyhindeki alacak dava
ları 1991 yılı sonrasında devam ederken, Tansu Çiller'in bakan ve başbakan olduğu tarihlerde, ala
cak davalarının Hazine adına davacı T.C. Ziraat Bankasının, borçlu olan davalı Özer Uçuran Çil
ler ile "sulh" ettiği ve Özer Uçuran Çiller'den Hazineyi uğrattığı zarar karşılığı olarak bir miktar 
para aldığı ve özer Uçuran Çiller'in ödediği ve bu Hazine zararına oranla az, cüzi paranın Tansu 
Çiler'in mal varlığının soruşturulduğu dönem olan 1991 ile 1996 tarihleri arasında Çiller'lerin mal 
varlığından ödenmiş olduğu, çıktığı dikkate alınarak ve ödenen bu paranın kaynağının belirlenme
sinin Komisyonumuzun yapması gereken bir görev olduğu gözetilerek, Komisyonumuzun batık İs
tanbul Bankası ile ilgili dava dosyalarını celbi, incelemesi ve Çiller'in 1991-1996 yıllarına ait mal 
bildirimlerinde gösterilmeyen bu "sulh" etme karşılığı ödenen para saptanmalı ve bunun kaynağı
nı Çiller'lerden sormalı idi. 

6. Yine benzer nedenlerle Komisyonumuz, 1991 ila 1996 sonrası dönemi, Tansu Çiller'in 
Başbakanlıktan ayrılmasından bugüne kadarki dönemi kapsayan tarihler arasındaki malvarlığı gi
riş ve çıkışını, Tansu Çiller'den soruşturma başlattıktan sonraki durumu gösterir yeni bir mal bil
dirimi isteyerek saptamak, Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra malvarlığında devam eden artışların 
kaynağının İ991 ila 1996 dönemine ait olup olmadığını, haksız mal edinip edinmediğini araştırma
lı idi. 

Bayan Tansu Çiller'in 1991 ila 1996 tarihleri arasında, Bakan ve Başbakanlık yaptığı dönem
de "görevini kötüye kullanıp, kullanmadığı, haksız mal edinip edinmediği" kendisinin, eşinin ve de 
her ikisinin ortak bulundukları ve çoğunluk hisselerine sahip oldukları şirketlerin 1991 öncesi ve 
1996 sonrası durumlarının, mal varlıklarına giriş ve çıkışların araştırılması ile mümkün olabilirdi. 

Bütün bunlar ve ileride değinilecek olan benzeri hususlar, Komisyon çoğunluğunu oluşturan 
iktidar partilerine mensup 8 üyenin oylarıyla ve Başkan Naci Terzi'nin fiilî tutumuyla soruşturma 
kapsamı dışında tutulmuş, 1991-1996 öncesi ve sonrasına ait hiçbir bilgi ve belge; 1991-1996 ta
rihleri arasında, Tansu Çiller'in Bakanlık ve Başbakanlık yaptığı dönemdeki mal varlığına ilişkin 
ve bu dönemle illiyet bağları olan, olması gereken hususlar, işlemler araştırılmamıştır. 

Şimdiye kadar Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller'in bizzat kendilerinin ve yakın akrabaları
nın ortak oldukları 17 şirket kurmuş ve yönetmiş bulundukları Komisyonumuza gelen belgelerden 
anlaşılmıştır. 

7. Halen Tansu Çiller ile Özer Çiller'in gerçek kişi olarak çoğunluk hisselerine sahip bulun
dukları birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yedisi de Türkiye'de olmak üzere bilinen 8 şir
ketleri, holdingleri olduğu saptanmıştır. 

Tansu Çiller'e ait ve TBMM Başkanlığına verdikleri "Mal Bildirimleri" incelendiğinde görül
müştür ki, bu şirketlerden bir kısmı mal bildiriminde gösterilmemiş ve gösterilenlerden bir kısmı
nın da mevcut hisseleri gerçeğe aykırı beyan edilmiştir. 
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Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller'in hisselerinin % 99.99'una sahip oldukları Marsan Marmara 
Holding Anonim Şirketi, Çiller'lerin ana şirketleri olup, bu Holding'in ortaklık ilişkisi dolayısıyla 
Çiller'le ortaklık ilişkisi bulunan diğer bazı şirketler de mevcuttur. 

Bay ve Bayan Çiller'ler, mal bildiriminde bu Marsan Holding A.Ş.'yi beyan etmişler ve bura
daki ortaklık hisse ve bedelini nominal değeri ile göstermişlerdir. 

Yıllar itibariyle verilen mal bildirimlerinde Marsan Holding hisseleri ve bedelleri hep aynı kal
mıştır. Bu bir bakıma mevzuata şeklen uygundur. 

Çiller'lerin % 99.99 oranında sahip oldukları Marsan Holding A.Ş. bu arada tüzelkişilik ola
rak sahip olduğu şirketler kurmuş, satınalmış satmış, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüzelkişilik 
olarak sermayesinin % 100'üne sahip olacak şekilde GCD Firmasını satınalmış, gayrimenkul, mal, 
yat almış; neticede Marsan Holding A.Ş.'nin % 99.99'una gerçek kişi olarak sahip bulunan Tansu 
ve Özer Çiller'in mal varlıkları artmış ve bunlara hep' ayrı bir tüzelkişilik olarak görünen Marsan 
Holding A.Ş. sahip görünmüştür. 

Bu ilk bakışta mevzuata uygun ve normal gibi gözükse de sahip olunan şirket üzerinden edi
nilen, kayıtlarda şirkete ait görünen ama esasında, Çiller'lere ait olan mallar, yeni şirketler ve bu 
arada Amerika Birleşik Devletleri'nde % 100'ü satınalınan GCD firması ve GCD firması üstüne 
alınan gayrimenkuller mal bildiriminde yer almamış ve asasen Tansu ve Özer Uçuran Çiller'lerin 
mal varlıklarında muazzam artışlar kayıtlarda görünmemiş ve gizlenebilmiştir. 

Tansu ve Özer Uçuran Çiller'in sahip oldukları diğer şirketler içinde, gerek mal bildirimlerin
de ve gerekse şirketler yoluyla mal edinmede de durum aynıdır. 

Mal bildirimlerinde hisse ve bedelleri aynı görünen şirketlerin mal varlıkları, hem de kâr et
medikleri halde artmakta, dolayısıyla Çiller'lerin mal varlıkları artmakta; Çiller'ler ve özellikle 
Özer Uçuran Çiller bu şirketleri şahsen finanse etmekte, borç para vermekte ama bunların hiçbiri
si mal bildirimlerinde gösterilmemekte ve mal bildirimlerinde hep Çiller'lerin aynı hisse ve nomi
nal değerlere sahip oldukları görünmektedir. İlginçtir ki, ekonomi profesörü ve ekonomiyi iyi bil
diği iddiası ile siyasete atılan ve 3 yıl içinde Türkiye Başbakanı olan Tansu Çiller'in sahipi olduğu 
tüm şirketler zarar etmişler, vergi ödememişlerdir. 

8. Bay ve Bayan Çiller'lerin sahip oldukları bu durumdaki şirketlerin ve Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki GCD firmasının muhasebe ve karar defterlerinin, gayrimenkul kayıtlarının Ko
misyonumuza celbi ile incelenmesi, şirketler eliyle edinilen mal varlıklarının, menkul değerlerin, 
borç alacak, kredi, kâr/zarar durumlarının tespiti istekleri hep 8/7 formülü işletilerek, çoğunluk oyu 
8 oya sahip RP + DYP milletvekillerince engellenmiş, muhalefet partilerine mensup milletvekille
rinin büyük uğraşları sonucu sadece 3 şirkete ait bazı defterler Komisyonumuza getirilebilmişse de, 
defterler, getiren şirket yetkililerince Komisyonumuza teslim edilmemiş, verilmemiş; defterlerin 
Komisyona verilmeyeceği, teslim edilmeyeceği, her yerine bakılamayacağı ve örnek alınamayaca
ğı; sorulacak hususlara defterleri getiren ve başında bekleyen şirket yetkililerince cevap verileceği, 
şirket yetkililerince uygun görülen yerlerinin gösterileceği, ama örnek verilmeyeceği, Komisyonu
muza hitaben yazılan şirket cevabî yazılarında açıkça bildirilmiş; uygulamada aynen şirketlerin bil
dirdiği gibi olmuş, defterlerin her yerini görmek ve suret almak ve de defterleri Komisyonda hıf-
setmek mümkün olmamış, onlarca defter 2 gün ve toplam 8-10 saat Komisyona getirilmiş, getiren 
şirket yetkilileri başında beklemiş, defterleri Komisyona vermemişler ve getirip götürmüşlerdir. 

Maalesef herşeyden önce TBMM'ne saygısızlık ve onun adına görev yapan Soruşturma Ko
misyonumuza hakaret sayılacak bu davranışlar ve uygulama, bir ilçedeki vergi memurunun bile 
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vergi incelemesi, denetimi için alıp, elkoyabildiği türden olan defterleri Komisyonumuzun teslim 
alamaması, gereği gibi görüp inceleyerek, suret çıkartamaması vahim durumu, 8/7 formülü uygu
lanarak ve Komisyon Başkanı Naci Terzi'nin Komisyon tutanaklarına da geçen "Komisyon üyele
ri defterlerin her yerine bakamaz, suret alamaz" sözleri Ve fiili tutum ile gerçekleştirilebilmiştir. 

9. Amerika Birleşik devletleri'nde kurulu ve Çiller'lerin % 99.99 hissesine sahip oldukları 
Marsan Holding A.Ş.'nin % 100 hissesine sahip bulunduğu, sonuçta Çiller'lerin mal varlıkları için
de yer alan ve Özer Uçuran Çiller'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı GCD firmasının defter
leri, gayrimenkul kayıtları, Türkiye'den transfer edilen dövizlere dair şirket kayıtları, banka bilgi
leri, borç alacak,.kredi kayıt ve belgelerinin onaylı birer örneklerinin Komisyonumuza getirilmesi 
talepleri de yine 8/7 formülü işletilerek çoğunluk oyuna sahip RP ve DYP'li üyelerce önlenmiştir, 
red edilmiştir. 

Komisyonun Genel Kurula sunacağı raporda yer alan bütün hususlarda, bunlara ait belgelerin 
asıllarının veya onaylı örneklerinin rapor ekinde yer alması, raporla birlikte Genel Kurula; Genel 
Kurulun Yüce Divana sevk kararı vermesi halinde ise, suç oluşturan bu belgelerin dizi pusulasına 
bağlanarak Yüce Divana gönderilmesi Anayasa hükmü olmasına rağmen buna uyulmamış ve def
terlerden örnek, suret alınamamıştır. 

10. Komisyon tutanaklarında görüleceği üzere Çiller'lerin Amerika Birleşik Devletlerinde % 
100 hissesine sahip oldukları GCD Firmasının Amerika'da edindiği gayrimenkul mallar ile bu fir
manın sermaye miktarı, ortaklar borç alacak durumu, ABD (Amerika Birleşik devletleri) de kredi 
alıp almadığı, Türkiye'den bu şirkete gerek sermaye transferi ve gerekse diğer isimler altında ya
pılan döviz transferlerine ve bu firmanın kâr, zarar ve de vergi durumuna ilişkin muhalefet millet
vekillerinin talepleri işleme konmamış, 8/7 formülü ile, bu bilgi ve belgelerin ABD'den celbi ön
lenmiştir. 

Israrlı talepler sonucu kısıtlı da olsa bazı bilgilerin GCD Firmasının sahibi ve Yönetim Kuru
lu Başkanı, Özer Uçuran Çiller'den sorulmasına karar verilmiş, kararı uygulama durumundaki Baş
kan Naci Terzi'nin imzaladığı, istenen hususları tam olarak ihtiva etmeyen Komisyon yazısına, 
esas bilgi sahibi, sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla cevap vermesi gereken Özer Uçuran 
Çiller, Komisyonun istediği bilgi ve belgelerle ilgili cevaplan bizzat verme yerine, bunu A'm'eri-
ka'daki şirketlerini, gayrimenkullerini idare eden, rum asıllı kâhyalarının beyanlarını, cevap diye 
Komisyonumuza göndermişlerdir ki, bu cevaplarda tahrifatlar yapıldığı, evrakların gizlendiği, NO
TER işlemlerinde usulsüzlükler olduğu, tercüme yolsuzlukları bulunduğu saptanmıştır. 

Bu tahrif edilen belgelerin, NOTER işlemlerinin esas ve aslını teşkil eden belgelerin Komis
yonumuza celbi ve kaynağından, ABD'den ve Noter'den sorulması talepleri işleme konmamış, 8/7 
formülü ile red edilmiştir. 

11. Burada belirtmek gerekir ki, gerek Tansu Çiller ve gerekse Özer Uçuran Çiller, hem daha 
önce TBMM Mal Varlıklarını Araştırma Komisyonu'na hemde Soruşturma Komisyonu'muzun 
sorduğu hususlara direk ve kendi imzalan ile yanıt vermekten özenle kaçınmışlar, imzalan ile bil
gi ve belge vermenin riskli olduğunu ve bu kadar karışık ve şaibeli mal varlıkları ile bilgi ve bel
gelerin kendi imzaları ile beyanı, bildirilmesi halinde ayrıca yeni çelişkiler, izahı gereken durum
lar ve sorumluluklar doğabileceğini, kendi imzalarına havi bilgi ve belgelerde gerçeklerle uyum 
içinde olmayan açıklamaların artı ceazi ve hukukî sorumluluklar yükleyebileceğini hesaplamış ol
malılar ki, tüm cevapların kendi imzalarını taşımaları gerektiğini bilebilecek durumda olmalarına 
rağmen, bizzat kendilerinin cevap vermelerinin gerektiğini hukuken takdir edecek durumda olma
larına rağmen, birçok yanıtı özellikle şirketlerle ilgili sorulara yanıtları o şirketin imza yctkilileri-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 



- 2 7 3 -

nin imzasıyla (kendilerine sorulmuş ve kendileri yetkili oldukları halde) beyan ederek, cevap ver-
mişlerdirki, (GCD Firmasında olduğu gibi) ilerde bu yalan yanlış beyanların sorumluluğundan kur
tulmak ve "Ne yapalım vekillerimiz, şirket yetkilileri yalan beyan etmişler, biz bilmiyoruz ve so--
rumlu değiliz" diyerek bunların doğuracağı sorumluluklardan kurtulmayı amaçlamışlardır. 

12. Tansu, Özer Uçuran ve Reşit oğulları, Mert Çiller'in Türkiye'de faaliyet gösteren 50'den 
fazla bankadan, "Döviz, nakit, vadeli, vadesiz, repo, Hazine Bonusu, Fon ve diğer namlar altında 
herhangi bir hesaplarının, bunlardan faiz, repo v.s. geliri elde edip edemediklerinin, geçmiş tarih
lerde açıp kapattıkları her türlü hesaplarda dahil hesap hareketlerinin bildirilmesi; şahsen veya or
tak oldukları şirketler eliyle kredi alıp almadıklarının Komisyon Başkanlığına iletilmesi" yolunda
ki önerge ve Komisyon kararı, Başkan Naci Terzi ve Başkan Vekili DYP'li Mahmut Yılbaş tara
fından işleme konulur iken, Bankalara yazı yazılır iken, yazılar amaca ve tüm taleplere cevap ve
recek şekilde kaleme alınmadığı gibi, ihtiyaca cevap vermez bu yazılarda, Türkiye'de faaliyet gös
teren yerli ve yabancı tüm Bankalara yazılma yerine, sadece 11 Bankaya ve bütün sorular sorul-
maksızın eksik soruları içeren yazılar yazılmış, Çiller'lerin sahip oldukları ve Bankalarda bulunan 
tüm menkul değerlerin tespiti bilinçli bir şekilde engellenmiştir. 

Bu eksik sorulu yazılarda bile, Komisyonumuzun nihayi kararını verdiği 15.1.1997 günü ge
rekli yanıtlar gelmiş değildir. 

13. Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller ile reşit oğulları Mert Çiller'in tüm gayrimenkul, menkul, 
mallar ile her türlü alacak borç ilişkilerini tüm gelir ve giderlerini, şirketler dahil tüm ayni ve nak
li giren ve çıkanlarını mal bildirimlerinde belirtmeleri yasa gereğidir. 

Gayrimenkullerin alım ve satımı değerlerinin mal bildirimlerinde, tapuda beyan edilen değer
lerden gösterilmesi; duran, elde mevcut gayrimenkullerin ise, emlak vergi beyan değerlerini o yıl -
ki miktarı ile beyan edilmesi, mal bildirimlerinde gösterilmesi esastır. 

Menkul değerlerin, giren çıkan değerlerin, borçlar ve alacakların, ortak olunan şirketlerdeki 
hisseler ile bedellerinin ise, Mal Bildirimi tarihindeki rayiç bedellerinin, getiriyle birlikte değerle
rinin değil, sahip olunduğu, işlemin yapıldığı tarihteki Nominal değerlerinin bildirilmesi esastır. 

Çiller'lerin mal varlıklarındaki hareketler, gayrimenkullerden giren çıkanlar hesaplanır iken, 
Komisyonumuzca tapu kayıtlarmdaki değerler esas alınmış; tapu kayıtlarında, tarla, bağ, zeytinlik 
vasfında görülen ama esasında bugün için imara açılarak arsa vasfını kazanan gayrimenkuller da
hil tüm gayrimenkuller tapu değerleri üzerinden hesaplanmış; ayrıca kişiler ve şirketleri ile olan 
borç alacak ilişkileri de şirketlerdeki hisse bedelleri de; Nominal değerlerden, belgelerde mevcut 
tarihlerdeki değerlerden hesaplanmıştır. İlerde mal varlığında ve özellikle şirketlerdeki alacaklarda 
bugünkü para değerleri ile küçük ve milyarlarla ifade edilen değerlerin, bugün için trilyonları ifa
de ettiği kabul edilmelidir. 

Uygulamada sıkça görüldüğü ve gayrimenkul alınırken düşük ve satar iken de düşük bedel 
göstererek, vergi kaçırma saikiyle Çiller ailesininde; tüm zamanlarda sattıkları 7 adet gayrimenku-
le karşılık, aldıkları, edindikleri 72 adet çeşitli gayri menkulün, tapuda beyan edilen değerlerinin 
değil, o tarihte, iktisap, satın alma tarihlerinde ki rayiç bedellerinin tespiti ve bunların normal be
yan edilen gelirleri ile karşılanıp karşılanamayacağının araştırılıp, hesaplanması ve bu yolla kayna
ğının yasaya ve genel ahlaka uygun kazanılıp, kazanamadığının saptanabilmesi için, gayrimenkul
lerin, örneğin, Kuşadası, Bolu ve İstanbul'da son yıllarda alınan gayrimenkullerin gerçek alım de
ğerlerinin tespiti yönünde, mahallî mahkemeler eliyle keşif ve bilirkişi incelemeleri yoluyla tespit-, 
ler yapılması ve mal bildirimlerinde arazi, arsa olarak düşük bedelle görünen araziler üzerine, ör
neğin Bolu ve Kuşadası ile Antalya Beldibi tesislerine yapılan inşaat harcamalarının bedellerinin 
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tespiti yönündeki taleplerimiz işleme konulmamış, gayrimenkul alımları ve inşaat harcamaları, ya
pılan tesis ve villalara Çiller'in mal varlıklarından çıkan değerler, Çiller'lerin beyan ettiği değerler 
kabul edilerek bu şekilde hesaplamalar yapılmıştır. 

Bu durum Çiller'lerin mal varlıklarından, gelirlerinden karşılanan, esasen beyan edilen gelir
lerinden karşılaşması gereken bu yeni gayrimenkul adımları ile inşaat harcamalarının düşük beyan 
edilen değerlerini Komisyonumuzun geçerli kabul etmesi sonucunu doğurmuş, dolayısıyla mal var
lıklarına giren değerler ile mal varlıklarından yapılan harcamaların düşük değerde kabulü sonucu
nu ve hesaplanmasını zorunlu kılmış ve de mal varlıklarına giren değerler ile çıkan değerlerin so
nucundaki fark, artı fark, daha yüksek olması gerekir iken, bu düşük değerde kalmıştır. 

Böylelikle Çiller'ler esasında gelirleri ile mütenasip olmayacak şekilde yeni gayri menkul ler 
elde etmiş ve bunların değerleri, çıkan-giren farkı daha fazla olmasına ve sonuçta buna meşru, ya
saya ve genel ahlaka uygun daha fazla gelir gösterme durumunda kalacak iken, bu nedenlerle dü
şük değerde görünen mal alım ve harcamaları için "meşru gelirleri, kaynaklan var" ve bunları kar
şılar gösterebilme imkânını elde etmişlerdir. Bütün bunlara rağmen, Çiller'lerin beyan edilen, bili
nen gelirlerinin, edindikleri mal varlıkları ve giderlerini karşılamadığı ilerde anlatılacağı şekilde 
görülecektir, 

14. Çiller'lerin Marsan Holding A. Ş. yoluyla ABD'de satın aldıkları GCD Firmasına "Serma
ye" olarak transfer ettiklerini hem Hazine ve Dış Ticaret Müseteşarlığına ve hem de Komisyonu
muza bildirdikleri 925 000 $ (Amerikan Doları)'nın esasında sermaye transferi olarak yapılmadı
ğı; Demirbank A. Ş. aracılığıyla ABD'ye gönderildiği bildirilen bu 925 000 $'in alacak olan Ame
rika'daki (lehdar) Bankalara ulaşıp ulaşmadığı tüm çabalarımıza rağmen sağlıklı bir şekilde öğre-
nilememiştir. 100 000 $; 400 000 $ ve 425 000 $'lık 3 parti halinde Amerika'ya transfer edildiği, 
sermaye transferi olarak gönderildiği bildirilen bu dövizlerin transfer işlemlerine ait belgelerin ta
mamı ne Demirbank A. Ş. ve nede Çiller'ler nede transferi yaptığı görülen Marsan Holding A. Ş. 
yetkililerince ve nede Dışişleri Bakanlığınca sorulan Amerika'daki lehdar bankalarca Komisyonu
muza gönderilmemiştir. 

Gelen belgelerden ve şirket (Marsan A.Ş.) defter kayıtlarından saptanmıştır ki, ABD'ye nasıl 
ve hangi yolla, hangi tarihte transfer edildiği belli olmayan bu 925 000 $ sermaye transferi değil
dir. Çünkü Amerika'daki GCD Firmasının halen sermayesi 100 000 $ Amerikan Dolarıdır. 100 000 
$'lık sermayeli bir şirket için 925 000 $ transferin yapılması düşünülemez bile. 

Bu durum GCD firmasının sermayesinin 100 000 $ olduğu, bizzat Marsan Holding yetkilile
rince sonradan ibraz edilen belgeler ile, ABD'nde GCD firmasınca düzenlenmiş şirkete ait vergi 
beyannamelerinin incelenmesi ile sonradan ortaya çıkmıştır. 

•_ Ortaya çıkan bu durum Özer Uçuran Çiller ve Marsan Holding A. Ş. yetkililerine tekrar soru
lup izahı istendiğinde, bu kez verilen yanıtlarda "925 000 $'in sermaye transferi olmadığı, GCD 
firmasının sermaye artırımı için gönderildiği beyan edilerek, "Sermaye Transferi" şeklindeki ilk 
beyan yine kendilerince yalanlanmıştır. 1992 yılından 1997 yılına kadar 5 yıllık süre içinde serma
ye artırımının yapılmamış olması bu son beyanında doğru ve inandırıcı bulunmaması sonucunu do
ğurmuştur. 

Kaldı ki, Çiller'lerin Marsan Holding A. Ş.'ne GCD firmasını satan Bilger Duruman, konu ile 
ilgili sorumuza verdiği yanıtta, kuruluş sermayesi olan ve sahibi bulunduğu 100 000 $'lık serma
yesinin bedelini henüz almadığını, bunu şirket sermaye artırımı işlemleri yapıldığında alacağını bil
dirmiştir. 
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Bu husus Marsan Holding A. Ş. yetkililerince de doğrulanmıştır. 

Yani GCD firmasının Çiller'lere devri için gerekli 100 000 $'da henüz satıcı Bilger Duru-
man'a ödenmemiş ve 100 000 $ sermayenin bile alımı resmen yapılmamıştır. 

Bu bir örnek bile Çiller'lerin işlerinin ve işlemlerinin ne kadar karışık, usulsüz ve dolambaçlı 
olduğunu, gerçeği gizlediklerini, doğru söylemediklerini göstermeye yeter! 

Yine kaldı ki, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla gelen ve 925 000 $'ın ABD'ye transferi ile ilgili 
olan belgeler incelendiğinde Türkiye'den transfer edildiği bildirilen 500 000 $'ının Türkiye'den 
transferle değil, Türkiye'den gelen döviz olarak değil, lehdar banka hesabına Amerika'da, Ameri
ka içinde yatırıldığı görülmüştür. Dışişleri Bakanlığı eksik bilgi ve belge göndermiş, tercüme hata
ları da yapmıştır. 

Bu hususların araştırılması, Özer Uçuran ve Tansu Çiller ile Marsan Holding A. Ş. yöneticile
rinin imzalı beyanlarıyla Komisyonumuzu bu konuda da yanıltmaya çalıştıkları, hem Türk parası
nı Koruma Kanununa, hem Türk Ticaret Kanununa ve hem de sahte, yalan bilgi ve belgelerle Türk 
Ceza Kanununa aykırı hareket ettikleri nedeniyle, 3628 sayılı Mal Bildirimi Yasasının dışında da 
suç işledikleri ve Cumhuriyet Savcılığına bu nedenlerle de haklarında ayrıca suç duyurusunda bu
lunulması yönündeki talepler, iktidar partisinin milletvekillerince, 8/7 formülü ile işleme konma
mıştır. 

Özer Uçuran Çiller ile Tansu Çiller bu yalan, sahte beyanları ile ABD yasalarına göre de suç 
işlemişlerdir. 

15. Soruşturma konusu "Haksız Mal Edinme ve Cezalarını" düzenleyen 3628 sayılı Mal Bil
dirimi Yasası, Yasaya ve genel ahlak kurallarına aykırı mal edinmelerin neler olduğunu, hangi hal
lerin ve malların "Haksız Mal Edinme" sayılacağını açıkça hükme bağlamış, belirlemiştir. 

3628 sayılı Yasanın 4 üncü maddesi aynen : "Kanuna ve genel ahlaka uygun olarak sağlandı
ğı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul 
edilmeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu kanunun uygulanmasında haksız mal 
edinme sayılır" demektedir. , 

Bu hükümle kanun, "haksız mal" kavramını, nelerin haksız mal edinme sayılacağını belirle
miş ve mal varlığındaki artışların kanuna ve genel ahlaka uygun olarak sağlandığına dair ispat kül
fetini haksız mal edinene yüklemiştir. Geliri ile mütenasip olmayan şekilde mal varlığında artış 
olan ve/veya harcamaları bulunan kişi bunların kaynağını ispat etmek ve meşru yoldan elde ettiği
ni kanıtlamak zorundadır. 

Aksi halde, kaynağını meşru yoldan elde ettiğini bizzat ispat edememe halinde, aynı yasanın 
13 üncü maddesi gereğince 3 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılacak ve 14 üncü 
madde gereğince de, haksız edinilmiş mallarına devletçe el konulacaktır! 

Komisyonumuz yukarıda açıklanan nedenlerle, iktidar partileri milletvekillerinin engelleme
leri yüzünden gerekli tüm'bilgi ve belgeleri tam olarak toplayamamışsa da, yetersiz de olsa gelen 
belgelerden Tansu Çiller'in mal varlığında geliri ile mütenasip olmayan artışların var olduğuna da
ir emare, kanıt ve diğer delillerin varlığı karşısında, bu mal varlığı artışlarını mümkün olduğunca 
belirlemek, gelir ile mal edinme bedelleri ve sosyal yaşantısı için harcadıkları (giderleri) arasında
ki farkı (artışları) hesaplayabilmek ve de mevcut belge ve Çiller'lerin yazılı beyanları arasındaki 
çelişkileri giderebilmek için; yeni gayrimenkul edinme, ortak olunan şirketlere borç para verme, şa
hıslara olan borçları ödeme, Bolu, Kuşadası ve Antalya Beldibi'nde yeni inşaatlar için harcama 
yapma, Amerika'da gayrimenkul ve GCD firmasını satın alma, Mert Çiller'e 950 milyonlik hazi-
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ne bonusu alma, armağan verme İstanbul'daki yalının bakımı ve onarımı, yatların bakım ve tadila
tı, Bilkent Villalarının, Kuşadası çiftliklerinin tefrişi, lüks ailevi yaşam, okul giderleri, hizmetçi 
uşak, aşçı vs. gibi özel personellerine ödenen ücretler, giyim kuşam gibi kamuya yansıyan sosyal 
yaşamdaki harcamaları ve benzer konulardaki hususları, Tansu Çiller'den Komisyon kararı ile sor
muş ve bunları yanıtlamak, bilgi ve belgeleri vermek üzere kendisi Komisyona davet edilmiş ise 
de, Tansu Çiller Komisyona gelmemiştir. 

Bay Özer Uçuran Çiller'in tek kuruş şahsi geliri olmayan Bay Çiller'in, yüzmilyarlarca liralık 
inşaat harcaması, ortak şirketlere borç verme, ABD'de şahsi ve GCD Firması üzerinden gayrimcn-
kuller satın alma ve benzeri harcamalarının kaynağını ispatlaması, bilgi ve belge vermesi, imzalı 
beyanları ve Komisyonumuza cevaplarında var olan çelişkileri açıklaması, Komisyonumuza gön
derdiği belgelerdeki tahrifatları, Noter belgelerinde yapılan sahtecilikleri izah etmesi ve bunun gi
bi konularda sorulacak soruları yanıtlaması için komisyonumuza çağrılması yönündeki önerileri
miz ise, yine 8/7 formülü ile işleme konmamış, reddedilmiştir. 

16. Komisyonumuza gelmeyen Tansu Çiller sorularımıza yazılı yanıt göndermiş ise de, yanıt
lar sorulan konularda doyurucu, inandırıcı olmaktan ve istenenleri yanıtlamaktan, bilgi ve belge 
vermekten çok uzaktır. 

Bir kere Tansu Çiller, Komisyonumuza bilgi ve belge vermek, açıklamalarda bulunmak zorun
da olmadığını, kerameti kendisinden menkul gerekçelerle yazıya dökerek bildirmiş; "böyle bir zo
runluluğu bulunmadığını, Komisyonumuzun yetkisi olmadığım kabul etmekle beraber, yine de her-
türlü spekülasyonu önlemek için sorularımızı yanıtladığını" ifade etmişse de, birçok önemli soru
muza rapor ekinde bulunan yazılı yanıtlarında görüleceği üzere "soru maksatlıdır, Anayasanın 38 
ve 3628 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddelerine aykırıdır; aylık giderlerimiz mevcut gelirlerimiz 
çerçevesindedir; Mert ve Berk'in giderleri yaşıtları ölçüsündedir; sorunun muhatabı ben değilim; 
Yalı, Bilkent, Kuşadası tadilat, tefriş ve onarım giderleri cüz'idir, hesap tutulmadı" şeklinde yanıt 
vermiştir. 

Bayan Çiller'in kendisine göre dayandığı Anayasanın 38 inci ve 3628 sayılı Yasanın 4 ve 5 in
ci maddelerinin soruları yanıtlamamasının gerekçesi olmayacağı açıktır. 

Bayan Çiller ile eşi Bay Özer Uçuran Çiller'in yanıtladıkları sorular ile Komisyonumuza gön
derdikleri bilgi ve belgeler, istenen, araştırılan ve mal edinmeleri ve harcamalarının kaynaklarını 
doyurucu ve inandırıcı şekilde açıklamak şöyle dursun, gelen bazı yanıt ve belgeler, yeni çelişkile
rin ortaya çıkmasına, yeni bazı hususların ilgili yerden, kaynaktan sorulmasının şart olduğuna; da
ha önceki kendi imzalı açıklama ve bildirimlerinin sağlıksız, usulsüz bulunduğuna; GCD Firması 
ile ilgili belgelerin sahte ve değiştirilmiş, eksik ve tahrifatlarla malul olduğuna karine, delil teşkil 
etmiştir. 

