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3. - TBMM Başkanının başkanlığında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis
tan, Özbekistan ve Türkmenistan Meclis Başkanlarının vaki davetlerine icabet 
edecek Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/711) 301 

4. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleş
meli Assubaylar Hakkında Kanun Tasarısının (1/396) (1/411) yeniden incelen
mek üzere geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/712) 301:302 
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6. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşki
latı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 303:304, 
Teklifinin (2/12) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/147) 305:306 

7. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, 41 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilatı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/2) doğrudan, gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/146) 304 
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LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 302 

• ' 1. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyo
nun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 302:303 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 291:334 

1. - Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Devlet Bakanı Sacit Günbey'in 
partilerine sataşması nedeniyle konuşması 291:292 

2. - Devlet Bakanı Sacit Günbey'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 292:297 

3. - Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Kayseri Milletvekili Salih Kapu-
suz'un şahsına sataşması nedeniyle konuşması 298:300 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Edirne Milletvekili Evren 
Bulııt'un, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi ne
deniyle konuşması 334:336 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 306,337,344 

A) GÖRÜŞMELER 306,337,344 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel 

Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve 
(10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S. Sayısı: 154) 306:334,337 
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2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/7) esas numaralı Meclis 
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mına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demir
ci'nin yazılı cevabı (7/1986) 364:365 

3. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, Gaziantep ile BDT ülkele
ri arasında karşılıklı uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/1996) 365:366 

4. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın, Akkuyu Nükleer Santral Projesine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'ın yazılı ce
vabı (7/2005) 366:370 

5. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'-in, korucularda bulunan ve menşei 
belli olmayan silahlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı 
cevabı (7/2010) 370:371 

6. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, uyuşturucuyla mücadelede 
yetkililerin yetersiz kaldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Ak
şener'in yazılı cevabı (7/2021) 371:372 

7. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, Gaziantep Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım 
Erez'in yazılı cevabı (7/2026) 372:373 

8. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, özel korumalara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2035) 374:375 

9. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Almanya'nın 16 yaşından 
küçükler için vize ve oturma izni uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/2040) 375:376 

10. - Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, buğdaya zarar veren böcek ile 
mücadele konusunda alınacak tedbirlere ve 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, personel atamalarına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin yazılı 
cevabı (7/2042, 2046) 377:378 

1 1 . - Hatay Milletvekili AtilaSav'ın, emniyet görevlilerince kullanılan bazı 
taşıtlara sahte plaka takıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Ak
şener'in yazılı cevabı (7/2053) 379:380 
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12. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, silah ruhsatı verilmesi konusunda 
yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral 
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Bakanı Mehmet Sağlam'ın yazılı cevabı (7/2064) -

14. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, Bursa'da özelleştirme kap
samına alınan tesislere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'in yazılı 
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15. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçinbayır'ın, bazı projelerin gerçekleşme 
oranına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın yazılı cevabı 
(7/2076) " 

. . • • ' • — - • © , • - — 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Manisa Milletvekili H. Ayseli Göksoy, Ankara'da kadınlarca gerçekleştirilen yürüyüşün 
nedenlerine ve kadın haklarına ilişkin, 

İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle çalışma 
hayatı, kadınların eğitimi ve kadın hakları ile laik ve demokratik rejimimizde Türk kadınının yeri 
ve görevine ilişkin, 

Devlet Bakanı Işılay Saygın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 
Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz da, Anayasanın 174 üncü maddesinde devrim kanunu 

olarak belirlenmiş olan Tevhit-i Tedrisat Kanunuyla ilgili, 
Gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Almanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Recai Kutan'a, 

dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Fehim Adak'ın, 
İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Bah'attin Şeker'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Işılay 

Saygın'ın, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
(10/160) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, 

başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi, 
v Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, ormanlarımızın korunması için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/173) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve 
öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiyc-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubunun 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

5.3.1997 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan : 

O : 1 
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(10/6) esas numaralı Meclis Araşırması Komisyonunun 154 sıra sayılı Toprak Mahsulleri Ofi

si Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluklar konusundaki raporunun gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında, 

(10/7) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 174 sıra sayılı hudutlarımızın güvenli
ği konusundaki raporunun gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında, 

Yer almasına ve görüşmelerinin Genel Kurulun 11.3.1997 Salı günkü birleşiminde yapılması
na ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 23 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmeleri, komisyon yetkilileri 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi; 

5 • inci sırasında bulunan, 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 Tasarısının 
(1/543) (S. Sayısi : 175) görüşmeleri tamamlanarak kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

6 ncı sırasında bulunan, Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma 
Kanunu Tasarısının (1/569) (S. Sayısı : 209) görüşmelerine devam edilerek 3 üncü maddesine 
kadar kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuz
luklar konusundaki 154 sıra sayılı ve hudutlarımızın güvenliği konusundaki 174 sıra sayılı Meclis 
Araştırması Komisyonlarının raporları ile diğer denetim konularını görüşmek için, 11 Mart 1997 

. Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.46'da son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Ünal Yaşar 
Konya Gaziantep 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

•• — © 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
7.3 .1997CUMA 

Teklifler 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Deği

şiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Teklifi (2/718) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.3.1997) 

2. - İzmir Milletvekili Kaya Erdem ve 65 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Ge
çici 2 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/719) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1997) 

3. - İzmir Milletvekili Kaya Erdem ve 64 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9 uncu Mad
desinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/720) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.1997) 
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Raporlar 

1. - Mera Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/509) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) (GÜNDEME) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/545) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi: 7.3.1997) (GÜNDEME) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/506) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) (GÜNDEME) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) (GÜNDEME) 

5. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/546) (S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 7.3.1997) (GÜNDEME) 

6. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/354) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi 
: 7.3.1997) (GÜNDEME) 

7. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/557) (S. 
Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) (GÜNDEME) 

8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/563) (S. 
Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) (GÜNDEME) 

9.-190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/568) (S. 
Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) (GÜNDEME) 

10 . 3.1997 PAZARTESİ 

Raporlar 
1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/560) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi: 10.3.1997) (GÜNDEME) 

2. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi : 10.3.1997) (GÜNDEME) 
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3. - Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Gö

revleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 10.3.1997) (GÜNDEME) 

U . 3.1997 SALI 

Teklifler 

1. - Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu ve 12 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanu
nun Ek 22 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/721) (Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1997) 

' 2. - Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın; Kırklareli'nde Kırklareli Üniversitesi Adı ile Bir 
Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/722) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1997) 

3. - İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu ve 6 Arkadaşının; Mal Bildiriminde Bulunulması Rüş
vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/723) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1997) 

4. - Denizli Milletvekili Halûk Müftüler ile Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in; 3143 Sa
yılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/724) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1997) 

5. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin; 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı T.G. Emekli Sandı
ğı Kanununun Ek 68 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/725) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1997) 

6. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin; 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununa Ekli Bir Sayılı Cetvelin " 1 - Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/726) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1997) 

7. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin; 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununa Ekli Bir Sayılı Cetvelin "1 - Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/727) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1997) 

Raporlar 

î. - Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 
Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 
(GÜNDEME) 

2. - Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma 
tarihi : 11.3.1997) (GÜNDEME) 

3. - Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
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İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/536) (S. Sayısı: 246) 
(Dağıtma tarihi 11.3.1997)(GÜNDEME) 

4. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Temsilen 10 Milletve
kilinin, Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 Arkada
şının, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 3 Arkadaşının ve İzmir Milletvekili Metin 
Öney'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşı
nın, Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Anayasa komisyonları raporları (2/612, 2/409, 
2/453, 2/522, 2/466, 2/547) (S. Sayısı: 247) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Bursa-Orhaneli Kömür İşletmelerinde çalıştırılan iş

çilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.3.1997) 

2. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Bursa İlindeki din görevlisi açığına ve Kur'an Kurs
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1997) 

3. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, çeşitli yollarla Türkiye'ye gelen ve vatandaşlık hak
kı elde edemeyen soydaşlarımıza ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6.3.1997) 

4. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, hakkında tutuklama kararı bulunan bir Emniyet gö
revlisinin katıldığı T.V. programının yapımcısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1997) 

5. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Tekel İl dağıtım bayiliklerinin Bakkal ve 
Bayiler Odalarına öncelikle verilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1997) 

6. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, itfaiye teşkilatlarına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1997) 

7. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, sayısal loto bayilikleri verilmesinde, pro
fesyonel spor klüplerine öncelik tanınıp tanınmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1997) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, THY'nin Erzincan tarifeli uçak seferlerine ilişkin 

Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2236) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.1997) 

2. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Üniversitesinin kurulması konusunda bir 
çalışmanın olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2237) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5.3.1997) 

3. - Bursa Milletvekili Ertüğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Merinos'un özelleştirme kapsamında 
olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2238) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.3.1997) 

4- - Bursa Milletvekili Hayati Korkmaz'ın, Bursa Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2239) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.3.1997) 
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5. - Bursa Milletvekili Hayati Korkmaz'ın, din görevlilerinin hizmet içi eğitimine ilişkin Dev

let Bakanından yazılı soru önergesi (7/2240) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1997) 

6. - Bursa Milletvekili Hayati Korkmaz'ın, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın bazı so
runlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2241) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1997) 

7. - Bursa Milletvekili Hayati Korkmaz'ın, Bursa İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2242) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1997) 

8. - Bursa Milletvekili Hayati Korkmaz'ın, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmek için yapılan 
vize müracaatlarında rüşvet alındığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
yazılı soru önergesi (7/2243) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.1997) 

9. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Hatay ve çevresinde meydana gelen depremin neden ol
duğu zararlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2244) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.3.1997) 

10. - Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy'un, Diyanet İşleri Başkanlığından kurumlararası nakil 
yoluyla yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı-soru önergesJ_i(7/2245) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.3.1997) 

11. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, bir toplantıda yaptığı iddia edilen bazı açık
lamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2246) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1997) 

12. - Çanakkale Milletvekili A. Hamdi Üçpınarlar'ın, Müslüman Kardeşler Örgütü ile bir top
lantı yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2247) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 7.3.1997) 

13. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, grevde olan Polisan Fabrikasının Karayolları 
Genel Müdürlüğünün boya ihalesini aldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2248) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.1997) 

14. - İstanbul Milletvekili Nami Çağan'ın, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ne zaman zam 
yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2249) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.3.1997) 

15. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincanspor'a bir yardım yapılıp yapılmayaca
ğına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2250) (Başkanlığı geliş tarihi : 7.3.1997) 

16. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Şeker Fabrikasının üretim kapasitesinin 
artırılmasıyla ilgili bir projenin olup olmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2251) (Başkanlığı geliş tarihi : 7.3.1997) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun nedenlerinin 

araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) (Başkan
lığa geliş tarihi : 7.3.1997) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, yeni makam arabaları alınıp alınmayacağına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1953) 

2. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Konut Edindirme Yardımına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1955) 

3. -Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, özelleştirilen kuruluşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1957) 
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4. - Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, Sağlık Eğitimi Genel Müdürünün görevden alın

masının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1965) 

5. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın ilçelerine vakıf yurtları açılmasının plan
lanıp planlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi "(7/1966) 

6. - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Emlakbank hesaplarının yabancı bir şirkete inceletil
diği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1967) 

7. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Harran Üniversitesinin kadro ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1969) 

8. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale Devlet Hastanesince yapılan bazı 
harcamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1973) 

9. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, Gaziantep İlindeki kamu yatırımlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1974) 

10. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, zorunlu tasarruf hesabında biriken paranın 
miktarına ve nemalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1975) 

11. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, Gaziantep'de DSİ Bölge Müdürlüğü kuru
lup kurulamayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1977) 

12. -Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde 
bazı yeni bölümler açılmasını öngören kararnameye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1981) 

13. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Türkiye'de kara, deniz ve hava taşıtlarının sayısına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1983) 

14. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından 
işletilen kurs ve öğrenci yurtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1984) 

.15."- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Başbakanlar tarafından hediye edilen silahlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1989) 

16. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, ordudan ilişiği kesilen subay ve astsubayla
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1997) 

17. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Datça-İnce Burun Fenerine Yunan bayrağı di
kilip dikilmediğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/1999) 

18. - İstanbul Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi'nin, PETLAS'ın özelleştirilmesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Ufuk Söylemez) yazılı soru önergesi (7/2001) 

19. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Halk Bankasına devredilen Öğretmenler Bankasının his
se senetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ufuk Söylemez) yazılı soru önergesi (7/2004) 

20. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, SSK'da usulsüz atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2007) 

21. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Mason derneklerinin faaliyetlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2008) 

22. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/2009) 

23. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, İstanbul-Taksim'de yapılması düşünülen cami 
ile ilgili beyanatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2022) 
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24. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, Gaziantep Havaalanına ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/2024) 

25. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, Gaziantep'e serbest bölge kurulmasıyla 
ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2025) 

26. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, memurlara ek zam verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2028) 

27. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, canlı hayvan ihracatına ilişkin Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2037) 

28. -Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın, Aydın - Dilek Millî Parkının satışa çıkarıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2039) 

29. - Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; Sincan Belediye Başkanı tarafından tertiplenen 
gecede İran Büyükelçisi tarafından yapılan konuşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2048) 

@ 
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BİRİNCİ OTURUM 

11 Mart 1997 Salı 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa BAŞ (İstanbul), Ünal YAŞAR (Gaziantep) 

. - , ; — f j > — • . — . . 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 66 ncı Birleşimini açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza başlamak için yeterli sayımız vardır. Böylece, gensoru

suz ve Meclis soruşturmasız bir haftanın çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz istekleri vardır; üç değerli arkadaşıma gündemdışı 
söz vereceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

I. -Rize Milletvekili H. Avni Kabaoğlu'nun, Karadeniz'in kirliliği ve ekolojik sistemine ilişkin 
gündemdışı konuşması 

BAŞKAN -Birinci gündemdışı söz, Karadeniz'in kirliliği ve ekolojik sistemiyle ilgili olarak, 
Rize Milletvekili Sayın Avni Kabaoğlu'na verilmiştir. 

Buyurun Sayın Kabaoğlu. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) i 
Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. 