Bu durumların muhalefete mensup milletvekillerince tespiti ve inkâr edilemez çelişki, doğru 
olmayan bilgi ve belgelerin, tahrifatların usulsüzlüklerin ve noter sahteciliklerinin gözler önüne se
rilmesi üzerine, özellikle 14.1.1997 tarihli oturum tutanaklarında görüleceği gibi, iktidar partileri
ne mensup Komisyon üyeleri ve Komisyon Başkanı, daha 9 gün çalışma süresinin var olmasına 
rağmen, bütün engellemelere ve konuyu baştan beri kapatma gayretlerine rağmen muhalefete men
sup üyelerin, yumağın ilmiğinden tuttuklarını, gelen her belgenin ve cevabın konuyu kapatmaları
nı güçleştirdiğini görerek toplantıyı ve Komisyon çalışmalarını kesmişler ve ertesi gün 
15.1.1997'de "nihaî karar verilmek" üzere toplantıyı kapatmışlardır. 

Ama herşeye rağmen gelen bilgi ve belgeler, olayı görmek ve hukukî ve vicdanî bir karar ver
mek isteyenler için yine de yeter düzeydedir. 
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Tespitler: 

1. — Tansu çiller'in mal bildirimleri usulsüzdür, süresinde değildir, gerçeğe aykırıdır. 

1. Tansu Çiller Komisyonumuza kendi imzası ile bildirdiği ve Komisyon uzmanlarının sapta
dığı üzere, TBMM Başkanlığına; 

a) 30.11.1991, 

b) 30.9.1993, 
c) 24.1.1995, 

d) 15.5.1995 ve 
e) 15.5.1996 tarihlerinde olmak üzere 5 kez mal bildiriminde bulunmuştur. 

2. Mal bildirimlerinin tümü, 5'i de fotokopi olup, onaysızdır. Yaş, ıslak imza edilmemiş ve as
lı gibidir diye onaylanmamış fotokopilerin, fax kâğıtlarının hukuken geçerliliği, o kişiye ait oldu
ğunun kabulü; eğer o kişi inkâr ederse mümkün değildir. Tansu Çiller Komisyonumuza verdiği ce
vaplarda, "Mal bildirimlerimde beyan ettim yazılıdır, görülmektedir" yollu öyle kesin ifadeler kul
lanmaktadır ki, ve "beyan etmediği, yazılı olmadığı, görülmediği" sabittir ki, bu durum böyle bir 
endişeyi akla getirmektedir. 

3. Komisyon tutanaklarında da ayrıntısıyla yer aldığı üzere, 30.11.1991 tarihli mal bilidirimi 
esasen 3 sayfadır. 

, Aynı karekterdeki yazı makinası ile yazılmıştır, her sayfadaki imza birbirine benzer özellikler 
taşımaktadır ve "Taşınmaz Mallar".hanesinde 6 gayrimenkulu daha beyan edecek boş yer vardır. 

Bu 3 sayfaya nasıl, ne zaman ve kim veya kimler tarafından eklendiği, talebimize rağmen araş
tırılmayan ve halen de anlaşılmayan bir şekilde, 4. bir faks mesajı fotokopisi ek yapılmıştır. Bu ek
teki T. Çiller imzası diğer 3 sayfadaki imzaya benzememekte, imzada veya başka bir yerde yine ilk 
üç sayfada olduğu gibi 30.11.1991 veya herhangi bir tarih bulunmamakta ve yazı makinası yazısı
nın karekteri ilk 3 sayfadakinden çok farklı bir karakteri arzetmektedir. 

Bu ekte sadece 1 gayrimenkul beyan edilmiş olup, başka bir hanede herhangi bir beyan yok
tur. 

Oysa yukarıda belirttiğimiz gibi ilk 3 sayfalık mal bildiriminin 3 üncü sayfasında "Taşınmaz 
Mallar" hanesinde daha 6 adet gayrimenkulu beyan edebilecek yer olduğundan, bu ek 4 üncü say
fanın 1 gayrimenkul için eklenmesine, eğer mal bildirimi aynı tarihte ve birlikte 4 sayfa olarak ve
rilmiş olsa gerek yoktur. 4 üncü sayfaya tek olarak yazılan gayrimenkul 3 üncü sayfadaki "Taşın
maz Mallar" hanesindeki 6 adet boş yere yazılabilirdi. 

Bu ekleme yapıldığı anlaşılan 4 üncü sayfada atılmış, yazılmış herhangi bir tarih yoktur ama, 
dikkatli ve büyüteçle bakıldığında bu faks mesajının üzerinde "7 Mayıs 1992 Marso Gıda (Çiller'in 
şirketi) ve sayfa 2" rahatlıkla okunup, görülmektedir. 

Ve önemlisi, bu ek faks mesajı fotokopisi 4 üncü sayfada beyan edilen gayrimenkul (taşınmaz) 
Tansu ve Özer Uçuran Çiller çiftinin Amerika'da 1989 yılında 180 000 dolara aldıkları Rockville 
Mâryland'a ki evleridir. 

1992 yılı Çiller'Ierin Amerika'daki mallarının araştırılmaya, spekülasyonların yapılmaya baş
landığı yıldır. . 

Tansu Çiller'in Amerika'daki mal varlıklarını gizledikleri iddiaları dikkate alındığında, şu so
rular gündeme gelmektedir. 
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30.11.1991 tarihli ilk mal bildirimin (3 sayfalık) Arnerika'daki bu ev, 1989 yılında alınan bu 
gayrimenkul beyan edilmemiş, gizlenmiştir. Çiller'ler Arnerika'daki mal varlıklarının araştırılma
ya başlanıldığı, öğrendiklerinde bu 4 üncü sayfa bir şekilde yerine monte edilmiştir, ettirilmiştir. 

Veya ilk baştan beri 30.11.1991 tarihli ilk beyanname 4 üncü sayfasında 7 Mayıs 1992 tarihi, 
yani 30.11.1991 tarihinden sonraki bir tarihi taşıyan yazı nasıl yer alabilir? 

Bu konuya, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak veya süresinde mal bildirimi vermemek 
suçunu oluşturan bu fiili araştırma talebimizi Komisyon 8/7 çoğunluğuyla red etmiştir. 

3. Tansu Çiller, mal bildirimlerini süresinde vermemiştir. 3628 sayılı Yasanın 6 ve 7 nci mad
deleri gereğince milletvekili seçildiği her defada, bakan başbakanlığa atama ve görevden ayrılma
larında sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda, mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda, ye
niden verilmesi zorunlu olan bildirimler ya hiç verilmemiş veya süresinde verilmemiştir. 

4. Tansu Çiller Mal Bildirimlerinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuştur. 

Bazı taşınmazların, ortağı bulundukları şirketleri ve şirketlerdeki hisselerini, menkul kıymet
lerini; borç ve alacaklarını, gerçeğe aykırı şekilde ya hiç beyan etmemiştir, ya da eksik beyan et
miştir. 

a) Amerika'da 1989 yılında 180 000 $ alınan ve Rockville Maryland in Inman Circle'da bu
lunan ev 30.11.1991 tarihli mal bildiriminde yoktur. 

b) Özer Uçuran Çiller'in Marsan Holding A. Ş.'ye verdiği 1991, 1992, 1993 ve 1994 yılların
daki borç paralar (ki bu borç para verme miktarı 1994 yılı sonu itibariyle 6 439 553 475 TL.) be
yannamelerde yer almamıştır. 

c) Özer Uçuran Çiller'in; Aytaş Turizm ve İşletmecilik A. Ş.'ye, yıllar itibariyle devam eden, 
1994 yılı sonu itibariyle 6 439 553 475 TL.'yi bulan ve en son 30 Kasım 1996 tarihinde 38 000 000 
000 TL.'ye baliğ olan borç vermeleri, bu tarihten önce verilen Mal Bildirimlerinde diğer borç ver
melerde olduğu gibi tam olarak gösterilmemiş, sadece 15.5.1996 tarihli Mal Bildiriminde Özer 
Uçuran Çiller'in Aytaş A. Ş.'ye senetsiz 17 000 000 000 TL. borç verdiği beyanı yer almıştır. 

d) Çiller'ler Suna Pelitser'den muvazaalı bir şekilde satın-geri aldıkları (ki kamuoyunca da bi
lindiği gibi Çiller'ler Kuşadasında 90 dönümlük çiftlik arazisi ve içindeki villaları Suna Pelitser'in 
üzerine almışlarsa da bunu önce inkâr etmişler ve daha sonra bu çiftliği kendi üzerlerine geçirerek 
ve yaptıkları açıklamalarda da muvazaa yaptıklarını ikrar ederek yalan söylediklerini kabullenmiş
lerdir.) bu çiftlik arazisinde bulunan villalara yaptırdıkları yüzme havuzu ve pergoleler için harca
dıklarını yazılı olarak beyan ettikleri 3 000 000 000 TL. Tansu Çiller'in Mal Bildiriminde yer al
mamıştır. 

e) Aynı şekilde Tansu Çiller'in Mal Bildiriminde arazi, arsa olarak beyan edilipte, düşük de
ğerde görülen ve dolayısıyla mal varlıklarındaki artışları gizleyen araziler üzerine yapılan inşaat 
harcamaları çerçevesinde Bolu-Gövem Tatarlar mevkiindeki arazileri üzerine inşaa ettirmekte ol
dukları orman villlaları ve müştemilâtı için harcadıkları paranın tutarı 15.5.1996 tarihi itibariyle 3 
737 000 000 TL. olduğu ve bu miktarın Aralık 1996 tarihi sonunda 8 737 000 000 TL.'ye ulaştığı 
Özer Çiller'in imzasına havi cevabı yazılarla Komisyonumuza bildirilmiş olup, bu harcamalar, 
Tansu Çiller'in mal varlığında artış demek olan bu giderler Mal Bildirimlerinde beyan edilmemiş
tir. 

Bu harcamalara benzer şekilde Çiller'lerin Bilkent'teki 2 Villaları, Kuşadası'ndaki çiftlik ev
lerinin tadilat ve teftişi için harcanan paralar da Mal Bindirimlerinde beyan edilmemiştir. 
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f) Tansu Çiller İstanbul - Sarıyer Uskumru Köy'deki arazilerini imara açtırdıktan sonra bun
lardan bir kısmının MET-ÂŞ A. Ş.'ye inşaat karşılığı devir etmiş ve bu devir nedeniyle 1992 yılın
da aldığı 2 500 000 000 TL.'yi, gayrimenkul satışından elde edilen bu parayı Mal Bildirimlerinde 
beyan etmemiştir. 

g) Tansu Çiller, merhume annesinden miras kaldığını ileri sürdüğü 570 000 $ ve 690 000 
DM'ın büyük bölümünü 4.5.1995 tarihinde İstanbul Villa Döviz A.Ş.'de bozdurduğunu ve aynı 
gün Türk Lirası olarak Chemical Bank A.Ş.'de Repo'ya yatırdığını Komisyonumuza bildirmiş ve 
buna dair bir takım belge fotokopilerini de cevabı yazılarına eklemiştir. 

Oysa, Tansu Çiller bu tarihten sonra verdiği 15.5.1995 tarihli Mal Bildiriminde, taşınır mallar 
bölümünde 570 000 $ ve 690 000 DM. döviz beyan etmiştir. 

Bu beyanların hangisi doğrudur? 

Dövizler TL.'sına çevrilmiş ve Repo'ya yatırılmış mıdır? Yoksa döviz olarak mı durmaktadır? 

Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller'in beyan ettikleri; imzalayarak Komisyonumuza gönder
dikleri benzer belge ve açıklamalarında da bu türden çelişkilere; mevcut belgeleri, kendilerinin sun
duğu yazıları daha sonra tekzip eden beyan ve yazılara, yalnız Komisyonumuza ulaşan bilgi ve bel
gelerde değil; daha önceki dönemde kurulan Parti Liderlerinin Mal Varlıklarını Araştıran Komis
yona ulaşan bilgi ve belgelerde de sıkça rastlanmıştır. 

Bütün bunları tesadüf, iyi niyet ve dürüstlükle bağdaştırmak mümkün değildir. 

Gerçekler gizlenmek istenmiştir. 

h) Tansu Çiller yine İstanbul-Sarıyer Uskumru Köy'deki bu ayni yer ile ilgili olarak MET-AŞ 
A. Ş. ile yaptığı inşaat sözleşmesi karşılığında kendisine düşen 30 adet süper lüks villayı Mal Bil
dirimlerinde beyan ettiği halde Noter'de yapılan aynı inşaat sözleşmesinde yer alan ve kendisine 
düşen 16 süper lüks daireyi de Mal Bildiriminde beyan etmemiş, gizlemiştir. 

ı) Çiller'ler MARSO A.Ş.'de sahip oldukları kişisel hisselerini, bu şirkette yine kendilerinin 
sahibi oldukları MARSAN A. Ş. hisseleri ile birlikte, 13.9.1993'te satmışlardır. Bu kişisel MAR
SO A.Ş. hisselerinin satışından elde edilen 2 200 000 000 TL. de Tansu Çiller'in Mal Bildirimle
rinde yoktur. 

j) Tansu Çiller, İstanbul-Sarıyer Uskumru Köy'de MET-AŞ A.Ş. ile arsa karşılığı inşaat söz
leşmesi ile kendisine düşen 30 villadan birini 21.2.1996 tarihinde 25 000 000 000 TL. bedelle No
ter'de sattığını ileri sürmüş ise de, gayrimenkul satışından elde edilen bu para, 15.5.1996 tarihli Mal 
Bildiriminde en basit 5 000 000 TL. bedelli telefon intifa hakkı beyan edilir iken, bu 25 milyarlık 
bedel beyanda yoktur. 

m) Özer Uçuran Çiller'in, Çiller çiftinin % 99.99 hissesine sahip oldukları Marsan A. Ş. eliy
le Amerika'da % 100 hisselerini satın aldıkları; (satın alınması, sermaye transferi olarak bildirilen 
925 000 $'ın Amerika'ya transferi ve kaynağı hâlâ tartışmalı olan) Amerika'da kurulu GCD firma
sının satın alınması için Özer Çiller'in MARSAN'a verdiğini ve Amerika'ya gönderildiğini bildir
diği, 100 000 Dolar Mal Bildirimlerinde beyan edilmemiş, gizlenmiştir. 

Çiller'lerin Mal varlıklarından ödenen bu borç verme şeklindeki paraların Mal Bildirimlerinin 
"Alacaklar" hanesinde beyanı yasal zorunluluktur. 

Burada, o zamanki para değeri ile bugünkü paranın değeri dikkate alındığında, Çiller'lerin mal 
varlıklarından ödenen bu borç verme şeklindeki paraların yüz milyarlarla ifadesi gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213) 



- 2 8 0 -

- Tansu Çiller yukarıda kaydedilen ve benzer örnekleri daha da kaydedilebilecek olan mal var-
lıklarındaki hareketleri, giren-çıkanları Mal Bildirimlerinde beyan etmemekle gerçeğe aykırı bildi
rimlerde bulunmuş, resmen yalan söylemiştir, yazmıştır. 

-TansuÇiller, Amerika'daki mallarını 30.11.1991 tarihli ilkmal bildiriminde beyan etmemiş, 
yukarıda açıklanmaya çalışıldığı gibi, Amerika'daki mal varlıklarının 1992 yılında araştırılmaya 
başlanması üzerine, 30.11.1991 tarihli Mal Beyanına nasıl monte edildiği halen meçhul bir şekilde 
7 Mayıs 1992 tarihli faks mesajı ile Amerika'da 1989 yılında satın aldıkları evi dolanbaçlı yollar
dan beyan etmiştir. Zamanında beyan etmeme, gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçunun yanısıra 
bu hal, evrakta sahtecilik suçunu oluşturur. 

- Tansu Çiller, mal bildirimlerini zamanında vermemiştir. 

- Tansu Çiller, yukarıda örnekleri verildiği şekilde mal bildirimlerinde gerçeğe aykırı beyan
larda bulunmuş, gayrimenkul, menkul hareketlerini gizlemiştir. 

Bütün bu eylemleri mal kaçırma, gizleme, kanuna ve genel ahlaka aykırı mal edinme fiilînin 
unsurlarını oluşturmanın yanısıra, objektif olarak zamanında mal bildiriminde bulunmamanın, yu
karıdaki bölümlerde örnekleri ile açıklandığı gibi, 3628 Sayılı Yasanın 6 ncrmaddesinde belirtilen 
süreler içinde mal bildiriminde bulunmamış olmanın cezası, aynı yasanın 10 uncu maddesi gere
ğince 1 yıla kadar hapis cezasıdır. 

Süresinde mal bildiriminde bulunmama ve gerçeğe aykırı bildirimde bulunma objektif sorum
luluğa göre cezalandırılır; yasaya göre haksız mal edinme olmasa bile -(ki kanuna ve genel ahlaka 
aykırı mal edinme haline ilerde yer verilecektir) Tansu Çiller, süresinde mal bildiriminde bulunma
ma ve gerçeğe aykırı bildirimde bulunma fiillerini işlemiştir. 

II. -Tansu Çiller, Özer Uçuran Çiller ve reşit oğulları Mert Çiller'in meşru, yasal gelirleri : 
1. Menkul: > 
a) Tansu Çiller: 

", Ekim 1991'de İstanbul milletvekili seçilen Tansu Çiller'in, 15.10.1991 ile 14.1.1997 tarihleri 
arasında Milletvekili, Bakan ve Başbakan sıfatıyla TBMM'den aldığı ödenek ve yolluklarının top
lam tutarı Komisyonumuza celp edilen bordrolara göre; 4 503 553 800 TL.'dır; ve bunlar mal bil
diriminde beyan edilmiştir. Tansu Çiller'in ödenek ve yolluklarına ait T.C. Ziraat Bankası TBMM 
Şubesi 30003/1214-2 nolu hesapta 8.1.1997 tarihi itibariyle 2 789 861 701 TL. bulunduğu anılan 
Bankanın cevabı yazılarından anlaşılmıştır. 

b) Mert Çiller : Soruşturulan dönem içinde yedek subay olarak İstanbul'da askerlik görevini 
ifa eden Mert Çiller'in yedek subay olarak aldığı 1 yıllık maaşlarının tutarı 102 402 000 TL.'dır; 
ve bu mal bildiriminde beyan edilmiştir. 

c) Özer Uçuran Çiller : Özer Uçuran Çiller'in herhangi bir yerden ücret, hakkı huzur ücreti, 
maaş, emekli maaşı veya bir başka nam altında kişisel geliri, kazancı olmadığı Komisyonumuza 
gelen belgelerden anlaşılmıştır; ve bunu mal bildirimleri de doğrulamaktadır. 

2. Gayrimenkul : 
Soruşturulabilen 1991-1996 döneminde Çiller ailesinin mal varlığından çıktığı, satıldığı görü

len ve Çiller ailesine gelir teşkil eden ve mal bildirimlerinde beyan edilen gayrimenkuller ise şun
lardır; 

a) İstanbul-Şişli-Ayazağa 8601 ada, 6 parselde Tansu ve Özer Uçuran Çiller adına kayıtlı 100 
m2'lik işyerinin satışından 100 000 000 TL; 
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b) Bodrum S.S. Akdeniz Tatil Sitesi Kooperatifi Özer Uçuran Çiller hissesi yazlık ev satışın
dan 110 000 000 TL; olmak üzere toplam 210 000 000 TL. gayrimenkul satışı geliri elde edilmiş 
ve bunlar mal bildiriminde beyan edilmiştir. 

Çiller Ailesinin beyan edilen meşru gelirleri bunlardır! 

- Çiller Ailesinin, yukarıda belirtilen Tansu Çiller'in TBMM ödenek ve yollukları (maaş) ve 
Mert Çiller'in yedek subay maaşı ile yine yukarıda belirtilen ve beyan edilmiş bulunulan 2 adet 
gayrimenkulun satışından elde edilen 210 000 000 TL. dışında görünen, beyan edilmiş başka gelir
leri yoktur. 

Çiller'lerin sahip oldukları bütün şirketler zarar etmişler, çok cüz'i kâr eden (20 milyon) şir
ketleri de ortaklara kâr payı dağıtmamış, ödememiştir. 

- Özer Uçuran herhangi bir iş tutmamış, hiç kazanç sağlamamıştır. 
- Ailenin gayrimenkul sermayesi iradı (kira) geliri de yoktur. 
Bütün bu hususlar Maliye Bakanlığından cevaben gelen resmî belgelerle sabittir. Çiller'ler 

1987 yılı sonu itibariyle hiçbir şekilde vergi mükellefi değillerdir, maaşlarından başkaca gelirleri 
yoktur. 

Mal bildirimlerinde yer alan maaş gelirleri ve 2 adet gayrimenkul satışı nedeniyle elde ettik
leri 210 000 000 TL. dışında, Tansu Çiller'in beyan etmediği ve soruşturma sırasında sorularımız 
üzerine Komisyonumuza bildirdiği ve 1992 yılında İstanbul-Sarıyer Uskumruköy'deki arazilerini 
inşaat karşılığı MET-AŞ A.Ş.'ne vermiş olması nedeniyle aldığını ileri sürdüğü 2 500 000 000 
TL.'nın kendisine ödendiğine dair belgeyi bugüne kadar Komisyonumuza sunamamıştır. 

Mal bildirimlerinde gelirlerini, meşru gelirlerini beyan etmeyenlerin, giderlerini, harcamaları
nı ve edindiği mal varlıklarını da tam beyan etmemiş olmalarını doğal kabul etmek gerekecektir. 

III. - Tansu Çiller, Özer Uçuran Çiller çiftinin mal bildirimlerinde beyan edilen, bilinen mal
ları, varlıkları: 

1. Orta halli bir memurun tek kızı olan Tansu Çiller'e ve annesi Muazzez Çiller'e merhum ba
baları Hüseyin Necati Çiller'in 23.12.1973 tarihinde vefatı sonucu kalan miras, İstanbul Veraset 
Vergi Dairesine ana-kızın 23.1.1974 tarihinde müştereken imzalayarak verdikleri Veraset ve İnti
kal Vergisi Beyannamesine göre 437 940 (Dörtyüzotuzyedibindokuzyüzkırk) TL. Bankada bulu
nan (daha sonra görülecektir ki anne Muazzez Çiller evde, yastık altında tek kuruş bile saklama
yan, 100 lirasını bile açtığı banka hesabında tutan ve bu yolla miras bırakan muhterem eşleri Hü
seyin Necati Beyefendinin izinden gitmeyecek, merhumun yaptığı gibi 100 lirasını bile ayrı bir 
banka hesabı ile miras bırakmayacak, kilo ile altın ve milyonlarca dövizi (880 Cumhuriyet Altını 
ve 570 000 Doları ve de 690 000 Alman Markını evde, yastık altında saklayacak ve kızına miras 
olarak bırakacaktır.) nakit para ile o zamanki toplam değeri 1 115 000 (Birmilyon yüzellibeşbin) 
TL. olan dört daire ile iki eski ev ve onüç dönümlük zeytinlikteki hisselerdir. 

Anne Muazzez Çiller'in 21.2.1995 tarihinde vefatı sırasında ve halende, babadan kalan bu 
gayrimenkullerden bir kısmı Çiller'lerin üzerinde bulunmaktadır ve mal bildirimlerinde beyan edil
mişlerdir. 

2. Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller'in tüm zamanlarda miras yoluyla veya satın alarak 
edindikleri gayrimenkullerden sattıklarının sayısı 7; aldıklarının, edindiklerinin sayısı ise, 72'dir. 

Çiller'ler sahip oldukları ve özellikle Özer Çiller'in Genel Müdürü olduğu İstanbul Bankası
nın batışından ve Tansu Çiller'in Bakan ve Başbakan olmasından sonra yurt içinde ve yurt dışında 
edindikleri gayrimenkullerin tapularını, şirketlerin kayıtlarını burada yazmak onlarca sayfa tutar. 
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İstanbul Sarıyer'de ve başka bölgelerde, imara, inşaata kapalı arazi, tarla vasfında bulunan ve 
o zamanki sahiplerinin ısrarlı başvurularına rağmen imara, inşaata izin verilmeyen ve Çiller ailesi 
tarafından "ucuza kapatılan" yüzbinlerce metre karelik arazileri daha sonra, Çiller'lerin eline geç
mesinden kısa bir süre sonra, Tansu Çiller'in nüfusunu kullanarak nasıl imara açtırdığı, örneğin; 
1988-1990 yıllarında bu şekilde ucuza kapatılan tarlalardan olan Sarıyer Uskumruköy Yorgancı 
Çiftliği mevkiinde 56 milyona alınan 76 dönüm tarla vasfındaki yerin Tansu Çiller'in eline geçtik
ten sonra imara açılması sonucu Tansu Çiller 5 trilyon değerinde olan 30 süper lüks villa ile 16 sü
per lüks daire ve o sitenin tüm çarşı, turizm ve spor alanları gibi sosyal tesislerinin yarı mülkiyeti
nin tek sahibidir. 

Çiller'lerde daha, bu şekilde ucuza kapatılan yaklaşık 250 000 metre kare arazi vardır ve bun
lara yukarıdaki gibi böyle daha 5-6 site yapılabilir. 

Nüfuz kullanılarak yasaya ve genel ahlaka aykırı bir şekilde bu yoldan edinilen, bugünkü de
ğerlerle 30-35 trilyonluk yukarıdaki arazi-inşaat varlığının öyküsü ibret vericidir ve kitaplara ko
nudur. 

20 yıl önce cola içecek 40 sentleri olmadığını söyleyenlerin, 20 yıl sonra yaklaşık 40 trilyon
luk servetin sahibi olmalarının çarpıcı ve hazin öyküsü inanıyoruz ki, Halkımızın belleğinden hiç 
silinmeyecektir. 

3. Komisyonumuzun 8/7 yapısı sonucu sınırlı tutulan, iktidar partileri Refah Partisi ve Doğru 
Yol Partisi mensubu Komisyon üyelerinin çoğunluk oylarıyla soruşturulması kabul edilen dönem
de; 1991-1996 döneminde Çiller ailesinin mal varlığına giren 14 adet gayrimenkul (ev, daire, villa 
ve yüzbin metrekareden fazla tarla, arazi, arsa) için Çiller'lerin, beyan ettikleri tapu alış bedeline 
göre ödedikleri para 53 108 000 000 TL.'dır. (Elliüçmilyaryüzsekizmilyon) 

Başta, ilk bölümlerde de değindiğimiz gibi mal varlığından çıkan ve özellikle gayrimenkul ve 
araziler üzerine yapılan inşaatların gerçek rayiç bedellerinin mahkemelerce yerinde tespiti talebi
miz 8/7 formülü ile Komisyonda kabul edilmediğinden malvarlığının hesaplanmasında, çıkan gay-
rimenkuller ile giren gayrimenkullerin resmî tapu alım ve satım bedelleri esas alınmıştır. 

Yukarıda II nci bölümde Çiller'lerin yasal gelirleri başlığı altında 2 nolu gayrimenkuller pa
ragrafında da görüleceği gibi, satılan-çıkan gayrimenkullerde tapu değerleri üzerinde hesaplanmış
tır. 

Menkul giren-çıkan değerlerde (maaş, ücret, borç, alacak, şirket hisseleri de dahil) yazılı de
ğerlerden, nominal değerlerden hesaplanmaya esas olmuştur. 

Bugünkü cari, rayiç değerler çok çok daha yüksektir. 

IV. - 1991-1996 Döneminde Malvarlığındaki Hareketler (Mal Bildiriminde Görünenler) 

Gelir: 

- Tansu Çiller'in TBMM ödeneği ve yolluğu tutarı: 
- Mert Çiller yedek subay maaşları toplamı: 
- Satılan 2 adet gayrimenkulden elde edilen para : 
Toplam 

4 503 553 800 TL. 
102 420 000 TL. 
210 000 000 TL. 

4 815 973 800 TL. 
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Gider: 

- Satın alınan yeni 14 gayrimenkul için : 53 108 000 000 TL. 

- Amerika'da SALEM NH'de alınmış eve : 170 500 Dolar X 1993 Dolar Kum 

lOOOOTL'dan: . 1705 000000 TL. 
- 18 Dönem Konut Yapı Kooperatifine : 300 000 000 TL. 
-Bolu Gövem Tatarlar Villaları inşaatına : 3 737 000 000 TL. 

- Kuşadası Çiftlikevi Havuz ve Pergole İnşaatı: 3 000 000 000 TL. 

- Bilger Duruman'a ödenen 170 500$X16 000 TL. = 2 728 000 000 TL. 
- Amerika'da GCD firmasının alımı için 1992'de 100 000 $ = 700 000 000 TL. 

- AYTAŞA.Ş.'yeÖ.Çiller'in verdiği borç: 17 000 000 000 TL. 
-MARSANA.Ş.'yeÖ. Çiller'in verdiği borç: 13 619 692 076 TL. 
- MİT AŞ A.Ş.'ye Ö. Çiller'in verdiği borç : 141858 000 TL. 

TOPLAM 96 039 820 076 TL. 

Tamamen Tansu Çiller'in 1991-1996 dönemi içindeki mal bildirimlerindeki beyanları, Komis
yonumuzda görev yapan Başbakanlık, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları uzmanlarının hesap
lamaları, resmî tapu kayıtları, Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller'in Bolu, Kuşadası inşaatları için 
harcadıklarını bildirdikleri inşaat giderleri, kayıt ve beyanlarına göre Ö> Uçuran Çiller'in şirketle
re borç verdiği paralar ile GCD firması için 100 000 Dolar ve Bilger Duruman'a 170 500 Dolar 
borç ödeme, Çiller'lerin mevcut giderleri, ödedikleri Türk Lirası para tutarı 96 039 820 076 
TL.'dir. • ; 

Bu dönemde, 30.11.1991-15.5.1996 döneminde ise, yine mal bildirimlerine göre Çiller'lerin 
gelirleri, ellerine geçen meşru paranın tutarı 4 815 973 800 TL.'dir. 

96 039 820 076 - 4 815 973 800 = 91 223 846 276 TL. 

V. - Tansu Çiller'in Gelirleri ile Giderleri Arasındaki İzaha Muhtaç Fark : 91 223 846 276 
TL.'dır. 

1991-1996 döneminde Tansu Çiller'in mal bildiriminde beyan etmediği MET-AŞ A.Ş.'den İs-
tanbul-Sarıyer Uskumruköy arazilerinin inşaat karşılığı verilmesi sözleşmesi ile aldığını sonradan 
Komisyonumuza bildirdiği ama aldığına dair belgesini ibraz edemediği 2 500 000 000 TL, ile yi
ne mal bildiriminde beyan etmediği, "MARSO A.Ş.'deki Çiller'lere ait kişisel hisselerin satışın
dan 2 200 000 000 TL. elde ettik" şeklinde, sonradan Komisyonumuza yaptığı bildirimi doğru ka
bul etsek, yani Çiller'lerin mal bildirimlerinde yer almayan ve başkaca belgeler ile de tevsik edile
meyen bu beyanlarını geçerli saysak bile, buralardan elde edilen para 4 700 000 000 TL.'dir. 

- Hemen ifade edelim ki, gelir bölümünde Tansu Çiller'in, 4 503 553 800 TL tutan 
TBMM'den aldığı ödenek ve yolluklardan 2 879 861 701 TL.'sı T.C. Ziraat Bankası TBMM Şu
besindeki hesabında durmaktadır, çekilmemiştir. 