H. AVNİ KABAOĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karadenizin kirliliği 
neticesinde bozulan ekolojik denge hakkında bilgi sunmak için söz almış bulunuyorum; sözlerime 
başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Karadeniz, otuz otuzbeş sene öncesine kadar tuzluluk oranı çok az, çok 
temiz bir denizdi; temizliği ve tuzluluğu tatlı suya yakın bir durumdaydı. Eskiden, Karadenizde, her 
yerde denize girebilme imkânı vardı; bugün, ancak, belirli yerlerde denize girme imkânı vardır. Bu 
durum nereden kaynaklanıyor? Karadenizin kirliliği, Avrupa'nın sanayileşme ve gelişme sürecin
de çevre korumasına dikkat edilmemesi, kalkınma için çevrenin ihmal edilmesi sonucu, sanayi 
atıklarının Tuna Nehri ve diğer vasıtalarla Karadenize dökülmesinden ileri gelmektedir. Orta ve 
Doğu Avrupa ülkelerinin tüm kirli sanayi atıklarının Karadenize ulaşması, Karadenizin, bugünkü 
kötü, bozulmuş durumuna sebep olmuştur. " x 

O, insan haklarından bahseden Avrupa ülkeleri; çevre korumalarından bahseden bu ülkeler, 
Tuna Nehri yoluyla kendi pislikleriyle Karadenizimizi kirletirken, ne insan haklarındah bahsedi
yorlar ne de çevre korumasından bahsediyorlar. 

Değerli milletvekilleri, otuzbeş sene öncesine kadar Karadenizde, 200 metre derinliğe kadar 
canlı yaşam bütün özelliklerini taşıyordu, denizde doğal denge bütün özelliğiyle hükmünü sürdü
rüyordu. Bugün ise, ancak 70 metre derinliğe kadar canlı yaşayabiliyor. 

Eskiden Karadeniz, diğer denizlerimize nazaran balığı en fazla, çeşidi en fazla olan denizdi. 
Son senelerde çevre korumaya dikkat edilmemesi sonucu balık nesli azalmış, yok olma durumuy
la karşı karşıya gelinmiştir. Balıkların azalması sonucunda, geçim kaynağını denizden arayan ba
lıkçılarımız, her sene 250 milyon dolara yakın kayıplara uğramakta ve dolayısıyla, bugün, geçim 
sıkıntısına düşmektedirler. Bu durumla yetinemeyen Karadenizli balıkçılar, başka denizlere açıl-
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mak, rızklarını bu denizlerde aramak mecburiyetinde kalmışlardır; Ege Denizine açılıyorlar, Akde-
nize açılıyorlar. Kaderi göç olan Karadeniz halkının bu ıstıraplı yaşam savaşına çare getirecek ve 
çevre korumayı esas alabilecek politikaların kısa sürede üretilmesi ve uygulanması gerekmektedir. 
Çözüm şekli ne olmalıdır? 

Karadeniz çevresinde kıyısı bulunan tüm ülkeler, zaman kaybetmeden, Karadcnizin kirliliği
nin önlenmesi için, geliştirdikleri organizasyonları, kendi aralarında birtakım anlaşmazlıkları dik
kate almadan işletmeleri kaçınılmazdır. Böylece kirliliğin çarelerini arayacaklar ve çözümleri bağ
layıcı olarak süratle yerine getireceklerdir. 

Ayrıca, Karadcnizin ekonomik gelişmesini sağlayacak tedbirler arayarak, gelişmişliği hızlan
dırarak, çevre korumanın gerçekleşmesini temin edeceklerdir; bunun başka çaresi yoktur. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, bazı bilim adamları, Doğu Karadeniz Bölgesinde petro
lün varlığından ve Karadenizin derinliğinde bulunan hidrojen sülfür tabakasının elektrolize edilme
siyle, hem enerji üretilebileceğinden hem de hidrojen sağlanabileceğinden söz etmektedirler. Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının resmî bir araştırma yapması, hem Karadenizlilerin ve hem de 
ülkenin kalkınmışlığına hizmet olacaktır. 

Ayrıca, Karadenizde, kültür balıkçılığı yavaş yavaş hızlanmaktadır. Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığımızın, kültür balıkçılığına daha fazla sahip çıkması dileğimizdir. 

Değerli milletvekilleri, kısaca şu hususları arz etmek istiyorum: Sahillere yapılan fabrikaların 
arıtma tesisleri yoktur, şehir kanalizasyonları denize direkt akmaktadır. Bazı belediyelerimiz, çöp
lerini denize dökmektedir. Karadeniz Bölgesinde, çöp toplama ve imha merkezleri yoktur... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kabaoğlu, size eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı bitirin. 

H. AVNİ KABAOĞLU (Devamla) - Sağolun Sayın Başkanım. 

Karadenize bağlı tüm ülkelerin sanayi atıkları, bu denize dökülmeye devam edilmektedir. Ay
rıca, kum ve çakıl motorları, ruhsatsız bölgelerde kum ve çakıl çıkarmakta, bu durum, sahilin den
gesini bozmakta, kıyı balıkçılığını tahrip etmektedir. 

Bu vahim durum karşısında, özellikle, Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişle
ri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gibi kuruluşlarımız ile bölgede devleti temsil eden valilere, kayma
kamlara, belediyelere, özel idarelere ve hatta Sahil Güvenlik Komutanlığına önemli görevler düş
mektedir. 

Çevre sorununun ortadan kaldırılması, doğal dengenin sağlanması ve kalkınmayı engelleyecek 
unsurların giderilmesi için gerekli tedbirleri alınmasının sağlanmasını Hükümetten talep ediyor, 
Yüce Heyetinizi saygılarla selamlıyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Kabaoğlu. 

Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümetten bir talep gelmemiştir. 

2. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilişinin 73 
üncü yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam 'in cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kabul edilen ve 73 üncü yıldönümünü kutladığımız Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulü hakkında 
konuşmak isteyen Kırklareli Milletvekili Prof. Dr. Sayın Necdet Tekin'e verilmiştir. 

Buyurun Sayın Tekin. (DSP sıralarından alkışlar) 
Sayın Tekin, süreniz 5 dakikadır. 
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NECDET TEKİN (Kırklareli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Heyetinizi, en de

rin saygılarımla selamlarım. 
73 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İkinci Dönem toplantı yılının 3 Mart 1924 gü

nünde, 429,430 Ve 431 sayılı üç devrim yasası çıkarılmıştır. Bu yasaları çıkaran milletvekillerini, 
rahmet, saygı ve sevgiyle anıyorum. Bu büyük insanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 
hukukta, eğitimde, siyasal yapıda ve sosyal hayattaki laiklik anlayışının en belirgin sürecini başlat
tılar. Türk yurdunda laikliğe giriş, bu üç devrim yasasının yarattığı iklimden güç alarak yaşama ge
çirilmiştir. 

Nedense, hepimiz, şapka ve harf devrimlerini ad olarak anımsamamıza karşın, öğrenim birli
ğini sağlayan Tevhidi Tedrisat Kanununu fazla hatırlamayız. Tevhidi Tedrisat Kanunu, aslında, ül
kenin gelişim, değişim ve ulus olma bilincinin baharının müjdecisidir. Tevhidi Tedrisat Kanunu, 
halifeliğin kaldırılması, Medenî Kanun, harf devrimi, Soyadı Kanunuyla devam eden devrimler 
zinciri, ümmetten ulusa, kuldan birey yaratma çabasının en önemli ve belirgin evreleridir. Bu ya
salarla, Mustafa Kemal Atatürk ve genç Türk Cumhuriyeti, çağdaş bir toplum yapısını oluşturma
yı amaçlamıştır. Bu kanunların hiçbiri rasgele yapılmamış, biri diğerini tamamlayarak, ulus bilin
cini gerçekleştirmeyi esas almıştır. Bunlar, yeni Türk Devletinin bilinçli tercihleridir. 

Tevhidi Tedrisat Kanunuyla, ülke bütününe yayılmış olan, Seriye ve Evkaf Vekâletine bağlı 
bütün medreseler, mahalle mektepleri, tekke ve şeyhlere bağlı mektepler, yabancıların kiliselerin
de ve onlara bağlı yerlerde açılmış olan tüm yabancı okullar -yani, misyoner okulları- Maarif Ve
kâletine bağlanmış, eğitimde birlik sağlanmıştır. 

Saruhan Mebusu Vâsıf Bey ve arkadaşları, bu kanunu Meclise sunarken -bugünkü Türkçeye 
çevirerek söylüyorum- "Bir devletin irfan ve maarif siyasetinde, ulusun düşünce ve duygusunda 
birlik sağlamak için, öğretim birliği ilkesi, ilmî ve her yerde yararları görülmüş temel bir ilkedir" 
şeklinde bu Kanunun gerekçesini açıklamışlardır. Bu Kanunu, 1924 yılında -hiçbir üyenin aleyhte 
olmadığı bir kanundur- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tümü, büyük bir şevkle ve coş
kuyla onaylamışlardır. Cumhuriyet rejimi, bu devrim kanunuyla, kendi ideolojisini savunacak yurt
taşlar yetiştirmeyi hedeflemiştir. 

Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, eğitim birliği ilkesi, Atatürk'ün ölümünden sonra, siyasal 
kudret sahiplerinin iktidar hırsıyla zedelenmiştir. Böylece, günümüzde, medrese zihniyetinin geri 
gelmesi tehlikesiyle yüzyüze kalınmıştır. Hiçbir ulus, kendi rejimini yıkacak nesiller yetiştiremez. 
Bunun için, çağdaşlaşma tarihinde, 3 Mart 1924'ün çok özel bir yeri vardır. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı, cumhuriyetin bağımsızlık ve laiklik ilkeleri doğ
rultusunda, ulusun duygu ve düşünce birliğini sağlayacak, bilimsel ve pozitif bir eğitim vermek zo
rundadır. Bu, adını saydığım devrim yasalarının da temel bir emridir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda saydığım üç devrim yasasının kıymetini, bu Meclis bilmek zo
rundadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Tekin, size de eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı toparlayın efendim. 
NECDET TEKİN (Devamla) - Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin 

cinsi ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığına, çağdaşlığına, kendi benliğine, ulu
sal geleneklerine ve Türk devrimlerine yönelecek her tehdide karşı durmayı öğretecek bilimsel ve 
çağdaş yöntemleri vermek zorundayız. 

Sözlerimi, Büyük Atatürk'ün öğretimin birleştirilmesi için, bu Mecliste söyledikleriyle bitir
mek istiyorum: "Efendiler, öğretimin birleştirilmesi şarttır. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya 
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ile ilgisiz yaşayamayız. İleri ve uygar bir ulus olarak, çağdaş uygarlık alanının ortasında yaşayaca
ğız. Bu yaşama da bilgi ile teknik ile olur; hurafelerle, çağdışı bilgilerle olmaz. Bilgi ve teknik ne
redeyse, onu oradan alacağız. Bunu, ulusun her bireyinin ayrı ayrı kafasına koyacağız. Eğitim ve 
öğretim, behemehal çağdaş olacaktır." 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tekin. 
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mehmet Sağlam gündemdışı konuşmaya cevap verecektir. 

Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; değerli arkadaşımız, bugün Öğrenim Birliği (Tevhidi Tedrisat) Kanununun kabulü
nün yıldönümünden de yararlanmak suretiyle konuyla ilgili görüşlerini açıkladılar. Görüşlerine tü-
müyla katılıyorum; yalnız, huzurunuza şunun için geldim: Değerli arkadaşımızın da belirlediği gi
bi, Büyük Atatürk'ün, daha İzmir Birinci İktisat Kongresinde "Misakı İktisadî" diye yazdırdığı bir 
metin var; bu metindeki "Türk gençleri dünyanın her yerinde mesleklerini icra edecek şekilde ye
tiştirilecektir" talimatı doğrultusunda ve cumhuriyetin bütün hükümetlerince daha başından beri 
Batı uygarlığına dönük bir millî eğitimin, hiç sapmadan bugüne kadar uygulanageldiğini Yüce 
Meclisin huzurunda ben de belirtmek istiyorum. 

Esasen, Öğretim Birliği Yasası, bir taraftan, bütün eğitim kurumlarını Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde toplarken, diğer taraftan, aynı Millî Eğitim Bakanlığına, din adamı yetiştirme konusun
da ilahiyat fakültelerinin açılmasını ve bir ölçüde, imam ve hatip yetiştirilmek üzere de okullar açıl
masını emrediyor. Bu, cumhuriyetin başından itibaren yapılmış, bir taraftan üniversitelerimizdeki 
ilahiyat fakülteleri, diğer taraftan da, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müfredatı belirlenen imam 
hatip okulları kanalıyla din adamı yetiştirilmesi sürdürülegelmiştir. 

Cumhuriyetin millî eğitim konusundaki başarısı, gerçekten, Kurtuluş Savaşı mucizesindekine 
paraleldir. Paraleldir; çünkü, yeni harflere geçilmesiyle sıfır durumuna düşen okuryazarlık oranı, 
bugün, en azından, ilkokullarda yüzde 100'e, ortaokulları arda -son rakam- yüzde 74,3'e, liselerde 
yüzde 54'lere ve üniversitede, açıköğretim hariç yüzde 16'ya, açıköğretimle beraber yüzde 24'e ula
şan çağ nüfusunu eğitir hale gelmiştir. 

Yüce Meclisin huzurunda şunu belirtmek istiyorum' ki, Türkiye millî eğitimi, Millî Eğitim Te
mel Kanununun, Anayasanın, Yüce Atatürk'ün belirlediği prensiplerin doğrultusunda hep millî ola
rak kalacaktır. Türk çocukları -değerli arkadaşımızın da belirlediği gibi- çağın eğitimini alırken, ça
ğın bilgi ve beceresini bir taraftan alırken, diğer taraftan da, Türk Milletine düşman bütün unsurlar 
hakkında da, elbette ki, bilgi sahibi kılınacaktır. 

Bu anlamda, okulöncesi eğitimden -anaokulundan- başlamak suretiyle, kırsal alanda yatılı il
köğretim bölge okulları, kentsel alanda da ilköğretim okullarıyla ilköğretimi -bugünkü yüzde 98,8 
olan oranını muhafaza ederek- daha kaliteli hale getireceğiz. 

Özellikle şunu Yüce Meclisin huzurunda tekrarlamak istiyorum: Hedefimiz, önümüzdeki ders 
yılında, Türkiye'de, öğretmensiz okul bırakmamaktır; aynı şekilde, okul dışı kalmış öğrenci de bı
rakmamaktır. 54 üncü Hükümet olarak, önümüzdeki ders yılında, Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
için de ayrı bir projemiz var. Buradaki yatılı ilköğretim bölge okullarının tümünü tamamlayacağız 
-32'ye yakın inşa halindekiler tamamlanacak- ve eksik öğretmenler de tamamlanmak suretiyle, Gü
ney Doğu ve Doğu Anadolu dahil, kapalı okul ya da en azından okulsuz öğrenci bırakmamaya ka
rarlıyız. Bugüne kadar 45 bin öğretmen atadık. 32 500 öğretmen de 1996 yılında emekli oldu. 1997 
yılının ilk üç ayında 7 bin öğretmenimiz daha emeklilik istedi. 
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Şimdi, Maliye Bakanlığından talep ettiğimiz 19 bin kadronun verilmesiyle, daha önce başvu

rularını alıp kura numaralarını verdiğimiz gençlerimiz, bu kura numarasına göre atanacaklardır. 
Burada, özellikle, daha önceki atamalarda olduğu gibi, onbeş gün içinde okuluna gidip göreve baş
lamayanların yerine yenilerini atayacağız. Bu anlamda, öyle zannediyorum ki, önümüzdeki yıl için 
öğretmen açığı olayını çözmüş olacağız ve ondan sonra, öğretmenlerimiz, artık, eğitim fakültele
rinden, öğretmen yetiştiren kurumlardan mezun olan arkadaşlarımızdan oluşacaktır. Şu ana kadar 
atadıklarımızın yüzde 85'i gidip görevlerine başlamışlardır. Evvelki gün Ardahan'dan geldim. Ar
dahan'da hiçbir okul öğretmensiz değildir, hiçbir öğrenci de okulsuz değildir. Geçen yıla göre mu
kayese ettiğiniz zaman, gerçekten, yurdun o köşesinde bile 20 öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir; 
bu vesileyle, bir kere daha, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Özellikle, millî eğitim politikası açısından -değerli arkadaşım rahat edebilirler- ne Atatürk'ün 
çizdiği çizgiden bir sapış vardır ne de -bazı kesimlerin iddia ettiği gibi- Türk millî eğitiminde, Mil
lî Eğitimin Temel Kanunu, Anayasa ve demokratik, laik cumhuriyet ilkelerinden şu veya bu şekil
de ayrılacak bir uygulamaya şahit olunmamıştır; olunmayacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP, RP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündemdışı konuşma Cevaplandırılmıştır. 

Biz de, yetmişüç yıl önce, Türkiyemiz önüne bu kadar çok önemli ve büyük bir hedef koyan 
o Yüce Meclisin bütün değerli üyelerine Meclisimizin saygılarını sunuyoruz ve ondan sonra gelen 
her kitle, her Meclisimiz, Tevhidi Tedrisat Kanununun eksiksiz olarak uygulanması konusunda bu 
Kanunun uygulayıcılarına çok büyük talimatlar vermiştir ve aynı zamanda takipçisi olacaktır. 

3. — Adana Milletvekili İmren Aykut'un, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki 
uygulamalara ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Sac it Günbey'in cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, üçüncü gündemdışı konuşma Sosyal Hizmetler Çocuk Esir
geme Kurumundaki uygulamalarla ilgili olarak gündemdışı söz isteyen Adana Milletvekili Sayın 
İmren Aykut'a verilmiştir. 

Buyurun efendim. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

İMREN AYKUT (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devletimizin en temel, kök
lü ve hizmet kapsamı itibariyle en.önemli, ulvî kurumlarından birisi olan Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumunda, son günlerde inanılmaz boyutlara ulaşan siyasal kadrolaşmayla ilgili 
düşüncelerimi aktarmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sıcak bir yuva bekleyen kimsesiz yavrularımıza, şefkat, saygı bekleyen kimsesiz yaşlılarımı
za hizmet etmek üzere kurulmuş bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, maalesef, 
gözü kara bir iktidar ve kadrolaşma hırsıyla, amacından uzaklaştırılmaktadır. Sekiz aylık Refahyol 
Hükümeti döneminde, bırakın bir yeni gelişmeyi, ilerlemeyi, mevcut, hemen her hizmette ciddî bir 
gerileme dönemi yaşanmaktadır. Başarılmış olan tek şey, siyasal kadrolaşmadır. 

Kurumun, merkezde ve illerde, hemen tüm yönetim kadroları değiştirilmiş, yerlerine, böylesi
ne hassas bir kurumu yönetecek uzmanlıktan, meslekî ve bürokratik yeterliliklerden yoksun, tek 
özelliği parti referansı ve yandaş olan kişiler getirilmiştir. Oysa, bu kurum, ihtisas hizmetlerini ge
rektirir bir kurumdur; çocuk gelişiminden psikologlara, sosyal hizmet uzmanlarından eğitimcilere 
kadar bü alanda yetişmiş insanlara ihtiyaç vardır. 
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Hayatında bir çocuk yuvasını ya da huzurevini hiç görmemiş, buralarda tek bir gün dahi çalış

mamış insanlar, yönetici olarak atanmaktadırlar. Üstelik, görevden alınanların büyük bir çoğunlu
ğu, hemen hemen tamamı, bayan yöneticilerdir ve yerlerine, ne hikmetse, hep, yukarıda belirttiğim 
niteliklerden tamamen yoksun olan erkekler atanmaktadır. Bir annenin şefkati, sıcaklığı çocuklar
dan, yaşlılardan ve özürlülerden bilinçli olarak esirgenmektedir. 

Bu kuruluşlarda, personelle bu ölçüde oynanmasının bedelini, hiç kuşkusuz, önce, buralarda 
bakılmakta olan çocuklarımız ödemektedir. Zaten, anne ya da babadan ayrı kalmanın acısını yaşa
yan, örselenmiş çocuklarımız, bu kez de müdür annelerini, uzman annelerini, bakıcı annelerini kay
betmek zorunda bırakılmaktadır. Bir yetiştirme yurdundaki evlatlar, huzurevinin yaşlıları "bize ba
kan, şefkat gösteren, anne, baba, evlat olan personelimizi almayınız" diye haykırmakta ve bu hay
kırışları da, televizyonlarda gösterilmektedir. 

Bornova Yetiştirme Yurdu çocuklarının feryadı, Seyranbağları Huzurevi yaşlılarının ağlama
ları, doktorlarını istemeleri, daha da ötesi, üzüntüden kalp krizi bile geçirenlerin olması, vicdanla
rınızı sızlatmıyor mu?! Bu kadar mı acımasız, bu kadar mı gözükara oldunuz?! Peşlerinize televiz
yon kameralarını ve gazetecileri alıp, devletin kesesinden iftar yemeği vermeyi nasıl izah edecek
siniz?! Sayın Başbakanın, Seyranbağları Huzurevinde verdiği iftar yemeğinin faturasını, kurumun, 
1418 sayılı Kanuna dayalı kaynaklarından mı karşıladınız?! Başbakanın, fitresini zarflara koyup, 
göstere göstere, insanların onurunu ayaklar altına alıp, çocuklara, yaşlılara dağıtmasını içinize na
sıl sindirdiniz?! O yaşlıların içerisinde kimler olduğunu biliyor musunuz; onların onurlarıyla oyna
yıp hayata küstürdüğünüzün farkında mısınız?! 

Sayın Bakanın seçim bölgesinde bile, yardım almak için birbirini çiğneyen kadınlarımızın gö
rüntüsü, tüm Türkiye'yi üzüp şaşkına çevirirken, üç gün sonra, aynı ilde, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfından yapılan yardımlar, yine, Sayın Bakanın ve basının önünde teşhir edilirken, 
o yardımı alanların ve kadınlarımızın boyunlarını büküp saklanmaya çalışmasının utancı kimlere 
aittir?! 

Rahmetli Özaj, bu son derece önemli yardım kurumunu ve vakıfları, siz, bunların kaynakları
nı, ulufe gibi siyasî çıkarlarınız için dağıtasınız diye kurmadı. Sosyal hizmetler de sosyal yardım
lar da, en doğal yurttaşlık hakkıdır. Devlet, en başta bu görevi yapmakla görevlidir. Bu amaçla ku
rulmuş sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarının kaynaklarını, ihsan eder gibi kullanamazsınız. 
Çoluğun çocuğun, yaşlının, özürlünün korunduğu bu kurumlardan, lütfen, ellerinizi çekiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aykut, size eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı bitirin efendim; buyurun. 
İMREN AYKUT (Devamla) - Bu kurum, Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu bir kurumdur; 

kökleri, yüzlerce yıllık geleneklerimize, millî ve dinî değerlerimize, hasletlerimize dayanır. Daha 
İstiklal Savaşımız sürerken, Büyük Önder, şehitlerimizin çocukları için, Çocuk Esirgeme Kurumu
nun temellerini atmıştır. Bu Kurumda yetişecek çocuklar, aydınlık geleceğimizin, cumhuriyetimi
zin teminatı olarak yetiştirilmelidir. Bu çocukların eğitimini, vakıf üyesi kimliği altındaki partilile
re emanet edemezsiniz. 

Bugün, siz, bu Kurumda kadın yönetici bırakmamaya yemin etmiş gibisiniz; mahkeme karar
larını, Kurumun hassas yapısını hiçe saymaktasınız. Bu yetmiyor, kreşleri kapatıyorsunuz; yetmi
yor, çocuklarımızın iş ve meslek öğrendiği atölyeleri, en son olarak da Burdur Ayakkabı Fabrika
sını kapatıyorsunuz. Yatırımlar, olduğu yerde duruyor, herşeyiyle hazır kuruluşlar da bekliyor. 
Kreşleri kapatarak, çalışan anneleri, işlerini bırakmaya ve eve hapsetmeye zorluyorsunuz. Korun
maya muhtaç çocukları siyasî malzeme yapmaya da, çocuklarımızı, yaşlılarımızı sevgisiz bırakma
ya da, gücünüzün ve siyasal ömrünüzün yetmeyeceğini bildirmek istiyorum. 
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Sosyal hizmetler ve sosyal yardımları, çağdaş bir topluma, çağdaş bir sosyal devlete yakışır bir 

biçimde ele almaya ve yönetmeye, sizleri davet ediyorum. 

Saygılarımla. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aykut. 

Sayın Aykut'un gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Sacit 
Günbey; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Milletvekili Sayın İmren Aykut'un gündemdışı konuşmasına cevap vermek üzere 
huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Aykut, defalarca bakanlık yapmış bir kişi olarak, bu gazete haberleriyle muhalefet yap
mak anlayışı içerisinde, gazetelerden okuduklarını buraya getirmiş ve muhalefet yaptığını düşün
mektedir. Ben, sorumlu, bakanlık yapmış bir hanımefendinin, bu haberleri okuduktan sonra beni 
aramak suretiyle, haberler hakkında bir malumat edinmesini beklerdim; fakat, bunu yapmamışlar
dın (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakanlığa başladığımızda önümüzde bulduğumuz ilk evraklardan biri, Sayın İmren Aykut'un, 
Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü müfettişlerine, Kurum
la ilgili başlatmış olduğu teftiş raporlarıdır. Sormak istiyorum: Sayın Aykut, bu geniş teftişi acaba 
niçin başlattılar? Bizim yaptığımız işlemler de bu teftiş raporlarının gereğinden başka hiçbir şey de
ğildir. 

Bu teftiş raporlarına göre, Kurumun içerisinde, maalesef, birtakım gizli örgütlere mensup in
sanların faaliyetleri var... 

TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bir başka örgütün de... 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Varsa, onları da araştırırız efendim... 

ALTAN ÖYMEN (İstanbul)-Muhakemeleri yok mu?!. 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Muhakemeleri de var... Onları, isterse
niz, size takdim edebilirim. 

...ve bu teftiş raporlarına göre 68 insanın suçlu bulunduğu, 11 kişi için de lüzumu muhakeme 
gerektiği sabittir. Sayın Aykut Hanımefendiye bunları takdim edebilirim. Biz, bunların gereklerini 
yapmışız. 

Size söyleyeyim: Kurumumuzda çalışan personelin yüzde 40'ı bayandır ve bu bayan persone
le karşı, bir hareket olmamıştır; Teftiş Kurulu raporlarına göre hareket edilmiş, 33 bayan persone
lin görev yerleri değiştirilmiştir, görevden atılmamışlardır. Bu 33 bayan personelden 6'sı -kendile
ri dilekçe vermek suretiyle- görevlerinden ayrılmış, 14 bayan personelin de -idarî görevleri devam 
etmek suretiyle- görev yerleri değiştirilmiştir. 

Kadrolaşmadan bahsettiler. Bakan olduğumdan beri, açıktan, djşandan bir tek eleman alma
dım; yani, devletin kadroları içerisinde, daha önce atanmış olan insanların- yaptıysam- birkısmının 
görev yerlerini değiştirdim. Sayın İmren Aykut, maalesef, üç aylık bakanlığı dönemi içerisinde 252 
kadro kullanmış ve biz geldiğimizde, imtihanını yaptığı, sonuçlarını ilan ettiği 200 civarındaki kad
roya, devletin bütünlüğü, sürekliliği anlayışı içerisinde, Sayın İmren Aykut'a itimat etmek suretiy
le, bunların da atamasını yaptık; Sayın İmren Aykut'un siyasî bir tavrının olacağını düşünmedik. 
(RP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, Sayın İmren Aykut döneminde 450'den fazla personel, Ku
ruma alınmış. 
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Daire başkanı olarak, 3 bayan daire başkanımız halen görevlerini sürdürmektedir, 3 bayan da

ire başkanı görevden alınmıştır; fakat 1 bayan daire başkanı ve 1 bayan şube müdürü de tarafımız
dan göreve atanmıştır. Yani, şunu söylemek istiyorum: Bizim, bayanlara yönelik herhangi bir kas
tımız olmamıştır. Eğer, bu rakam bayanlara yönelik olarak gösterilmek isteniyorsa, bu, Kurumun 
özelliğinden dolayı .Kurumda çalışan bayan personel sayısının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Üç gündür gazeteler yazıyor; niye tekzip etmiyorsu
nuz?! 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Gazete haberleriyle muhalefet yapıyorsu
nuz efendim. (RP sıralarından alkışlar) Ben rakam veriyorum; sizlere yazılı olarak da verebilirim. 

Daha önceki dönemlerde... 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale)-Daha öncekileri bırak... 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Müsaade eder misiniz... Buradan konu
şursunuz. Ben sakin bir şekilde sizin konuşmacınızı dinledim, siz de dinlemesini öğrenin... 

BAŞKAN - Siz, Genel Kurula hitap edin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Şimdi, efendim, Türkiye'de, 689 sosyal 
çalışmacı, kurumda çalışıyor. Bunların 210'u Ankara'da görevlendirilmiş; yani, Karadeniz Bölge
si, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 32 şehrinde sadece 101 sosyal çalış
macı kalmış. Bu sosyal adalet mi? 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sosyal hizmet uzmanıdır onlar. 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Sosyal çalışmacı efendim, sosyal çalış
macı... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - "Sosyal çalışmacı" diye bir şey yok; sosyal hizmet uz
manıdır onlar. 

BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin. Eğer, tereddütünüz varsa... Sayın Bakanın konuşma
sına itimat edeceğiz. 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Daha önceki dönemde, Ankara'daki 17 
kuruluşta 1 100 civarında bakıma muhtaç çocuk olmasına rağmen, bu 1 100 çocuk için, taşra ille
rindeki kuruluş müdür yardımcılarından 42'sinin kadrosu Ankara'ya alınmış; yani, taşradaki çocuk
lara, müdür yardımcısı görevinde çalışacak personel hizmeti layık görülmemiş. Biz, bunların bir 
kısmını taşraya tekrar iade etmek zorunda kaldık; çünkü, oradaki hizmetler yürümüyordu. Bizim 
yaptığımız, kanunî ve hizmete yönelik birtakım icraatlardır, siyasî ve maksatlı hiçbir icraatımız ol
mamıştır. 

Kadrolaşma konusuna gelince... Daha önce Kurumda yapılan tahribatı biraz olsun düzeltmek* 
amacıyla, biz, şu anda -biraz önce de ifade ettiğim gibi- hiçbir siyasî görüş ayrılığı gözetmeden, dı
şarıdan hiçbir eleman almadan, kurum içerisindeki personelle kurumu yürütmekteyiz. 

Hizmetin kalitesine gelince... Ben, göreve geldiğim gün, çok sayıda kuruluşun görüntüsünü vi
deo kasetine aldım. Sayın Bakan eğer merak ediyorlarsa, bu video kasetlerini kendilerine tarihle
riyle birlikte izletebilirim ve şu anda kendilerini davet ediyorum; istediği kuruluşa, basın mensup
larıyla birlikte gidelim ve o günkü hizmetin durumu ile bugünkü hizmetin durumunu lütfen muka
yese edelim. (RP sıralarından alkışlar) 

Bizim icraatımızdan dolayı kalp krizi geçiren bu kişinin adresini verirlerse, ben, en azından, 
ona bir başsağlığı telgrafı çeker ve ziyaret edebilirim. 
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İftar yemeğine gelince... Tabiî, bizim hizmet anlayışımız, tepeden bakan, hor gören, dayatma

cı hizmet anlayışı değildir. (RP sıralarından alkışlar) Sayın Başbakanımız, tabiî ki, devlet-millet 
kaynaşmasının bir örneği olmak suretiyle, gidip, iftarda yaşlılarla birlikte yemek yemiştir. Bunda 
gocunacak hiçbir taraf yoktur; bununla iftar ediyoruz efendim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Bunlar devletin parasıyla mi oluyor?.. 
DEVLET BAKANI SAGİT GÜNBEY (Devamla) - Efendim, devletin parasıyla oluyor; ama, 

devletin parasını götürüp rantiyecilere vermiyor, oradaki garibanlarla birlikte iftar yemeği yiyor. 
Başbakanın orada yediği bir kap yemektir, evine götürmemiştir efendim!.. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Bu nasıl mantuk?.. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim efendim... 
DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY" (Devamla) - Allah rahmet eylesin, merhum Turgut 

Özal, gerçekten, ülkenin, gariban... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Böyle mantık olur mu?.. 
DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Lütfen dinler mi siniz... (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin... Rica ediyorum... 

Sayın Bakan, onların konuşmalarını dinlemeyin; siz devam edin. 
DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Efendim, konsantrasyonumu bozmaya 

çalışıyorlar. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özsoy, çok müdahale ediyorsunuz; konsantrasyonunu bozmayın efendim. 

(Gülüşmeler) 
DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Şimdi, merhum Turgut Özal, gerçekten, 

bu memlekette, fakirin, fukaranın, garibanın, öksüzün, yetimin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bi
zatihi kendi gayretleriyle Sosyal Yardımlaşma Fonunu kurmuştur; fakat, maalesef, ondan sonra, 
ANAP İktidarı, bu Sosyal Yardımlaşma Fonunun kaynaklarını kendi amacından saptırmış, yine 
rantiyecilere, yine faize yöneltmiştir. Biz geldik, bu kaynakları, yine garibana, yine kimsesizlere, 
yine yetimlere yönelttik. Bundan üzülüyorsanız, biz, memnun oluyoruz efendim. (RP sıralarından 
alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) ' 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Örnek al, örnek... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, dinleyelim efendim... 
DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Siz, Özal'ın hiçbir mirasına sahip çıkma

dığınız gibi bu kurukışa da sahip çıkmadınız... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Burada, Burdur Ayakkabı Fabrikasının kapatılmasından bahsediliyor. Gerçekten, Burdur'da 
bir ayakkabı imalathanesi vardı; fakat, buradaki imalathane, aletleri bakımından, personeli bakı-' 
mından işlev görmez durumdaydı. Oradaki personeli başka yerlerde değerlendirmek üzere ayırdık. 
Burayı, ya yeniden işletmeye açacağız ya da buranın malzemelerini satacağız veya başka bir yerde 
yenileyeceğiz. Zaten orası işlemiyordu, fonksiyon görmüyordu. Yapılan bundan ibarettir. 

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündcmdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
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IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. ~ Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz 'in, Devlet Bakam Sacit Güribey 'in partilerine sataşması 
nedeniyle konuşması 

A, MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN - Peki efendim; zatıâliniz bir Genel Başkansınız; yeni bir sataşmaya meydan ver
memek üzere; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce bir milletve
kili arkadaşımın gündemdışı konuşmasını cevaplandırmak amacıyla söz alan Sayın Devlet Bakanı, 
aslında, bu konuşmasıyla, sorumlu olduğu alana ne kadar az vukuf sağlayabilmiş olduğunu bir de
fa daha bu kürsüden ortaya koymuştur. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sen anlamazsın, aklın ermez o işlere! 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum, yeni sataşmalara meydan vermeyelim. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Önce kendileri sataştılar. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Bakanın burada yapmış olduğu konuşmada verdiği 

rakamların hepsi gerçeklere aykırıdır. 

RIZA ULUCAK (Ankara) - Nereden biliyorsunuz?!. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bu hususları somut olarak Yüce Meclisin huzuruna geti

rebilmek için, Anavatan Partisi olarak, bu konuda bir Meclis araştırması önergesi vereceğiz. Refah 
Partisi Grubunu da, eğer gerçeklerin ortaya çıkmasını arzuluyorsa, bu önergemize destek vermeye 
çağırıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Burada, öyle, yalan yanlış konuşup da milleti aldatıp on
dan sonra yerinizde oturamazsınız. 

MEHMET ALİ ŞAHÎN (İstanbul) - O sizin sanatınız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Eğer, bu gerçeklerin, hakikaten, Bakanın söylediği gibi ol

duğuna inanıyorsanız, bizim önergemize destek verirsiniz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Hay hay! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Dün bu konuda bir basın toplantısı yapan Refah Partisinin 

Grup Başkanvekili, aslında, o basın toplantısındaki ifadeleriyle, Refah Partili Sayın Bakanın ken
disine bağlı kurumlarda nasıl partizanca bir uygulama içerisinde olduğunu ikrar etmiştir; bunun ge
rekçesini ifade etmiştir. 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Anlayışınız öyle mi? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ama, benim burada söz almamın asıl gerekçesi, Sosyal 

Dayanışma ve Yardımlaşma Fonunun uygulanmasıyla ilgili olarak -Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışma Fonudur o fonun ismi, Sayın Bakan, sekiz aydan beri, daha ismini bile öğrenememiştir- par
timin geçmişteki uygulamalarına yönelttiği mesnetsiz ve haksız suçlamalardır. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak, bu fonu biz kurduk. (RP sıralarından "Özal 
kurdu" sesleri) Anavatan Partisi olarak biz kurduk bu fonu. Bu fonun sekiz yıllık Anavatan İktida
rındaki uygulamalarında, bir defa bile... 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Fakir fukaraya ne verdiniz?!. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - ...bugünkü Başbakanın yaptığı gibi, Başbakanın katıldığı 

toplantıda, masanın üzerine bu fonun paralan getirilip de, sözde, fakirlere, Refah Partisinin üyele
rine dağıtılmadı. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). . 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, konu ne?!. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
Sayın Yılmaz, lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bizim sekiz yıllık iktidarımızda, bir defa bile, ulvî amaç

larla kurulan bu fon, bir partinin partizanca emellerine alet edilmedi. (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, siz sataşma konusuna cevap verin... Rica ediyorum... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Şimdi, aslında, sorumlu olduğu bu Meclise gelip de, bu in

sanlık dışı uygulamanın hesabını vermek zorunda olan bu Hükümetin bir üyesinin... 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz aldı... 
BAŞKAN - Bİr dakika efendim... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - ... bu fonu ihdas etmiş olan, bu fonu bütün iktidarı döne

minde de amacına uygun olarak kullanmış olan Anavatan İktidarını suçlaması, doğrudan doğruya 
bu suçunu örtme gayretinden başka bir şey değildir. (ANAP sıralarından alkışlar, RP sıralarından 
gürültüler) 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz aldı, gündemdışı ko
nuşuyor... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Topluma adil düzen vaat ederek işbaşına gelen, yüzde 21 
oyla bugün iktidar ortağı olan Refah Partisi, aslında, sadece ve sadece, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Fonunun uygulamasındaki adaletsiz icraatıyla, bu sloganına ne kadar ters düştüğünü, mil
leti nasıl aldattığını bir defa daha ortaya koymuştur. Sayın Bakanın burada söylediklerinin hepsini 
iade ediyorum. 

NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep) - Millet hepsini görüyor... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bu konuda gerçeklerin ortaya çıkarılması için, Refah Par

tisi Grubunu, Meclis araştırması önergemize destek vermeye davet ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
2. - Devlet Bakanı Sacit Günbey'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'in şahsına sataşması 

nedeniyle konuşması 
DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Tamam... Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Efendim, Sayın Yılmaz, tabiî, Anamuhalefet Partisi Genel Başkanıdır. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 
DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz is

tiyorum... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Dinleyeceğim sizi... Bir dakika Sayın Bakan... Yalnız, üçü

nüz birden çıkmayın da, biriniz konuşun. 
Sayın Genel Başkan söz istediği zaman, ben, Meclis Başkanvekili olarak bir sataşma olduğu

na inandığım için söz'verdim; ama, burada da, Meclis olarak çalışmak zorundayız. Kürsüye çıkan 
her arkadaşımızın, kürsüde, yeni sataşmalara meydan vermeden, bu çalışmalarımıza imkân sağla
yacak şekilde davranması lazım; ama, şimdi, zatı âliniz geldiniz, yeni sataşmalara meydan verdi
niz. Yalnız... 
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MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sataşma yok Sayın Başkan... 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, söz istiyorum... 

BAŞKAN-Size de söz vereceğim... 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Bir dakika... Birinize söz vereceğim efendim. 

Efendim, iki grup başkanvekilinden hanginize söz vereyim?.. Rica ediyorum, yeni sataşmaya 
meydan vermeyin. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Grup Başkanvekili olarak, ben konuşayım. 

BAŞKAN - Sayın Karamollaoğlu, isterseniz, Sayın Bakana söz vereyim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. • 

Yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, Sayın Bakan... Rica ediyorum... Eğer, böyle sa
taşmalarla bu işi götüreceksek, bu Meclis çalışmaz. 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Zatıâlinizi ve Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, tabiî, doğrusu, ben, bir Genel Başkanın, Başbakanlık yapmış bir Genel Başkanın, bu
rada, bu şekilde konuşmasını yadırgadım. 

ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Allah Allah!.. Biz, seni yadırgadık. 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Şimdi, ben, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonu İdaresinin ismini biliyorum; fakat, Sayın Genel Başkanın ve Başbakanlık 
yapmış bir zatın, bu yardımların ne şekilde dağıtılması gerektiğini bilmesi gerekir. (RP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Para dağıtmadınız mı?!.. 

BAŞKAN-Efendim, susar mısınız... Lütfen.;.. 
DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Çünkü, bunu, siyasî amaçlarla dağıtmak 

mümkün değildir efendim. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Dağıtmadınız mı?!. 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Müsade eder misiniz beyefendi. 

BAŞKAN ^ Sayın Ersümcr, lütfen susar mısınız. 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Beyefendi, izah ediyorum... 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Para dağıttınız... 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Müsaade eder misiniz; izah ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN - Efendim, susun!.. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Ona cevap verin; para dağıttınız veya da

ğıtmadınız... 

DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Ona cevap vereceğim. 

BAŞKAN - Sayın Ersiimer, lütfen... Rica ediyorum... 

Buyurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Şimdi, efendim, bu Fonun bir kanunu var. 

Fon Genel Sekreterliğinin, Başbakan talimat verse dahi, beş kuruş para harcama yetkisi yoktur. 

ERSİN TARANOGLU (Sakarya) - Biz nasıl verdik o zaman?!. 
DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Bu Fonun Genel Kurulu vardır. Bu Fo

nun Genel Kurulunda, ilgili Devlet Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, 
Vakıflar Genel Müdürü ve ilgili birkaç müsteşar bulunur. Bu kişiler, vali ve kaymakamlardan ge
len istek ve talepleri ve buralara gönderilecek periyodik yardımları değerlendirir. Bu yardımlar, va
li ve kaymakamlıkların emrinde olan ve ülkemizde bulunan 925 sosyal yardımlaşma vakfına gön
derilir. Bu vakıfların mütevelli heyeti vardır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Para dağıttınız mı dağıtmadınız mı? 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... 
Sayın Bakan, siz Fonun işleyişine değil de, Sayın Yılmaz'ın size sataşma konusu olan konuya 

cevap verin efendim. 
DEVLET BAKANI SACİT GÜNBEY (Devamla) - Ben, sataşma konusuna cevap veriyorum. 
Bu yardımları dağıtanlar, vali ve kaymakamlar ve mütevelli heyetleridir; hiçbir siyasî iradenin 

müdahalesi yoktur. 
Ben bu telaşı anlıyorum. Daha önce faize, rantiyeye verdikleri bu parayı, biz şimdi fakire fu

karaya ulaştırıyoruz; bu telaş, onun telaşıdır. 
Saygılarımı sunarım efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar bitmiştir. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayin Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, tamam artık. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, müsaade edin. 
BAŞKAN - Hayır efendim. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın sözcünün söylediklerini şöyle bir de

ğerlendirin. Bize "siz, Sayın Turgut Özal'dan sonra keyfî bir uygulama yaptınız" diyor. 