- Tansu Çiller, Özer Uçuran Çiller, Mert Çiller ve Berk Çiller'den oluşan Çiller ailesinin ken
di gelirlerinden karşılanması gereken lüks yaşamları, giyim-kuşam, eğitim, iaşe, ulaşım gibi özel 
harcamaları, özel hizmetlilerinin ücretleri ve yalı, villa gibi konutlarının tefriş bakım, işletme gi
derleri de hesaba katılmamıştır. 
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- Tansu Çiller'in, mal varlığındaki bu 91 223 846 276 TL.'lık fazlalığın kaynağı, Tansu Çil-
ler'in kabul ettirmeye çalıştığı gibi merhume annesinden kaldığını ileri sürdüğü mirasta olamaz!. 

Merhumenin kirada oturduğu ve ev sahibi tarafından icraya verildiği iddiaları ve bu yöndeki 
sorularımız Tansu Çiller tarafından inkâr edilmemiştir, geçiştirilmiştir. 

Merhume annesinin "evde yastık altında" sakladığı kilo ile altın ve milyonlarca dövizin Tan
su Çiller'e miras olarak kalış tarihi merhumenin ölüm tarihi olan 21.2.1995 tarihidir. 

Tansu Çiller, annesinden miras olarak kaldığını beyan ettiği altınları ve dövizleri hemen boz
durup kullanmamıştır. 

Yine kendi beyanlarına göre bunları bozdurduğu tarih olan 4 ila 25 Mayıs İ 995 tarihlerinde de 
hemen kullanmamış, bu paraya dokunmamış ve nakit bu mirası Amerikan Bankası Chemical Bank 
A.Ş.'de 4 ile 25 Mayıs 1995 tarihlerinde hemen repoya yatırmıştır. Para halen repodadır ve 
15.5.1996 tarihli mal bildiriminde repodaki menkul değer olarak beyan edilen para 64 581 414 514 
TL.'dır. 

-Tansu Çiller'in mal beyanlarında bildirmediği, gizlediği; Komisyonumuzun mal varlıkların-
daki artışların kaynaklarını sorduğu yazılarına verdiği 7.1.1997 tarihli cevabî yazılarında açıklamak 
ve mal varlığındaki artışlara kaynak göstermek durumunda kaldığı, Îstanbul-Sarıyer Uskumru Kö
yünde MET-AŞ A.Ş.'den kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile edindiği 30 süper lüks villadan bir ade
dini 13 000 000 000 TL.'sı peşin 25 000 000 000 TL'ye 21.3.1996 tarihli noter satış senediyle sat
masından elde ettiği para da, (satış işlemi doğru olsa bile) bu tarihe kadarki mal artışlarının kayna
ğı olamaz. Malvarlığındaki önemli artışlar bu satıştan öncedir. Annesinin mirasını kullanabilir ha
le geldiğinden, repodan para çektiği tarihten öncedir. 

- Yukarıda açıklandığı üzere Tansu Çiller'in malvarlığındaki muazzam artışlarin, tapu, şirket 
kayıtları ve kendi beyanları esas alınarak o günkü değerler üzerinden hesaplamalarla ortaya çıkan 
ve bugünkü değerlerle trilyonlarla ifade edilmesi gereken mal varlığı artışlarının meşru kaynağı 
gösterilememiştir. 

VI. - Haksız Mal Edinme : 

Tansu Çiller, Komisyonumuzca soruşturulan Bakanlık ve Başbakanlık yaptığı 1991 ila 1996 
döneminde; gelir ile gider arasındaki 91 223 846 276 TL. fazlalığı bu mallan, parayı, "Kanuna ve 
genel ahlaka uygun olarak sağladığını" ispat etmek durumundadır, edememiştir. 

3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 4 ün
cü maddesine göre bu, "Kanuna ve genel ahlaka aykırı olarak haksız mal edinmedir"! 

TCK'nun 240 uncu maddesine göre de görevi kötüye kullanmadır. 

VII. - Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller, "Kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde" edindik
leri mallan gizlemek amacıyla Komisyonumuza gerçeğe aykırı, sahte ve tahrif edilmiş belgeler ib-
-raz ederek TCK'nun 296 ncı maddesine aykırı eylemlerde de bulunmuşlardır. Özer Uçuran Çiller 
için ayrıca suç duyurusunda bulunulmalıdır. 

VIII. - Soruşturma eksiktir. 

a) Tansu Çiller ve ailesinin yurt içinde ve dışında ortak olduğu tüm şirketlerin (ortak olunan, 
devredilen, tasfiye edilen ve halen de ortak bulundukları bilinen 17 şirket ve holding) defter ve ban
ka hesaplarının İncelenip soruşturulması; , 
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b) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlıkları, kişisel veya sahip oldukları şirketler üze
rinden edindikleri gayrimenkuller ve banka kayıtlarının soruşturulması; 

c) Özer Uçuran Çiller'in Genel Müdürü olduğu batık İstanbul Bankasına ait dava dosyalan ve 
belgelerin Komisyonumuza celbi ve incelenmesi; 

d) Merhume anneleri Muazzez Çiller'in ekonomik ve malî durumu, gelir getirici bir işi, faali
yeti; ticaret, sanayi ve vergi kaydı olup olmadığının soruşturulması ve Tansu Çiller tarafından be
yan edilen muazzam ölçüdeki menkul mirası bırakıp, bırakamayacağının araştırılması; 

e) Komisyona Tansu Çiller, Özer Uçuran Çiller, MARSAN Holding A.Ş. imza yetkileri, Bil-
ger Duruman ve Amerika'daki GCD firması tarafından gönderilen belgelerin, noter onaylı evrak
ların aslı, orjinalleri araştırılıp, bilgi ve belgelerin sıhhatinin kaynağından soruşturulması; 

Gerekir iken, bu yapılmamış ve soruşturma eksik kalmıştır. 

İnancımız odur ki, Komisyonun üye sayısal çoğunluğu iktidar partileri RP+DYP'ye ait olma
sa ve bu sayısal çoğunluk, Komisyonun çalışmaya başladığı ilk andan itibaren ve son dakikaya ka
dar gerçeklerin gün ışığına çıkmasını engeller bir tutum içinde.olmasa idi, muhalefete mensup Ko
misyon üyelerinin çabaları sonucu ortaya çıkarılabilen kanuna ve genel ahlaka aykırı, haksız mal 
edinmenin ve suç teşkil eden diğer fiillerin çok daha fazla olduğu görülecekti. 

Yüce Ulusumuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekleri daha kolay ve yakından görme 
olanağını elde edecekti. 

Sonuç ve İstem 

Eski Başbakan Tansu Çiller, yukarıda açıklanmaya çalışıldığı, Komisyon tutanak ve belgele
rinde dayanakları görüleceği üzere, 3628 Sayılı Yasanın 4, 5, 6, 7, 12 ve 13 üncü maddelerine ve 
Türk Ceza Yasasının 240 ve 296 ncı maddesine aykırı eylemlerde bulunmuştur. 

Suç teşkil eden bu eylemleri nedeniyle 3628 sayılı Yasanın 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ve 
Türk Ceza Kanununun 240 ve 296 ncı maddelerine göre cezalandırılması istemiyle Yüce Divan'a 
şevki gerekir. 

Aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum. 15.7.1997 

Sabri Ergül 
İzmir 

© 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 213'e Ek) 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 62 Arkadaşının, Kanuna ve
ya Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kö
tüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 
Numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi Üzerine Kurulan (9/4) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Ko
misyonu Raporunda Yer Alan Aydın Milletvekili Yüksel Yalova, İs
tanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ile Giresun Milletvekili Yavuz 

Köymen'in Muhalefet Şerhlerinin Ekleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

9/4 esas no.'lu Soruşturma Komisyonu raporu karşısında hazırladığımız muhalefet şerhimizin 
ekini sunuyoruz. 

Saygılarımızla. 

Dr. Yüksel Yalova Yusuf Namoğlu Yavuz Köymen 
Aydın İstanbul Giresun 

Ekler: 
1. Mal bildirimi (5 sayfa) 

2. Taşınmaz mallar (2 sayfa) 
3. Araştırma Komisyonuna verilen mal beyanları (15 sayfa) 
4. Komisyon raporuna eleştiri (6 sayfa) 

5. İsimsiz, mühürsüz, imzasız GCD belgeleri (8 adet) 
6. Ana raporda ekler, ifade edilenin dışında konulardır. 
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BAKANLAR KURULU ÜYELERİNE AİT 
MAL BİLDİRİMİ 
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DİKKAT : 1) 3628 sayılı Kanunun 2 ncl maddesi (a) fıkrası 
uyarınca TBMM Üyeleri Mal bildiriminde bu
lunmak zorundadırlar. 

2) Arkadaki açıklama okunduktan sonra doldu
rulacaktır. 

' '»1 
I. Soyadı, Adı • . 
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4. iş adresi ,' 
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DEVLET B A K A N I . 
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K I S I R K A Y A MANDRA MEVKİ İ 
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S A R I Y E R K I S I R K A Y A • 
MANDRA M E V K İ İ 

10. Yüz ölçümü 

3 0 6 . 12M 2 
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[ 7 7 . 82.0M2 

3 2 . 3 94M2 

2 9 . 7 6 0 M 2 

3 5 . 3 0OM 2 
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MARSAN MARMARA HOLDİNG A . Ş . O R T . P A Y I 
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23. Alacaklının soyadı, adı 
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64 9 . 0 0 0 . 0 0! 

4 4 6 . 5 2 0 . 0 0 ı 
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H E D İ Y E 
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.26. Alındığı 
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'" : "3c 
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TBMM VE 
BAKANLAR KURULU ÜYELERİNE AİT 
MAL BİLDİRİMİ SF 2 

D İ K K A T : 1) 3628 sayılı Konunun 2 nci maddesi (a) fıkrası 

uyarınca T B M M üyeleri Mal bildiri minde bu

lunmak zorundadırlar. 

2) Arkadaki açıklama okunduktan sonra doldu

rulacaktır. 

1. Soyadı, Adı 
Ç İLLER TANSU 

•4. İs adresi 
BAKANLIKLAR-ANKARA 
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7. Kime ail 
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8. Cinsi ve 
çeşidi 
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BİNA BET 
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ARSA 

ARAZİ -

BİNA 
J f T n v 

2. Görevi 
DEVLET BAKANI 

5. Ev adresi 
KÖYBAŞI CD.NO:157 YE'NİKÜY-İS 

9. Hıılunduğıı yer ve adresi 

K MUĞLA-MİLAS YENİ BAHÇE 
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_ 4 — .DİKKAT: 1) 3628 sayılı Kanunun 2 ncl maddesi (a) fıkrası 
_ . , , . . ,, . _ , , , , _ , , . , , . " , . , - . _ - ' ; . , - . i - uyarınca TBMM Üyeleri MaJ bildiriminde bu-

BAKANLAR KURULU ÜYELERİNE AİT .unm.k zorundur.-
MAL BİLDİRİMİ S F : 3 

2) Arkadaki açıklama okunduktan sonra doldu
rulacaktır. 

L Soyadı, Adı 
Ç İ L L E R TANSU 

4. İş adresi f • 
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17. Kime ait 
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E Ş İ M İ . N 

22. Kime ait 
olduğu 

8. Cinsi ve 
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2. Görevi 
DEVLET BAKANL 

5. Ev adresi - . * . . : 
KÖ.YBAŞI C D . N 0 : 1 5 7 Y E N I K 0 Y - I S 1 

9. Bulunduğu yer ve adresi 
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•10. Yüz ölçümü 

f 1 . 

14. C İ.n s 1 

Ay taş T u r i z m A . Ş . ( A n t a l y a B i n a h i s s e s i ) 
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' • - . 
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BAKANUR KURULU UYamİNE AİT 
MAL BJLÖfRtMİ 

- 5 - lunmıV rorand»dırl»r. 
2) Arlcadıki »çıilım» oVundaVtın KJDTI doldu-

ruJıcıVür. 

ı. Soy id ı, Adjı ' " i l l e r Tn.nsu 

<. Ljı^«I ; ;^^.ni_; . İ H r„ A-fEARA' 
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T E - M M V E - 6 - DİKKAT: 1) 3«2S layıh Kınanan 2 nd m.ddtıl (.) fütnuı 
•L ' • ' . . . , - . . . , . . r „ m ı r - n i ı ı * • ıV uyuınc» TBMM üyeleri Mil bildiriminde bo-

. B A K I L A R K U R U L U Ü Y E L E R İ N E A1T_ l«nn,.V«on,nd.d,rlir. . . . . . 
I İ \ B • S—? İ I İT""^ H P 3 î İ { \ / I İ 2) Ark»d»kl »çıld»m« okundnVUu lonr» doldtı-

K ; n ••• - v ~ - ' . ' S F : 3 
rnl»c»ktır. 

1. Sof »di, Adı 
Ç İ L L E R T A N S U 

2.' Görtrl 
'BAŞBAKAN 

3. Knnım Sicil No 

4. lı ıdrtsl 
B A K A N L I K L A R . ANKARA; K Ü Y B A ' Ş I C D . N O : 1 5 7 Y E N İ K Ü Y - İ S 

6. Yertll} «fcebl 

7. Kime »l( 
oldujjn . 

İ. ClnıİTe 
Ş. Bulunduğu yer TC »drejl 10. YUı ölçümü 11. HIMC 

MlVUrV 
12. Dtjtrl TL. 

E K L İ L I I T E D E B E L İ R T İ L M İ Ş T İ R (E< 

İJ. Kime »il 
olduğu 16. Defleri TL, 

E K L İ L İ S T E D E B E L İ R T İ L M İ Ş T İ R ( E K - 2 ) 

17. Kime «İl 
olduju 18. 13 orç I unu n soy »di, »di 19, Al»c«k 20. Kime 

Mlk. TL. «İt olduğu 
21. Mıbtyell 

22. Kime »İl 
olıluîu 2,1, Al*c»klıııın .ıoy»dı, »ılı 24. IIorç 

Mlk. Tl. . 
25'. T«k5İ( Mlk. 

TL. 
26. Alındılı 

(»rlh ' 

0 . ÇİLLEI BILGER DURUMAN 1 7 0 . 50OL 

3o 

27. Dlldlrlm 
ııhlblnln Iramı 
' ' (»rlh, put 

WW 
\fl 5L-

Tiirkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213'e Ek) 



TAŞINMAZ MALLAR (EK: 1 ) ' 

KİME AİT 
OLDUĞU 

T.ÇİLLER 
ö.ÇİLLER 

CİNSİ VE 
CESIDI 

BETONARME 
BİNA 

BULUNDUĞU YER 
VE ADRESİ 

T.ÇİLLER ARSA 

T.ÇİLLER . ARSA 

T.ÇİLLER ARSA 
O.ÇİLLER • 

T.ÇİLLER ARAZI 

ö.ÇİLLER ARAZI 

SARIYER-USKUMRUKÖY 
YORGANCI ÇİFTLİĞİ 

SARIYER-KISIRKAYA 
MANDRA MEVKİİ 

SARIYER-KILYOS 
ARMUTLU 

SARIYER-KISIRKAYA 
MANDRA MEVKİİ 

SARIYER-KISIRKAYA 
MANDRA MEVKİİ 

T.ÇİLLER 

O.ÇİLLER 

T.ÇİLLER 
ö.ÇİLLER 
T.ÇİLLER 
Ö.ÇILLER 

ZEYTİNLİK MUGLA-MILAS YENIBAHÇE 

BETONARME 
BİNA 
BINA 

S.S.AKDENİZ TATİL 
SİTESİ KOOP. 

IKTISAP YÜZÖLÇÜMÜ 
TARİHİ m* 

SARIYER-YENIKÖY KÖYBASI 1981 

1984 

1987 

1987 

1975 

ROCK V/ILLE-MARYLAND (ABD) 1989 

MÜSTAKIL EV SALEM-, NH (ABD) 

J.ÇİLLER KONUT 18.DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ 
YAPI KOOPERATİFİ 

1993 

1992 

T.ÇİLLER 
Ö.ÇILLER 

Ö.ÇILLER 

Ö.ÇILLER 

DUBLEKS DAI. BILKENT KONUTLARI/ANKARA 1992 

INŞAAT 
HALINDE 
INŞAAT 

YESILYURTLULAR YAPI KOOP. 1989 

1988 - 32.394 mv 

1987 

306 m* 

7 7.828 m* 

2 9 

3 5 

21 

'13'. 

. 7 6 8 

. 3 8 0 

.750 

.000 

70 

1 4 0 

2 0 0 

m* 

m* 

m* 

m* 

m* 

m* 

m2 

BİZİM VADİ YAPI KOOP. 1963 

350 mv 



'TAŞINIR MALLAR (EK: 2) 

KİME AİT 
OLDUĞU 

T.ÇİLLER 

T.ÇİLLER 

ö..ÇİLLER 

T.ÇİLLER 

Ö. ÇİLLER 

T.ÇİLLER 

T'-ÇİLLER 

T.ÇİLLER 

T.ÇİLLER 

T.ÇİLLER 

Ö.ÇİLLER 

C I N S I 

YEŞİLYURT TURİZM A.Ş. 
HİSSESİ 

MARSAN-MARMARA HOLDİNG A.S 
.*'•HİSSESİ 

'' MARSAN MARMARA HOLDİNG A.S. 
Jİl£SESI 
MARKIM KİMYA A.S- • 
HİSSESİ 

MARKIM KİMYA A.Ş-
HİSSESİ 

PıRLANTA SAAT 1 ADET 
PıRLANTA.KÜPE 2 ÇIFT 
PıRLANTA YÜZÜK 
CUMHURIYET ALTıNı 
BILEZIK: 
ALTıN ZINCIR 
AYTAS TRU.YAT.ıŞLTA.S. 

ADE 

56 

55 

1 

1 

1 
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Ankara, 24.01.1995 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na 

ANKARA 

Mal beyanlarımız 24.01.1995 tarihi itibariyle ilişikte sunul
muştur'. v • ' 

• Arz olunur. 

Saygılarımla, 

Prof.Dr.Tansu ÇİLLER 
İstanbul Milletvekili 
Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 213'e Ek) 



- 1 0 -

1.Soyadı.Adı: 

Ç İ L L E R TANSU 
4.!ş Adresi: 

Tel: . , 

2.Görevi veya Mesleği: 

BAŞBAKAN 

3. V a n a vergj dairesi: 

5.Ev Adresi: K ö y b a ş i C a d . 6 v< r8< N°: . 
N o : 1 5 7 . 

Y E M İ K Ö Y / İ S T A N B J L 
i t ! ; 

T 

A 
? 
I 

•N 

M 
A 
Z 

M 
A 

,L 
L 
A 
R 

7.Kin* AJI 
OIJuJu 

E K L İ L İ S r 

Ü.Cuui ve 
Çcjidi 

.'E ( 1 ) 

9,Bu!urxJ\i£u yer v< adrefi ıo,rtu 
Olvûmü 

II.IIM*Î 
M l u r i 

' 

l2.Dıli.xıp 
ŞcVli ve Yıl, 

IJ.Dtjcri 
Tl.. 

T 
A 
>*? 
1 

•İN' 

[ • ' 

R 

ÎM 
A 
L 
L 
A 
R 

Olduju 

TANSU Ç İ L L E R 
TANSU Ç İ L L E R 
TANSU Ç İ L L E R 
TANSU Ç İ L L E R 
TANSU Ç İ L L E R 
TANSU Ç İ L L E R 

15.Cinsi 

"•PIRLANTA SAAT 
PIRLANTA KÜPE 
PIRLANTA YUZUK 
CUMHURİYET A L T I N I 
B İ L E Z İ K 
A L T I K ZJ.NCİR 

16: Adedi 

1 ADET 
2 Ç İ F T 
3 ADET 

2 0 ADET 
5 ADET • 
2 ADET 

l7.DegeriTL. 

HEDİYE 
HEDİYE 
HEDİYE 
HEDİYE 
HEDİYE 
HF.ntYF, 

D 
A 
N 
K 
A 

n 
't: 
s. 

!3,Cirui I9.ll|iili Banka Ve Şub>ai 

YOK 

20. l lcwpNü 

! ' ' • 

ZI.Tuiın 22.V«J«İ 

Türkiye BüyUk Millet Meclisi, (S. Sayısı: 213'e Ek) 
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0 
R 
T 
A 
K 

ü 
L 
C 
N 
A 
N 

Ş 
1 
n 
K 
E 
T 
L 
E 
W 

M K.nK-.\,. 
..l.h.A<ı ' 

EKT. t T,l 

l\ "juVctııı 
.\.lı 

S T E ( ? ) 

Al;uıı 
27 A,j,,-,ı :.•< UruVlıSc 

f.-ınlıi 
: 'M)n;ı i l ıV 
l'.ıvı 

A 

L 
A 
C 
A 
K 
L 
A 
R 

tuKıme Aıiı.lJn£ıı 

!lZ£B_£İLIıEJ 

.•I l | . \lımıııı SnuJı.A.lı 

l MARS AN HOT..AS 

jr.Al.ıe.ıVMdUıı 

7 2 8 3 5 3 2 0 9 6 

;.:.IX'çuj Nedeni 

CARİ HRSAP 

.'I .Vııellı Aljeık 
l.l|ıi|<ı'lın:ıdıiı 

S E N E T S İ Z 

H 
A 
K 
L. 
A 
11. 

• J5 kime AJI Uldujıı JC..M..I\ıvcU 

' 

B 
0 

~ R 
Ç 

A 
R 

V KİM* 
A i lOUı . i . ı 

_ 

.)H AlıKuVlımrı 
S..v,»Jı.AJl 

.19 IV,.; 
•MİU.ırı 

•iri. TaV.il 
Miklnrı 

4I.AlınJ.£. 
Turilı 

4 : . (V^a, MevİVni •4JS«ıwlliOlup 
Ol,n0J,4> 

V, 
F. 
L 
i 
W 
l. 

r;. 
R 

-M, Kime AK Olduğu 

TANSH Cfr . r .ER 

•15 Cinsi • 

MAAŞ 
M . S . İ . 

.16 Yıllık Tutarı 

5211&3-<HlSL*jz 

-17.Açıklama 

-J:1ASJ1AKAN..LU<.. MAAŞI 
_MULL'I^MEIJ_atS_S£_S.EyEDX_Kİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213'e Ek) 
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TAŞINMAZ MALLAR (EK: 1) 
• V . , - • . ' . . " ' . - . 

KİME AİT CİNSİ -VE . "'" BULUNDUĞU YER". İKTİSAP ŞEKLÎ YÜ 
OLDUĞU__ •__ ÇEŞİDİ VE ADRESİ VE TARİHİ • 

1. TANSU ÇİLLER BETONARME SARIYER-YENİKÖY ALIM-1981 
ÖZER ÇİLLER : BİNA KÖY3AŞI 

2. TANSU ÇİLLER ARSA . .SARIYER-USKUMRUKÖY. ALIM-1984 5 
•'''.."' - YORGANCI ÇİFTLİĞİ 
3. TANSU ÇİLLER ARSA SARIYER-KISIRKAYA ALIM-1988 6 

MANDIRA MEVKİİ 
4. . TANSU ÇİLLER ARSA SARIYER-KİLYOS. ALIM-1987 2 

ÖZER ÇİLLER ' . ARMUTLU 
5. ÖZER ÇİLLER ARSA SARIYER-KISIRKAYA . • ALIM-1987 2 

/ • - ' . - • ' • • -MANDIRA MEVKİİ -
'6. •• TANSU ÇİLLER ZEYTİNLİK MUĞLA-MİLAS-YENİ3AHÇS VERASETTEN-1974 1 
7. ÖZER ÇİLLER 3ET0NARME S.S.AKDENİZ TATİL . ALIM-1975. 

BİNA '. SİTESİ KOOP. 
S.. TANSU ÇİLLER BİNA ROCK VJILLE-MARYLAND ALIM-1989 

ÖZER ÇİLLER ABD . 
9. TANSU ÇİLLER MÜSTAKİL EV - SALEM, NH (A3D) ALIM-1993 

ÖZER ÇİLLER 
10. TANSU ÇİLLER KONUT 18.DÖNEM M.VEKİLLERİ ALIM-1992 

•'"••• YAPI KOOPERATİFİ . -.-'•••' 
11. TANSU ÇİLLER DU3LEKS DAİ. BİLKENT KONUTLARI ALIM-1992 -

ÖZER ÇİLLER. >. - ANKARA 
12. ÖZER ÇİLLER İNŞAAT YEŞİLYURTLULAR YAPI .ALIM-1989 

HALİNDE KOOPERATİFİ 
13.- ÖZER ÇİLLER İNŞAAT S.S.3İZİM VADİ YAPI ALIM-1989 ' 
• ." HALİNDE . KOOPERATİFİ 

(.1) Ayrıca Sarıyer Yorgancı Çiftliğinde 11 Pafta 382, 383 ve 384 no. 
hakkı vardır. 



(EK-2) 

SIRA NO KİME AİT OLDUĞU 

1 

.2 

3 

4. 

TANSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 

Ç _ Î _ N _ § _ I _ _ _ _ _ _ • 

YEŞİLYURT TURİZM A - Ş . HİSSESİ 

•MARSAN. MARMARA HOLDİNG A. Ş . HİSSESİ 

MARSAN MARMARA HOLDİNG A . Ş . 

AYTAŞ TRUZİM Y A T . ' İ Ş L . A . Ş . 



14 

(.Soyadı,Adı: 

Ç İ L L E R MERT 

4,1$ Adresi: 

Tel: 

2.Görevi veya Mej1e£i: 

YEDEK SUBAY 

.Ş.Ev Adresi: a y b a ş ı C a d . 
NO: 1 5 7 

YENİKÖY/İSTANE 
Tel: 

3. Varsa vergi dairesi: 

6. Vergi No 

UL 

T 

A 
Ş 
ı 
N 
M 
A 
Z 

• M 
A 
L 
L 
A 
R 

7.Kime ı\il 
OkJuılu 

H.Cİmivc 
Ç«,idi 

9.ûülunJu£u yer ve ;vjrai 

• Y O K 

10. Yüz' 
ÖleOınü 

I I . İ t i «e 
Mıktır i 

; 

l2.Dcluup 
•Vkli w Yılı 

I J . O ^ T İ 
Tl.. 

T 

A 

? ' • 
I 

İN' 

[ 

R 

İNİ 
A 
L 
L 
A 
U 

14. K.UTK Al' 
O M u i u 

MERT ,cİLLER' 

___._ 

15.Cinsi 

"• HAZİNE BONOSU 

16.Adedi 17.DeâeriTL. 

9 5 0 0 0 0 0 0 0 

H 
A 
N 
K 

_A__ 
H 

s, 

13.Cin.ii 

__ __ 

I9.1İS.İI.İ ü iAİJ VeŞufc^ai 2 0 . H « J P No. 

' ; 

21,Tutan 

—._.__—_—:. 

22'.VnJ«i 

Türkiye Büyük-Millet Meclisi (S. Sayısı: 213'e, Ek) 

http://13.Cin.ii
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0 
R 5 
T 1 
A R 
K K 

E 
0 T 
L L 
r E 
N R 
A 
N 

.'.' Kime Ait 
Muin 

.. 

: i •jnU-ım 
.\.!ı 

:5 l'aal.sct 
AI.UH Vnıi.r.«sı 

1 
! 

i 
1 
1 
ı 

V AJlVM :H «Jn.ıVUV 

u,ı„ 
:').Uriik!ıV-
l'.m 

! A 

i L 
! A 
i c 
| A 
L :* 
1 ' L _ J 
1 A 

! R 

•..'^ı:ı.t-.\-.l-.l,ltıitı 

-
-

.'•I Halımı I NrtlıJl.V.Jl | ;:.u„ 
[ 
!' 
! 
1 
! 
1 
| 
1 

V.- MıU-ırı ;;. ı.vçu, .VJ..nı .' 1 X 
( ılın» 

-.cllıAUak 
•Im.ıJıiı 

! f i i •:-< ̂ ""'•'•' ^' Ul̂ »}<ı 

i A i 
! . » < • i 
! t. 
1 A 
i I* 

36Al..h.v.'ü 

.••H.AİjvuVlın.ı 
Mı'kMn 

• I I . A I I I H I . İ , lî l\-£xv, S C J C T 
Tunlı 

4.-. Sc.Kli; 0|..,p 

•!•! Kime Aı'. O'dut-u 
...iı._l..;dERI_.CİLL£BL 

•15 Grisi 

iAA5_ İflJL. A2&. ÜÛJ1 _- _X£û£K_SliBAt_MA£LS.: 
Vıl!ı!v Tutan -17. Açıklama 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213'c Ek) 



Ankara, 15.5.1995 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİGİ'NA 

ANKARA 

Annemin vefatı sebebiyle intikal eden varlıklar sonucu mal varlığımda 
meydana gelen değişikl ikler nedeniyle yeniden düzenlemiş o lduğum mal 
bi ld i r imim il işikte sunulmuştur. 

Arz olunur. 

Saygılarımla; 

Prof.Dr.Tansu ÇİLLER 
İstanbul Milletvekili 
Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S; Sayısı: 213'e Ek) 



- 1 7 -

1.Soyadı.Adı. 

Ç İ L L E R TANSU 

4. İş Adresi 

Tel 

2 Görevi veya Mesleği' 

• BAŞBAKAN 

5. Ev Adresi: KÖY BAŞ I CAD 
NO: • 1 5 7 
YENİKÖY/İSTANBUL . 
Tel, . 

3. Varsa vergi dairesi' 

ö.VeryıNo: 

T 
A 
ş 
I 
N 
.M 
A 
Z 

M 
A 
L 
L 
A 
R 

7Kün . : ,U 
OlUı.Ju 

EKLİ LİS.' 

S.CİI», ̂ C 

TE ( 1 ) 

9 U.ılunJısf u >cr ve uJroi lO.YlU 
Ol^uıntl 

> 
l l . l l ı « c 
M.kuri 

iî.niıi.«P 
ŞcVÜ ve V,l , I I . . ' ' 

T-
A 
ş 
I 
N 
I 
R 

İM 
A 
L " 
h 
Â ir 

M.KimeAil 
Oldui. ı 

TANSU Ç İ L L E R 
TANSU Ç İ L L E R 
TANSU Ctî.T.FîR 
TANSU Ç İ L L E R 
TANSU Ç İ L L E R 
TANSU ÇİLLE.R 
TANSU ÇİLLER. 
TANSU Ç İ L L E R 
TANSU._Ç_İLLER 
.TA.tLSJJ _CİL!E.E 

l5.Cinsi 

PIRLANTA SAAT " 
PIRLANTA KÜPE 
PIRLANTA YÜZÜK 
CUMHURİYET A L T I N I 
B İ L E Z İ K 
ALTIN Z İ N C İ R 
CUMVALTINT (VERASETEN) 
5 7 0 0 0 0 - S (VERASETEN) (S 
6 9 0 0 0 0 - D M . ( V E R A S E T E N ) ( T 
VERASETEN GELEN NAKİT T 

lö.Adedı 

İ ADET 
2 Ç İ F ^ 
3 AnET 

2 0 ADET 
5 ADET 
2 ADET 

8 8 0 ADET 
= 4 2 . 5 0 0 . - T L . ) 

•1=3 0 . 6 0 0 . - T L . ) 

l7.DcgeriTL. 

HEDİYE 
HURİYE 
MROTYE 
HEDİYE 
HEDİYE 
HEDİYE 
3 0 9 7 6 0 0 0 0 C 
2 4 2 2 5 0 0 0 0 C 

2 1 1 1 4 0 0 0 0 C 
Û.123 31 2 8 ?._ 

][". I ıscir..ı ~nTÎİ^Tn^Tel^F«T ^~TM1T^£N3 "rTiTuT^ " p T v S ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 2I3'e Ek) 



- 1 8 -

0 
u s 
T I 
A II 
K K 

F. 
0 T 
1. 1. 

,N i l " 
A 

.M Kıınc.Aıl . 
..'l.llıpi 

EKLİ Lİ 

- — 

_ 

l\ .-j.ıVcıııı 
A. İl 

STE (2) 

. 

— 

:.<l.ul.wi 
.Aİ.UII 

._-.... _ . „ _ 

™ — 

;:: 

27 AJrcM 

> 

. ... 

: x Orı.ıklıV 
1 .j,ln 

— 

;«j c »n.ıviıv 
l';.u 

.._-_: 

" A " ' 

r 
~ A " 
__e 

K 
____L 

"A 

••«'kııııc \ i | . . | . l ı ı i . ı 

İZE.R._Ç.İLLEİ 
5ZER ÇİLLE: 

, 

.... . 

M i l - , ! 

M A R S ; 

. SUMA 

'.: AI.ic.iV. MıKl.ııı 

J.8 2 3700000q CARİ HJŞAP., 
R2ooooooood 

•..••ı.w»,.\. '-I v:ıullı..\!:.c.ıl 
I l|lll-.-lll!.ll!l2l 

SENETSİZ 
SENETSİZ 

_ H _ 
~A 

A 
II' 

.<< Kmv Aji ( MJuıl.ı 

TANSU ÇİLLER 

.-.(. M.ılııvcıı 

223 91 91 MO.LU TELEFON HAKKI 15JI0OO_OO.^TL 

L_ 

»> Kime ,İX A U M U . I 
A.MIIJ.IİM I S. ll.Vlı 

W|l , . , v 
Mı'M.ın 

•fi r.a MI 
M.ki.m 

t|.Mııı.l.^i -t:i)..£ı.|Nı-J-.-m 41 SuMvilt t »l.ı 
lar.lı Ol.ıvJıSı 

•!•! Kırııc Ait Okluyu- -15 Cins J6 N'ılhk Tutarı J7 Açıklama 
-T A M S.U JÇ.İ.LL LEL 
ÖZER ÇİLLER 

5 2 1 , 7 0 7 . 0 0 0 BI*SJlkKMLIK_.MAA£I 
MUHTEMEL HİSSE, .SEKE.DJL 

ı T 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213'e Ek) 

http://AI.ic.iV


TAŞINMAZ MALLAR (EK: 1) 

SIRA 
NO : KİME AİT OLDĞU 

CİNSİ VE 
ÇEŞİDİ 

13-

TANSU ÇİLLER • 
ÖZER ÇİLLER 

TAHSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 

TAHSU ÇİLLER 
ÖZER ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 
ÖZER ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 
ÖZER ÇİLLER 

TAHSU ÇİLLER 

TANSU ÇİLLER 
ÖZER ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 

ÖZER ÇİLLER 

BETONARME 
BİNA 

_ 14- TAHSU ÇİLLER 

ri 15- TANSU ÇİLLER 
m 
S 15- TAHSU ÇİLLER 

17- TAHSU ÇİLLER 

18- TAHSU ÇİLLER 

15- ÖZER ÇİLLER 

70- . ÖZER ÇİLLER 

BETONARME 
BİNA 

MÜSTAKİL EV 

KONUT 

DUBLEKS DAİ. 

İNŞAAT 
HALİNDE 

İNŞAAT 
HALİMDE 

ZEYTİNLİK 

ARSA 
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S.S.AKDENİZ TATİL 
SİTESİ KOOP. 

ROCK WIU_E-MARYLAND 
ABD 

SALEM.NK (ABD) 

18.DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ 
YAPİ KOOPERATİFİ 

BİLKENT KONUTLARI 
ANKARA 
v ^ş İLYURTLULAR YAPI 
KOOPERATİFİ 

S.S.BİZİM VADİ YAPI 
KOOPERATİFİ 

MUGLA-MİLAS 

MUĞLA-MİLAS 

SARIYER-İSTİNYE 
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Ankara, 15.5.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA 
ANKARA 

Mal beyanlarımız 15.5.1996 tarihi itibariyle ilişikte sunulmuştur. 

Arzolunur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213'e Ek) 



— 22 — 

1.Soyadı, Adı 

ÇİLLER T'ANSU 

4.İş Adresi 

Tel; 

2.Görevi veya Mesleği: 

5.Ev Adresi. 
KOYBAŞI CAD.-NO: .157 

YENİKÖY / İSTANBUL 
Tel. 

3 Varsa vergi dairesi: 

6. Vergi Nû; 

T 

A 
? 
I 
İN 
M 
A 
Z 

M 
A 
L 
L 
A 
R 

7.Kur.cAİ[ 
ÜUııJu 
EKLİ LİSTE 

if.Cin.ii ve 
Ç^idi 

( 1 ) 

9.Uıılımdu£u yer \o »dreaı lO.Ylı/' 
OlyOmO 

: 

ll.tlissc 
MİVun 

12 Ulisup 
Şekli w Yılı 

T 1 

l3.IXf>.Tİ 
n. 

T 

A 

M. CimeMl 
Olduğu 
TANSU ÇİLLER 

>? {TANSU ÇİLLER 
l 

İN' 
I 
R 

" A 
I, 

_L ' 
A """ 
U 

•IVVSIJ CİLIEH 

J F S J SILLÖÎ 
TANSU'ÇİLLER 

T.'V-'SU-ÖS-IR ÇİLLER 

.. 

. . : — , . : _ _ _ : _ 

IS.Cinsi 

PIRLANTA SAM' • 

PIRLÂVTA HÜPE 
PIRLANTA YÜZÜK ' 
BİLEZİK 
ALTIN ZİNCİR 

-LAZİNE-BCr/CGU (BANKA I E S A S I N L I A ) 

16. Adedi 

1 ADET 

2 CİFİ' 
3 ADET 
5 ADET 
2'ADET 

17.Değeri TL 

LlETıtY"-
»EDİYc. 
HEDİYE' 
HEDİYE 
HEDIYE 
>4.581.414.514. 

» ı 
A 

N 
K 
A 

1:", 

l'î Ölü*. 19 İlgili UÜIIIJ V \ - J u l 20.11-.-i.-j;» ti.j 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213'c Ek) 

http://if.Cin.ii
http://1-.-i.-j;�


- 2 3 -

0 
R 
T 
A 
K 

0 
L 
V 
N 
A 
ıN 

Ş 
' t 
R 
K 
E 
T 
L 
ı: 
R 

23 Kime Ait 
olJııi-n 

rfren r f i 1 r 

İ4. Şirldin 
Aılı 

) Y o ) 

2İ t-ajlivcl 
Al.uı, Ncrnuyesi 

27. Aılrcjı 

^ 

2 8 . 0 1 aklık 
Tarihi 

20.Orl2klık 

A 
L 

• ' A 

• c 

A 
K 
L 
A 
R 

«l>Kinh:At(.>IJıı£ıı 

ÖZER ÇİLLER 

ÖZER CİUER 

ÖZER CİUKR 

1| 1 k^lıınıııı Ni):ı.]ı.A.J. 

v'ASSAN HOL.A.Ş. 

•[İTAS A.S. 

AYTA.Ş A.Ş. 

3:.AI.v.ıkMı!. l.«ı 

13 .6 l9 . f i93 .07o. -

i4V.RFf l .non.-

17.OCO.Ö0O.0CO,-

J.'..l\<£uj Ncıl/ııi 

CARİ HESAP 

.VI Scncllı Alacak 
Ulupı'lııuJıAı 

C>EMF3Sİ2__ _ 

OARÎ HESAP -ı 'SFiNvrrstz 

CARİ HFSAP c:p,\,T.TSt7 

11 
A 
K 
L 
A 

R 

.t.VKtıiK: AııUMııgıı 

TANSU ÇİLLER 

jt.M.ılıivelı 

223.91 91 r-D.LU TELEFCf'I HAKKI f5.000.COO) TL. 

1 

n 
0 
R 

A 

R 

.U.Ki-iK-
A i lO l j ' . ^ . ı 

J«.AI«.H.n.n 
S.<ymlı.A.Jı 

39 Ik-v 
MİVlun Stiklnn 

•M.A I . IK I IJ I 
Toril, 

•t: rv-fcu, NcJ..-m 

~ 

4jr«ı«ıiioı>ıp 
Ol.mviıiı 

•M. Kime An OI duyu . 

.-.J^5U.fJİLLKR. 

<15.Cinsi 

m^^ 
<I6 Yıllık Tutarı 

ii.352vXOJV.LLI,-

4 7. Açıklama 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213'e Fk) 

http://13.6l9.fi93.07o.-
http://i4V.RFfl.non.-
http://f5.000.COO
http://ii.352vXOJV.LLI,-
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9/4 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU'NUN ÇALIŞMALARI
NIN VE ÇOĞUNLUK RAPORU'NUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

I. - 9/4 ESAS.NUMARALI MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU'NUN RAPORU GE
REKÇEDEN YOKSUNDUR, ORTADA GEREKÇESİZ KARAR VARDIR. 

Raporda şu bölümler yer almaktadır: 
1. Soruşturma önergesi 
2. Komisyonun Kuruluşu 
3. Komisyonun Görev Yetki ve Süresi 
4. Komisyonun Çalışmaları 
a - Yazışmalar .. 
b - Tanık Beyanlarından Özetler 
5. Uzmanların Hazırladıkları İnceleme Raporları 
6. Komisyon Üyeleri Tarafından Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ve Mert Çiller'e Soru

lan (Yazılı) Sorular ve (Yazılı) Cevaplan 
7. Soruşturmaya Muhatap Eski Başbakan Tansu Çiller'in Komisyonumuza Gönderdiği 

17.1.1997 tarihli yazılı savunması 
8. Değerlendirme 
9. Oylama 
10. Sonuç 
Çoğunluk raporunda komisyon çoğunluğunun vardığı kararın gerekçesi bulunmamaktadır. 
Olaylar ve deliller arasında nasıl bir bağ kurularak hakkında soruşturma yürütülen kişinin 

"Yüce Divan'a şevkine gerek olmadığı" kararma nasıl ulaşıldığı gösterilmemiştir. 
Değerlendirme başlıklı bölüm, komisyonun 15 Ocak 1997 tarihinde yapılan karar toplantısı

nın tutanaklarıdır. Bu tutanaklar okunduğunda karar oylamasına ait oldukları görülmektedir. 
Yalnızca Türk Hukuk tarihinde değil, Dünya Hukuk tarihi'nde adli görev yerine getiren hiç

bir toplu kurulun, heyetin veya komisyonun karar toplantısı sırasında yaptığı görüşmenin tutanak
larının karar gerekçesi olarak sunulduğu görülmemiştir. 

Bu bölümün varılan kararın gerekçesi olabilmesi imkansızdır. Buradaki tartışmaların gerekçe 
olarak sunulması komisyon raporunun ve varılan kararın keyfiliğini göstermektedir. 

II. - MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONLARI'NIN RAPORLARI GEREKÇELİ OL
MAK ZORUNDADIR. 

Anayasamızın 141 nci maddesine göre "Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli ola
rak yazılır." demektedir. 

CMUK'nda "Bütün hakimlik ve mahkemelerin her türlü kararlan, muhalefet şerhleri dahil, ge
rekçeli olarak yazılır." (CMUK 32) hükmünü getirmiştir. 

Meclis Soruşturma Komisyonları siyasi değil, adli bir görev ifa etmektedirler. Doktrinde Mec
lis Soruşturma Komisyonları'nın adli görev yaptıkları tartışmasızdır. Doktrinde, Meclis Soruştur
ma Komisyonları'nın "Sorgu Hakimliği veya savcılık" görevini yapan özel- bir müessese olduğu 
kabul edilmektedir. 

Cumhuriyet tarihinde kurulan bütün Meclis Soruşturma Komisyonları'nın raporları gerekçeli 
olmuştur. 

III. - SORUŞTURMA KOMİSYONU RAPORUNDAKİ KARAR NEDEN GEREKÇELİ 
OLMALIDIR. 

Gerekçe (raison, ragione, mantıki sebep), psikolojik anlamdaki hükmün yani karar ile mütala
anın üçüncü unsuru olan "sonuç"un mantık yönünden dayanağıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213'e Ek) 
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Bu nedenle gerekçeye "mantıki delil" de denilir. Tabiattaki sebebiyet ilişkisi gibi, mantıkta da 
bir sebebiyet ilişkisi vardır. Küçük ve büyük Önermeler karşılaştırılınca, sonuç mantık zoru ile ken
diliğinden ortaya çıkar. Bir diğer söyleyişle küçük ve büyük önermelerden başka bir sonuç çıkarıl
masına mantık müsaade etmez. İster karar, ister mütalaa niteliğinde olsun hükümler, mantıklı ol
dukları ölçüde gerekçelere dayanırlar ve gerekçeleri ölçüsünde inandırıcıdırlar. Muhakeme huku
kunda karar niteliğindeki hükümlerin büyük bir kısmı mantığa dayanır. Mantığa dayanmayan yani 
keyfi olan kararların muhakeme hukukunda yeri yoktur. 

Gerekçe hükmün isabetli olarak verilmesini sağlar, hükmü verenin kendisini denetleyebilme
si bu sayede olur. 

Kararın keyfi olmadığını gösterir. 
Deliller ve onların değerlendirilmesinde kullanılan tecrübi kaideler ile olay karşılaştırıldığın

da varılan sonuç mantıki olmalıdır. 
Kararın herkes tarafından denetlenebilmesini sağlar. Kararın inandırıcılığı için kararın gerek

çeli olması şarttır. (Bakınız : KUNTER, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1986, Sh. 40 ve de
vamı) 

IV. - SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN ÇOĞUNLUK RAPORUNDAKİ KARAR NE
DEN GEREKÇESİZDİR. 

Komisyon çalışmaları sırasında yapılan bütün hilelere, saptırmalara, yanlış yönlendirmelere, 
eksik ve hukuken geçersiz soruşturmaya rağmen ortaya çıkan somut olgular ortada 3628 sayılı ya
sada tarif edilen suçların sabit olduğunu göstermektedir. Yalnızca bu konudaki gerçeklerin binde 
birini bile oluşturmadığına inandığımız somut olgular, hakkında soruşturma açılan şahsın Yüce Di
vana şevkinin hukukî açıdan zorunlu olduğunu göstermektedir. 

Yani ne kadar gayret gösterilirse gösterilsin "Mızrağın çuvala girmeyeceği" açıkça görülmüş
tür. Bu açıklık karşısında komisyon çoğunluğu raporuna gerekçe göstermekten kaçınmıştır. 

Çünkü bu şekilde komisyon çoğunluğunun vardığı "karar ile gerekçesi arasında olması gere
ken asgarî düzeydeki bağ"ın olup olmadığı tartışılıp gerçekler görülebilecekti. Oysa ortada gerek
çe olmayınca keyfi bir karar kalmaktadır ve bu gerekçesiz keyfi kararın hukukî açıdan denetlene
bilecek bir yönü bulunmamaktadır. 

Sonuç ile gerekçe arasında mantıki bir uyum bulunmalıdır. Mantık kurallarına aykırı hareket 
edilmesi keyfilik olur (arbitraire) ve keyfiliğe hukukta hiç yer yoktur. 

Burada komisyon çoğunluğu adlî bir görev yaptığını unutmuş ve komisyonu tamamıyla bir si
yasî arena olarak kabul etmiş ve ona göre davranmıştır. Oysa komisyonun görevi siyasî değil, ad
lidir. 

Soruşturulan kişinin Yüce Divana şevkine karar verilip verilmemesi ise Genel Kurulun takdi
ridir ve istediği kararı verebilir. Komisyon çoğunluğu, komisyonun görev ve yetkisini Genel Ku
rulun yetki ve görevinin yerine ikame etmeye çalışmıştır. 

V. - ÇOĞUNLUK RAPORUNDA GEREKÇELİ HUKUKÎ KARAR DEĞİL, KEYFİ BİR Sİ
YASÎ KARAR VARDIR. 

Siyasî kararların hukukî gerekçeleri yoktur. Belki zorlamalarla siyasî kararlara hukukî kılıf 
oluşturulabilir. 

Burada komisyon çoğunluğu büyük bir pervasızlık sergileyerek gerekçesiz bir rapor kaleme 
almış ve yaptığı hukukî ayıbı örtmek ihtiyacı bile duymamış, keyfi siyasî kararma bir hukukî kılıf 
bile hazırlamamıştır, 

Bu pervasız tutum, yalnızca raporun keyfiliğini ve hukukî açıdan hiçbir değer taşımayan söz
de bir rapor olduğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda komisyonun çoğunluk üyelerinin birey
sel ve mahşeri vicdanı hiçe sayarak topyekün olarak hukuku katlettiklerini gösterir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 213'e Ek) 
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VI. - 9/4 ESAS NUMARALI MALVARLIĞI SORUŞTURMA KOMİSYONU ÇALIŞMA
LARINDA HUKUK AÇIKÇA ÇİĞNENMİŞ VE MEVZUATA UYGUN BİR SORUŞTURMA 
YAPILMAMIŞTIR. 

Muhalefet Şerhinde genişçe açıklandığı üzere soruşturma hukukî açıdan yok hükmünde bir so
ruşturmadır. Çünkü; 

1. Soruşturma, usulüne uygun olarak yapılmamıştır. 
2. Hakkında soruşturma yürütülen kişi komisyona getirilmemiş ve sözlü sorgusu yapılamamış

tır. 
3. Soruşturma, tahrif edilmiş hileli belgelere dayanılarak yürütülmüştür. 
4. Soruşturma, eksik evrakla yapılmıştır. Soruşturmaya ilişkin evrakların tamamı komisyona 

intikal ettirilmemiştir. 
5. Soruşturma, soruşturmaya ilişkin belgelerin orijinalleri üzerinde değil, orijinal belgeleri 

özetleyen imzasız ve mühürsüz bilgi notları, bilgisayar çıktıları ve fotokopiler esas alınarak yürü
tülmüştür. 

Bütün bu değerlendirmeler çerçevesinde 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu, çoğunluk 
üyelerinin hukuk tanımazlığı sonucu usul ve yasaya aykırı bir çalışma yapmıştır. Yapılan çalışma
lar sırasında çoğunluk üyelerinin hukuk tanımazlığı soruşturmanın yasal açıdan geçersiz ve eksik 
olduğunu göstermektedir. 

Çoğunluk üyeleri tarafından kaleme alınan raporda varılan kararın gerekçesi yoktur. Bu gerek-
çesizlik anılan sözde raporun hukukî açıdan hiçbir değer taşımayan bir kâğıt parçası olduğunu açık
ça ortaya koymaktadır. 

Soruşturmanın yeni baştan ve hukuka uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. 
Yüksel Yalova Yavuz Köymen Yusuf Namoğlu 

Aydın Giresun İstanbul 
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9/4 Komisyonunuza takdim edilen, ABD'deki GCD'İNC ŞİRKETİ ile ilgili belgeler ekte (8 
adet) görüldüğü gibi, isimsiz, imzasız, mühürsüz tamamen kimin doldurduğu belli olmayan forma
lardan ibarettir. 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Not: Raporun sayfa 44, Md, 5 de görüldüğü gibi AB D'den banka kredisi alındığı iddiasını 
karşılayan hiç bir belge komisyona sunulmamıştır. Ek 50 ve Ek 51 diye ifade edilen eklerin bu ko
nu ile hiç bir alakası yoktur, bir aldatmaca meydana getirilmiştir. Bunu sayın üyelerin dikkatine 
sunarım. 
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Fbrtn fıitı (1032) 
C o ş t of G o o d s S o l d (Soo Ircnmcflorn.) 

1 Invontory si boglnntng of yoar 
2 PurchftMs............. . , „ . , , . . -
3 Coatoflabor.. 
4 Addidona) cöcöon 263A oosts («ttacn schodule) 
5 Oıhof ooota (attoch schodulû) S E E . S T A T E M E N T . 3 
G Tottl AM inaa 1 ttvough S . . . 
7 tnvantoryatandofyoar. 
8 Costofgaadaaofcl Sutorae» Bno 7 from Ino 6. Eıuor hora and on pago 1. Ino 2 
O a Chaok «di rnothods usad lor valying ctosfng hıvontory. 

P ) r ] c o « t O O D l^»«»«'oloostornuri<etı»cle9cribodlnRegulaaons*octionı.47l-4 
OÛjrJ WrBodownof-»ubnormar goodsas cteacrlbed in Rogutetfora sactfon 1.47l-2(c) 

1 
2 
3 _. 
4 
5 
G 
7 
a 

L42,280 
402,140 
107,560 
851,980 

851,980 

( l v ) | j Otttor (3p«Ufymgtıod u»od and nzacft eaptanation.)»^ 
bCfk**iTlhoUro]nvontoryoıethodw»sadopledtfiö >• U 
o If tt>» I tFT> InmofYff̂ Y m""™ 4 w » g """^ *"r "*» " " y-""". "",rr fM^nfaga ("r •"""""»si Q< doaing I I 

Imfortr^oomputodımdorUFO I 9 c I 
d Do tho utta» of eocöon ES3A (for propeny prottıced or eotpıirod tor ressle) «ppty to tno oorporaıion? .' \_] Y o s | § N o 
o W*o thoro ony chango İn detormlnirKj «juanfltieo, cost, or vaJuaöorra t>«woan oponlng oml doslng Irtventory? If "Yas," 

attach «upUnaflon 

İ ' !^J !^ÜB^^( CHvîdoods and Speefal Deductlons (Soo Irto<ruc8ons.) 

1 DMdanda trom loss-than-üo%-<jwnod domocSc corporoiions ıhar, ara subfect 
lolho7<ni<16diK«orı(oihorth«ndcfjrtnanoodstock} 

2 DMdcncb Irom ZOH^-Ör-hwe^oVvnbd'bVjmrötto c»rporaîtorw Bud ore subjact to 
Crte 00% daducöon (ottıer titan dobJ-firmnoed stock) — . 

3 DMdonds on dobt-financad stock of domestic nnd forolgn corpu. (jec. 246A) . . 
4 CSvklemfa on cartam preforrod stock ol |os»-th«n-20%-owood puMc utJlHJoS . . 
5 DfrtcfcMVİ! on « r t ^ prolorrod sto<* c4 :»%-KK-rr^^ 
6 Oivkfands from |oC8-than-20%-own«d forolgn corpornfora nnd cortaJn F$Ca 

Oıntamsubjoctto tho 70% doducrfon 
7 DMdond* from 2TO-cr-fnon>-c<v»rıed forolgn eorporatiorcj and eortaln FSCs 

ÖıK OTO cubjoct «o tf» D0% doducöon 
0 O M ^ f t t f ı I M A wttaNyırv>Ni«4fo<«İ9rt«ut>xMtal««cueı«ctt» ^OWfcd««Juctto«tt»cttttn2«S(bJ) . 

9 TotaL Add i m » 1 fhrough 8. Sao Insttjcfiora for limtjatlon 
10 Dfvfdorcb from domoalc corporoiions recelvod by a smafl buslnooo İrrvestmont 

company opormlng und«f the SmaM Busk>*rs (nvestmonl Acı ol 105a 
11 Divfc»erKötomoortalnF5C3that»aejbj<xa»loc»^ 
12 
1 3 Other dMdoncla from torotgn conporeOons noı inckıaad on linoa 3. 6. 7, O, or 11 
1 4 Incorno fromoorrtroRadforolgnSHHBanıSans undor subpart F<»t*.ck F « M I ] H 7 I ) . 
1 5 Forof^n rfvidond fjroiEHJp ($ectk)n 7B) 
1 6 IC-OlSCarKİ»ormctfOlSCoTvfclorbd3 r>ot!ncluc(edon(lı«»1,2,ûr3(ı»t2»«<d)). 
1 7 Othof divkJoodı 

1 9 Tot»l r tvH*»xU. Addlinot <<S«^ughn7.CrrlOf hara cnd on 5no 4, pag» 1 • • • >-

2 0 ToUI dodueBonc Add İnea 3.1Q. 11.13, m d 18, Entor horo and on üne 23b, pago 
^SJj^ İ jSg l i i ^^ l ComponsatJon of Oftlcors (Soo intimciioro for fino 12. pagc i.) 

~Cc^p>^'5chöotıfe fe oniy ff lotai rocalpta pirm 1» ptus tlnot < Ihrough 10 on pa<y> 1 , Form11120) ara $SOO,cx>0 or more. 

(a)Namoof officor 
(e) Perocm ol 

fima douotod to 
(«Ocommon re)prefe»red 

(f) Amoont 
of componsaikMi 

r. 
2 Tolaı compecnaUan at o<rw»w 
3 Conx>anaatlon _oİi4loer* daûrned on.Schodulo A and etsevvhcre on rolurn. 
4 S ı̂bPBCt »no 3 trt>rn 6rw 2. Enuy Ihe resul! hcfa and 00 «ne 12. pago 1 . . . 
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4a 
b 

f 
S 
6 
7 
8 
Ba 

b 
10 

Crtock if tha corporafion «s a membor o! n oomrollod group (&ov 9ec6ons 1361 and 15G3) •- | J 
H tho box on fino 1 b chocked; 
Gntor tho corporafion's «hare of tho $50,000 and S25.0OO taxabio inoomo brackel amounts fin that order): 

rcfr !(")!* I 
Enler tha corporeflon's share ol tho addlılonal 5% Ux (noMo excood $11,750). *• J£ 
tncoma tay. Chock ıhts box if tho corporotion « a quafîfied poraonol servico Corporation as dofined in soction 
448{rJX2) (soo Instruetions). . •* [ ] 

B Form 082*3. 

Forotgn laxcrodft (attach Form 1 n e j . 
Poososstons tax crodit (anach Form S735) 
Orplum drug erodrt («dtach Form 6765) 
Crodit tor fuof produced from « nonconvontiorıaf sourco . 
Gorural buointoj-cnKJtt-Cıılft. lıeıı» j j ıd Uwck vvhlch forms ara attached: 

B Form 3000 n Form 3468 Q Form 5884 f i F°™ <^*7B 
FormOTes [ J Form 8588 J J Fo/pıBS30 

Crodit tor prior yoar minimum tax (attach Form 8027) 
Total credtts. Add Cnes 4« through 4f 
Subtract Ina S from Kne 3 
Personal holding oompany tox (attectı ScheduJe PH (Form 1120)) . . . , 
Raeapturoteres. ChocUt-bom: .Q-A>mi42SS [ ]Form0611 
AltomçdivB minimum tax (anach Form 402e) 
EmironmonUl Uw (alluch Form 4628) 
Totjf tax. Add tnes 6 tftrough 9b. Entar nere and on fino 31, 

4C 
4d 
Uf İÜ! 
40 
4f 

|Sctrtkftf>ıaaKt Othor Information (sr» însmjajons.) 
ı.R?ggj 

Ctwck moitKKl ol eccoumlng; 

B Cash b .'. g Accnıol . 
Othor (opecrfy) »• 

2 Rotor to ttıe list İn tho Instructions and state tho prlnopef 
a Business aoivfty oode n o > 7 0 0 0 ' 
b Business ncüvfty • ' HÜ'l'KLı 
C Produaofoavioo •• I /DDGIKG 

Did tho oorparation al tho oc»dottl\oVıx year own, 
dîroctfy or Indirectfy, 50% or mora of tho voting sıoek 
of a dornestic corporırâon? (For nrtos ot anributton, eee 
soction ZB7(c).) 
İf "Yas," attach a schodufe shovving: (a) nama and 
IdântHying numbor; (b) peroonıaga ewned: and (c) 
tavablo inoomo or ()oss) befora NOU and spoa'af 

: Ö&duCÜortS of SUCh rmfpnr^t inn İnr lh*ı m v yoar « n d l n g 

vvtth or vyîtHn your tax year. 
Did arry Indivldual, pannorshlp, Corporation, «atole, or 
trust ot tho ond of tho tax yoar own. dirocdy or indirecdy 
5014 or more of tho corporatjon^s voting stock? (For 
mles of anribuflont x* »o<aion-gor(ı.).) II "ı'uif 
oomploM a, b, and c botow.. S E E . S T M . .4 
İ3 tfıo oorpomtion a subtidiary in ah affrüalod group or 
o paront-aubsfdiary cont/olted group? 
Entor tha name and Idantifying numbor ol the paroot 
Corporation or othor oncty vfllh 50% or more 
ow.-»er»nfp »• . 

Was tho comoration a U.S. »horeholdor of any comroilod 
foreign corporotion? (Soa »«ctlorts 951 and 957.). . 
rf "Yos." anach Form 5471 for oach such corpomtion 
Cnter numbor of Forms S47ı nttached >• 
At any Ume during tha 19Û2 calendar year, cM thö corp 
hava an Irrterest in or a signaluro or othor authoriry över a 
flnancial aocount İn a foreign oountry (such as a bar* 
»ooount, socurltles a<xount, or other finandal aooount)? 
Jf "Vos," tfıe corp. may hovo to filo Form TO F 90-22.1 
İf *Yos,' emer narno ol lordgn country V 

^r! 
8 Was the oorporatlon the grantor ot, or transferor to, a 

toreJgn tru« that existed during the curront tax year, 
vvheıher or not lh« coıporaüon has any banoficia! im in rf? 
İf "Vos," rrte oorporauon may havo to fite Forms 926. 3520 
or3520-A,. 

9 Did ono loreign porson at any tima Ouring tho tax yoar ovvn 
dlreclly or indirecoy, at least 25% ol: (a) tho tolal voting 
povvcr of alt cJasses ol stûck of (he Corporation onticed to 
vote. or (b) the total valuo ot aK classos of ttock of corp ' 
İt "Yoa," aee pogo 17 ot instructkjns and 

U Entor perocntoga o<m«l K _^___^______^______ 
b Errtor owner*s coiintry >• . 

0 Enler percontage ownod • 
Ourlng ıhls Ux year. did Iho Corporation pay dhridendi 
(other ıhan slock divîdonds and distribudons in onchango 
for slock) İn Ovcess of Iho corporation's curronı and 
Aoournutaıod ecjrıings and pıoftts? ış«ersccâ. ıoı t*a s >a) 
İf "Yas," tlıo Forim 5452. İf this 'a a Consolidated rerurn. 
answar here for Iho pareni Corporation and on Form 
851, Afflüations Schadula. lor oach gubsldia/y. . 

C The corporation may havo to file Form 5472. (See pago 
18 for ponaltios that may appty.) Entor nomber of Forms 
5472 anactved • 

10 Chock this box ff tha corporaUon Issuod pobficly oflerod 
debt Instrumenti with oriplnot Issuo d lscount . . . . . . *• [ j 
İf so. Iho corporotion rray have lo ISla Form 8281. 
Entarine amount of lax-o«empl fntorost roc«rV«d or 
accruod during tno lax year *• g I 
İf inere wero 35 or lewer sharoholdcrs at Ihe end of tho 
tax year, entor ine number >• _ _ ^ 
II the oorporalıon has an NOL for the tax year »nd is 
otocdng undor sac. i72(b)(3) to lorago Ihe carrybaclt 
poriod. chock hare •" I I 
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ASO«t3 
1 CESI I ' . ' 

2a Troöo notes and oocourrü rtcofvjot». . . 
b Loss aCowanoe lor bad debts . . . . . . . . . 

3 Invonlortoa 
4 U.S. govornmam otVig.ılionj 
5 Tax-awxT>pt aocuritios (soeJosaucdans) 
6 Olhor curront essets (atlBCh schoduloj. . 
7 Loons la stoçkho4denj 
0 Mortgago «nd reoi' eslatâ toans 
9 Oıher Investmenö (»ttsch scr>adule) . . . 

10*1 BuZdioga and olhor dcpr&d&tAo assdts . . 
b Los* accumutatöd dopcociation . . . 

11a Deptetabla assecs 
b U x o aocumutaıod öcpkıtion 

12 Lnnd (not o( any emortizction) 
13a Imang/bto «tsaets (arnorfeablo only) 

b Loas fiocurrmjhaad amortSlMicnı 
14 Othw assets (aıtnch sehedula) 
15 Toml esoeta 

Pcginfıing el lax yoj/ 
JEL (co 

ııııımıdiı 
• 1 , 0 1 4 , 0 1 8 

1 8 , 4 7 4 
53 0 , 5 7 4 

1 3 , 4 7 4 
5 , 9 1 1 

fÜfa,135 
4 8 , 0 6 6 ) 

1 4 , 0 1 8 

1 ,4 9 0 , 0 6 9 

7 , ? 2 6 
2 , 0 b ? , 2 5 4 

16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

UafcJtrti«a end Stockholdar»' Ecjutty 
Account» poyebte 
UarToa^sj, nol«3, bonds pjyablf İn leıs th&n 1 yf. 