BAŞKAN - Öyle bir şey demedi efendim. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, bir dakika... , 
BAŞKAN - Hayır, demedi efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Şimdiki konuşmasında da "siz bunu kötü

ye kullandınız; biz aynı kanunu kullandık" diyor. Peki, yeni kanun mu getirildi? 
BAŞKAN - Tamam; maksadınızı açıkladınız, teşekkür ederim. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Müsaade edin, kısaca izah edeceğim. 
BAŞKAN - Hayır efendim; rica ederim... Böyle, sabaha kadar sataşmadan dolayı söz vere

mem. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) ~ Niye "hayır" Sayın Başkan?!. 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri... 
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Benim ismimi zikretmeseydi... 

BAŞKAN - Hayır efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Dün basın toplantısını ben yaptım. Benimle ilgili 
olarak Sayın Genel Başkan bir şey söyledi. Ben bu konuyu kısaca açıklayıp bitireceğim. 

BAŞKAN - Hayır, söz vermiyorum. 

Efendim, Sayın Bakan, biraz önce sataşmaya cevap verdi. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas)-Hayır efendim... -

BAŞKAN - Bakın, Sayın Karamollaoğlu, eğer, biz burada zamanı hep sataşmalarla geçirirsek, 
akşama kadar, birisi çıkar ona sataşır, ötekisi ona sataşır, bu Meclisi çalıştıramayız. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Benim üslubum sataşma değildir; ama, müsaade 
ederseniz... 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum, orayı geçtim artık. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Efendim, müsaade edin. 

BAŞKAN - Oturur musunuz... Rica ediyorum. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Hayır efendim, rica ediyorum. Söz vermiyorum size. 
BİLTEKÎN ÖZDEMİR (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, bütçenin ve fonların kullanı

lış mekanizmalarını bilmediği... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Söz vermedim size. 
BİLTEKÎN ÖZDEMİR (Samsun) - ...faizin, rantın, verginin ne olduğunu bilmediği için Mec

lisi yanıltmaktadır. 
BAŞKAN-Lütfen, oturur musunuz yerinize. 

BİLTEKÎN ÖZDEMİR (Samsun) - Meclisi aydınlatmak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN - Rica ediyorum... Oturur musunuz yerine. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN - Arkadaşlar, o zaman ben burayı terk edeyim, siz karşılıklı konuşun. Olur mu ca

nım! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Arkadaşımızı yerinden dinlediniz mi! Beni de dinleyin. 
BAŞKAN - Evet, buyurun, siz de yerinizden bir cümle söyleyin. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Öncelikle zatıâliniz, sataşma konusunu tespit etmediğiniz için 

gündemdışı konuşma yaptı Saym Başkan. Ben bir cümle söylemek istiyorum. Şuradaki konuşma, 
özellikle Refah Partisine sataşan Genel Başkan için sadece şu cümle yakışır: Biten bir Genel Baş
kanın konuşması olmuştur. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum. (ANAP sıralarından sıra kapak

larına vurmalar, gürültüler) 
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Bir dakika efendim... Rica ediyorum... 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Hakaret ediliyor. 

BAŞKAN - Hayır efendim... Rica ediyorum... 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, karşılıklı sataşmalarla bir yere varamayız. 

Sayın Yılmaz, sizin bitip bitmediğinize halk karar verecek, herhangi bir kimse karar veremez 
efendim. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Bu kürsüden hakaret ediliyor. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, şimdi, benim yerime kendinizi koyun. 

Lütfen oturur musunuz... 

Buyurun devam edin. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Hakaret edildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Ersümer, oturur musunuz yerinize! (ANAP sıralarından gürültüler) Efen
dim, oturun yerinize... Rica ediyorum... 

Efendim, idare Amirleri yok mu arkadaşlar? 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya) - Söz vereceksiniz. 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Bakın, rica ediyorum... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)-Müsaade etmeyiz! 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Yalan söylüyor, yalan söylemesine müsaade edi

yorsun! 

ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Nezaket yok, nezaket... Adam yalan söylüyor. Tarafsız 
davran! 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bakın, eğer, yerinize oturmazsanız ara vereceğim. Rica ediyorum... 
ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) - Konuşturacaksın!. 

BAŞKAN - Efendim, bakın, bir başka zaman tolerans tanıyacağım. Lütfen oturur musu
nuz...Efendim, bakın, bir başka zaman tolerans tanıyacağım. Lütfen oturur musunuz... Efendim, 
sizlerden rica ediyorum. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Efendim, yalan söylüyor. . 

BAŞKAN - Efendim, bakm, sizlere çok müsamaha gösterdim. Lütfen oturur musunuz. 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya) - Söz vereceksiniz! 

BAŞKAN - Şimdi, Meclisi, böyle, çalıştırmamak suretiyle kime hizmet ediyorsunuz?!. 

BURHAN KARA (Giresun) - Kürsünün adaletine güvenmiyoruz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Haydi, çalıştır da görelim. 

BAŞKAN - Efendim, İdare Amirleri yok mu? Nöbetçi İdare Amiri kim? (ANAP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Efendim, anlamıyorum, ne diyorsunuz. -
Arkadaşlar, yerinize bir oturur musunuz. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 

gürültüler) 

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Söz vereceksiniz, söz!.. 
BAŞKAN - Efendim, oturun da bir kişi konuşsun. 
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Şimdi, bu, kürsüye saldırı demektir. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Lütfen oturur musunuz yerinize... Rica ediyorum oturun yerinize! 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Grubunuzu bir oturtun bakalım. 

Arkadaşlar, eğer, oturmazsanız birleşime ara vereceğim. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya) - Söz vereceksiniz! 

BAŞKAN - Sayın Taranoğlu, ben, böyle, masalara vurmakla kimseye söz vermem. Ben, İç
tüzüğü işletirim. 

Lütfen oturur musunuz yerinize... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Efendim, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.52 

© - • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.06 

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

- — — m 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 66 ncı Birleşiminin îkinci Oturumunu açıyo

rum. 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Lütfen, oturur musunuz... 
Benim ne söyleyeceğimi ne biliyorsunuz?!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı... 
BAŞKAN - Sayın Yılmaz, lütfen... 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Ben, söyleyeyim de ondan sonra... (ANAP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan.,. 
BAŞKAN - Ben, Sayın Yılmaz'a söz vereceğim; siz oturur musunuz yerinize... 
YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Ne bağırıyorsun!.. Bağırma!... 
NABl POYRAZ (Ordu)- Saygısız herif!.. 
BAŞKAN-Lütfen, oturur musunuz yerinize. 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
3. -Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz 'in, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un şahsına sataş

ması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Yılmaz, Sayın Salih Kapusuz, bir cümlesinde dedi ki: "Bu konuşma, biten 

bir genel başkanın yaptığı bir konuşmadır" 
Yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, size söz veriyorum. 

Buyurun (ANAP sıralarından alkışlar) 
A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, sataşma dolayısıyla bana söz verdiğiniz için te

şekkür ediyorum. Ancak, yeni bir sataşmaya mahal vermeme ikazınız, bence yersizdir; çünkü, bu
rada olan olay, Grup Başkanvekili... (RP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, böyle sürüp gidecek o za
man... (ANAP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR OKUYAN (Yalova)-Dinle be!.. 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... 
Buyurun efendim, devam edin... 
ASLAN ALİ HATİBOĞLU (Amasya) - Biraz da oraya baksana... Orayı ikaz et, orayı... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum... 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Oraya bak, oraya... 
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BAŞKAN - Efendim, ne yapalım herkes sorumluluğunu bilecek. 

Buyurun Sayın Yılmaz... 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Genel Başkana saygısızlık ediyor, susuyorsunuz. Genel Baş
kana saygı göstersinler... 

. MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - İyice bak... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, Genel Başkanınız burada konuşuyor, rica ediyorum... 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Oraya bak, oraya... 

BAŞKAN - Efendim, ben bakıyorum oraya. Sorumluluğu siz de yüklenin canım... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Yan tarafa bak, bu tarafa niye bakıyorsun?.. 
BAŞKAN - Ben, yan tarafa da bakıyorum... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - İyi... Tamam... 

BAŞKAN - Saldırganın kim olduğunu da görüyorum. 

Buyurun efendim. • 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Refah Partisinin Sayın Grup Başkanvekili bana bir haka

rette bulunmuştur. Aslında, bu hakaret, benim naçiz şahsıma değil, doğrudan doğruya Anavatan ca
miasına yapılmıştır, Anavatan Partisine yapılmıştır. Böyle bir durumda, benim, Meclisi yöneten, 
Genel Kurulu yöneten Sayın Meclis Başkanvekilinden beklediğim, gerekli tepkiyi göstermesi; hat
ta, İçtüzüğün ilgili hükümlerini uygulamasıydı. Bu yapılmadığına göre, şimdi, bana düşen görev, 
Anavatan Partisi adına, haddini bilmeyen bu Grup Başkanvekiline aynen mukabelede bulunmaktır. 
(ANAP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Rica ediyorum... Bir dakika... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Grup Başkanvekili, zannediyorum, benim hakkım
da kullandığı bu ifadeyi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen efendim... Size 2 dakika süre vermiştim; 1 dakika daha veriyorum. Rica 

ediyorum... 

Buyurun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - 1 dakika yeter Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Evet, buyurun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - ...Zannediyorum, benimle ilgili kullandığı bu ifade, benim, 

dün, Hükümetle ilgili olarak yapmış olduğum basın toplantısında kullandığım bir ifadeden mül
hemdir. Ben, o basın toplantımda, bugünkü Hükümetin bittiğini söyledim ve şimdi görüyorum ki, 
bugünkü oturumdan sonra, bu ifademde daha da musirr olmam gerekiyor, 

Başbakanı, kuzu kuzu katılıp, paşa paşa imzaladığı Millî Güvenlik Kurulu Kararı aleyhine, ka
pı kapı dolaşıp.kulis yapan bir Hükümet bitmiştir... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakanı, daha, kendi sorumluluğu altında olan kuruluşların ismini dahi bilmeyen -bugünkü 
Devlet Bakanının bu kürsüde sergilediği gibi- bir Hükümet bitmiştir... 

MUHAMMET POLAT (Aydın) - Bakan, onun cevabını verdi. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Kendisine destek... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bitti mi 2 dakika?!. 
BAŞKAN - Efendim, verdiğim süre bitti; size 1 dakika daha veriyorum. Genel Başkansınız, 

rica ediyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkan, konuşmamın başında da söyledim; eğer, siz, 

bir Meclis Başkanvekili gibi davransaydınız, benim burada bir Genel Başkan gibi davranmama ge
rek kalmayacaktı. 

BAŞKAN - Onun takdirini millet yapar efendim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
NABİ POYRAZ (Ordu) -Seni çok iyi tanıyoruz!.. 
BAŞKAN - Buyurun. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla) - Refah Partisi Grup Başkanvekilinin bu ifadesini aynen ia

de ediyorum. Kendisini ayıplıyorum; ama, bu ifadeyi serdetmesindeki asıl amacını, gerçekte bitmiş 
plan Hükümetini, bu tür polemiklerle biraz daha ayakta tutma gayretine bağlıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) -
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Efendim, ben burada gerekli tepkiyi gösterdim; ama, neyse... 
Benim, burada ne kadar tarafsız davrandığımı herkes görüyor. Ben istiyorum ki, şu Meclisi ça

lıştıralım; aslında, ben, Meclisi çalıştırmak istemesem çok daha değişik şekilde hareket ederim. 
Arkadaşların anlayışlarına teşekkür ediyorum!.. 
Cumhurbaşkanlığının iki adet tezkeresi vardır; okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Avusturya, Almanya ve Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı M. Bahattin Yücel'e, dö

nüşüne kadar, Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/709) 

6 Mart 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Mart 1997 tarihinden itibaren Avusturya, Almanya ve Fran

sa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet 
Bakanı H. Ufuk Söylemez'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Küba 'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna 'ya, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Ayfer Yılmaz'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/710) 
7 Mart 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Mart 1997 tarihinde Küba'ya gidecek olan Sağlık Bakanı 

Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın vekâlet 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

3. - TBMM Başkanının başkanlığında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan Meclis başkanlarının vaki davetlerine icabet edecek Parlamento heyetine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/711) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Meclis Başkanlarının vaki 

davetlerine icabetle, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen TBMM Başkanı başkanlığında 6 ki
şilik bir parlamento heyetinin 11-20 Mart 1997 tarihleri arasında söz konusu ülkelere resmî bir zi
yarette bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
3620 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun 27.2.1997 tarih ve 62 nci Birleşimin
de kabul edilmiştir. 

Heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler, adı geçen Kanunu
nun 2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
Cafer Tufan Yazicıoğlu Ataullah Hamidi 

Bartın Batman 
Abdülkadir Aksu Abdulkadir Akgöl 

Diyarbakır Hatay 
Atilâ Sav ' Cafer Güneş 

Hatay Kırşehir 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
BAŞKAN - Başbakanlığın, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre verilmiş tezkeresi vardır, oku

tuyorum : 
4. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hakkında Kanun Ta

sarısı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Astsubaylar Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/396) (11411) yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (31712) 7.3.1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 30.11.1992 tarihli ve B.02.0.KKG/101-446/07598 sayılı yazımız. 

b) 21.9.1994 tarihli ve B.02.0İKKG/101-765/03935 sayılı yazımız. 
c) 3.5.1996 tarihli ve B.02.0.KKG/196-342/1847 sayılı yazımız. 

İlgi (a) ve (b) yazılarımızla Başkanlığınıza sunulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 77 nci maddesine göre ilgi (c) yazımızla yenilenen "Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam 
Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hakkında Kanun Tasarısı" ile "Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam 
Edilecek Sözleşmeli Astsubaylar Hakkında Kanun Tasarısının" yeniden incelenmek üzere, İçtüzü
ğün 75 inci maddesi gereğince geri gönderilmesini arz ederim. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 
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BAŞKAN - Komisyonlarda bulunan 1/396 ve 1/411 esas numaralı kanun tasarıları geri veril

miştir. 