Orheroumsnt /Mb4r<t/'o3 («tıach sehodulo) . . 
Loens (nam öockholdorç 
Mort0Ag«j, noto(, Contfı pay&blf in 1 y t i r or more 

Olher tabUftfos (ntioch. oehodulo) 
CapileJ stock: n Proforred stock 

b Cornmon stock 

6 1 , 8 5 0 

Pnid-tn or CnpTtnr-soTptcre 
Rotftlnod oomings — £t&'°nP«n.«ı,te). . . 
Roteined oamlngs — Ltonnrnnrintpri . . 
Loss cost ot treasury stock 
Totnı Hdbiftios and stockhotders' oguity . 2 , 0 5 2 , 2 5 4 

Nota: You cra r>ol raguired to oomploıo Schedules M-1 & M-2 botov/ it ıha total (t3sets ( IS, column (d) ot Schodulc- L nr6 less i)%a,-ı Î2S,000. 
p e r R o t u m (Soa ins'.rjcıı.-; 

2 Ted«fa) Inoome Uw 
. 3 E*cos$ ot c«pil£/ lossos över caphal çajns 
4 Incomt t u t j K I lc m noırıcorıftd en baalu ıhıl 

y»r. 

5 Expertsos t c « « « W o n bcolo-thi j yttu-not 
dadudod on this rotum (Itomize): 

L ConrMtunionf • - o c n 

'( 

( 

262,975) 

3 2 6 
2 6 1 , 6 4 9 ) 

7 ınoorrvî locoröGcf en books tNs yaar ne: 
inetudoc o n * r-e'.urn faemao): 

6 O^ductions on this roıurn not çha/god 
sgjdnsı bock incorne ihra yoar (iıerrJıe): 

a C p r ^ - n o " . . . . S 7 0 1 
. ContrıbuUenj , D C*rrY«v»f . . . . i 

10 tnoomc (lino 2a, pt). 1) - tino B loss lir-a a 

7 0 1 
7 0 1 

( 2 6 2 , 3 5 0 ) 
ISfcf t i fJâ^^ISMygl l A a a l y s l s o f U n a p p r o p r l a t e d R e t a i n o d E a r n t n g s p c r B o o k s ( U n c 2 S , S c h e d u i e L) 

Oal«nco ol bogınnlng of ye«/ . 
2 Net (ncome ( lo») per books . 
3 Ot/uK tncroasea: 

i İŞl-^S)) 
Ûcsuibuiiorvs: a Cash. . . 

b SiocK. . . 
C Pıoperty 

1 , Ad<l IİOÖÛ 1. S, end 3 LH2Mİ 
7 Acd l i ^ r . r. and r> . . . . 
8 Ba'^r>cv al >>^c ot veaj (lin^ < IOSA l jr :T«;.OH 
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Inventory M boglnnoıg of year 
Purchaseî \ • ; ;..'„•,..".' ".' 
Cojt of lahor# _ - t ... 
Additlona) tection"26"3A coru1«TUch sOıea\îte). 
Otfıer eottı (atttch senedul*) • 
Tot«L AddV«s1 throunhS 
Invefttory1«t*ndof yoar '' 
Cott titfobis JOU. Subtroet line 7 from line 6. Enter hçre »nd on page 1, llne 2 
Checfc ntl rncthodî uıed Yor velulnj cloılng invantory. 

LKJ Cost ( | Lovver of cost dr market es dcıerlbed İn RttfiUtioat section 1.471-4 
j I Wrltedown of nubiiuii.nl uoudt at deiulbed İn Reguletions section 1.471-2(c) 
I I Olher (Speelfy mothod uîed «od otuch expl«n«ıion.J i v _ 

1 

z 
3 
* • 

S 

s 
7 
H 

5 , 9 1 1 . 
1 1 2 , 5 7 - 3 . 
5 0 3 , 5 3 0 . 

6 2 2 , 0 1 5 . 
1 0 , 6 6 1 . 

6 0 3 , 3 5 4 . 

Check. If the UFO Inventory method vras edopted thls xtx year f or §ny ooodi (if checked. «toch Form 970) .., • i n 
If the UFO inventpry method w«s used forthlı tıxyeır. enter percentaae tor mnounts) of I I 
ejoslng Inventory eomputed «mder UFO ,„,„„.„ . „..,. , . I 3t I • 
Oo the rulea of section 2B3A (for property produced or acqulred for resale) epply to the eorporailon7 [ I | YeS LûJ N* 
W«s tfıere «ny chınge İn dcurmining quamltle$, cost, or valustlons between opening aj|d clesine Inventary? 
If *V«t,"«ttjch«jsplanatlon '. , ,.—..ÜDtel 

Divldonda and Spoolal Deductlons 
1 DlvMond* freni l«s-than-20%-gwn«;d domestlc corporıtionj that «re subJect to the 

70% deductien fatherthon debt-fInaneed stoek) ..,. _ ... 
2 Dividands frorn 20%-or-more-owned domcstic corpormlons thot »re subject to the 

aO%rieciucÜon(otlıerth«ndabt-finenced«tocU 
9 B(VMM4* «B CtbMfMM«4 «UCk tt^ftnit M4 İ M ı t ı * cafpantiaıift («rctlg* 14SAİ 
4 Dı'Vtdtlit 0« « m i t (ır»l«n<4 1«(« »I l«n-lb.n-!0%-owntj potllc allllll» 
5 DivKuU u cUUil fltlıntl «U<1 il ia»-oı-mı.cc-a»..4 pılllc DİİIIIİM 
6 Oividends frorn leîS-ttıan-20%-ow*ned forelgn corporetions and certaln FSCı that »re 
. subject to tlıe 70% deduetlon ; .; 
7 Divldend* frorn 20%-er-more-owned loreljn eorporations «nd çertain F$C$ that «re 

junjeet to tlıe W% deduttlon.. .. 
" ıo««.<»atMt»a(Mi«aı9 .*• t .'...:... 
9 Tct«l. Addlineı 1 throusho. 

10 Diridendi frorn domestle «orpcratioru receivodhy.a imali busineSS investnıeırt 
compmy operatlng urider the Sma/| Cu'slnets Investment Act of 1958 .; 

11 OMOıdı İr» nıt ıh FSC» llulM» «*J«I lo H. tOO* dt«cllo« (»ctl«« J45(cKI)l 
12 Oltl«»ıri»lniB»ttllUm | i n | w«««t»ıı M > l W l l H ı 100* «»«««««<»«. J«UK3!V 

13 Olk.r ihli^mU IrcKa lot.lj, corrtntfoıt sol [.cl.J.J o» İlmi 0, t, 7, t. » 11 
14 Iac9m« fram ccfltrelU'fcrftlgn cpıpefıtloas «n'fi'spb|r>rtFUtl«ck F«rmbl 5471) ..;.. 

15 Foreljjn divldend jrojı-up beetlon 78) 
16 IC -DISC ın4 Itraif DISC tMttüifUrcMti on llntı I, 2. DI 3 lı.cıloıı l«B(ıl}| 
17 Other divldendi _ ...."... 
18 Otrducdon Igr dlviderâû p*M on-etrtâln preftrred stotfc of publie utilitioj 
13 Total dividendtv- Addline» Mhroush 17. Enter here and on line 4, page 1. P~ 

M Total ıpîcİJİ dedactlona. Add llnc* B. İD, 11.12,ınd H. Emer here ınd on llne 29b. pape 1 _. ••.... H 
C o m p o n s n t l o n Of O f f I c o m (Seo Instructlorrj for llne 12. roae 1J 
•Çphıflalt'Sfhtaıilet oĵ lyTt tatJ nctlptt Dinn laplut Iin«c4 through lOon pagc t,Form 1120) »r» $500,000brmore. 

(•) Name of of f İçer 

1 

(b| Seclai tecurlty 
number 

(el Pereent 
qf tüne 
derated 

to buslnesa 

Pereent «f eorperailon 
Stnck ovmed 

(d) Common (•) Preferred 

t Total compensation of of f icerj 
1 Ccmpenutlen of offlcerî cMmed on Schedule A and elıevvtı 
1 Suhtrect lin« 3 from line 2. Enter the result here «nd on llne 

:re on return 
İZ. p«fl« 1 

(fi Amourrt of 
compenndon 

?0609 7 6 9 0 0 6 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 213'cEk) M HOT 1 5 7 7 8 9 7 8 

http://nubiiuii.nl


•35. 

H-ÜİEünMI" Tnx Computation 
1 Chcck if thecorporeîion .5 a mcırber of t Ccntrolledsroup Isec.sccticM 1561 «n<i 15K2İ 
o , ti t*« box D* hs< ı i> cb»ç|ıtrf.«nitr ut c«wpoırîI»ıv« jı*f< •>' rt« îSO.Oao, tîsoco. <ı«f ıs.sis.ooo mtb 
' * fi» ta-->rarn>tV 

, » • • 

m Li_ I <2i l i . 
b Enter the corporıtion" s share o I:, 

f 1) «Mitiooıl S% t*x (not more tfıan SI t,7SÛI 
(21 additiontl 3% u x (not morc than SlOO.OOO) 

I 
3 Income tex. Cheek this box if the Corporation is * rjualif ied personat service torporation as deiined in section 448lJ){2) 

(see instruetions on page 15) : ...'. t-1 I 
4 ı Foreignıut eredit («ttsch Form 11181 , _ 

b PosseîSİons «X eredit (attıch Form 5735) 
e OrphannlrugrmtrrfattjçhForm B765) 
d ChecJc j |Nonconventionıl sourçe Yuel eredit L_/OEVcmrir(fartacfı form 8634) 
e Gen»r»ltusinesscreiit Enter here «ndcheclc vvhich forms are atoched: 

| | ftn«3«D0 | |r»n«3<S» [ | form HM | 1 Fena t<7t | | form 6765 
I | f»m»6»« | | fam » « 0 | | fom IH) | | fcrm f i » 

f Cr*dit for prioryesr minimum uxfartach Form 8827) 
5 Totll ereditı. Adi linçs 4a threugh 4f 
6 Subtreet fine 5 from line 3 
7 Perıonıl holding comnany tax (attach Scbedul» PH fForm 1120)) 
B Recapture tıx*x. Check if fronr | J Fcrm 4Z55 l J Form BS11 
9a Altcrnativa minimum tox (attaeh Form 4626) 

b Environmemal tax larttsdı Form 4S2G) ' 
10 Tot»l tax. Add lines Bthrough'Sb. Enter hare »nd on line 31. nage 1 

I 
5 

KHiHEBlHlifl Othor Information 
Chedf. method of •eeouıttlAjr-
e I I Other (specify) &-

T ^ f a t h ^ - t - P ^ A e c r u 

2 Rafer to page 19 of the inştruçllons and süte ıha principal: 
ı Buıln«*$ ıctivity code no. » 7 0 0 0 
b tt«UMiı .«i.iıy («• H O T E L 
e rro«tı «r t .r.u. d- L O D G I N G 

Did the corporation at the end of the u x yc&r cvm, 
directly or '"^rr^ly *în% nf •"""•» »•* "-» «»tma r«..»ı „f 
a domestic corporıtion? (Fgr rules of eltribution, see 
section 2E7fc)J _ _ _ 

İf "Yes," attech a sehedule jhowlng: (a) name and 
identifying number, (b) pereenıige ovmed, and (c) 
uxıl>le Income or (loss) hefore NOL and special 
deductîcns of such corporation for the uxyear ending 
vvith or within your tnx year. 

Is tha Corporation • subsldiıry in an af f iliated group or a 
parent-subsidiary comrollad group? 
İf "VeJ." emer employar idemificticn numl>er ınd nama of 
the parem*-tor poraliun P~ 

W>s the corporıtion a U.S. shareholder of »ny controlled 
foreifln eo'rporrtlon? (Soe seetions 951 and 357J 

"Yeı." tttıoh Form 5471 lor a>ch juch corporatipn. 
• number ot Forms 5471 otuchedh-

•id any Individıul, jjırtnarjhi 
trust «t the end of th* tıx year ovım, directly or indirectly. 
S0y> or more of the CArpnration'*- votjng (tock7 (For rulet 
öf attrlbutlon. aee ı ecB0f t -767 |c1J 'J&TATEI^NT - i , 5 

İf "Yel." «ttach a »elındıılfi <hnwlnp nnmr and MmiKylng 
number. (Da not inelude <ny Information already antared in 
4 abovej Enter percentagaowned J»- 1 0 0 - 0 0 

~t^r^" *(^5^ 

Ouring this ux year. dld'the cbrporstiöh pay dinidendi (other 
tfun reock dlvldendı and dlstributions İn exchange for 
stoçkl in e x e e u af-̂ Ka »ar>a«eVıaw*3 cmrcntorıti accumulvtcc 
earnlnes and prof ita? (Saa jecJ. 301 and31E.) 
H "Yeı," file Form 5452. II this is a Consolidated rtrturn, 
answer here for the parent Corporation and on Form 851, 

•AffiHations Sche<hjla. far meh şubıldiary. 

8 At any time duringthe 1993 cilendnr year, did the Corporation 
htve en interest in or a signature or other luthorlty över a f inan
da/ accourrt in a foreign country (such as a b-anfc account, securt-
ties account, or other f inanda! accountjl 
İf "Yes." the corporaıion mey heve to file Form TD F S0-2Z1. 
İf "Yes," enter name of foreion country • • 

ü W«s the Corporation the grantor of, or transleror to. a f orelgn 
trujt that existed during the current ux year, whether or not 
the corporaıion has any fceneficiıl Interost in It7 İf "Yes," the 
corparetion may havc to file Forms 926, 3520, or 3520-A. 

10 Oid ene foreign persen et any time during the tax year own. 
directly or Indi/ectly, at leest 25% ol: M the total voting power 
of ali elısses of stock of the corporation errtiıled to vote. or (b) 
the total value of ali elasses of stock of the corporation7 
İf "Yes," 

i Enterpercentage cwıed •»• 1 0 0 » 0 0 
b Enter own«r'ı country «>• T U R K E Y •"' 
c The corporation may have to fil» Form 5*72. Enter number of 

Forms 6472 Mtached P- 1 

^8lll 

11 Check thlı box if the corporation ijsued publicly offered debt 
(ratrumantt wlth origlnıl Issue discount t»- I I 
İf so. the corporation may htrre to file Form 8281. 

12 tnıtr the avnount of tax-exempt interast receitred or ıccruerf 
during «he tax year • • S 0 • 

13 İf there were 35 or fewer shareholderı at the end of the 
TM yaar. »rrt̂ r the number • •_ 1 

14 II the corporation hos an NOL for the tıx year »nd is electing 
to forego the carryback period, check here 

15 Enter the availablo NOL carryover from prior tax 
yean (Do not rtduce it by any deductlon on line 
23a.) »-$ 2 6 2 , 3 5 0 . . 
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3 6 -
. form 1120(19931 

SEİ& f f lE lB Balanco Shects 
Asset» 

1 C=sh 
2a Tmde notes «ne «ccounıs receivatle 

b Less 2İlowjnce for bed debts 
3 invcnTor/oî 
4 U.S. on</crnmenT obli^Kİcns 

£ Ta ı -e ıenp tsecur i t i es 
6 Other curren: « s e t s S T M T 6 
7 Lnatıs to stockholders 
E Mcrtcage uıd ı CJ I esıate letns 
S Other imesııtıents 

10» Ouildings «nd other depreetable « s e t i 
b Less »ecumulated depreciation 

11a Depletable « s e t i 
b Less eccumulmed deptetion 

12 l ı n d (net of any amonfulion) 
13a tnlangiblo assets (amonirahle-only) 

1» less accurnuloted omortization 
M " Other «ssets S T M T 7 

IS Tolnl essets ... 
Liabi l i t ia ı and S t O c I t M o c ' s ' Ecuity 

16 Accounts payable 
1 7 Mongıg.c. »aut, boıff pay.ola in lc«ı ıs.ıt 1 ytar' 
W Other curram liıbMıies S T M T 8 
19 Lotns I ram stockholders 
2 0 Mang.grS. Boıei, bant1] pır»bic in 1 yor ar mer* 
2 1 Other litıbiliücs 
2 2 Capiul stock; j Freferre-d stock 

b Comnon stock I 
23 Poid-inor cepital surplus , j 

Asprcpıtaui <ı(uch tCB.flvfel 
25 Reuined earninos - Uıuppropriated _A 
26 Less cost of treasury îtock l 
27 Total liabililies and stockholders' cqui(y | 

|_ Ergıtai. 

T ut 

""*18r,f'4 74'J'r 
1 

İPİiftlilSlİr^ 

:"';'t'75'38 rî'35"I*; 

( 4 8 , 0 6 6 . ı 

l 1 

( / 
İ|lli^ipiiii 
IS^SI^B 
§^ŞsSEa;iiS^pl 

1 0 0 , 0 0 0 . 

üll^BI 
S:j:^iS:;pI;SS;:ü:|î: 

B d I » V" 

„...,._ (b) .... . 
5 3 0 , 5 7 4 . 

1 0 , 4 7 4 . 
5 , 9 1 1 . 

^JfŞolfâ^1-
sSfe:*~ .5.'.'5 .*« " ~ ™ ' * 

. 
SSSSS-IIIIIIİS 

7 , 2 2 6 . 
2 , 0 5 2 , 2 5 4 . 

• • ' • 637850T" 

3 2 5 , 3 7 9 . 
9 0 0 , 0 0 0 . 
9 2 5 , 0 0 0 . 

ioöVooÖT 
. 
< 2 6 1 , 9 7 S . > 

I ) 
2 , 0 5 2 , 2 5 4 . 

:* «. , „ , . , . . . . . . . 
M 

5 7 , 0 0 6 . 
1 

: llıilils|||^|| 
lljillIİPilil 

2 , 7 9 4 , 3 2 3 . 
( 1 2 6 , 1 6 2 . ı 

< ) 

(d) 
1 8 0 , 5 7 8 . 

~~^^l^px$~:i%x 
5 7 , 0 0 6 . 
1 8 , 6 6 1 . 

2 9 , 0 0 5 . 

î is^ tsŞi l İSâ^^ jğs : ; 
2 , 6 6 8 , 1 6 1 . 

Sj^3XîES:?«î#jt;~İt;:; 

^OT2£K;:: ÎS£S2SŞK§S 

( 1 
^^~?££j%j;S*.\?£Ztf£?™î~. 

İ*!*U$&?â^S%V*S%s 

S3^^^1SsÜ§Mx 

1 0 0 , 0 0 0 . 

İBİllİi i i 
IlIlllIİSît 

i i î ^g jK jg iJSfğpî i l f t 

2 , 2 2 6 . 
2 , 9 5 5 , 6 3 7 . 

*&~1lî!|te 
3 0 8 , 3 1 7 . 
9 2 5 , 0 0 0 . 

2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 

' 
mmmmmmm 1 0 0 , 0 0 0 . 

< 7 7 5 , 7 4 7 . > 

2 , 9 5 5 , 6 3 7 . 
No(e-, Youore notrcquired to complete ScheculeS M - 1 » n d M - 2 b«low if ıhç trrtal nssetî on line 15. column (d) of Schcdule L 

are less ıhan 525.000. 
KNMgi]TlMfflf3İr Reconcı l in t ion n-f Income (Loss) per Books W i t h Income pcr Return. 

1 Net inceme (lossl per books 
2 Federal income t « 
3 EıceSS c< CJpital Icjses pver capital cains 

litcmiso). 

5 Ejcpcnses recorded on books this ytar nı 1 
«feduetod on ıhis return Dtemke): 
> Deprecia'Jon S 
t> eirry»««, » 
c Trı»<l tı\i -T; -^-\ 

T < 5 1 3 , 7 7 2 - t > 7 l n « m e r«c^J»»d*ffl-»ooks this yeti 
* f included on this return litemi:e): 

a 7_*.î"*x*r",Bl S • • • 

mmm 
C Add line s 1 throuoluS 

8 .Deducıİons on ttıis return not charsei 
39a İn sı bock inceme ttıis ye ar (.temize): 
a Re p recimi on S 
k Cû#ırtbut.«ni 5 

t»»ryo*«r .... . ., 

r _ _ _ _ . 3 Add lines 7 nnd $ 
< b ! 3 , 4 3 7 ^ ( 0 Income (line 2S. p*gt^ İ İ - İit.« 6 l a n İifi« 

I P H i l ^ r o ^ K ^ Ana lys l s o f Unappropr lated Retalnod EarnTnğs pcr Bûûkc (Line 25, Schcdule İ J 
< 5 1 3 , 4 3 7 - > 

Delance «t bestnnino of yew 
2 Wet Ineome (loss) per books 
3 Other inereases (itomlzek 

< 2 6 1 , 97S..ri»S Distributi 
< b ! 3 , 7 / 2 . 

-.1 

t a t r t h 
b Stock 
t Property 

ases t i temi ıe} : 

7 Add bneı 5 uıd B 
'< Add lines 1, 2, end 3 , < 7 / S , / 4 7 . j > 8 Balance «• end of ycar (line * less lire 7j < 7 7 5 , 7 4 7 - > 
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•v-."J:<y.:yiî'.C.. 
T N ' C . -C-: T H E S A L E M K a r s : U 2 - U 4 b H : J ö f c r 

.%£:W.- r J_ . H."? ?' ' } • \ -?v 

ı a c . 57 3 . ı. 2 c ^ a s . 
*J ••'Mt ^c'v ı i . ; . ı : ; i ı . ı ••-•- •• 

; • . • • • { • : . v ı - : i j : c : s ı ' » : : i ; - %••*• 

: ••••.-;.-;•• *'•-' ' « ! ' »s:»-* '-.i." 

• '•i ? . ' : • • - ; : i " c s n « : S ; : G ; . J C • • ; j 
s .er.-, a t î u n j a:cc £<!ur«c a:.:-. 

: . c : : a::v.Tuia:t: Casmı.cr 
;2 _a."c ;n«ı c: any jfr.ofj;a:'n) 
' î ı .'.••t.-.rçcıo j j ı c ı s fjnoniiac !o e n ; 

s ,<m jc:Lim:;l2!ca a.T.c.Tiar.ar 
C'.r%' ı̂ ?&:3 îa"acn schccu'e} 

5 7 , 0G6 . | 
S 7 . C 0 S . 'j 6 7 , 9 4 6 . 

J ^ ^ M ^ M * 
ı a - , 4 8 ? 

H S 7? 9 4 , "3*2 5'.'>.;.,::•; i : 1^.; •,.'•;;« „:;, ;.ı.:.:l " ~3",'~44~5 , 3^*97' l - a ^ l ^ t f ^ f - " 
/ 12 5 ,162 . - , 

' • 1 

2 , 6 6 8 , 1 6 1 . 
i:'i:^-;H>.iS^.:'. : ' 

-•i 
.< 

2 5 2 , 6 1 5 . 1 3 , 1 8 2 , 7 2 4 . 
_F^:i«^S!Saaa-
i ^ssBs^^-^^^ıasaiH Jj£.»:^üftU»*.ii 

' " ^ İ İBİHTT^t f fHİ İ lMİİâgTTâ^ 

,>. 
C T - V c-ı-ram ia:ı!i!:aı lar.s 

C-v.cr Hb.li-.ei (irach «chs 
Capıa sıcck: a Pıoterrez s:cc 

13 s a ı c r . er eapiıa: su-plus' i&&f^f£S&J-£ î :£y l ^ ^ ^ S ^ ^ g J M v ğ S E İ 
l i^^-^-t^-^TUvUl^' . - i \-*;iiV:*l?rf:^~X^£,*\/¥\-fr^ 

I ' r . ü i ı u J nrr.ırgı - Apercpna'cd a v J : - • : - ı . ' ^ O ^ J ^ S Î ^ ^ İ ^ S f : ] ?';£:Siî^'«1?n«ifVr^{^<;1 
ZS' R«:»n«s Mfr.r.gj - Ur.îpp»==.-s:es . . . l y î ^ ^ | | î İ y | W l i - 7 7 5 , 7 4 7 7 ~ l f f i | | H l p t § p i ^ p - 7 3 0 ,"' 

iiiK§S^II^|i——; ;f||Mlüi?IÜ^Iiû 
fc&Z&?tf&hk#pi-\ 2 , 9 5 5 , 6 3 7 . teiiM#m$&*VŞ&V.<öf-i 3 , 2 5 3 , : 

s ı cctı c! Taasury sıock 
: J ' ! S ! i ' < ı a-e Î:5CI«-.='. 

>ed l o c c T Ç c i e SchgJuios M- • i) l-.a icra,' aisaış en ına i ; colırrrn ftO cf Scha »ts y-in İ.2SCCC. 
Ş C İ İ g # l t e ^ * ^ » : ¥ , g 3 C Q g ç i ü ş * i s . n . . c f I s ç g m g f L c s s ^ p g r B c o k s : V / İ i h . l r v r o n ç o ç r R e t u r n / ^ - i r ^ - r j r - o n 

f.»: >scx.« ,'icss) pe.- e c e s j 
reeor&ı ıncorr.e it* . . . 
£ » c a u : ! cı; i ıaı ı c s ıc : :vcr 

- 4 , 9 5 2 . 7 r : s ^ , n W : » j c ı s . : c « ı r ' s y « ı 
inc:uce= en Cıis retu'r. (nemi:«): 
"»/-»»orro: ir:or»s: î 

• :—ssL-~.Trrr.-r:. fsmsm 
' E/tptrMS rûcsröes co fccc<; :rij yet: nel 

d ;djc :a i on :hrj raturn (r.arrır»;. 
^ Ccırteıaıier. . . . . S 

C c r ı r t t ü ı n s n.T/Cvi' S_ 
"*j»tf: *ro cr:criv.ır.jr.! S 

C « i - : : c ı s =-. !-..î 'IKJ.'T r.c: c ı s - ç e a 

AgJ !ır-4-, I 1 —aıaC I 

iîjcSsijîivsssaj; j 
İ 1 , 1 0 5 .i 9 A i c l.r«s 7 a.n.'J £ 
; - 3 , B - 3 7 . i ı c Y a ^ l f t î ! t i M i ' - 1 • 3 , 8 -

3ah.ıriüle-fH=2 
ia:ı . -:e a: fc«;:nn:ns el y i 
'••-.• .•.:;.•»« (ıjıı.i p<!- cco ' 

- 7 7 5 . 7 4 7 .' -i - - r - r - ^ - n . j " C ı r . L . 

5 5.7 
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•-•rJ:«!'.:uio JL.. .... fia-a" s * 

D5A T U * SALEM KOTEI 

- . - is: -f.-
1 3 0 , 5 7 8 . ! . ? . 0 > 7 8 5 -

5 7 , 0 0 6 .[• 
5 7 . 0 0 6 . V 

6 7 , 9 4 5 . telk&&İ^SgS&?,ğ« 
6 7 , 9 4 5 . 

:!_ I^^ei^-i .^U;-;^ 1 3 , 4 8 5 

• . - : • :-•• ' .- ; is:*-.5i'»!:»-.- v-.«.j.,,V: SZZ Ş T J C T J A ^ ^ ; ; : ^ ! 2 S , 66 S . y^t^'^İ^lİhİ^vÖ^-

}itfj4ü:--s.:f!i. ' ""TT^Ts? VslTİvaa^Bm^g^ -.«î'—a.-.t-. (a;ıa:-ı S Î - S S 

: '3 l e : 5!3=:e asıeü . . . 

:Z _a.-c ;naı es any arr.cro;s:'C-ı) •• 
' j j ı.-'i.-.rç CJO asscıs (jnonijaeiJ c-v; ^ K S S Î S S J ; 

'f-
îHTIMS' 

JL 

tfM:*^ssJ&#;5&L !V'C*>ys^s:ı*'?i^fS!"r< 

3 , 2 9 3 , 9 6 7 , 

A 
üasılıües and Stockholaers' Eçuity 
Acccums payaslo . . 
" " W ' """•-• 
CV.f cjvam İa3iüt!a3 (araç*-. Î C I C P 

Otr.cr lıabili'.'ec (anach sch92u 
Çapta sıcck: a Proferrod s:; 

-b Comf\o **-$*->;*• . 
pQtc-'r. er capiîaî.SL'TJİL'î . . . 
P.ata;ı*3 earr.irgî - Apprppnaîeti ;a: 
R«:ane<3 sarr.r.gs • Ur.appfisra'.sd 
L«1 cosı ol naaîur/ stock 

1 0 0 , 0 0 0 .i 

awwwwi 
| İ İ İ İ ! 8 l l r _ 2 f 9 55,63 7 . " | | İ l M İ ^ I 3,293,967." 

*«cte: Vüu zrc not rgcuired in ccrrç:e:e Sclıeduiaı M-1 and M-3 bfliavv .7 n< rcîaf assa's çr.un* 15. colurrn fri) cf 5ch«Ju'.'« L <f«_H« **"tfnS;5f00C 

I»»! >ccne(;ic5s) per eccfcs . . î. 
Feaeraı mcorr.e it* . . . . î 
E«C453 =! Ci^İtü! İCS1C5 CvCf Cipttı. ÇöiH i . . , ̂  
(-•ccrr.ö suit-.ücî to ÎZX rot rsccoüa en 200X4 j: 

- 4 y 9 5 2 

r E/perMS racordec en fccc« :ris yotr r 
d-2d-jc;aâ en ;hrs ;e!urn (rcrrıra;. 

^ , Dc;r«c:aıicr. . . . . 5 \ 
-*~ z Ccrırfcutıonî ca.'r,c.e* S_ ., . 

recn-e raccrssrf c"» ece*! 5ı!s y»af no: 
inciuc«c on ınia retum (nemiza): 
Ti^-6>orr-3t ineresî S 

fiçair.s: fccek inceno tftıs year ( ı * t i ' j ı ; : •i.:S=jrt; 
1 , 1 0 5 •! 9 A-c l.r«s T a.ıtf e 

• 3 , 8 4 7 .! iç -rzetr-, t re 2". ei • 3 , 3 M ' 

-5üu.2 
üa:j.-co a: b«s'-r<nıns el yi 

:r;ared-B.e;a!ned Eaminas cer Socw? (Ure 25.^ohssz.^s.xj. 
- 7 7 5 , 7 4 7 .' , r-r-r-j^-nî a -?ş;r. L , 

- 4 . 9 5 2 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 214) 

Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 57 Arkadaşının, Emlak 
Bankası Eski Genel Müdürü Engin Civan'ın Rüşvet Karşılığı Verdiği 
Krediler ve Çıkar Temin Eden Bazı Tasarruflarına Karşın Gerekli İş
lemleri Yapmamak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu İddiasıyla 
Eski Başbakan Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100 üncü Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi 
ve (9/6) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yolsuzluk, politik yozlaşma olgusunun bir türevidir. Politik yozlaşmanın önlenmesi için poli
tik süreçlerin yeniden sağlıklı yapılanması yanında, Devletin bütün kurumlarının da yeniden dü
zenlenmesi söz konusudur. Son yıllarda halkımızın büyük ölçüde ilgisini çeken yolsuzluk iddiala
rı Türk halkının nefretini kazanmıştır. Sokaktaki mafya ile bürokrasideki bozulma ve çıkar alışve
rişi ibret verici boyutta gerçekleşmiş ve siyasî literatürümüze CIVAN GATE olayı olarak yansımış
tır. Haklı olarak kamuoyunun tepkisine neden olan Emlak Bankasındaki hukuk dışı tasarruflar ve 
haksız çıkar ve menfaat ilişkileri yargıya da intikal etmiştir. İçi boşaltılan, talan ve yağma olan bu 
kamu bankasının Genel Müdürü olarak görev yapan ve hakkında nitelikli rüşvet almak suçundan 
dava açılan TCK'nun 212/1 inci maddesine göre mahkûm edilen Engin Civan, göreve başladığı 
11.1.1989 tarihinden görevden alındığı 3.1.1992 tarihine kadar yaptığı işlemlerden ötürü hakkında 
20'den fazla kamu davası açılmıştır. 