Başkanlık Divanı kâtip üyeliğinden istifaya ilişkin bir önerge vardır; okutuyorum: 

5. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Başkanlık Divanı Üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/145) 11.3.1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı siyasî parti gruplarının oranlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle, Kâtip Üyelik 
görevimden istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım Üstüner 
Burdur 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Bir Meclis araştırma önergesi vardır; okutuyorum: 

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

1. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (101174) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Araştırma Önergesi 

Erozyon, ulusal değil, evrensel bir felaket. Erozyon nedeniyle bir yılda yok olan toprak mik
tarımız 1 milyar tonu buldu, Ülkemizde, coğrafyanın görünümü, bilimkurgu filmlerinde karşımıza 
çıkan esrarengiz ve tekin olmayan bir gezegenin yüzeyini andırıyor. Bırakın ormanı, bitki örtüsü 
ve toprak diye bir şey kalmadı. Artık, alttaki kayaçlar gün ışığında parlıyor. Ormanlar artık yok. 
Erozyon nedeniyle ırmaklarımız çamur gibi akıyor. Barajlarımız verimliliğini yitiriyor. Irmaklar, 
toprağın yanında kum ve çakılları sürüklüyor. Erozyon nedeniyle yok olan toprak, hava ve su ile 
birlikte yaşamın ana unsurlarından. Toprak olmazsa, yaşam olmaz. Erozyonun yoğun olduğu böl
gelerde, yağışlı mevsimlerde oluşan çamur selleri, can ve mal kaybına yol açıyor. İnsan, doğayla 
yabancılaşıyor. Susuzluk, açlık, tarımsal çöküş, kırdan kente göçü artiracak; bunun sonucu, top
lumsal sıkıntılar baş gösterecek. Ottan ağaca kadar, toprağın aşınmasını önleyen tüm bitkileri gün
lük çıkarı için yok eden insan, erozyonun birinci nedeni mi? Yanlış tarım, yanlış hayvancılık, or
man yangınları, bilinçsiz ve kaçak ağaç kesimi^ sanayileşme, kentleşme, turizm, çevre kirliliği mi 
erozyonu hızlandırıyor? 

Birkaç santimetre kare toprağın oluşması bile çok uzun zamana bağlı. Türkiye'deki tarım alan
larının yüzde 59'unda, meraların yüzde 64'Unde, orman ve makiliklerin yüzcle 54'ünde erozyon gö
rülmekte. Yine, Türkiye'de her yıl 9 milyon ton gübre, erozyon nedeniyle ırmaklara ve denizlere 
taşınmakta. Böylece ekonomik açıdan büyük bir verimsizlik yaşanırken, çok tehlikeli bir çevre kir
liliği oluşmakta. Erozyonu önlemekte çok önemli işlevi olan meralar hızla yok olmakta. Anız yan
gınları, erozyonu koruyan bitki örtüsünü yok ediyor, toprağın ekolojik dengesini bozuyor. Sanayi
leşmenin neden olduğu asit yağmurları ağaçları kurutuyor. Sistemli bir hale gelen orman kaçakçı
lığı, çıkarılan yasalarla orman alanlarının daraltılması, orman yangınları, tarımdan öteye geçmeyen 
hatıra ormanlarına gösterilen medyatik ilginin, doğal ormanlara ve anıt ağaçlara gösterilmemesi, 
ormanı yitirmemize ve bunun sonucu biyolojik çölleşmeye neden oluyor. 
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Toprağı ve yeşil dokuyu yok eden erezyonun nedenleri ve önlenmesi için acilen alınması ge

reken tedbirlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci maddesi üçüncü fıkrası, İçtüzüğün 104 ve 105-
inci maddeleri gereği bir Meclis araştırması açılmasını talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Bülent Tanla 

İstanbul 

Hayati Korkmaz 
Bursa 

Mehmet Aydın 
İstanbul 

Emin Karaa 

Kütahya 
Tahsin Boray Baycık 

Zonguldak 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 
Mete Şahin 

Antalya 
Necati Albay 

Eskişehir 
Mehmet Tahir Köse 

İstanbul 
İbrahim Yavuz Bildik 

Halil Çalık 
Kocaeli 

Fevzi Aytekin 
Tekirdağ 

Fikret Uzunhasan 

Muğla 
Ziya Aktaş 

İstanbul 
Mehmet Yaşar Ünal 

Uşak 
İhsan Çabuk 

Ordu 

Hadi Dilekçi 
Kastamonu 

Mustafa İlimcn 
Edirne 

M. Cevdet Selvi 
İstanbul 

Tuncay Karaytuğ 
Adana 

Mehmet Büyükyılmaz 
.Adana Adana 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda yapılacak 

öngörüşmeler sırasında bu husus karara bağlanacaktır. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma 

önergeleri vardır; ayrı ayrı okutup, işleme koyacağım: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
6. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sa-.. 

yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına ilişkin Kanun Teklifinin (2/12) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (41147) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımca hazırlanarak 16.1.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu

lan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De-
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ğiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (2/12) esas numaralı Ka
nun Teklifim, 3.6.1996 tarihinde sevk edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşme yapılmadan 
bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, doğrudan gündeme alınmasını 
Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ülkü Güney 

Bayburt 

7. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/2) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/146) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımca hazırlanarak 9.1.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu

lan Burdur İlinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında 
(2/2) esas numaralı Kanun Teklifim, 3.6.1996 tarihinde sevk edildiği Plan ve Bütçe Komisyonun-

• da görüşme yapılmadan bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, doğrudan doğruya gündeme 
alınmasını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yusuf Ekinci 

Burdur 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündeme göre, önce, son okunan önergeyi işleme alıyorum. 

Biliyorsunuz, bu gibi önergelerde, istemlerde, Komisyona, Hükümete, önerge sahibine ve bir mil
letvekiline söz veriyoruz. 

Komisyon ve Hükümetin bu konuda söz talebi var mı efendim? Yok. 
Sayın Ekinci, sizin bir talebiniz var mı? 
YUSUF EKİNCİ (Burdur) - Sayın Başkan, konunun önemi ve aciliyeti önergemin gerekçe

sinde belirtilmiştir; bu bakımından, söz istemiyorum, oylama talep ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Ekinci'nin dışında ayrıca, Sayın Kâzım Üstüner'in söz talebi var. 
Sayın Üstüner?.. 

KÂZIM ÜSTÜNER (Burdur) - Sayın Başkan, ben de gerekçeye aynen katılıyorum ve söz is
temiyorum. 

BAŞKAN - Peki efendim, siz de aynı gerekçelerle konuşmak istemiyorsunuz. 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Sayın Başkan, ben de gerekçeye katılıyorum ve söz istemi

yorum. 
BAŞKAN - Sayın Çiloğlu da söz istemiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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6. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sa

yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Teklifinin (2/12) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/147) (De
vam) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Sayın Ülkü Güney'in önergesiyle ilgili olarak Komisyon ve Hükümet söz istiyor mu? İstemiyor. 
Sayın Ülkü Güney, söz istiyor musunuz? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - İstiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Güney, süreniz 5 dakika. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 1995 yılında, Bayburt'ta 

bir üniversite kurulmasıyla ilgili vermiş olduğum kanun teklifinin o dönem görüşülememesi nede
niyle, yeni dönemde, tekrar bu kanun teklifini verdim; ama, vermiş olduğum bu kanun teklifi, bu
güne kadar komisyonlarda yasal süre içerisinde şu veya bu nedenle görüşülemedi; ben de, İçtüzü
ğün 37 nci maddesi gereğince, Bayburt Üniversitesinin Kurulmasıyla İlgili Kanun Teklifimizin 
doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Mecli
si saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında, ben burada ne ortamı germek ne arkadaşlarımı rencide etmek 
ne de başka bir maksatla söz aldım. Bazı arkadaşlarım, bana, "olumlu bir hava var, bunlar geçiyor, 
artık, konuşmayın" dedi; ama, ben buna rağmen konuşma ihtiyacını duydum. 

Çok konuşmayı seven ve devamlı olarak, konuşmak için ortaya atılan bir arkadaşınız olmadı
ğımı hepiniz bilirsiniz; ama, bu hayırlı bir iş. Böyle hayırlı, uğurlu, güzel bir işte ben konuşmaya
cağım, bölgemin diğer milletvekili değerli arkadaşım konuşmayacak da kim konuşacak?.. Tabiî ki, 
konuşacağız. Gönül isterdi ki, şu konsensüs, bundan evvelki Rize Üniversitesi, Gümüşhane Üni
versitesi, Ordu Üniversitesi gibi üniversiteler için de geçerli olsaydı, Genel Kurula inseydi ve Ge
nel Kurul gündeminde sıralarını alıp görüşülseydi; gönül bunu istiyor. İşte, işin esası budur. 

Şimdi, burada bakıyorum; Refah Partili arkadaşlarım olsun, Doğru Yol Partili arkadaşlarım ol
sun, sosyal demokrat arkadaşlarım olsun, hepsi bu konuda olumlu bakıyorlar; çünkü, olumlu bir 
şey. Niye olumlu bir şey; düşünebiliyor musunuz, gelişmekte olan bir yöreye, kıt imkânları olan bir 
yöreye üniversite kurulması için bir kanun teklifi var, Yüce Meclis, bunu gündemine alıyor; bun
dan daha güzel bir şey olabilir mi?.. 

Arkadaşlarım, bizim yörelerimiz, göç veren yörelerdir. Bizim yörelerimizde bu şekilde bir ilim 
yuvasının kurulması demek, o yöreleri, siyasî bakımdan, kültürel bakımdan ve daha sayamayaca
ğım çok önemli bakımlardan ileriye götürecektir, oradaki insanlarımıza lokomotif görevi yapacak
tır. Daha başka bir şey söyleyeyim: Bizim yöremiz, okumayı çok seven bir yöredir, insanlarımız 
okumuş insanlardır. Bugün yüzlerce öğretim üyesi arkadaşımız vardır. Bu arkadaşlarımız, bu üni
versitede görev almak için sıra beklemektedirler. 

Dahası var: 1989'da il olan, gelişmekte olan Bayburt, bugün, kurmuş olduğu vakıfla, 100 dö
nüm araziyi üniversite için tahsis etmiştir. Kıt imkânlarına rağmen, vakıflar yoluyla, Bayburt Üni
versitesine para ayırmıştır. İşte, devlet-vatandaş işbirliği ortada. Bir üniversite öğretim üyesi olarak 
ve şu anda, şu Meclisin bir vekili, bir üyesi olarak, böyle hayırlı bir kurumdan dolayı büyük bir 
mutluluk duyuyorum ve bu kanun teklifi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum; ki, böyle hayırlı, 
uğurlu bir kanun teklifinde bize yardım edeceksiniz. Umut ediyorum ki, Genel Kurula indiği za-
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man da, Genel Kurul, üniversiteler konusunda, sadece Bayburt değil, bütün illerimiz için aynı has
sasiyeti gösterir ve her ile bir üniversite kurarız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güney. , 
Burada çıkan kanunlar hep hayırlı ve uğurludur... • 
Sayın Suat Pamukçu, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayburt üniversitesinin 

kurulması amacıyla, değerli milletvekili arkadaşımızın vermiş olduğu kanun teklifinin doğrudan 
gündeme alınması maksadıyla yapılan bu konuşmalara katkıda bulunmak üzere söz aldım; bu ve
sileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Bayburtumuz, Türkiyemizin en küçük ilidir. Ancak, millattan önce 3000 yılına dayanan tarihî 
. bir geçmişi vardır; 4000 yıllık kültür birikimi vardır. Bize göre, bütün illerden daha önce Bayburt'a 
üniversite kurulması gerekir. Bu bakımdan, değerli hemşehrimin vermiş olduğu önergeyi destekle
diğimi ifade ediyorum. 

Bu arada, Hükümetimizin, bütün illerde üniversite kurulması yönünde bir çalışması vardır; bu
nu da, sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. İnşallah, bu çalışmalar neticesinde, öncelik sırasında, Bay
burtumuz gibi şirin bir ilimize üniversite kazandırılması hususunda, Hükümetimiz de gereken has
sasiyeti gösterecektir; bunu, ümitle bekliyoruz ve Parti Grubumuz olarak da, Bayburt üniversitesi
nin kurulması yönünde, değerli arkadaşlarımın da destek vereceğine inanıyorum. Yeniden, bu adı
mın atılması hususunda göstermiş olduğu çalışmalarından dolayı, değerli hemşerime teşekkür edi
yorum. 

Ayrıca, bizim de, aynı konuda bizzat verdiğimiz bir önergemiz vardır; belki, ileride, inşallah, 
ikisi birleştirilerek görüşülür ve en kısa sürede, Bayburtumuzda, en iyi hizmetlere layık olan vatan
daşlarımız, böyle büyük bir hizmete de kavuşmuş olur. Bu vesileyle, tekrar, hepinize saygılar su
nuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pamukçu. 
Sayın milletvekilleri, önerge üzerinde yapılan müzakereler bitmiştir. 
Doğrudan gündeme alınma önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Genel Kurulun 6.3.1997 tarihli ve 65 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, bu kısımda yer 

alan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluklar konusunda 154 sı
ra sayılı ve hudutlarımızın güvenliği konusundaki 174 sıra sayılı Meclis araştırma komisyonları ra
porlarını görüşeceğiz. 

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

A) GÖRÜŞMELER 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel Müdürlüğündeki 

usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu raporu (S. Sayısı : 154) (1) 

(1) 154 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Şimdi, 1 inci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya ve 13 Arka

daşının, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını 
Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önerge üzerine kurulan 
(10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonu raporları üzerindeki genel görüşmelerde, 

ilk söz, önergeyi veren ilk imza sahibi milletvekiline veya onun göstereceği diğer bir imza sahibi
ne aittir; ondan sonraki müzakereler de normal müzakeredir; yani, gruplara, hükümete ve şahsı adı
na iki milletvekiline söz verilecektir. 

Gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 20'şer dakika, şahıslar adına yapılacak ko
nuşmalar da 10'ar dakikadır. 

Şimdi, önerge sahibi olarak Sayın Halit Dumankaya; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime baş

lamadan evvel, demin, bu Mecliste meydana gelen ve hiç hoş olmayan olaylardan dolayı üzüntü
mü belirtmek istiyorum. İktidar Partisinin Grup Başkanvekilliğine yükselmiş genç bir arkadaşımın, 
bir genel başkana karşı olan bu tavrı, hoş bir tavır değildir. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, rica ediyorum... Bu konu bitti efendim. Tekrar başa dönersek, 
bir yere gidemeyiz. 

MEHMET ALTÂN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) -Sataşma devam eder... 
BAŞKAN - Bir dakika... 
Artık gündeme gelin; rica ediyorum. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben, bütün genel başkanlar karşısında ceketimi düğme
ler; ister bir milletvekili olsun, ister hiç milletvekili olmasın; ister iktidarda olsun, ister anamuha-
lefette olsun, onun önünden saygıyla geçerim. Değerli arkadaşımın da aynı hassasiyette olması ge
rektiğini düşünüyorum. Bundan önceki tutumları da aynı şekildeydi; ama, herhalde, şu son olaylar 
biraz sinirlerini bozmuştur; o bakımdan, onu, sinirlerinin bozukluğuna veriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şunu hemen belirtmek istiyorum ki, bu Mecliste, özellikle iktidar parti
lerinin daha hoşgörülü olması lazım, tahammül etmesi lazım; çünkü, geneli böyledir. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Saygı karşılıklıdır! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - O bakımdan, muhalefet partilerinin sözlerine, eleştirile

rine tahammül etmek lazımdır. 
Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi tarafından, bu Meclise SSK'daki yolsuzluklar, Sait Ha

lim Paşa Yalısı yangını, TURBAN'daki yolsuzluklar, Toprak Mahsulleri Ofisindeki yolsuzluklar, 
Petrol Ofisindeki yolsuzluklarla ilgili önergeler görüşülmüş ve kabul edilmişti: 

Bizim verdiğimiz önergeler, hiçbir zaman için, husumet önergeleri değildir. Bizim verdiğimiz 
önergeler, iktidarı yıpratma önergeleri de değildir. Biz, seçim meydanlarında ne söylersek, muha
lefette ne söylersek, iktidarda da aynı şeyi söyleriz; Anavatan Partisi olarak, çifte standart kullan
mayız. 
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Bakınız, bu önerge; yani, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili araştırma önergesi, 6.3.1996 tari

hinde bu kürsüde görüşülürken, öngörüşmesi yapılırken, ben, aynen şöyle dedim: "Bu önergeyi, 
husumet önergesi olarak vermiyoruz. Bu önergede, eğer, ortak olmasak, ben, yine 'yalı çetesi' di
yecektim, yine 'yalı çevresi' diyecektim... İşte, şimdi, burada, yine bunu söylüyorum; çifte standart 
kullanmıyorum. İnşallah, ülkeyi de, partileri de, bu yalı çemberinden kurtarırız." Hatta, bir bakan 
kürsüde konuştuktan sonra "Sayın Bakan, ortak olacağız; ama, bu konuşmamdan sonra sizinle na
sıl ortaklık yapacağız diye endişe duyuyorum." Bu konuşmayı, 6 Mart 1996 tarihinde yapmıştım. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu önergeleri, araştırma önergelerini verirken; yani "bunlar araştı
rılsın" derken, Refah Partili arkadaşlarım da o zaman muhalefetteydiler. Onlar da, soruşturma öner
geleri vermeye başladılar. Neydi bu soruşturma önergeleri; örtülü ödenekti, TOFAŞ'tı, TEDAŞ'tı, 
mal varlığıydı. Bu önergelerin altında, şu anda 8'i bakan olan kişilerin imzası vardı. Bu önergele
rin altında, Refah Partisinin -4'ünü de katarsanız- tüm milletvekillerinin imzası vardı; ama, o za
man muhalefetteydi ve o zamanki soruşturma önergelerinin her üçünün de birinci imza sahipleri, 
şu anda bakan olan kişilerdi. 

Bu önergeler çok iddialı olarak buraya gelmişti; ama, gelin görün ki, ortaklık kurulunca, bu 
önergeler birer birer İktidar Partilerinin oylarıyla reddedildi. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bu önergeyle ilgisi yok; gündeme geçseniz de!.. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Dumankaya, sadede gel, yeter... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu yetmiyormuş gibi, TURBAN 

önergesini buraya getirdik -bütün parti liderlerine bu önergenin raporunu verdik; hatta, dinamik 
güçlere de gönderdik- o da, yine, İktidar Partilerinin, Refah Partili arkadaşlarımın oylarıyla redde7 

dildi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bunu görüşeceğiz... Sayın Başkan, ikaz ediyor... Değerli arkadaş
larım, bu önergeler bir bütündür. Bunu görüşsek ne olacak, görüşmesek ne olacak; çünkü, 149 dos
yayla...Türkiye'nin tümü kabul etti... Dokunulmazlığı olmayan 9 müdür tutuklanmıştır değerli ar
kadaşlarım. Bu nedir biliyor musunuz; yani, şu işin içerisinden bir kerte çeken tutuklanıyor, işin 
esas sahipleri, burada, İktidar oylarıyla aklanıyor. 

Toplumun dinamik güçleri, Türk-İş Sayın Başkanı, DİSK'in Sayın Başkanı, Hak-İş'in Sayın 
Başkanı, TİSK'in Sayın Başkanı milletvekillerine mektup yazıyor, uyarıyor. Bende, onlara, o ra
porları göndermiştim ve "bakın, TURBAN'da bu kadar yolsuzluk var; geliniz, temiz toplum için di
renişinizi gösteriniz" demiştim ama, onlardan bir ses çıkmadı. Eğer raporu okumadılarsa... O top
lum, dinamik toplum; beni çağırın, size brifing vereyim, üç gün brifing vereyim, oradaki yolsuz
lukları anlatayım; 100 bin kişiyi, 500 bin kişiyi meydanlara dökün ki, buraya mesaj verin. Bakın, 
o zaman, bu oyları kullanma şekli değişir. 

Değerli arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri Ofisindeki yolsuzluklarla ilgili raporda pek bir şey 
bulamadım. Benim verdiğim belgeleri dikkate alsalardı... Bu raporun hazırlanışı sırasında çok baş
kan değişti, inceleme yapılmadı. Bir çok şey var; ama, bu raporun yeniden ele alınması lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu raporda, benim verdiğim belgeler, bilgiler; Yüksek Denetleme Kuru
lunun olağanüstü hal stoklarıyla ilgili raporunda yazdığı bilgiler olsaydı, bu rapor çok daha değişik 
bir şekilde çıkacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız -Sayın Bakan da buradadır, onu da ikaz etmek istiyorum- şu an
da, Toprak Mahsulleri Ofisinde usulsüz bir yönetim vardır. Sayın Bakan, bilemiyorum beni dinli
yor musunuz... Şu anda, Toprak Mahsulleri Ofisinde usulsüz bir yönetim devam ediyor. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, 1 dakikanız var efendim. 
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HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Nedir bu yönetim. Yönetim Kurulu 6 kişidir; bunların 

l'i ayrılmış, emekli olmuş; 2'si de görevden alınmıştır. Toplantı yetersayısı 4, karar yetersayısı da 
4'tür. Şu anda, fiilî görevde 3 kişi vardır; ama, görevden alınan 1 kişi mahkeme kararıyla geri dön
müştür. Şimdi, Sayın Bakan, bu mahkeme kararını uygulamıyor veya diğer bakan uygulamıyor. Ne 
yapılıyor biliyor musunuz; icra organı olarak yönetimin alacağı kararlar, bakanlık oluruyla yerine 
getiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin KİT'lerle ilgili bölümüne 
dikkat ederseniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, 1 dakika eksüre veriyorum. Sürenizi daha fazla uzatmam; 
çünkü, bugün 14 kişi konuşacak... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Burada, bir usulsüzlük devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu kürsüden ne anlatsam, yine, hoca bildiğini okuyor; ama, şu yol
suzluklar, bu Mecliste aklanmazsa; bu yolsuzluklar, iktidar - muhalefet meselesi yapılırsa; koltuğu 
muhafaza etmek için bu yolsuzlukların üzerine gidilmezse, bu Meclisin itibarı kalmaz, ülkenin iti
barı kalmaz. İşte o zaman, benim Bağ-Kur emeklim, esnafım, işçim, köylüm, 10 liraya yiyeceği ek
meği -küçültülüp küçültülüp, bir somun haline getirilir- 20 bin liraya yer. 

O nedenle, bu rapor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, teşekkür ederim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Teşekkür edeceğim efendim. 
BAŞKAN - Hayır efendim. Başka eksüre vermeyeceğim; çünkü, konuşacak olan çok arkada

şımız var. 
Teşekkür ediyorum. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu duygularla, Yüce Milletimize ve size teşekkür edi

yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, önerge sahibi olarak Sayın Dumankaya konuştu. 

Gruplar adına yapılacak konuşmalara geçiyoruz. 
DSP Grubu adına Sayın Tuncay Karaytuğ, CHP Grubu adına Sayın Nezir Büyükcengiz, RP 

Grubu adına da Sayın Fcti Görür söz istemişlerdir. 
İlk söz, DSP Grubu adına Sayın Tuncay Karaytuğ'un. 
Buyurun Sayın Karaytuğ. (DSP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; görüşülmekte olan, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili olarak açılmış olan Meclis araştırması so
nucu hazırlanan rapor üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım; he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Toprak Mah
sulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinde meydana gelen yolsuzluk, usulsüzlük ve 
diğer olayları araştırmak, alınması gerekli tedbirleri incelemek üzere verdiği önerge, 6.3.1996 ta
rihli 19 uncu Birleşimde oybirliğiyle kabul edilmişti. 
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Komisyon, yapmış olduğu toplantılarda, iddialarla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşme

ler yapmış, birebir görüşmelerin yanında, yazışma yoluyla da çeşitli bilgi ve bulgular elde etmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinde meydana geldiği iddia edilen usulsüzlük ve yolsuzluklar 13 konu 
başlığı altında ele alınmıştır. Bu konu başlıkları ve iddialar şu şekildedir: 

1- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Beslen Makarnaya şaibeli olarak iştirakiyle 
ilgili iddialar. 

2- 2491 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa göre bulundurulması gereken olağanüstü 
hal stoklarının bulundurulmadığına ilişkin iddialar. 

3- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan 7 518 metrekare ar
sa ve üzerinde bulunan binalar ile Kemal Sütçü'ye ait apartmanın (A) Bloğundaki daire ve dükkân
ların trampa edilmesinde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin iddialar. 

4- Mersin bakliyat deposu ihalesinde Toprak Mahsulleri Ofisi aleyhine meydana gelen zarar
lara ilişkin iddialar. 

5- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Avustralya'dan 44 bin ton makarnalık buğ
day ithali esnasında meydana gelen yolsuzluklara ilişkin iddialar. 

6- Trabzon liman silosu inşaatında, elektromekanik ekipman temincisinin taahhütnameye rağ
men değiştirilmiş olması hakkındaki iddialar. • ' , 

7- Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 1995-1996 döneminde alımı yapılan çeltikle ilgili usul
süzlük iddiaları. 

8-Tradigrain Firması ile ilgili yolsuzluk iddiaları. 

9- Toprak Mahsulleri Ofisinin menkul kıymet gelirleri ve Kurum tarafından alınan 250 mil
yon dolarlık krediyle ilgili iddialar. 

10- Toprak Mahsulleri Ofisinin, 1995 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında düşük bedelle buğ
day sattığına ilişkin iddialar. 

11- Derince liman silosunun yapımı sırasında yapımcı, müşavir, mühendis ve Toprak Mahsul
leri Ofisi arasında çıkan sorunlar ve süre uzatımıyla ilişkili iddialar. 

12- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce, 1992 yılında yapılan 100 bin metrik/tonluk 
buğday ihracatında meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin iddialar. 

13- Akel Firması aracılığıyla yapılan pirinç ithalatında meydana gelen yolsuzluklara ilişkin id
dialar. 

Değerli arkadaşlar, Meclis araştırma komisyonu, bu iddiaları ele alarak, sürenin elverdiği öl
çüde incelemelerini gerçekleştirmiş ve bu incelemeler sonucunda, bazı iddiaların gerçeği yansıttı
ğını, bazı iddialarınsa, elde edilen bilgiler ışığında, gerçeği yansıtmadığını saptamıştır. Sizlere da
ğıtılan rapor, komisyonun oybirliğine yakın çoğunluğuyla oylanmış ve elde edilmiştir. 

Şimdi, bu iddiaların araştırılması sonucunda elde edilen bulguları sizlere sunmaya çalışaca
ğım. 

Beslen Makarna ile ilgili iddialar: 
Toprak Mahsulleri Ofisinin Beslen Makarnaya iştirakinde bazı şaibe ve usulsüz uygulamalar 

olduğu tespit edilmiştir. 
Beslen Makarnanın iş ve güç birliği talebi, özelleştirmenin esas alındığı bir hükümet progra

mında nasıl kabul görmüştür? Toprak Mahsulleri Ofisi, kendi iştirakleri olan Migros ve Gima his
selerini özelleştirirken, yaklaşık 4 trilyon liralık zarara mal olan Beslen Makarna ortaklığına nasıl 
ve niçin girişmiştir? 
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233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (9/1) ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin (1 l/a) maddeleriyle kendilerine yüklenen görevleri gereği gibi yerine getirmeyerek, Beslene iş
tiraki kabul eden ve Bakanlığa öneren Yönetim Kurulu ve bu kararların alınmasına katılan Toprak 
Mahsulleri Ofisi görevlileri direkt olarak sorumluluk altındadırlar. 

Ayrıca, Beslen'e TMO'nun iştirakini düzenleyen protokolde imzası bulunan genel müdürün, 
protokol hilafına ve Kurum aleyhine olan gelişmelere müdahale etmemesi, protokolü uygulamaya 
koymaması ve daha sonra da protokolün kaybolması sonucu hukukî bir boşluğun oluşmasına sebe
biyet vermesi dolayısıyla, sorumluluk altında olduğu yolundaki görüşümüzün ne kadar haklı oldu
ğu ortaya çıkmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin Beslen'e iştiraki işinde ihtilaflar meydana geldiğinden, mahkeme
ler nezdinde muhtelif davalar açılmış olup, bu davalardan bir kısmı halen devam etmektedir. Söz 
konusu davalar, TMO lehine sonuçlanma şansına sahipken, firmayla yapılan protokolün mahkeme
lere ibraz edilmemesi nedeniyle davalar kaybedilmiştir. Söz konusu belgelerin mesnet gösterilerek 
iadei muhakeme yoluna gidilmesi yolundaki görüşümüzü Yüce Meclise sunuyoruz. 

Gerek TMO aleyhine gerekse TMO tarafından açılan davalar ile soruşturma raporu doğrultu
sunda, TMO görevlileri hakkında açılmış olan hukuk ve ceza davalarının, hassasiyetle takip edile
rek herhangi bir boşluk meydana getirilmemesinin gerektiği düşüncesindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Beslen ile TMO arasında devam etmekte olan sorunlar halledilmeden, 
Beslen'in yapacağı bir sermaye artırımında TMO'nun rüçhan hakkını kullanmaktan vazgeçmesi ve
ya bu haliyle özelleştirilmesinin uygun olmayacağı yolundaki görüşümüzü savunuyoruz. 

İkinci iddia; Özbekistan'a yapılan buğday ihracatı: Richco firmasının TMO'dan alarak Özbe
kistan'a Zlatoust gemisiyle götürdüğü 22 bin 49 metrik/tonluk yemlik buğdayın bir kısmının 5 in
ci grup ekmeklik buğday olarak yüklendiği; yüklenen buğdayın, ekmeklik de olsa, sözleşme spekt-
lerine uygun olduğu; kalite ve fiyat yönünden önemli bir fark göstermediği ve bu yüklemede, söz
leşmede taahhüt edilen spektjerin esas alındığı tespit edilmiştfr. 