Engin Civan'ın Banka Genel Müdürü olarak görev süresi boyunca; 
Haksız, yasalara aykırı tasarrufları ve çıkar temin eden işlemleri kamuoyunda ve basında sik 

sık konuşulduğu ve dile getirildiği halde dönemin Başbakanları olay ve duyumlara duyarsız kal
mıştır. Genel Müdürün görev süresinin bir bölümünde Başbakan olan Sayın Mesut Yılmaz, kendi
sinden beklenen ve Anayasa hükmü gereğince yerine getirmekle yükümlü bulunduğu dikkat, ihti
mam ve gözetme görevini layıkı ile yerine getirmemiş, olaylara duyarsız kalmıştır. Hatta bir iddi
aya göre 1991 yılı Genel Seçiminde Engin Civan'ı Anavatan Partisi Milletvekili adayı olarak dü
şünmüştür. 

Engin Civan'ı yakından tanımaktadır. Nitekim 23.9.1995 tarihinde günlük bir gazeteye verdi
ği beyanda Sayın Yılmaz, Engin Civan'a kardeşi Turgut Yılmaz vasıtası ile ulaştığını ve gündem
deki iddiaları onun aracılığı ile öğrendiğini ifade etmiştir. 

Engin Civan'ı ESKA şirketler grubuna rüşvet karşılığı verdiği krediler Sayın Mesut Yılmaz'ın 
Başbakanlığı döneminde de devam etmiştir. Gazete sayfalarına taşınan iddialara ve basında ciddî 
olarak dile getirilen bir tür ihbar mahiyetindeki yayınlara karşı görevinin gereğini yerine getirme
mekle Engin Civan'ı görevde tutma ve herhangi bir hukukî işlemi başlatmaması açıkça görevini ih
mal ettiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 
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Sonuçlanmakla kararı çıkmış dosyalar ve halen yargılanması devam edilen mahkemelerdeki 
derdest dosyalardaki beyanlar bu iddiamızı teyid eder niteliktedir. Özellikle; 

1. EKSAN A.Ş. 35 milyon D Mark tutarında döviz kredisinin, Selim Edes'in büyük hisseda
rı olduğu bu şirketin malî durumunun fevkalade bozuk olmasına, hatta batık durumuna rağmen kre
di verilmesi, 

2. ESKA' Grubunun Anıttepe arsalarındaki % 15.88 arsa payının % 36'ya çıkarılmasındaki 
usulsüzlük, 

3. Mahg Şirketi ile Emlakbank arasındaki İnşaat Sözleşmesi sonucu ESKA Grubuna kaynak 
aktarılmasındaki usulsüzlükler sonucu bankanın zarara uğramasına gözyumduğu ve de tedbir alma
dığı, 

Ve diğer ceza dosyalarındaki belgeler, beyanlar, iddialar tüm ayrıntıları ile incelendiğinde En
gin Civan'ın rüşvet alma, görevi suistimal, görevi ihmal hizmet sebebi ile emniyeti suistimal suç
larına Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı süresince de devam ettiği ve hakkında buna rağmen dö
nemin Başbakanı tarafından hiçbir işlem yapılmadığı anlaşıldığından TCK'nun 240 inci maddesi
ne göre Sayın Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince bir Meclis Soruş
turması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Saffet Ar ikan Bedük 
Ankara 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Halûk Müftüler 
Denizli 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Mahmut Yılbaş 
Van 

Necati Çetinkaya 
Konya 

Hasan Karakaya 
Uşak 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Mehmet Gölhan 
Ankara 

Doğan Baran 
Niğde 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

M. Kemal Aykurt 
Denizli 

Nihan İlgün 
Tekirdağ 

Nev/el Şahin 
Çanakkale 

Cemil Erhan 
Ağrı 

Zeki Ertugay 
Erzurum 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Muzaffer Arıkan 
Mardin 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Fevzi Arıcı 
İçel 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

İrfettin Akar 
Muğla 

Ahmet Uyanık 
Çankırı 

Mehmet Tatar 
Şırnak 

İsmail Köse 
Erzurum 

Meral Akşener 
İstanbul 

Far is Özdemir 
I iatman 
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Necmettin Dede 
Muş 

M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
Şanlıurfa 

Sabri Güner 
Kars 

Hasan Denizkurdu 
İzmir 

Halil Yıldız 
İsparta 

Osman Çilsal 
Kayseri 

Hasan Tekin Enerem 
İstanbul 

Tevfik Diker 
Manisa 

Turhan Arınç 
İzmir 

/. Cevher Cevheri 
Adana 

Yıısuf Bacanlı 
. Yozgat 

Mahmut Nedim Bilgiç 
Adıyaman 

Ömer Bilgin 
İsparta 

Mehmet Batallı 
Gaziantep 

Ali Günaydın 
Konya 

Mehmet Köstepen 
İzmir 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Ergun Özkan 
Niğde 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Mustafa Küpeli 
Adana 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

İlhan Aküzüm 
Ankara 

Bahattin Yücel 
İstanbul 

Soruşturma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(9/6) Esas Numaralı 22.1.1997 

Soruşturma Komisyonu 
Esas No.: A.01.1.GEÇ.9/6-32 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Emlak Bankası Eski Genel Müdürü Engin CİVAN'ın rüşvet karşılığı verdiği krediler ve 
çıkar temin eden bazı tasarruflarına karşın gerekli işlemleri yapmamak suretiyle görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddi
asıyla eski Başbakan Mesut YILMAZ hakkında kurulan (9/6) Esas Numaralı Meclis Soruş
turması Komisyonu" yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ekleri ile birlikte ili
şikte sunmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla; 
Mehmet Ali Şahin 
Komisyon Başkanı 

İstanbul 

I - SORUŞTURMANIN KONUSU : 

Ankara Milletvekili Saffet Arıkan BEDÜK ve 57 arkadaşının 21.5.1996 tarihinde TBMM Baş
kanlığına verdikleri Meclis Soruşturması önergesinde; "Yolsuzluk, politik yozlaşma olgusunun bir 
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türevidir. Politik yozlaşmanın önlenmesi için politik süreçlerin yeniden sağlıklı yapılanması yanın
da, Devletin bütün kurumlarının da yeniden düzenlenmesi söz konusudur. Son yıllarda halkımızın 
büyük ölçüde ilgisini çeken yolsuzluk iddiaları Türk halkının nefretini kazanmıştır. Sokaktaki maf
ya ile bürokrasideki bozulma ve çıkar alışverişi ibret verici boyutta gerçekleşmiş ve siyasi literatü
rümüze CİVAN GATE olayı olarak yansımıştır. Haklı olarak kamuoyunun tepkisine neden olan 
Emlak Bankası'ndaki hukuk dışı tasarruflar ve haksız çıkar ve menfaat ilişkileri yargıya da intikal. 
etmiştir. İçi boşaltılan, talan ve yağma olan bu kamu bankasının Genel Müdürü olarak görev yapan 
ve hakkında nitelikli rüşvet almak suçundan dava açılan Türk Ceza Kanunu'nûn 212/1 inci mad
desine göre mahkûm edilen Engin CİVAN, göreve başladığı 11.1.1989 tarihinden görevden alındı
ğı 3.1.1992 tarihine kadar yaptığı işlemlerden ötürü hakkında 20'den fazla kamu davası açılmıştır. 

Engin CİVAN'ın Banka Genel Müdürü olarak görev süresi boyunca; 

Haksız, yasalara aykırı tasarrufları ve çıkar temin eden işlemleri kamuoyunda ve basında sık 
sık konuşulduğu ve dile getirildiği halde dönemin Başbakanları olay ve duyumlara duyarsız kal
mıştır. Genel Müdürün görev süresinin bir bölümünde Başbakan olan Sayın Mesut YILMAZ, ken
disinden beklenen ve Anayasa hükmü gereğince yerine getirmekle yükümlü bulunduğu dikkat, ih
timam ve gözetme görevini layıkı ile yerine getirmemiş, olaylara duyarsız kalmıştır. Hatta bir iddi
aya göre 1991 yılı Genel Seçiminde Engin CİVAN'ı Anavatan Partisi Milletvekili adayı olarak dü
şünmüştür. 

Engin CİVAN'ı yakından tanımaktadır. Nitekim 23.9.1995 tarihinde günlük bir gazeteye ver
diği beyanda Sayın Yılmaz, Engin CİVAN'a kardeşi Turgut YILMAZ vasıtası ile ulaştığını ve gün
demdeki iddiları onun aracılığı ile öğrendiğini ifade etmiştir. 

Engin CİVAN'ı ESKA şirketler grubuna rüşvet karşılığı verdiği krediler Sayın Mesut YIL-
MAZ'ın Başbakanlığı döneminde de devam etmiştir. Gazete sayfalarına taşınan iddialara ve basın
da ciddi olarak dile getirilen bir tür ihbar mahiyetindeki yayınlara karşı görevinin gereğini yerine 
getirmemekle Engin CİVAN'ı görevde tutma ve herhangi bir hukuki işlemi başlatmaması açıkça 
görevini ihmal ettiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Sonuçlanmakla kararı çıkmış dosyalar ye halen yargılanması devam edilen mahkemelerdeki 
derdest dosyalardaki beyanlar bu iddiamızı teyid eder niteliktedir. Özellikle; 

1. EKSAN A.Y. 35 milyon D.Mark tutarında döviz kredisinin, Selim EDES'in büyük hisseda
rı olduğu bu şirketin mali durumunun fevkalade bozuk olmasına,' hatta batık durumuna rağmen kre
di verilmesi, 

2. ESKA Grubunun Anıttepe arsalarındaki % 15.88 arsa payının % 36'ya çıkarılmasındaki 
usulsüzlük, " 

3. Mahg Şirketi ile Emlakbank arasındaki İnşaat Sözleşmesi sonucu ESKA Grubuna kaynak ak
tarılmasındaki usulsüzlükler sonucu bankanın zarara uğramasına gözyumduğu ve de tedbir almadığı, 

Ve diğer ceza dosyalarındaki belgeler, beyanlar, iddialar tüm ayrıntıları ile incelendiğinde En
gin CİVAN'ın rüşvet alma, görevi süisümal, görevi ihmal hizmet sebebi ile emniyeti suistimal suç
larına Sayın Mesut YILMAZ'ın Başbakanlığı süresince de devam ettiği ve hakkında buna rağmen 
dönemin Başbakanı tarafından hiçbir işlem yapılmadığı anlaşıldığından Türk Ceza Kanunu'nûn 
240 inci maddesine göre Sayın Mesut YILMAZ hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi gereğin
ce bir Meclis Soruşturması açılmasını" talep etmişlerdir. 

Önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 108' inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 
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Soruşturmanın konusu Eski Başbakan Mesut YILMAZ'm Türk Ceza Kanununun 240'ıncı 
maddesinde belirtilen görevi kötüye kullanma fiilini işleyip işlemediğinin soruşturulmasıdır. 

II - KOMİSYONUN KURULUŞU : 

Ankara Milletvekil Saffet Arıkan BEDÜK ve 57 arkadaşı tarafından Anayasanın 100'üncü 
maddesi uyannca eski Başbakan Mesut YILMAZ hakkında eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240'mcı maddesine uyduğu iddiasıyla Meclis Soruşturması açılması istemiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına 21.5.1996 günü verilen önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda 19.6.1996 günü 64'üncü birleşimde görüşülmüş ve 9/6 Esas Sayı ile Meclis Soruşturması 
açılmasına karar verilmiştir. 

Anayasanın 100 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 109'uncu maddesine göre ku
rulan (9/6) Esas Sayılı Soruşturma Komisyonu parti gruplarına oranlarına göre Refah Partisi gru
bundan 5 üye, Anavatan Partisi grubundan 4 üye, Doğru Yol Partisi grubundan 3 üye, Demokratik 
Sol Parti grubundan 2 üye ve Cumhuriyet Halk Partisinden 1 üyenin katılımıyla toplam 15 üyeden 
teşekkül etmiş ve çalışmalarına 25 Temmuz 1996 günü başlamıştır. 

Komisyon Başkanlığına İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN, Başkan Vekilliğine Ankara 
Milletvekili Nejat ARSEVEN, Sözcülüğüne Sakarya Milletvekili Ertuğrul ERYILMAZ ve Katip
liğe İstanbul Milletvekili Yusuf NAMOGLU seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulmuştur. 

III-KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ ve SÜRESİ : 
Soruşturma Komisyonumuz; Anayasanın 100, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107-

113'üncü maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmıştır. 

Komisyonumuz 25 Temmuz 1996'da faaliyetine başlamış, Anayasanın 100'üncü maddesine 
göre iki aylık sürede çalışmalarını tamamlayamadığı için 6 Kasım 1996 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına müracaat ederek 20 Kasım 1996 tarihinden itibaren iki aylık ek süre 
istemiştir. Bu talebimiz Genel Kurulun 14 Kasım 1996 tarihli 18'inci birleşimde kabul edilerek 20 
Kasım 1996 tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir. 

IV - KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 
a) Bilgisine Başvurulan Kişiler : 
/ 1 - Ali Rıza GÖNÜL (Aydın Milletvekili) 

2 - Saffet Arıkan BEDÜK (Ankara Milletvekili) 
3 - Ahmet Mesut YILMAZ (Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan-Rize Millet

vekili) 
4 - Ekrem PAKDEMİRLİ (Manisa Milletvekili) 

h) Yazışmalar ; 
1 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazıda 31.7.1996 tarihli yazımızla Emlak Ban

kası Eski Genel Müdürü Engin CİVAN hakkında açılan tüm davaların birer sureti istenmiştir.. 
Gelen cevapta özetle: Engin CİVAN hakkında İstanbul 5.Ağır Ceza Mahkemesi 1996/187 ve 

148 Esas Sayılı, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 1996/167, İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi 
1996/129, İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi 1995/48 ve İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi 1996/106 
Esas Sayılı Mahkeme dosyalarının suretleri gönderilmiştir. 

2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Müdürlüğüne 31.7.1996 tarihinde yazılan yazı ile 
Emlak Bankası Eski Genel Müdürü Engin CİVAN hakkında basında çıkan tüm.haberlerin bir dos
yası istenmiştir. 
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Gelen cevapta özetle : T.B.M.M. Kütüphane Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezince Engin 
CİVAN hakkında Basında çıkan haberlerden müteşekkil bir dosya gönderilmiştir. 

3 - Başbakanlığa 31.7.1996 tarihinde yazılan yazıda Eski Başbakan Mesut YILMAZ'ın hangi 
tarihler arasında Başbakanlık yaptığı ve Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne bu tarihler ara
sında hangi ilgili Bakanlığa ve Başbakanlığa bağlı olduğu sorulmuştur. 

Gelen cevapta özetle ; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Adnan YARDIMCI'nın imzasıyla 5 
Ağustos 1996 tarihinde gelen cevapta ; Eski Başbakan Mesut YILMAZ; Başbakanlık görevine 
23.6.1991 tarihinde başlamış ve 20.11.1991 tarihinde ayrılmıştır. Bu dönem süresinde Emlak Ban
kası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 27 Haziran 1991 tarihinde yayımlanan 1991/10 sayılı Genelge ile "Ka
mu Bankaları" başlığı altında Eski Devlet Bakanı Prof.Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ ile ilgilendiril-
miştir. 

denilmektedir. 
4 - Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına 2.8.1996 tarihinde yazılan yazı ile Emlak Bankası A.Ş. 

Eski Genel Müdürü Engin ClVAN'ın Genel Müdürlük yaptığı döneme ait Bankalar Yeminli Mu
rakıplarınca veya denetim elemanlarınca yapılan her türlü teftiş, soruşturma ve inceleme raporları 
istenmiştir. 

Gelen cevapta özetle : 29.8.1996 tarihinde verilen cevapta Müsteşarlığımız Bankalar Yeminli 
Murakıplarınca adıgeçen Banka eski Genel Müdürü Engin Civan'ın Genel Müdürlük yaptığı döne
me ait toplam 82 adet rapor düzenlenmiş olup, bunlardan 19 adedinde anılan şahsın sorumlu gös
terildiği işlemlere ilişkin tespitler yeralmaktadır. Belirtilen 19 adet raporun birer örneği ile sözko-
nusu raporlar üzerinde yapılan işlemleri özetleyen liste ilişikte sunulmaktadır. 

Aynı dönemde T.Emlak Bankası A.Ş.'nde Bankalar Yeminli Murakıplarınca muhtelif konula
ra ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucu düzenlenen diğer 63 adet rapora ilişkin liste ekte su
nulmuş olup, lüzum görüldüğünde sözkonusu raporlar da Komisyonlarına iletilebilecektir. 

denilmektedir. 
5 - Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 9.11.1996 tarihinde yazılan yazı ile Bankalar Yeminli Mu

rakıplarınca yapılan incelemeler sonucunda, düzenlenen raporlar neticesinde Başbakanlıkla yapı
lan konu ile ilgili tüm yazışmalar, işlemler ve cevapların birer sureti istenmiştir. 

Gelen cevapta özetle : Yazımıza cevaben 14.10.1996 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarı 
Mehmet KAYTAZ imzasıyla T.Emlak Bankası A.Ş. Eski Genel Müdürü Engin CİVAN'ın Genel. 
Müdürlük yaptığı döneme ait Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı'nca yapılan ince
leme sonucunda düzenlenen raporlarla ilgili olarak, Başbakanlığa yazılan yazılarımızın birer örne
ği ekte gönderilmektedir. 

denilerek yazışmaların birer örneği dosyaya konulmuştur. 
6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 6.11,1996 tarihinde yazılan bir yazı ile Komis

yon çalışmaları için iki aylık ek süre istenmiştir. 
Gelen cevapta özetle : T.B.M.M. Başkanlığınca 14.11.1996 tarihinde verilen cevapta; 9/6 Esas 

Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi T.B.M.M. Genel Kurulu-
nun,14.11.1996 tarihli 18 inci Birleşiminde 20.11.1996 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır. 

denilmektedir. 
7 - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına 10.12.1996 tarihinde yazılan yazı ile 

Emlak Bankası A.Ş. ile ilgili 1989, 1990 ve 1991 yılına ait raporların gönderilmesi istenmiştir. 
Gelen cevapta özetle : 1989, 1990 ve 1991 yıllarına ait Yüksek Denetleme Kurulu Raporları 

komisyonumuza gönderilmiştir. 
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8 - İstanbul Şişli Cumhuriyet Baş Savcılığına 11.12.1996 tarihinde yazılan bir yazı ile Engin 
CİVAN hakkında açılan davaların iddianameleri ve gerekçeli kararlan istenmiştir. 

Gelen cevapta özetle; İstanbul Şişli Cumhuriyet Baş Savcılığı Engin CİVAN'la ilgili bütün da
vaların iddianame ve gerekçeli kararlarını komisyonumuza bildirmiştir. 

9 - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına 16.12.1996 tarihinde yazılan bir yazı 
ile Emlak Bankası A.Ş.'nin 1989,1990 ve 1991 yıllarına ait raporlarda belirtilen temenni kararla
rı ile ilgili Başkanlıklarınca, hangi tarihlerinde ne gibi işlemlerin yapıldığı ile Başbakanlık, Başba
kan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığına durumun bildirilip bildirilmediği, bildirilmişse; akibetinin 
ne olduğu sorulmuştur. 

. Gelen cevapta özetle : Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığının verdiği cevapta Emlak Ban
kası Genel Müdürlüğüne bazı uyarılarda bulunulduğu bildirilmiştir. 

c) Alt Komisyon Çalışmaları: 

Komisyon üyelerimizden Nejat ARSEVEN'in başkanlığında, üyeler Ahmet İYİMAYA, Meh
met ELKATMIŞ, Erkan MUMCU ve Zekeriya TEMİZEL'den kurulu Alt Komisyon 11.11.1996 
tarihinde çalışmalarına başlamış ve 18.11.1996 tarihinde raporunu tamamlayarak komisyon baş
kanlığına sunmuştur. 

Raporda; 

"1 . Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Yöneticileri ile ilgili olarak açılmış bulunan; 
- İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 96/187-148 E, 
- İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 96/167 E, 

- İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 96/129 E, 
- İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 95/48 E, 
- İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 96/106 E, 
- İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 94/268 Esas numaralı dava dosyaları, 
2. Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nde Genel Müdür Engin CİVAN döneminde Bankalar Yemin

li Murakıpları tarafından yapılan incelemeler sonucu düzenlenen ve ekli listede tarih ve numarala
rı belirtilen raporlar, -

3. 1991-1996 tarihleri arasında yayınlanmış, olay ile ilgili Gazete Kupürleri... 

üzerinde gerekli incelemeleri yapmıştır. 
Bu incelemelere ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Müdürlüğü Gazete Haber

leri Bilgi Bankasından Sayın Mesut YILMAZ-Engin CİVAN-Emlak Bankası A.Ş. ilişkili çapraz 
kontrolle elde edilen bilgiler de değerlendirilmiştir. 

Soruşturma isteminde bulunanlar, Komisyondaki ifadelerinde önergelerindeki sevk maddeleri
ni değiştirmişlerdi. Alt Komisyonumuz hem önergedeki sevk maddesi (TCK 230), çerçevesinde in
celemede bulunmuştur. 

Bu değerlendirmeler çerçevesinde ulaşılan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 
1. Önerge muhatabının Anayasa'nın 100., Türk Ceza Kanunu'nun 230,240. maddeleri kapsa

mına girecek herhangi bir eylemine rastlanılmamıştır. 
2. Önerge Muhatabının Başbakanlığı döneminde yapılan araştırmalarda Başbakana, Türkiye 

Emlak Bankası A.Ş.'de yolsuzluk olduğunu, dolayısıyle görevliler hakkında işlem yapılması ge
rektiğini belirten bir rapor yada bilgi ulaştığı tespit edilememiştir. Özellikle Hazine Müsteşarlığı 
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Bankalar Yeminli Murakıplarıca yapılmış incelemeler sonucu düzenlenmiş bulunan raporlarda, 
Emlak Bankası Genel Müdürü Engin CİVAN'a yönelik ve Başbakanlıkça işlem yapılmasını gerek
tiren bir öneriye rastlanılmamıştır. 

3. Yukarıdaki delillerin (mahkeme dosyaları dahil) hiçbirinde yargılamanın maddi konusunu 
oluşturan suçlarla ilgili olarak, aleyhinde soruşturma önergesi verilen eski Başbakan Sayın Ahmet 
Mesut YILMAZ'ın doğrudan yada dolaylı biçimde bir eylem, illiyet birliği teşkil edecek olgu, bul
gu veya iddiaya rastlanılmamıştır. 

4. Emlak Bankası Genel Müdürü Engin CİVAN ile ilgili olarak 19. dönemde bir araştırma 
önergesi verilmiş, önergenin okunması dışında bir işlem yapılmadığı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kanunlar dairesinden getirtilen bilgilerden anlaşılmıştır." 

şeklindedir. 
V - TANIKLARIN BEYAN ÖZETLERİ : 
a) Ali Rıza GÖNÜL (Aydın Milletvekili); 15.10.1996 tarihinde komisyonumuza önerge sahi

bi olarak verdiği ifadede özetle; 
Komisyonunuza sunacağım yazılı bir delil yoktur. Ancak, soruşturma önergesi içerisinde, bu 

konudaki araştırmanın özellikle yargılaması devam dava dosyalarının ve sonuçlanmış dava dosya
ları olduğunu vurgulamıştır. Varsa belge, delil bu dosyalar içerisinde mevcuttur. 

... bu iddialarımız tabi ki basında yer alan, günlerce devam eden neşriyata da dayanmıştır, doğ
rudur; Ama ben özellikle vurgulayarak ifade ediyorum: Bu belgeler, bu bilgiler iddialarımızın te
yidini sağlayacak bilgi ve belgeler dosya içerisinde diyorum. Komisyonunuzun da bunu inceleme 
ve araştırma ve tahkik etme yetkisi vardır. 

• • ' • I 

... Sadece dosyalan ortaya koyuyorum. Çünkü zaten ayrıca bir çalışma yapmayı gerektirecek 
konu olarak da görmüyorum. Çünkü, hertürlü delil o dosya içerisinde mevcuttur, mahkeme dosya
ları içerisinde. Basında yer alan belgelerdir. 

... Benim elimde bir yazılı belge olmadığın! biraz evvel arz ettim. Ancak, birtakım kredilendir-
me olayları mevcudiyeti konusu önerge içerisinde yer almıştır. Böylesine bir şirket ve böylesine 
şirketlerle ilişki içerisinde bulunan Sayın Başbakanın bundan haberdar olmaması mümkün değil
dir. Çünkü, günlerce basında yer almış konulardır, Bunlar ve kendilerinden beklenen dikkat, itina 
ve özen içerisinde meşaleye bir siyasi ve bir Başbakan olarak da el koymasının da mantiken doğ
ru olduğunu düşünüyorum; Ama o irtibatı bağlayacak bir delilin tarafımızdan veya hiç kimse tara
fından arz edilemiyeceğini de vurgulamak isterim. 

... Sayın YILMAZ'ın bir menfaat temin ettiği konusunda böyle bir iddiam olamaz. 

b) Saffet Arıkan BEDÜK (Ankara Milletvekili) 22.10.1996 tarihinde önerge sahibi olarak ko
misyonumuza verdiği ifadede özetle; 

... Biz önergemizi verirken, bilgi ve belgelerimizi, özellikle "daha evvelden tespit ettiklerimi
zin altına ekliyeceklerimiz" diye ifade etmiştik. Dolayısıyla, önergemizde iddialarımız açıkça ifa
de edilmiştir. Ayrıca, DYP Grup Başkan Vekili Sayın Ali Rıza GÖNÜL , elindeki diğer bilgileri 
de sanıyorum, daha evvelden komisyonunuza sunulmuştu.Bunun dışında herhangi bir bilgi ve bel
ge yoktur. 

... Bizim buradaki iddiamız şudur: Engin CİVAN, Emlak Kredi Bankası olarak medyada daha 
sonra ve gerekse görevde bulunduğu sırada bir kısım iddialar, ithamlar olmasına rağmen görevin
de tutulması ve denetim fonksiyonunun yapılmaması gibi sebeplerle görevin ihmal edildiği nokta
sında bir görüşümüz vardır. Herne kadar önergemizde, Türk Ceza Kanununun 240'ıncı maddesin-
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den bahsedilmekte ise de aslında o zuhulen ifade edilmiş bir maddedir. Aslında Türk Ceza Kanu
nunun 230'uncu maddesine göre biz önergemizi özellikle vermiştik. 

... Bizim belgelerimiz doğrudan doğruya mahkeme kararlarıdır. 

... Ben menfaat konusunda herhangi bir iddiada bulunmuyorum. Dikkat ederseniz denetim 
fonksiyonu ile özellikle o kişinin görevden alınmaması hususunu özellikle dile getirmeye çalıştım. 
Nitekim önergede TCK 230'uncu maddesine göre işlem yapılması gerekir. Biz zuhulen onu bildir-
mişizdir diye bir ifade kullandım. 

... Görevinden alınmaması bana göre bir yanlışlık ... Neden alınmadı, onu tabii Sayın Mesut 
YILMAZ bilir. Ben bilemem. 

... Zamanın Başbakanı olması sebebiyle ve Emlak Kredi Bankası'nında kendisine bağlı oldu
ğundan hareket etmek suretiyle ... illiyet bağını öyle kurduk. 

... Mahkeme dosyaları üzerinde bir araştırma yapmadık. Çünkü mahkeme dosyası mahkemededir. 

... Ben eski bir bürokrat olarak aslında bir bakana bağlı olduğunu hatırlamam gerekirdi belki; 
Ama birinci derecede sorumlu olarak, Hükümetin başı olması sebebiyle, sadece zamanın Başbaka
nı Sayın Mesut YILMAZ'ı doğrudan doğruya sorumlu tuttuğumuz için görevi ihmal noktasında so
rumlu tuttuğumuz için o önergeyi verdik. 

c) Ekrem PAKDEMİRLİ (Manisa Milletvekili) 10.12.1996 tarihinde ilgili eski bakan olarak 
komisyonumuza verdiği ifadede özetle; 

... Başbakan Yardımcısı olarak Bankalar ve daha birçok kurum bana bağlı idi. 

... Engin CİVAN'dan uzun bir birifing aldım. Baktım tecrübe yönünden fazla genç arkadaş, bi
rikimi zayıf ve Emlak Kredi Bankası da o zaman Türkiye'nin ikinci büyük bankası idi. 

... Ben iki bankanın Genel Müdürünün değişmesinde fayda var dedim; Birini değiştirdim; Çün
kü elimizde müfettiş belgesi vardı. 

... Ama diğeri için (Emlak Bank Genel Müdürü Engin CİVAN) müfettiş raporu yok, birşey 
yok; ben sadece tecrübesiz olduğunu ifade ettim. Sayın Başbakan o zaman bana dedi ki; biliyorsun 
bu önemli bir görev yeri, Cumhurbaşkanıyla da konuşsak da bir ara;" çünkü kararname yine O'na 
gelecek yani" 

... Sözlü olarak sayın Cumhurbaşkanına dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanım ben yeterli bir biri
kimi göremiyorum; Genç arkadaş iyi bir arkadaş herhalde, ben çok ta tanımıyorum ama aldığım in
tiba beni çok tatmin etmedi, daha tecrübeli bir arkadaş koyalım dedim; Ama Sayın Cumhurbaşka
nı o gün için "yanlış anlaşılır, şimdi bizim getirdiğimiz arkadaşımızdır. Eğer bunun gibi bir müfet
tiş raporunuz varsa yani belge varsa, memnuniyetle" dedi. Ama belge yok. Yani herhangi bir yer
den, ne basından, ne diğer yerlerden gelmiş bir ihbar yok. ... Şimdi öyle olunca ille alacağım de
mekte yanlış, hem devlet teammülüne aykırı, hem de ben ön yargılıymışım gibi biraz daha çalışa
lım bakalım görelim dedik. Yani CİVAN'la ilgili herhangi bir ihbar olmadığı gibi sıradan teftişler
den kaynak!anıpta bize ulaşan bir rapor da yok. 

... Alma yetkisi sizde denilebilir, bir arkadaşınız öyle bir şey söylemiş galiba. Doğruda şimdi 
Emlak Bankası Türkiye'nin ikinci büyük bankası, yanlış bir adım attığınız zaman, diyelim ki, Cum
hurbaşkanından geçmeyecek bir kararnameyi sevk ettiniz. Kararnameyi sevk ettiğiniz zaman, ya
rım saat sonra bütün medya bundan haberdar oluyor. Böyle bir durumda bankaya büyük zarar ve
rirsiniz. Yani bankanın ekonomik yapısıda bozuktu. Onun için orada temkinli olmak lazımdı. Me
sut beyin "Evet"ini aldıktan sonra Cumhurbaşkanının da "Evet"ini alsaydım yürürlüğe sokacaktım. 
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Ama böyle bir şey olmadı. 

... Ondan sonra birkaç defa konuşmamdan sonra tecrübesizliğine inandığım, yeterli tecrübesi 
olmadığı için nezaketen başbakana söyledim, Başbakan bana elinde bana elinde belge var mı, yok 
mu almayalım diyebilirdi. Bana şunu söyledi "Tamam sen çalışmak istemiyorsan alalım; Ama ne-
zekaten Cumhurbaşkanına danışalım." "Tabii efendim, Cumhurbaşkanına söylemek lazım kararna
meyi imzalamazsa sıkıntı olur" şeklinde bir konuşmamız var; yani burada Sayın YILMAZ'ın her
hangi bir ihmali yok. Zaten kusura bakmayın, bu tamamen siyaseten kurulmuş bir komisyon. Ya
ni, eğer, bu komisyonunuz doğru kurulsaydı beni muhatap almaları lazımdı. O Genel Müdür bana 
bağlı. Bir ihmal olsa, o ihmali ben yaparım, başbakan yapmaz ki. 

... Ben alalım diyorum ama ikimizin alması kafi değil. Cumhurbaşkanının evet demesi lazım. 

VI - SORUŞTURMAYA MUHATAP ESKİ BAŞBAKAN MESUT YILMAZ'IN SAVUN
MASI: 

Eski Başbakan Sayın Mesut YILMAZ'ın 5.12.1996 tarihinde bizzat komisyonumuza gelerek 
yaptığı sözlü savunmasında; (5.12.1996 tarihli tutanaktan aynen alınmıştır. 

"A. MESUT YILMAZ - Birkaç noktayı Komisyonuzun bilgisine arz etmek isterim. 

Sayın Engin Civan'ı benim yakından tanıdığım iddiası yer almış önergede. Bu varit değil. Sa
yın Civan'la ben aynı okulda okuduk. O benden zannediyorum beş-altı sene daha sonraydı. Ora
dan, sadece kendisine bir göz aşinalığım vardı. Daha sonra, 1989 yılında Emlak Bankasına genel 
müdür olmuş. O tarihte ben Dışişleri Bakanıydım. Hatırladığım kadarıyla Amerika'dan gelerek 
Emlak Bankası Genel Müdürlüğüne atandı. Benim göjevim, konumum itibariyle kendisiyle her
hangi bir bağlantım, herhangi bir temasım olmadı. 1991 yılı haziranında ben başbakan oldum ve 
seçimlere kadar dört ay içerisinde başbakanlık görevini yürüttüm. Bu süre zarfında, yaptığımız gö
rev dağılımında Emlak Bankası bana bağlı değildi, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu 
Devlet Bakanına bağlıydı. 

Huzurunuzda, şahsî değerlendirmem olarak ifade edeyim ki, bana göre 89'da yapılan bu tasar
ruf, benim benimsediğim, benim desteklediğim bir tasarruf değildi. Bana göre Emlak Bankası gibi 
büyük bir kurumun kendi bünyesinde bir genel müdür çıkarması daha doğru olurd. Böyle büyük 
bir kurumda birtakım kurumlaşmanın ilkelerine riayet edilmesi daha doğru olurdu; ama, bu, ben
den önceki Sayın Başbakanın ve hükümetin bir takdiriydi. Ben, Sayın Civan'la bu esaslar içerisin
de; yani, başbakan yardımcısına, zannediyorum ilgili kuruluş olarak başbakan yardımcısı, devlet 
bakanına ilgili kuruluş olarak irtibatlandmlması çerçevesinde dört ay kadar beraber görev yaptım. 
Bu süre zarfında, benim Emlak Bankasıyla başbakan olarak doğrudan doğruya hiçbir ilişkim olma
dı. Bu süre zarfında ne doğrudan doğruya bana veyahut da basında ihbar addedilebilecek şekilde 
Emlak Bankasında herhangi bir yolsuzluk iddiası yer almadı. Ama, şöyle bir olay oldu. Onu müsa
adenizle arz etmek isterim: 

Seçimler yapıldı. Biliyorsunuz, seçimlerin yapılmasıyla bizim görev teslimine kadar geçen ta
rih arasında bir aylık bir süre vardır. Seçimlerden sonra biz bir ay daha göreve devam ettik. O sü
re zarfında, tarihini tam hatırlamıyorum; ama, hatırladığım kadarıyla, görevi Sayın Demirel'e dev
retmemden çok kısa bir süre önce, birkaç gün önce bana ekonomik kurulun bir kararı geldi. Bu ka
rarda, Ataşehir arsalarını daha önce yapılan bir satış işleminin bu sefer tersine; yani, Emlak Ban
kasından o Mahg Şirketine zannediyorum satılan bir arsanın tekrar Emlak Bankası tarafından alın
ması karara bağlanıyordu. Ekonomik kurul üyesi arkadaşlarımızın zannediyorum tamamı veya bir 
istisnasıyla tamamı bu kararı imzalamışlardı. Benim imzam halinde bu karar tekemmül edecekti; 
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ama, ben konunun detayını bilmiyordum ve benim anlayışıma göre görevi devretmek üzere olan 

bir Hükümetin sanıyorum 10 milyon dolar civarında, böyle bir... 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - 10 milyar dolar... 

A. MESUT YILMAZ - Hayır, 10 milyon dolar. O zamanki parayla bilmiyorum ne kadar Türk 
parası yapıyor, ama, 10 milyon dolar civarda, belki biraz daha az. Ama, her halükârda önemli bir 
maddî meblağa tekabül eden böyle bir tasarrufu giderayak yapması bence yanlış olurdu. Onun için 
bu konuda takdiri yeni hükümete bırakmak istedim. 

Sonradan, bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla o karar yeni hükümet tarafından alındı; 
yani, o ekonomik kurul kararı bizden sonra gelen hükümet tarafından tekemmül ettirildi. O arsa 
Emlak Bankası tarafından alındı, geri alındı. Hatta, bu konularla ilgilenen bakan arkadaşım, başba
kan yardımcısı arkadaşım bu tasarrufun gayet yerinde olduğunu, isabetli olduğunu, banka açısın
dan da doğru olduğunu bana ifade etti; ama, dediğim gibi, ben, bu konuda yeni hükümetin takdir 
yetkisini kullanmasını istedim. Giderayak, onları böyle bir empoze durumla karşı karşıya bırakmak 
istemedim. 

Bu arada, yine, Engin Civan'la ilgili olarak benim Komisyonunuza verebileceğim diğer 
bir bilgi, Sayın Ekrem Pakdemirli, yani, Emlak Bankasının ilgili olduğu bakan arkadaşım bana gel
di, Emlak Bankasında Genel Müdür olan Sayın Civan'la beraber çalışmak istemediğini, orada bir 
görev değişikliğine gitmek istediğini söyledi. Ben de kendisine, eğer bu hususta ısrarlıysa, önce Sa
yın Cumhurbaşkanıyla görüşüp onun da onayını almasını, daha sonra kararnameyi bana sevk etme
sini istedim. Daha sonra bana ifade ettiğine göre Sayın Cumhurbaşkanı, bu tasarrufu olumlu karşı
lamamış. O yüzden de Sayın Pakdemirli, bu konuda herhangi bir kararnameyi bana sevk etmedi. 
Benim Sayın Civan'la ilgili olarak herhangi bir tasarruf niyetim olmadı. Bunu gerektirecek bir ih
bar olmadı, bunu gerektirecek basında yer alan herhangi bir haber yer almadı; ama, dediğim gibi, 
ilgili arkadaşımın, bakan arkadaşımın kendi değerlendirmeleri sonucunda yapmak istediği böyle 
bir tasarruf söz konusuydu. 

Bu da, Cumhurbaşkanımızın, o tarihteki/Sayın Cumhurbaşkanımızın muvafakat etmemesi üze
rine gerçekleşmedi. 

Benim şu anda hatırlayabildiğim, size arz edebileceğim bilgiler bundan ibaret. Bunun dışında
ki bütün soruları da cevaplamaya hazırım. 

BAŞKAN-Çok teşekkür ediyorum. 

Tabiî, arkadaşlarımızın sorularını da... 

A. MESUT YILMAZ - Tabiî... 

BAŞKAN - Zannediyorum, Sayın Pakdemirli'ydi size birlikte çalışamıyorum diye teklifte bu
lundu. 

' A. MESUT YILMAZ - Evet. 

BAŞKAN - Peki, bir gerekçe söyledi mi Sayın Pakdemirli size? 
A. MESUT YILMAZ - Sayın Pakdemirli, o tarihte bana bir gerekçe söylemedi. Bunu kendi 

tercihi olarak söyledi; ama, bu mesele kamuoyuna intikal edip, yani, Civangate denilen olay kamu
oyuna intikal ettikten sonra o mafya olayı falan medyaya yansıdıktan sonra, Sayın Pakdemirli'nin 
bir televizyona verdiği bir demeç var, onu hatırlıyorum. Sayın Civan'ı böyle bir önemli görev için 
çok yetersiz ve çok genç bulduğunu, acemi bulduğunu, bu nedenle değiştirmek istediğini söylemiş
ti. Bunu bana görevdeyken söylemedi; yani, bana sadece böyle bir görev değişikliği yapmak isti-
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yorum dedi. Ben de, eğer bunda ısrarlıysa Cumhurbaşkanının onayını alıp bana kararnameyi gön
dermesini söyledim. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum. 

Zannediyorum İlyas Bey sizin bir sorunuz olacak; buyurun efendim. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Öncelikle, şahsınıza karşı girişten dolayı gerçekten kı

nıyoruz, çok üzüldük, geçmiş olsun diyoruz. 
Sizin bu söyledikleriniz gazetelerde de yer aldı; 25 Eylül tarihli Hürriyette, 27 tarihli Milliyet

te ve 28 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetelerinde yer almış. Aynı şeyleri tekrar ettiniz. 

Şimdi, Sayın Yılmaz, bu Engin Civan'ı görevden alma konusunda Sayın Özal'ın, rahmetli 
Cumhurbaşkanının onay vermediğini söylüyorsunuz. Şimdi, birincisi, böyle bir şeye cumhurbaşka
nının hukukî olarak hakkı var mı; yani, yoksa, Cumhurbaşkanına yine yazılı olarak bir başvuru ol
du mu, onların size yazılı olarak bir cevabı var mı? 

Yani, kısacası, Cumhurbaşkanına böyle bir Öneride bulunup, bunun reddedilmiş olma durumu 
var mı? 

BAŞKAN - Soru anlaşıldı mı efendim? 

A. MESUT YILMAZ - Evet, anladım.Efendim gerek 1991'deki o kısa dönemli hükümet dö
nemimizde gerekse bu sene içerisindeki kısa hükümet dönemimizde, benim her zaman uyguladı
ğım ve zannediyorum benim dışımda da devlette teamül haline gelmiş olan bir uygulama var; 
öhemli atamalarda, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür gibi önemli atamalarda Sayın 
Cumhurbaşkanını empoze altında bırakmamak için, önceden kendisine isim teklif edilir, onayı alı
nır, ondan sonra resmî formalite tekemmül ettirilir. 

' BAŞKAN - Şifahî olarak değil mi efendim? 
A. MESUT YILMAZ - Şifahî olarak. Bu, büyükelçiler için geçerlidir, valiler için geçerlidir, 

müsteşarlar, genel müdürler için geçerlidir. Emlak Bankası Genel Müdürlüğü bence önemli bir ku-
rumdu.Böyle bir tasarruf niyeti olduğunu öğrenince Sayın Pakdemirli'den bu konuda Sayın Cum
hurbaşkanının onayını almasını istedim, rızasını almasını istedim. Bunun bir başka nedeni daha 
vardı; o tarihteki Sayın Cumhurbaşkanı, daha önce sayın başbakan olarak Engin Civan'ı bu göre
ve getirmiş olan kişiydi. Bizim partimizin de daha önceki genel başkanıydı. Bunu, aynı zamanda 
bir insanî ilişkilerdeki bir nezaket gereği olarak gördüm; ama, eğer -asıl sorunuza cevap veriyorum-
hukukî olarak meseleyi soruyorsanız, Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yoktur. Eğer, Sayın 
Cumhurbaşkanının rızasını beyan etmemesine rağmen Sayın Pakdemirli bu kararnameyi bana gön-
derseydi, ben de imzalayıp hemen Cumhurbaşkanına yollardım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederiz. 

Tamam mı İlyas Bey, başka sorunuz yok herhalde? 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir)-Tamam efendim. 

BAŞKAN - Başka arkadaşlarımız var mı? 

Buyurun Ahmet Bey. ,i.l_ 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Değerli Başkan, önce, uğradığınız menfur hareketten dolayı 

geçmiş olsun diyorum. 

Suallerim gayet net olacak, gerekçesiz olacak. 
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Gerçi, 1 inci sualimin cevabını öğrenmiş bulunuyorum; ancak, diğer suallerin teselsülü bakı
mından sormak zorundayım: Başbakanlığınız döneminde Engin Civan'ın yolsuz tasarrufları konu
sunda size bir bilgi veya duyum oluştu mu Değerli Başkan? 

A. MESUT YILMAZ-Bakınız, şöyle... j 

Teker teker mi cevap vereyim? j • 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Tabiî, tabiî, iyi olur. ! 

A. MESUT YILMAZ - Efendim, biraz önce söyledim, bana... Bu olayla ilgili olarak bütün de
tayları şu anda hatırladığımı iddia edemem; ama, kategorik bir cevap vereceğim. Her iki Başbakan
lığım döneminde de, bana intikal etmiş herhangi bir yolsuzluk iddiası konusunda benim bunu tef
tiş kuruluna sevk etmediğim hiçbir olay mevcut değildir; yani, buradan hareketle, Emlak Bankası 
ve Sayın Civan'la ilgili bana herhangi bir yolsuzluk ihbarının yapılmadığını söyleyebilirim; ama, 
daha detaylı şu anda hatırlamıyorum. 

AHMET İYÎMAYA (Amasya) - Teşekkür ederim. 

A. MESUT YILMAZ - Yani, bunu... 

Yani, bunu, gidip dosyalan araştırmak lazım. 

AHMET İYİMAYA (Amasya) - Efendim, yine basında yer almış. Bu yolsuzluklarda Anatepe 
Projesi için bilgilenme veya önlem veya bilemiyoruz saikini, kardeşinizi Engin Civan'a gönderdi
ğiniz ifade ediliyor. Bu hususta, ayrıca grupta da bir konuşma yaptığınız söyleniyor; Doğruluk de
recesi nedir Sayın Başkan? 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Şöyle: Dediğim gibi, seçimlerden sonra ve görev teslimin
den çok kısa bir süre önce zannediyorum bir hafta kadar önce, Emlak Bankası tarafından o arsanın, 
Anatepe'deki arsanın geri alınmasıyla ilgili bir ekonomik kurul kararı sözkonusu idi, bu karar, ba
kanlar tarafından ve diğer kurul üyeleri tarafından imzalanıp, bana intikal ettiği sırada, bana iki tür
lü tavassut sözkonusu oldu. Birinci tavassut o zamanki Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Ah
met Özal'dan geldi, "bu işlemde herhangi bir sorun olmadığı, bunun bir an evvel imzalanmasının 
doğru olacağı yönünde" hatta iki defa telefonla bana müracaat etti. Bu tavassuttan ben rahatsız ol
dum ve biraz önce dediğim gibi, görevi devretmek üzere olan bir Başbakan olarak da böyle önem
li bir kararı vermek istemedim, bunu yeni hükümete bırakmak istedim. İkinci bir tavassut oldu. Bu 
tavassut bizzat Sayın Civan tarafından kardeşim aracılığıyla bana iletildi. Ben, dediğim gibi, görev 
sırası içerisinde Sayın Civan'la hiç yüzyüze gelmedim, hiç görüşmedim. Benim kardeşim aracılı
ğıyla bana yolladığı mesajın içeriği şu idi. "Bu iş karışık bir iştir, eğer Sayın Başbakan bunu imza
lamazsa iyi olur" söylenen mesaj bu idi, iletilen mesaj bu idi. Bu mesaj niye bana resmî yollardan 
değil de kardeşim aracılığıyla iletildi diye sorarsanız, haklı olarak, kardeşim ayni okuduğumuz 
okulda, İstanbul Erkek Lisesinde Sayın Civan'la etüt ağabeyliği, yatakhane şeyi falan gibi daha ya
kın bir ilişki içindeydi, zannediyorum arada da görüşmüşlerdi. Sayın Civan'ın bana kardeşim ara
cılığıyla ilettiği bu uyarının da benim bu kararı imzalamamamda ve yeni hükümete bırakmamda et
kili olduğunu söyleyebilirim; ama asıl neden o değildi, asıl neden, ben, zaten böyle bir uyarı gel
meseydi dahi Sayın Civan'dan böyle önemli bir kararın gider ayak imzalanmasına karşıydım. 

Yine bu bağlamda, müsaade ederseniz, Sabah Gazetesinde Selim Edes'in eşinin bir beyanatı 
oldu. Benim, engin Civan'ı bakan yapacağıma ilişkin, seçimlerde aday göstereceğime daha sonra 
da hükümette bakan yapacağıma ilişkin bir vaadimin olduğu şeklinde bir beyanı oldu. Sabah Ga
zetesi de bunu büyük manşetle verdi, bilmiyorum komisyonunuza intikal etti mi etmedi mi, ben on
dan dolayı Sabah Gazetesini dava ettim ve mahkeme de Sabah Gazetesini tazminata mahkum etti. 
Yani bu varit değildi. 
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BAŞKAN - Yani mahkeme kararıyla o haberin doğru olmadığı tescil edilmiş oldu? 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Evet. 

AHMET İYÎMAYA (Amasya) - Sayın Başkan, herhalde bir sualim bu noktada detayda karşı
lıksız kaldı. Kardeşiniz mi size doğrudan bilgiyi getirdi, yoksa zatıalileriniz mi kardeşinizi bu ko
nuda görevlendirdiniz? O noktada kapalılık var. Çünkü, basında kendilerinizin, zatıalilerinizin gön
derdiği ifade ediliyor veya o ayrıntıyı hatırlıyor musunuz diyebiliriz. 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Yüzde yüz hatırlıyorum dersem doğru olmaz. Ama, ben bu 
konuda bir araştırmaya girmedim. Yani benim kararım bu tavassutlara rağmen, lehte tavassutlara, 
imzalamam yönündeki tavassutlara rağmen bu işlemin yanlış olacağı idi. Görevi devretmesine iki 
gün, üç gün kalan bir Başbakanın böyle bir kararı tekemmül ettirmesinin yanlış olacağı idi. Benim 
hatırladığım kadarıyla gerek Ahmet Özal, gerek Engin Civan; Ahmet Özal telefonla, Engin Civan 
da kardeşim aracılığıyla bana bu yönde ters mesajlar yolladılar; yani birbiriyle çelişkili mesajlar 
yolladılar. Ama dediğim gibi, bunlar bir ölçüde etkili olsa da benim yaklaşımım bu kararı yeni hü
kümete bırakmaktı. 

AHMET ÎYİMAYA (Amasya) — Sayın Başkan, yine basında yer almış, Engin Civan bankanın 
başında ve ondan Emlak Konutu tasarrufunuzla almışsınız, bilemiyorum, basın bilgisi, belki doğru 
olabilir, yanlış olabilir; hatırlayacaksınız. Emlak Konutu Engin Civan'dan aldığınıza göre, bir ra
hatsızlığın var olduğu noktasında kendiniz indi olarak bir karara vardığınız anlaşılıyor ve yine ba
sında çıkan ifadelere göre, ben, Engin Civan'ı alacaktım veya biz Engin Civan'ı alacaktık, Cum
hurbaşkanımız mani oldu, hatta belki basının argosudur, Engin Civan'ı sepetleyecektik, fakat Çan
kaya mani oldu şeklinde ifadeler var. Acaba, siz, bu konuda ciddî bir alma tasarrufuna ulaştınızda 
mı bu Emlak Konutu aldınız, yoksa hizmet gerekleri çerçevesinde mi? Bu konuda aydınlanmak is
tiyorum. 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, başta söylediklerime tekrar rücu ediyorum. Emlak 
Bank konusuyla olsun, Emlak Konut konusuyla olsun, ben, Başbakan olarak, hele seçime giden bir 
Başbakan olarak, o kısa dönemde hiç doğrudan doğruya ilgilenmedim. Bu konuda bana yapılan bü
tün öneriler, gerek Engin Civan'ın görev değişikliğiyle ilgili, gerek Emlak Konutun Emlak Banka
sından ayrılması ve başka bir kişinin buraya atanması konusundaki bütün öneriler ilgili bakan ar
kadaşımdan gelmiştir. Ben, ilgili bakan arkadaşlarımın kendi görev alanlarına, yetki alanlarına gi
ren konularda kendilerine yardımcı olmayı, onlarla yakın işbirliği içinde çalışmayı, onlara inisiya
tif tanımayı prensip olarak her zaman benimsemiş olan bir kişiyim. Sayın Pakdemirli'den bana bu 
konuda gelen önerileri de biraz önce söylediğim Sayın Civan'ın görevden alınması önerisini de 
Emlak Konutu, Emlak Bankasından ayrılması ve yerine başka birinin atanması önerisini de müs
pet karşıladım. Sadece, genel müdürle ilgili olan tasarruf biraz önce söylediğim nedenlerden dola
yı gerçekleşmemiştir. Emlak Konutta ise, hatırladığım kadarıyla yine çok emin değilim, Cumhur
başkanı onayı falan gerekmiyordu... 

AHMET İYÎMAYA (Amasya) - Gerekmiyordu, doğru. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - ... bir onu resen yapabiliyorduk, Başbakanlık tasarrufunda 

olduğu için, Sayın Pardemirli'nin o isteğini sonuçlandırdık, oraya başka birisini genel müdür ola
rak atadık. Yine hatırladığım kadarıyla bütün bunları rezervli söylüyorum; yani detaylarda yanıla
bilirim, hatırladığım kadarıyla Emlak Konutun başına yeni bir arkadaşımızı atadıktan bir süre son
ra bana, Başbakanlığa Emlak Konutla ilgili birtakım yolsuzluk iddiaları geldi, ihbarlar geldi, bunun 
üzerine ben de teftiş kuruluna Emlak Konutla ilgili bir soruşturma açtırdım. Bunun yine görev dev
rinden kısa bir süre önce olduğunu hatırlıyorum ve zannediyorum o soruşturma bizden sonraki hü
kümet zamanında sonuçlandı, bunun gerektirdiği idarî tedbirler de alındı. 
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AHMET İYİMAYA (Amasya) - Değerli Başkan, Selim Edes'le veya Selma Edes'le ilgili bir 
soru soracaktım, fakat o konunun, o tartışmanın bir davaya intikal ettiğini ifade buyurdunuz. Lehi
nize sona erdiğini belirttiğiniz bu tazminat davasını yürüten avukat arkadaşın veya nerede olduğu 
noktasında bir bilgi hatırlıyor musunuz. Nejat'cığım belki de sen yürütmüşsündür. 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Tabiî, tabiî. Erden Arısoy. Dava şu şekilde. 

NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Tutanaklarda var. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) -Anlaşıldı efendim. Erden Bey ise mesele yok. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Erden Arısoy. Hatırladığım kadarıyla mahkeme kararını 

verdi, 400 milyon lira tazminata mahkum etti, şu anda Yargıtay aşamasında. 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Tamam. 
Teşekkür ederim, sağolun efendim. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, başka sorusu olan var mı? Sayın Namoğlu, buyurun. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Sayın Genel Başkana şunu ifade edeyim. Biraz evvel bahset

tikleri, Emlak Konutla ilgili açılan soruşturma 14.10.1991 yılında Emlak Konutla ilgili bir şikâye
tin incelenmesi için Başbakanlık Teftiş Kuruluna incelenmesi olarak havale ettiğiniz bir evrak mı
dır? Yoksa başka var mı? 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Evet, evet, bir tane muamele vardır, o da dediğiniz olması 
lazım. Tek muamele. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkana ben de öncelikle geçmiş olsun diyorum ve 
bu olayı kınıyorum. 

Sayın Başkan, ifadesinde Emlak Bankasına çok önem veriyorum buyurdular, doğrudur. Göre
vi devretmeden çok kısa bir müddet evvelde kendisine bir ekonomik kurul kararı getirdiklerini, 
haklı olarak imzalamadığınızı ve bundan da evvel işte birkaç kanaldan, kardeşiniz ve Ahmet Özal 
kanalıyla değişik açılardan iki empozenin yapılmaya çalışıldığını beyan buyurdunuz. Gider ayak 
böyle bir tavassutların olması sizi şüpheye sevk etmedi mi? Şüpheye sevk ettiyse bu konuda her
hangi bir talimat vererek soruşturma açmayı düşündünüz mü, düşünmedinizse niçin? Bunu öğren
mek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Biraz önce müsaade ederseniz söylediğimi tekrarlamak isti

yorum. Hiç bu tavassutlar, birbiriyle ters yönde yapılan bu tavassutlar sözkonusu olmasa dahi be
nim bu konudaki tercihim bu kararı yeni hükümete bırakmak yönündeydi. Ben, geçici görev yapan 
bir hükümetin böyle bir konuda karar almasını doğru görmedim. Tavassuttan dolayı soruşturmayı 
bilmiyorum siz ne kadar uygun görürsünüz, ben, bunu da uygun görmedim. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Şüphe çekmedi mi diyorum, tavassuttan tabiki açılmaz. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Yani böyle bir şüpheye kapılan bir Başbakanında o durum

da yapacağı şey, bu konuyu yeni hükümete bırakmaktır. Yeni hükümet, dediğim gibi bunu onayla
dı. Daha sonra Emlak Bankası bu arsayı hatırladığım kadarıyla satın aldı. Hakikaten benim arka
daşlarım da bu konuda herhangi bir usulsüzlük olmadığını bana söylemişlerdi, yani ilgili bakan ar
kadaşım da bu işlemin normal olduğunu söylemişti; ama ben, prensip olarak bunu yeni hükümetin 
takdir etmesini istedim. 

ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - Sayın Başkan, müsaadenizle. Efendim, ben de zatıali-
nizi geçmiş olsun diyorum, bir daha böyle üst düzeyde olan büyüklerimize böyle şeylere maruz kal
mamalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 
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Benim soru ve açıklama şeklinde soracağım hususlar belki biraz da tekrar oluyor ama, 2 Mart 
1995 Milliyet, Murat Sabuncu Bey. Civan'la, Anatepe Projesi için görüştüm, Anavatan Partisi Ge
nel Başkanı Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, Engin Civan'ın okuldan etüt ağabeyi olduğu
nu ve Emlak Bankın Anatepe Projesiyle ilgili olarak görüştüğünü söyledi. 

Şimdi, Sayın Murat Sabuncu'nun yazısında daha fazla aynen okumak istemiyorum, bu kısa ve 
öz girişten sonra, Sayın Başkanla Komisyonumuzun değerli üyelerine de biraz hitap ederek zatı ali
nize soruşturma önergesinin sevk maddesinin değişmesi, komisyonumuza daha ağır bir sorumluluk 
yüklemiştir. Bu nedenle, görev dönemiyle ilgili olarak bir görev ihmalinin olup olmadığı konusu
nu daha derinden araştırmak mecburiyetindeyiz kanaatindeyim. Özellikle Engin Civan'a Sayın 
Mesut Yılmaz'ın kardeşi Sayın Turgut Yılmaz'ın Anatepe Projesi için kardeşini gönderdiği yuka
rıda okuduğum 2 Mart 1995 tarihli Milliyet'in yazısında yazar Murat Sabuncu kardeşini gönder
mesiyle ilgili haberler mevcuttur. Bunun sonuçlarının komisyonumuzca değerlendirilmesi gerek
mez mi? Eğer bu olay gerçekse, bu görüşme sonucunda hangi bilgilerin elde edildiğinin öğrenil
mesi gerekmez mi? Bu konu açıklığa kavuşmadan soruşturmanın soruşturmasının bir eksik olaca
ğını düşünüyorum. 

BAŞKAN - Ertuğrul Bey izin verir misiniz? Şu anda biz tabiî Sayın Yılmaz'ın şahsına bir so
runuz var mı diye size söz verdim. Kendilerini yolcu ettikten sonra, uğurladıktan sonra biz kendi 
aramızda o hususları tartışırız. Ama Sayın Genel Başkana bir sorunuz varsa onu tevcih edin lütfen. 

ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - Zatıalinizin yine ben de aynı şeyi belki tekrar olur, Baş
bakan olduğunuz zaman "kendiniz veya görevlendirdiğiniz bir devlet adamının dışında Anatepe 
Projeleri için Engin Civan'a kerdeşinizi gönderdiniz mi? 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Hayır. 

Şimdi, takdir edersiniz ki, hangi devlet görevini ifa ederseniz edin, hepimiz netice itibariyle bir
takım beşerî ilişkilerle bağlı olan insanlarız. Bize benim görev sürem içerisinde çeşitli konularda 
her zaman bu olaydakine benzer tavassutlar olmuştur, istekler olmuştur, öneriler, dilekler olmuş
tur. Burada, önemli olan zannediyorum, komisyonunuzun da sorgulaması gereken husus, bizim bu 
tavassutlar istikametinde herhangi bir yanlış tasarrufta bulunup bulunmadığımızdır, bu da ancak, 
olayların somut ortaya konulmasıyla ölçülebilecek bir husustur. Ben, bu olayda dediğim gibi, bu 
tavassutlar hiç sözkonusu olmasa bile böyle bir kararı gider ayak almanın yanlışlığına inanmıştım. 
Bu tavassutlar sadece bu olayda değil, buna benzer birçok olayda bize sözkonusu olmuştur. Ama, 
benim bu olaylar karşısındaki ölçüm, her zaman aynıdır. 

Bu tavassutları yapan insanlar kendi çıkarlarını düşünürler. Ama onların hesabını sonra bu ko
misyonda, yarın belki başka mahkemelerde biz vermek durumundayız. Onun için bu tavassutlar bi
zim için hiçbir zaman bağlayıcı olmaz. Hatta tam tersine bu tavassutlar karşısında haklı olarak bi
raz önce Sayın Üyemizin de ifade ettiği gibi, bizim meseleye daha dikkatli bakma zorunluluğumuz 
doğar, daha şüpheci olma zorunluluğumuz doğar. Bu hadisede de benim zaten bu hususu bizden 
sonraki seçilmiş hükümete bırakma hususundaki kanaatim bu tavassutlarla daha güçlenmiştir, onu 
söyledim biraz önce. 

ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - Yine 21 Şubat 1995 tarihli Milliyet Gazetesinde, o za
manın ANAP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ekrem Pakdemirli, bu olayı ciddiyetsiz olarak de
ğerlendirerek, biz onu sepetleyecektik, zor kurtuldu, Özal o zaman engel oldu diye bir konuşma 
yapmış. Sayın Pakdemirli de dışarıdan bakan atamak kolay mı kadın hayal kuruyor gibi bir ifade
si olmuş. Ben, burada Sayın Genel Başkanımıza, kendi Genel Başkan Yardımcınız, o zaman da ta-
biîki Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak ekonomiden sorumlu bir Devlet Bakanıydı Sa-
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yın Pakdemirli. Tabiki bu gazete haberlerinde çıkan yazılardan dolayı muhakkak size, zatıalinize 
bilgi arz edilmiştir, bu konuda bilgi sahibi oldunuz mu daha doğrusu. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) -1995 o tarih, o tarihte görevde değil. 

ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - Hayır ben onu... Şimdi, o konuda daha evvel de Sayın 
Pakdemirli'nin kendisini almak istediğini ve size bizzat arz ettiğine göre siz de bugün için bunu 
tekrar değerlendirmeye alacağınız, biraz evvel konuşmanızda belirttiğinize göre, Özal olmasaydı, 
Engin Civan'ı sepetleyecektik tabirleri daha evvel de yine buna benzer konuşmalar olduğu şey de
ğil, bu konuyu zatıaliniz tekrar biraz açar mısınız? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Eğer, biraz önce söylediklerim yeteri kadar açık değilse ça
lışayım. 

Başbakan olarak benim Emlak Bankasıyla doğrudan hiçbir ilişkim sözkonusu olmadı. Bu işten 
sorumlu bir bakan arkadaşım vardı, esasen Emlak Bankası ilgili kuruluş olarak o bakan arkadaşım
la irtibatlandırılmıştı, ben, o bakan arkadaşımdan bana böyle bir görev değişikliği talebi geldiğin
de kendisine bu hususta önemli bir tasarruf olduğu için Cumhurbaşkanının da rızasını almasını bu
nu sağladığı takdirde de bana kararnameyi göndermesini istedim. Daha sonra kendisinin bana ifa
de ettiğine göre, Sayın Cumhurbaşkanımız bu tasarrufu uygun görmemiş, o nedenle bakan arkada
şım da kararnameyi bana sevk etmekten imtina etti. Benim bu konudaki tavrım da gayet açıktır, her 
olayda da aynıdır. Eğer bir bakan arkadaşım sorumlu olduğu bir konuda herhangi bir bürokratla ça
lışmak istemiyorsa benim tercihim her zaman bakan arkadaşımdan yana olur. Eğer bu bakan arka
daşım da bana Cumhurbaşkanımızın onay vermemesine rağmen kararnameyi sevk etseydi, ben, 
Cumhurbaşkanımıza gönderirdim. 

Bu sepetleme tabiri benim tabirim değildir. Zaten bana atfen verilmiyor zannediyorsam. 

ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - Belirttim efendim, size atfen demedim zaten. 

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
Başka sorusu olan? 

Buyurun efendim. 
ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, bir konu açıklandı ama daha net olarak dile ge

tirilsin diye bir kısa soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz hakkınızda verilen soruşturma önergesin
de bir banka genel müdürünü görevde tutmak suretiyle görevinizi ihmal ettiğiniz savı ileri sürülü
yor. Bankaların denetim ve gözetiminden sorumlu bir Hazine Müsteşarlığımız var. Benim sormak 
istediğim soru. Hazine Müsteşarlığından size bir soruşturma açılması veya ilgili kişinin yönetim 
kurulu üyeleri dahil yolsuzluk yaptıklarına ilişkin belgeler gönderilmek suretiyle görevden alınma
ları talebi oldu mu, özellikle Hazine Müsteşarlığının? 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Ne Hazine Bağlı Bankalar Yeminli Murakıplarının rutin in
celemelerinde, ne de Türkiye Büyük Millet Meclisinin KİT Komisyonunda veya ona bağlı olarak 
"görev yapan Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarında, bizim dönemimizde, benim Başbakanlı
ğım dönemimde böyle bir soruşturmayı, takibatı gerektirecek hiçbir ifade yer almamıştır. Bu sanı
yorum bizden sonraki dönemde ortaya çıktı, gerek KİT Komisyonunda gerek Yeminli Murakıpla
rın denetimlerinde, emin değilim ama bizden sonra olmuşsa olabilir. Bizim dönemimizde, benim 
görevi devrettiğim tarihe kadar Emlak Bankasıyla ilgili denetim sorumluluğu taşıyan bu iki ma
kamdan da bize intikal etmiş, bu konuda herhangi bir ihbar, herhangi bir ikaz sözkonusu değildir. 

ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben de teşekkür ederim. 
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Diğer komisyon üyesi arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen var mı? Yok. 

Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten bugün Soruşturma 
Komisyonumuza bizzat teşrif etmekle önemli bir jest yaptığınız inancındayım. Şu andan itibaren 
serbestsiniz, ama bir şey de ikram edemedik. Biz komisyon olarak bir değerlendirme yapacağız. Si
zi, arzu ederseniz yolcu edebiliriz efendim. 

A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki safhada da eğer ihti
yaç duyulursa her zaman komisyona bilgi vermeye amade olduğumu ifade ediyorum. 

Çok teşekkür ederim." 

diyerek savunmasını yapmıştır. 

VII - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : 

Soruşturma önergesi, Eski Başbakan A.Mesut YILMAZ hakkında verilmiştir... Önerge sahip
leri, önergenin veriliş nedeni olarak, Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin CİVAN'ın, rüşvet 
karşılığı verdiği krediler ve çıkar temin eden bazı tasaruflarına karşı, Eski Başbakan Mesut YIL-
MAZ'ın gerekli önlemleri almayarak görevini kötüye kullandığı savını ileri sürmüşlerdir. Delil ola
rak da Engin CİVAN hakkında açılmış ceza dosyaları ve basında çıkan haberleri göstermişlerdir... 
Önerge sahipleri, tanık bildirmemişlerdir. 

Komisyonumuz, iddialar istikametinde 25.7.1996 tarihinde çalışmalarına başlıyarak, öncelikle 
Emlak Bankası Eski Genel Müdürü Engin CÎVAN hakkında açılmış ceza dosyalarını, Engin Cİ
VAN'ın görev yaptığı döneme ait T.Emlak Bankası A.Ş.'inde Bankalar .Yeminli Murakıpları tara
fından yapılan inceleme sonuçları ile yine aynı döneme ait gazete kupürlerini getirtmiştir. 

Bu belgeler üzerinde inceleme yaparak bir rapor hazırlamak üzere 5 kişiden oluşan bir alt ko
misyon kurulmuştur. Alt komisyon, raporunu, 18.11.1996 tarihinde vermiştir. 

Alt Komisyonun incelediği İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/48 ve 1994/268, İstan
bul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/129, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/167, İstan
bul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/148 ve 1996/187, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 
1996/106 esas sayılı dosyalarında Engin CİVAN sanık olarak gözükmektedir. 

Bu dosyalardan, sadece, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 1994/48 esasında kayıtlı olup, 
1994/268 esas nolu dosya ile birleştirilen 1995/86 sayılı dosya karara çıkmış ve Yargıtay 1. Ceza 
Dairesinin 20.9.1995 tarih ve 1995/2389-2481 sayılı ilamı aynı tarihde kesinleşmiştir. 

Diğer dosyalar, halen derdest bulunmaktadır. 

Karara çıkarak, kesinleşmiş bulunan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tevhidli 1995/86 sa
yılı dosyasında; ibrahim Eriğin CİVAN, müşteki-sanık durumundadır. Aynı dosyanın birden fazla 
sanığı vardır... Bu sanıklardan Alaaddin Çakıcı, Tevfik Nurullah AGANSOY, İsmail Haluk 
UÇAR, Davut YILDIZ, Dündaf Ali KILIÇ ve Ayhan KAMIŞ, "tasarlayarak adam öldürmeye tam 
kalkışma ve bu suça katılmak" dan; Faruk SAVAŞ,"Kavgada silah boşaltmak"dan, Selim EDES 
ise "rüşvet vermek"ten yargılanmışlardır. 

Engin CİVAN, "tasarlayarak adam öldürmeye tam kalkışma" suçunun mağduru ve müştekisi-
dir... Adıgeçen, aynı,zamanda, aynı davada, "nitelikli rüşvet almak"dan sanıktır. 

Kesinleşen kararda: Mahkeme,".... Sabit Selim EDES'in Ocak-Şubat 1991 tarihlerinde Emlak 
Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurul başkanı olan müdahil sanık Engin CİVAN'a on milyar 
Tl.'sı rüşvet verdiği.... Ve adı geçen Engin CİVAN'ın da bu parayı rüşvet olarak aldığı sonucuna 
varmıştır... Bu sonuca göre, müdahil-sanık İbrahim Engin CİVAN, TCK'nun 212/2, 214/4 ve 
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219/son maddelerine göre neticeten yedi sene altı ay ağır hapis ve altmış iki milyar beşyiiz milyon 
Türk lirası ağır para cezasına mahkûm edilmiş, ayrıca "miiebbeden memuriyetten mahrumiyet" ce
zasına çarptırılmıştır. 

Diğer yandan 18.11.1996 tarihli Alt komisyon raporunda, "Hazine Müsteşarlığı- Bankalar Ye
minli Murakıplarına yapılmış incelemeler sonucu düzenlenmiş bulunan raporlarda, Emlak Banka
sı eski Genel Müdürü Engin CİVAN'a yönelik ve Başbakanlıkça işlem yapılmasını gerektiren bir 
öneriye rastlanmadığı" ifade edilmiştir. 

Komisyonumuz, ayrıca, T.Emlak Bankasının 1988, 1989, 1990 ve 1991 yıllarına ait hesapları 
ile ilgili olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun temenni kararlarını da getirtmiş ve bu 
kararlarla ilgili yapılan işlemleri incelemeye tabi tutmuştur. Bu inceleme, ikinci alt komisyon ola
rak görev yapan Başkanlık Divanınca yapılmıştır. İkinci alt komisyon, eski Başbakan Sn. Mesut 
YILMAZ'ın, görev yaptığı dönemde rastlanılan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 22.7.1991 
ve 5.11.1991 tarihli yazışmalardan haberi olup-olmayacağı üzerinde durmuş; Başbakanlık Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı- Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunun, temenni kararları ile ilgili öteden beri yapıla gelen bu yazışmalarının kendi iç 
yazışmaları ve rutin işleri olduğu, bu yazışmalardan devletin işleyiş ve yazışma sistemi içinde so
ruşturma muhatabının bilgisinin olamıyacağı, olsa dahi yazışmalarda konu edilen hususların bir 
banka Genel Müdürü ve Yönetimi ile ilgili olumsuz düşünceye sahip olma imkânı vermeyecek ka
dar teknik konular olduğu, ayrıca bu yazışmaların hemen hiçbirinde Emlak Bankası Yetkilileri hak
kında teftiş kuruluna sevk istikametinde veya soruşturma açma şeklinde bir talebin olmadığı kana-
atına varmıştır. - . ' 

Diğer yandan eski Başbakan Mesut YILMAZ'ın görev yaptığı 23.6.1991-20.11.1991 tarihleri 
arasında T.Emlak Bankası Genel Müdürlüğünün, bir genelge ile, Başbakan Yardımcılığına bağlan
mış olduğu tcsbit edilmiştir. 

Önerge sahiplerinden komisyonumuzca dinlenen Sayın Ali Rıza GÖNÜL ve Saffet Arı kan BE-
DÜK, önergede belirttikleri delillerin dışında başkaca delil ibraz etmemişler ve ayrıca sevk mad
delerini de değiştirdiklerini bildirmişlerdir. 

Soruşturma muhatabı Sayın Mesut YILMAZ'ın, bizzat komisyonumuza davet edilerek Savun
ması istenmiş ve 5.12.1996 günkü komisyon toplantımızda dinlenmiştir. 

Sayın YILMAZ, yaptığı savunmada; özetle; Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Cİ-
VAN'la, 4 ay kadar beraber görev yaptığını, bu süre zarfında, kendisinin, Emlak Bankası ile baş
bakan olarak doğrudan doğruya hiç bir ilişkisi olmadığını, bu süre zarfında ne doğrudan doğruya 
kendisine veya basında ihbar addedilebilecek şekilde Emlak Bankasında herhangi bir yolsuzluk id
diasının yer almadığını, sadece, o sırada Başbakan yardımcılığı görevini yürüten ve Emlak Banka
sının ilgili olduğu bakan arkadaşı Ekrem PAKDEMİRLİ'nin bir gün kendisine gelerek, Emlak 
Bankası Genel Müdürü Sayın CİVAN'la beraber çalışmak istemediğini, orada bir görev değişikli
ği yapma düşüncesinde olduğunu söylediğini; kendisine, bu konuda İsrarlı ise, Sayın Cumhurbaş
kanı ile görüşüp, onunda onayını almasını, daha sonra kararnameyi, kendisine sevk etmesini iste
diğini belirtmiş, ancak Sayın Cumhurbaşkanının, bu tasarrufu olumlu karşılamaması sebebiyle. Sa
yın PAKDEMİRLİ'nin; bu doğrultuda, Başbakanlığa bir kararname sevk etmediğini ileri sürmüş
tür. Ayrıca, Sayın YILMAZ, bir soru üzerine, Sayın PAKDEMİRLİ'nin kendisine bir gerekçe söy
lemediğini de beyan etmiştir. 

Diğer yandan, yine Sayın YILMAZ, bir başka soru üzerine de; seçimlerden sonra ve görev tes
limatından çok kısa bir süre önce, Anatepe arsasının, Emlak Bankasınca geri alımı ile ilgili bir eko-
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nomik kurul kararının tarafından imzalanması için başbakanlığa geldiğini, bu sırada biri Sayın Ah
met ÖZAL'dan, diğeri de kardeşi Turgut YILMAZ'dan olmak üzere iki zıt tavassut girişiminde bu
lunulduğunu, ancak kendisinin, bu konuyu, yeni hükümete bırakma düşüncesinde olduğundan, bir 
tasarrufda bulunmadığını belirtmiştir. 

Bu noktada, Komisyonumuzca, bilgisine başvurulmasına karar verilen Sayın PAKDEMİRLİ 
de yukardaki ifadeler istikametinde beyanlarda bulunmuştur. 

SONUÇ : Komisyonumuz, yukarda özetlenen yazılı ve sözlü bilgi ve delillere göre; 
- Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin CİVAN'ın mahkûmiyetle neticelenen rüşvet alma 

suçunu, Ocak-Şubat 1991 tarihlerinde işlediği, halbuki soruşturma muhatabı Mesut YILMAZ'ın 
23.6.1991-20.11.1991 tarihleri arasında başbakanlık görevini ifa ettiği, 

- Rüşvet olayının 19.9.1994 tarihinde, Engin CİVAN'a yönelik silahlı saldırıdan sonra ortaya 
çıktığı, 

- Eski Başbakan Mesut YILMAZ'ın yukardaki tarihden önce Engin CİVAN'ın olumsuz İşlem
lerini bildiği veya bilebilecek durumda olduğu konusunda bir delil veya illiyet bağının tesbit edile
mediği gerekçeleri ile gerek TCK'nun 240. maddesinde ifadesini bulan "görevi kötüye kullanma" 
ve gerekse yine TCK'nun 230. maddesine giren "görevi ihmal" suçlarının unsurları oluşmadığın
dan eski Başbakan Mesut YILMAZ'ın Yüce Divana şevkine gerek olmadığına karar vermiştir. 

15.1.1997 

Başkan 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

Kâtip 
YusufNamoğlu 

İstanbul 

Başkanvekili 
Nejat Arseven 

Ankara 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 

Sözcü 
Ertuğrul Eryılmaz 

Sakarya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
İlyas Yılmaıyıldız 

Balıkesir 
(Muhalefet şehrim ektedir.) 

Üye 
Erkan Mumcu 

İsparta 
Üye. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Yahya Şimşek 

Bursa 

Üye 
İstemihan Talay 

İçel 
Üye 

Osman Pepe 
Kocaeli 

Üye 
Kahraman Emmioğlu 

Gaziantep 

Üye 
Zekeriya Temizel 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ İLYAS YILMAZYILDIZ VE SAKARYA 
MİLLETVEKİLİ ERTUĞRUL ERYILMAZ'IN 

MUHALEFET ŞERHİ 
Dinlenen Bakanın ifadesi, Soruşturma muhatabı Sn. Eski Başbakan'ın beyanı, Emlak Konutu

nun Emlak Bankasından, Genel Müdür, Engin Civanın görevden alınamaması sebebiyle ayrılması, 
müşterek kararın Sn. Cumhurbaşkanı aşamasına kadar yürütülmemesi, Civangate yolsuzlukların-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 214) 



- 2 1 -

dan dönemin başbakanının haberdar olduğunun ve gerekli önlemi almadığının, delillerden anlaşıl
ması karşısında görevi ihmal suçunun teşekkül ettiği görüşündeyiz. Belirtilen nedenlerle çoğunluk 
görüşüne karşıyız. 22.1.1997 

İlyas Yılmazyıldız Ertuğrul Eryılmaz 
Balıkesir Sakarya Milletvekili 

Soruşturma Komisyonu 
Sözcüsü 

AMASYA MİLLETVEKİLİ AHMET İYİMAYA'NIN 
KARŞI OY GÖRÜŞÜ 

I- Maddi Ceza Hukuku Yönünden : 

1- Dosyadaki deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde Engin Civan'ın sonradan mahkû
miyetlerle sonuçlanmış yolsuzlukları konusundaki duyum ve bilgilerin Başbakan ve ilgili bakana 
ulaştığı ortaya çıkmaktadır. 

"... detaylarda yanılabilirim, hatırladığım kadarıyla Emlak Konutun başına yeni bir arkadaşı
mızı atadıktan bir süre sonra bana, Başbakanlığa Emlak Konutla ilgili birtakım yolsuzluk iddiaları 
geldi, ihbarla geldi, bunun üzerine ben de teftiş kuruluna Emlak Konutla ilgili bir soruşturma açtır
dım" (5.12.1996 tarihli Soruşturma Komisyonu tutanağı, Shf. 10) yollu başbakan ifadesi, "Ancak, 
Emlak Krediye bağlı Emlak Konut vardı; Emlak Konutla ilgili rahmetli Ilıcak geldi, bana birşey 
anlattı, sabahın 4'ünde geldi, anlattı anlattı anlattı... Ondan sonra, ben biraz anlattıklarından rahat
sız oldum, kendine göre haklıydı belki; ama Allah biliyor ya ben biraz rahatsız oldum. Ondan son
ra o genel müdüre birkaç soru sordum; baktım, yine belgeli değil; ama, bana göre yanlış işler ya
pılıyor. Onun için, o zamanki başbakan'a dedim ki, bunu alalım, burada bir şey var yani, ben sıkın
tılıyım." (10.12.1996 tarihli Soruşturma Komisyonu tutanağı, Shf. 4) biçimindeki ilgili bakan be
yanı, belirttiğimiz sonucu doğrulamaktadır. 

Emlak Bankası bünyesinde (Engin Civanın sorumluluğunda) yeralan Emlak Konut'un muhte
melen Engin Civan'ı görevden alınmasının pek mümkün görülmemesi üzerine-bu bankadan zaru
ri olarak ayrılması, soruşturma komisyonu tutunakl ardaki ifadelerde işaret olunan tavassutlar, yine 
ifadelerde adları geçen şahısların muhtelif bilgi aktarımları, "Engin Civan'la ilgili yolsuzluklar ko
nusunda kısmi bir bilgi ve kanının oluştuğunu göstermektedir. 

2 - "Muvakkat hükümetler, ivedi durumların gerekli kıldığı hallerde önemli tasarruflarda bu
lunabilirler." Sayın başbakan, bu konudaki önemli işlemlerin seçimi kazanan iktidar tarafından ya
pılmasını tercih ettiğini, geleneğin bu yönde olduğunu belirtmişlerdir. (5.12.1996 tarihli Soruştur
ma Komisyonu tutanağı, Shf. 8) Sözü edilen Anayasa geleneği, kamu düzeninin zorunlu kıldığı 
ivedi işlemleri kapsamamaktadır. Aynen Emlak Konutun Emlak Bankasından ayrılması tasarrufun
da olduğu gibi Engin Civan'ın görevden alınması da o derecede zorunlu ve ivedi görünmektedir. 

3 - İlgili Devlet Bakanı, "Engin Civan'ın görevden alınması" yönündeki görüşünü Başba
kan'a ileşmiş, başbakan, -müşterek kararname olması sebebiyle Cumhurbaşkanına sorulmasını, 
onaylamama söz konusu olacaksa böyle bir işlemin kurulmamasını belirtmiştir. (5.12.1996 tarihli 
Soruşturma Komisyonu tutanağı, Shf. 5, 6). Zorunlu ve ivedi durumların gerekli kıldığı hallerde, 
ortak-işlem de olsa tasarrufun kurulmasına girişmek; bakan, başbakan zincirini tamamlamak; pro
sedürü Cumhurbaşkanının reddi aşamasına kadar sürdürmek; eylemi suç olmaktan çıkarmanın şar
tı olarak görünmektedir. Ortak kararnamelerde, işlem öncesinde Cumhurbaşkanlığı makamının gö
rüşünün alınması bir devlet ve nezaket geleneğidir. Bu gelenek, ihmali suç oluşturacak ivedi işlem
lerin kurulmasını önler bir vasıf taşımamaktadır. 
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4 - Engin Civan'ın görevden alınması dahil, bu konudaki gerekli bütün önlemlere başvurma 
yükümlülüğünün hukukî dayanağı, idari vesayet'tir. Devlet bakanı, -diğer bakanlardan farklı ola
rak- işgal ettiği makamın tüzel kişiliği olmaksızın, başbakana yardım eden, onun vereceği görevle
ri yürüten bir bakandır (3046 Sa.K.Md.4). Devlet bakanlarının gördüğü işler, doğrudan başbakana 
bağlıdır. (3046 Sa.K.Md.4). Başbakanın kimi işleri, devlet bakanına devretmesi, onun sorumlulu
ğunu ortadan kaldırmaz (3046 Sa.K.Md.38). 233 Sa.KHK.40 hükmü ile 3046 sayılı yasanın 4 ve 
38 inci madde hükümlerinin birlikte yorumu, Emlak Bankasının Vesayet Organının makam olarak 
"başbakanlık", süje olarak "başbakanın" olduğu sonucuna götürmektedir. Vesayet, vesayet altında
ki makamın fiilleri, işlemleri, görevli kişileri üzerindeki denetimi, önlem almayı, gerekirse işlem
leri bozmayı bünyesinde taşıyan bir idare hukuku kurumudur. (Prof. Onar, S. Sami İst. 1966, 
Shf.II/622,625) 233 Sa.KHK.40 hükmü, görevden alma dahil, zorunlu bütün önlemlere başvurma
yı vesayet makamına yüklemiştir. 

TCK. 230 hükmü, "Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini yapmakta savsama ve ge
cikme gösteren... memur... cezalandırılır" biçimindedir. TCK. 279 hükmü, "yürütme organı üyele
r in i memur saymıştır. 

Engin Civan'ın görevden alınması girişiminin Cumhurbaşkanlığınca imzalanmaması ihtimali 
veya bu işlemin erken genel seçim sonrasında oluşacak hükümete bırakılması mülahazalarıyla iş
leme dönüştürülmemesi, Cumhurbaşkanlığınca reddi aşamasına kadar olan bölümünün tamamlan
maması, 233 KHK. nın zorunlu kıldığı (açığa alma, soruşturma rejimini işletme ve benzeri) diğer 
önlemlerin alınmaması, görevi ihmal suçunu oluşturur. Halin icabının gerekli kıldığı önlemi alma
nın sebebi, hiçbir şekilde hukuka uygunluk nedeni değildir. (TCK. 230, "Hangi nedenle olursa ol
sun" ibaresi). Herhangi bir teftiş denetim veya işlemleri bozma gibi diğer vesayet yetkilerine baş
vurulmadan, doğrudan doğruya Emlak Konutun Emlak Bank'tan ayrılması, Engin Civan'ın görev
den alınamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Obje (E. Konut)- suje (E. Civan) arasındaki, baş
bakanca tasvip görmeyen, bakanı rahatsız eden bağ ve yürütülen hizmetteki kötü görüntülerde, ob
jenin ayrılması, kısmi çaredir. Süjenin bankadaki görevini sürdürmesi, aynı rahatsız edici duyum
lara konu olayların benzerlerinin Emlak Bank'ta da oluşmasına veya devamına göz yumma an
lamına gelir. 

Engin Civan'ın görevden alınmasını onun gençliğine ye birikimsizliğine bağlayan ilgili bakan 
beyanı (10.12.1996 tarihli Soruşturma Komisyonu tutanağı, Shf. 6) ile aynı bakanın, karşı oyumuz
da yeralan "... Ben biraz rahatsız oldum; ondan sonra o genel müdüre bir kaç soru sordum; baktım 
yine belgeli değil,.... o zamanki başbakana dedim ki, bunu alalım, burada birşey var yani, ben sı
kıntılıyım" yollu beyanı arasındaki çatışma (tearuz), ikincisinin benimsenmesi ile giderilebilir. 
Olayların gelişimi, başbakanın da doğruladığı birtakım ihbar ve duyumlar, bu tercihi teyit etmek
tedir. 

II.—Şekli Hukuk Yönünden : 
1. Meclis soruşturma komisyonu, adlî fonksiyon gören bir kuruldur. (Any. Md. 100, TBMM 

İç Tüz. Md. 109-112). Soruşturma komisyonunun hukukî temelde sağlıklı sonuca varabilmesi için 
soruşturmaya konu olayla ilgili bütün delilleri, özellikle tanık delilini toplaması gerekir. Engin Ci
vandan bilgi aktaran, telefon eden isimleri belli kişilerin, tavassut ettikleri söylenen şahısların, bu 
konuda haberleri basında yeralan gazetecilerin dinlenmeleri gerekirdi. Çünkü yolsuzluklar hakkın
daki bilgilerin başbakan ve ilgili bakana ulaşma boyutları sorunu, bu delillerle daha da aydınlık ve 
kesinlik kazanacaktı. Bu yöndeki tahkikatın genişletilmesi talebi, değerli kurulca uygun bulunma-
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mıştır (5.12.1996) tarihli Soruşturma Komisyonu tutanağı, Shf. 14, 16, 33). Rapordaki gerek ço
ğunluk, gerekse azınlık görüşü, toplanmayan delillerin etkisi oranında eksiktir. 

2, 18.11.1996 tarihli -benim de imzamın bulunduğu- alt komisyon raporunda, mevcut deliller 
çerçevesinde ortada bir suçun olmadığı belirtilmiştir. Karşı oydaki görüşümle bu raporun çeliştiği 
sanılabilir. Her iki görüşte de çelişme yoktur: 

a) 18.11.1996 tarihli rapor, dosyaya o tarih itibarıyla intikal eden yazılı delillerin değerlendi
rilmesine dayalıdır. Gerçekten o delillerde herhangi bir suça rastlanmamaktadır. Esasen karşı oy 
görüşümüzde o delillere yollama yapılmamıştır. 

b) Raporun tanzimini izleyen günkü toplantıda, rapora rağmen tahkikatın genişletilmesi zaru
retinin doğabileceği tarafımdan ifade olunmuş (bkz. 19.11.1996 tarihli Soruşturma Komisyonu tu
tanağı, Shf.5), tevsi-i tahkikat talebimiz kısmen kabul edilerek (bkz 5.12.1996 tarihli Soruşturma 
Komisyonu tutanağı, Shf. 14, 16, 33) ilgili bakan tanık olarak dinlenmiştir. 

c) Suç tavsifine konu veri ve bilgilere, Sayın Başbakanın ifadelerinden ve Sayın Bakanın şe-
hadetinden ulaşılmıştır. Bu delillerden hiçbiri, alt raporun tanzimi tarihinde dosyada mevcut değil
dir. -

Görüldüğü üzere her iki değerlendirmenin kendi içinde bir tutarlılığı, özde çelişmeyen bir ni
teliği vardır. 

III. — Parlamento ve Siyaset Hukuku Yönünden : 
1. TBMM'ni ve bu günkü yapısıyla komisyonları bakanın cezaî sorumluluğunun belirlenmesi 

sürecine dahil eden sistemden vazgeçilmelidir. Bu konuda yeni bir yapılanmaya gidilmedikçe "le
he olan görüş" için "himayeci", "aleyhe olan görüş" için "taraflı" ve "siyasal engizisyon" damga
sı rahatlıkla vurulabilecektir. Yaygınlık kazanacak ve giderek kamu kanaati haline gelecek bu 
inanç, parlamenter sistemi tahrib edecektir. Türkiye, bu sorunu da kapsayacak rasyonel parlamen
to hedefine yönelik reform çalışmalarında hayli gecikmektedir. j 

2. Görevi ihmal suçları ile. başbakanın, bakanın sorumluluğu sorununda hukuk sisteminden 
kaynaklanan ve yasayıcının müdahalesini zorunlu kılan problemler vardır : 

a) TCK 230 hükmünde, "Hangi nedenle olursa olsun... Savsama" ibaresi her türlü ihmali, suç 
kapsamına almaktadır (Prof. Erman, Özek. Ceza Hukuku, Özel Bölüm. İst. 1992. Shf. 163, iy. 
263). Sözgelimi Cumhurbaşkanının Kararnameyi imzalamaması ihtimaline dayanan mülahaza ve
ya başkaca bir siyasal gerekçe, yasadaki bu unsur sebebiyle suçun teşekkülünü önleyememektedir. 

b) Bu yönüyle görevi ihmal suçları ile -başbakan dahil- bakanları siyasî sorumluluk alanları, 
büyük ölçüde örtüşmektedir. Ne varki Anayasamızın siyasî sorumluluğu düzenleyen 112 nci mad
desi hükmü, TCK. 230. madde hükmünü ilga eden bir muhteva taşımamaktadır (An. Md. 148). Ön
ceki Anayasa Hukukumuzda mevcut nispi (olaya etkili) iptal çözümüne de gidilememektedir, i 

c) Görev başında uyumayı veya uyuklamayı suç sayan bir hukuk sisteminde (Y7CD. 5.5.1978 
t, 2214/2826-E/K) uyanık (çok dikkatli) de olsa herhangi bir hükümet üyesinin verdiği hizmetleri
nin TCK. 230 hükmündeki müeyyideden kurtulması çok zordur. Başbakanın "Bakanlıklar arasin-
daki işbirliğini sağlama ve genel siyaseti yürütme" ile özetlenecek anayasal kimliği (Any. Md. 
112/1), yerini, "bir takım yoğun işlerin temerküz ettiği süper hizmet bakanlığına" bırakmıştır 
(3046 Sy. Y. Md. 4 ve diğ.). Bu gereksiz ve Anayasaya aykırı görev-iş kesafeti içinde başbakanm 
-bırakınız- TCK. 230 hükmü kapsamına girmeyecek şekilde taban derecede ihtimamı göstermesi, 
doğrudan ilgilenmesi dahi düşünülemez (3046 Sy. K. Md. 38). 

2. Cumhuriyet hükümetinin bir bakanı, bir partimizin genel başkanı, başbakan hakkında ileri 
sürülen ithamların tahkiki, delillerin doğru değerlendirilmesi, hukukî tahlillerin objektif yapılması
nın zorluğu, ifadesi dahi gereksiz bir hakikattir. Engin Civan'ın görevden alınması çabaları, Cum
hurbaşkanının imzalamamasının yaratacağı olası sorunlar ve yorumlar, başbakanın ve bakanın si-
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yasal dengeleri de gözeten hassas davranışları, ifadeleri ile gözlerimizin önündedir. TCK. 230 mad
desi hükmü ile Any. Md. 112 hükmünün koruduğu değerler, burada bir "kavga/çatışma" halinde
dir. 

3. Çözüm nedir? 
a) "Görevi ihmal suçlan" sebebiyle yürütme organının sorumlu olamayacağı, bu nevi eylem 

veya eylemsizliklerin siyasî takdir ve siyasî sorumluluk alanlarına girdiği yönünde bir hükmün 
TCK. 230 veya Anayasanın 112 nci maddelerine eklenmesi yahut 3046 sayılı yasanın belli bir bö
lümüne sevk edilmesi gerekir. 

b) Görevi ihmal nevinden bakan eylemlerinde gensoru, araştırma, azil, soru vb. dentim/müey-
yide yollarına başvurulmalıdır. 

4. Nihaî kanaat: TCK. 230 hükmündeki fiiller (görevi ihmal suçu) teşekkül etmiş olmakla be
raber, Anayasanın 112 nci maddesine natüralist Anayasa Hukukunun geniş bakış açısı içinde, aynı 
fiillerin siyasî sorumluluk alanında kalması gereğine inanmaktayım. Görevi kötüye kullanma sınır
larına varmayan ihmallerde, herhangi bir bakanın veya Başbakanın Yüce Divana şevki düşünülme
melidir. Böyle bir yorum, çoğu, görevi ihmal ithamına dayalı Meclis soruşturma rejiminin kötüye 
kullanılmasını, siyasal rekabetin oy dengesi yoluyla politik savaşa dönüşmesini de önleyecektir. 
Aksi takdirde ihmal adı altında siyasî takdirleri, siyasî sorumlulukları ve siyaseti yargılatmış olu
ruz. Pozitif siyasetin ve siyaset hukukunun tabiî sınır ve sahalarını, soruşturma yoluyla siyası savaş 
alanına çevirme lüksünü sistemin taşıyamayacağını düşünmekteyim. 

Hukukun, dosyadaki delillerin ve salim vicdanımın beni ulaştırdığı değer hükmü, bundan iba
rettir. 

Keyfiyet, karşıoy veya alternatif rapor olarak TBMM Genel Kurulunun yüksek takdirlerine su
nulur. 15.1.1997 

Ahmet İyimaya 
Amasya Milletvekili 

Soruşturma Komisyonu Üyesi 
Dizi Pusulası 
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