TMO tarafından Richco Rotterdam firmasına FOB şekilde satışı yapılan buğday Türkiye lima
nında teslim edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, FOB satışta, ihracatı yapan ülke sorumluluğu yükleme limanında biter. . 
Bu aşamadan sonra, TMO'nun herhangi bir sorumluluğu kalmamıştır. Kaldı ki, gözetmen firma ra
porlarına göre de, yüklenen malda herhangi bir sorun olmadığı tescil edilmiştir. Bütün bunlara rağ
men, ithalatçı firmanın "buğdayda hastalık var" gerekçesiyle bir kısmını Özbekistan'da tahliye et
tiği buğdayın 13 958 metrik/tonunu, TMO, hiçbir mecburiyeti olmadığı halde, geri almıştır. Yük
leme belgelerine göre herhangi bir kusuru olmayan buğdayın, hastalıklı olduğu gerekçesiyle Rich
co Firması tarafından iadesi esnasında, sürme bulaşığı ve mantar hastalığı tespit edilmiştir. Tespit 
edilen bu hastalığa rağmen, iskenderun Ziraî Karantina Müdürlüğü "yurda sokulmasında sakınca 
yoktur" şeklinde rapor düzenlemiş ve alıcısının özürlü olduğu gerekçesiyle kabul etmediği bu buğ
dayın, yemlik buğday olarak iç piyasaya satıldığı tespit edilmiştir. 

Bütün bu işlemlerin yürütülmesinde, TMO Yönetim Kurulu ve ilgili personelin, 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 12 nci maddeleri ile 309 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 11 inci maddesine göre, kendilerinden beklenen sorumluluk ve görev anlayışını gereğince ye
rine getirmediği düşüncesi pekişmiş olup, zararın müsebbiplerince tazmini yoluna gidilmesinin ge
rekli olduğu görüşü bir kez daha tekrarlanmak durumundadır. 

Üçüncü iddia; Akel Firması aracılığıyla yapılan pirinç ithalatı: 15.2.1994 tarihinde yapılan pi
rinç ihalesinde verdiği teklif şartnameye uymadığı ve pirincin spcktlcrini garanti etmediği için iha-
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leyi alamayan Akel Firması, ihalenin Romak Firmasına ton başına 287,35 dolardan verilmesi üze
rine, TMO'ya bir mektup yazarak, daha düşük bedelle pirinç verebileceğini ve TMO'nun bu işten 
600 bin dolar kârlı çıkacağını iddia etmesi üzerine, onaylanmış olan ihale iptal edilmiştir. 
14.4.1994 tarihinde yeni bir ihale yapılmış ve iş, ton başına 233,78 dolar üzerinden, Akel Firması
na verilmiştir. 

Dosyada mevcut belgelere göre, sonuçlanmış ihalenin hangi saiklerle bozularak, önceden be
ğenilmeyen pirincin Akel Firmasından alınması yoluna gidildiği tespit edilememiştir; kayıtlara gir
miyor böyle bir bilgi. 

Akel Firması, Toprak Mahsulleri Ofisine vermeyi taahhüt ettiği 11 ton pirinç yerine 2 069 ton 
pirinç teslim etmiş, 8 961 ton pirinci teslim etmemiştir. Sanıyoruz, o sırada piyasada pirinç fiyatla
rının yükselmesi dolayısıyla, TMO'ya vermek yerine piyasaya satmak, Akel Firmasının işine gel
miş olsa gerek. 

Sözleşmeye taraf olmamakla birlikte, Üniyetiş Firmasına bu işle ilgili olarak bazı ödemelerde 
bulunulduğu da tespit edilmiştir. Sözleşme şartlarında bonifikasyon uygulanacağına dair hüküm ol
madığı halde, TMO, firmaya bonifikasyon uygulamıştır. 

Bütün bu uygulamalarda Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu ve Kurum ilgili personeli
nin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 12 nci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 11 inci maddesi gereğince, kendilerine yüklene^görevleri gerektiği gibi ye
rine getirme hususunda hassasiyet göstermedikleri yolundaki görüşlerimizi yineliyoruz. 

Arsa takasına ilişkin iddialar: 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve daha önce merkez 

atölyesi, bakım, dağıtım ve depolama tesisi olarak kullanılan 7 518 metre kare arsa ve üzerinde bu
lunan binaların lojman karşılığı satışının yapılması usule uygun olarak başlamış olsa bile, lojman 
olarak takası yapılan binaların teknik ekspertiz raporları dikkate alındığında, TMO'nun, 402 840 
831 liralık bir zararının olduğu ortaya çıkmıştır. Bu zararın Kemal Sütçü lehine dönüşmüş olması, 
Kemal Sütçü ile Toprak Mahsulleri Ofisi yöneticileri arasında bir çıkar ilişkisinin var olduğu kuş
kusunu ortaya çıkarmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce, 402 840 831 liralık Kurum zararının müseb
bipleri olan Kurum görevlilerinden tahsili için, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmış
tır; yargılama süreci devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu sürecin yakın takip
çisi olacağını umuyor; en azından, Demokratik Sol Parti Grubu olarak, bizim, bu süreci yakından 
takip edeceğimizi bildiriyorum. 

Olağanüstü hal stokuyla ilgili iddialar: 
Sayın milletvekilleri, hepinizin de bileceği gibi, olağanüstü hal, olağan koşullar dışında seyre

den ya da her türlü olağandışılığı içeren durum ve zaman demektir. Savaş, bir olağanüstü haldir, 
deprem, olağanüstü bir haldir. Siz, eğer, olağanüstü hali, olağan durumla karıştırıp önlemlerinizi al
mazsanız; Allah korusun; ama, bir savaş halinde neye uğradığınızı şaşırırsınız. 

Olağanüstü hal stoku olarak stoklanması gereken toplam 720 645 ton buğdayın stoklarda mu
hafaza edilmemesi yanında, hububat piyasasında düzenleyici bir görev üstlenen Toprak Mahsulle
ri Ofisi Genel Müdürlüğünün, 1995 yılının ikinci yarısından itibaren, mevcut stoklarıyla bu görevi 
yerine getirmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Demokratik Sol Parti Grubu olarak bizler, 
TMO Genel Müdürlüğünün 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa göre bulundurması ge
reken olağanüstü hal stoklan hususunda daha duyarlı ve dikkatli olması, bunun bir yurtseverlik gö
revi olduğunu idrak etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. 
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Derince Liman Silosuna ilişkin iddialar: 

TMO Genel Müdürlüğü tarafından yapımı Laing-Mapa ortaklığına, müşavirlik işi de Unitek 
firmasına verilen 95 bin tonluk Derince Liman Silosu inşaatının tamamlanması işinin 28 ayı aşkın 
bir süre uzamasına ve bu nedenle, müteahhidin, TMO'dan ilave olarak 6 milyon 450 bin ECU ta
lep etmesine, birbiriyle ilişkili birçok olayın sebebiyet verdiği, hangi olaydan dolayı ne kadar ge
cikme olduğunun tespitinin çok güç olduğu, söz konusu ihtilafın, halen hakem kurulunun incele
mesinde bulunduğu;buradan çıkacak karara göre TMO'nun herhangi bir kaybının söz konusu olma
sı durumunda, buna göre işlem yapılması gerektiği yolundaki görüşümüzü yineliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Meclis Araştırması Komisyonumuz, İstanbul Milletvekili Halit Dumanka-
ya ve 13 arkadaşının vermiş olduğu araştırma önergesindeki iddialar içerisinde, burada, özetle açık
lamaya çalıştığım konuların dışında kalanlar hakkında somut bulgular elde edememiştir. 

Sayın milletvekilleri, araştırma komisyonları çok uzun bir süre ile emek harcayarak, iddia edi
len yolsuzluk ve usulsüzlükler üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Eğer, elde edilen sonuçlar dikka
te alınmaz ve "tamam, istenilen, bu konuların araştırılmasıydı; o da yapıldı" denilip, konu bir ke
nara bırakılacak olursa, kamu kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan -ki, burada Toprak Mah
sulleri Ofisinin yöneticilerini kastediyorum- çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin sayılı zenginleri 
içerisine girer, sonra da sizlere dışarıdan nanik yapar. 

Yapanın yaptığının yanına kâr kalmaması, devletin, milletin hakkının korunabilmesi için ve 
elde edilen somut bulgularla ilgili olarak araştırma komisyonlarının işlevsel hale gelebilmesi için, 
siyasal parti gruplarının, komisyon raporlarının takipçisi olacağını diliyor ve Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karaytuğ. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Nezir Büyükcengiz; buyurun efendim. (CHP sı

ralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Toprak Mahsulleri Ofisinde yapıldığı iddia edilen birtakım yolsuzluk, usulsüzlük ve diğer 
olayları araştırmak ve alınması gereken tedbirleri incelemek amacıyla kurulan (10/6) esas numara
lı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; sözlerime başlarken, Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisin siz değerli üyelerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6 Mart 1996 tarihli 19 
uncu Birleşiminde, Sayın Halit Dumankaya ve bazı arkadaşları tarafından verilen önerge, görüşü
lerek araştırma komisyonu kurulması kararı alınmıştır; bilahara yapılan seçimler sonucunda, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına benim de içerisinde bulunduğum, komisyon oluşturulmuştur. Ko
misyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca görev bölümü 
yapmış; komisyonun Başkan ve üyeleri, Meclis İçtüzüğünün verdiği yetkiler çerçevesinde, raporun 
huzurlarınıza gelme noktasına kadar, sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini sürdürmüşlerdir. 

Komisyonumuz, kuruluşuna konu olan önergede belirtilen hususların da dışına çıkmak sure
tiyle, 19 uncu Dönemde kurulup görev yapmış olan (10/4) esas numaralı Araştırma Komisyonun
da görüşülen konuları da incelemeyi kararlaştırarak, çalışmalarına başlamıştır. Bu bağlamda, çeşit
li kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli bilgiler istenerek incelemeler yapılmış, ilgili ve yetkili
ler davet edilerek bilgilerine başvurulmuştur. Ayrıca, kurumda çalışan müfettiş ve uzmanların da 
bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmıştır. Dolayısıyla, bu rapor, ciddî çalışmalar sonucu ortaya çık
mıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, Toprak Mahsulleri Ofisi, 1938 yılında, çiftçinin 

ürününü değerlendirmek ve tüketici halkımıza ucuz ekmek yedirmek amacıyla kurulmuş; daha son
ra, gerekli düzenlemelerle kamu iktisadî teşekkülü haline dönüştürülerek, günümüze kadar, kuru
luş amacına uygun biçimde çalışmalarını sürdüregelmiş, cumhuriyetimizin temel kurumlarından 
birisidir. 

Devletin birçok kurumu var, KİT'leri var; buralarda trilyonlar, hatta, katrilyonlar harcanıyor. 
Eğer, bunlar üzerinde çok iyi bir denetim yapılmazsa, tabiîdir ki, çıkarların dağıtıldığı yerler ola
rak, buralarda bazı çürümeler olur; çıkar düşkünü kimseler, buraya gelerek, şu veya bu gruba sızıp, 
oraları yağma etmeye kalkışabilirler. O nedenle, Meclisin, bu tür iddiaların üzerine ağırlıklı olarak 
gitme zorunluluğu olmalıdır. Bunların üzerinde, caydırıcı, korkutucu bir denetim mekanizması 
oluşmalıdır; ama, ne hazindir ki, böyle bir çalışma biçimi bizde yoktur. Ülkemiz üretiminin aşağı 
yukarı yarısını elinde bulunduran KİT'lerin denetimini, biz, tutmuşuz, Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kuruluna vermişiz. Bu Denetleme Kurulunun uzmanlarını kim atayacak; Bakanlar Kurulu 
atayacak. 

Bir devlet bakanına bağlı bir kurum. Buna rağmen, o kurumda çalışan dürüst, yetenekli görev
liler, her dönemde görevlerini en iyi biçimde yapmaya çalışmışlardır. Ne var ki, Meclise gelen bu 
raporların, Mecliste değerlendirilmesi pek iç açıcı değildir. Siz, düşünebiliyor musunuz ki, ciddî bir 
kuruluşta, o kuruluşun patron veya yöneticileri, o kuruluşun, o şirketin veya holdingin gelirini, gi
derini, kârını, zararını, yatırımını, mal alım-satımını, bırakınız yıllık, her ay kontrol etmesin, geçi
ci bilançoları incelemesin. Yani, Yüce Meclis, KİT'lerin üzerinde denetim yetkisini kullanacaksa, 
denetimin çok hızh ve anında yapılması gerekir. Bu Meclisin,.denetleme görevini tam anlamıyla 
yerine getirebilmesi için, çok yetenekli uzmanlarla denetleme kurumunun genişletilmesi gerekir. 
Ne uzmanlar var ne de bu denetim işliyor. 1997 yılındayız, daha KİT'lerin 1996 yılı denetimleri ya
pılmamış. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan değerli arkadaşım Demokratik Sol Parti Sözcüsü 
Sayın Tuncay Karaytuğ, Komisyonumuzun çalışmaları hakkında teknik konularda ayrıntılı bilgiler 
verdi. Ben, bunları yinelemek istemiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisinin çalışmaları ve bundan son
ra yapması gerekenler hakkında bazı önerilerimi bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz güç günler yaşıyor. Yolsuzluk, usulsüzlük söylentileri ayyuka 
çıkmış. İnsanlarımız, bu söylentilerden rahatsız. Bu konularda önergeler veriliyor, görüşmeler ya
pıyoruz, komisyonlar kuruyoruz; sonuçta, halkımızı rahatlatacak, tatmin edecek biçimde sorumlu
ları bulup çıkarmıyoruz; ülkenin en büyük sıkıntısı ve sorunu budur. Siyasî değerlendirmelerle ha
reket ederek, kıy tırık oy farklarıyla, 8'e 7 gibi sonuçlarla bu tür iddiaları savuşturuyoruz, günü ge
çiriyoruz; ama, şunu iyi bilelim ki, bu tutum ve davranışlardan hepimiz yıpranıyoruz, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi yara alıyor. 

Değerli arkadaşlarım, hırsızın, uğursuzun, devletin malına göz dikenin, ona el uzatanın, hiçbir 
partiye hayrı olmaz. Bu tür iddialar, önergeler ortaya geldiği zaman, Yüce Meclisin tüm üyeleri, si
yasî kimliklerini bir yana bırakıp vicdanlarının sesini dinleyerek, parti çıkarlarını arkalarına atarak, 
hem Meclisin saygınlığını korumak hem de milletvekili yeminine bağlı kalarak, ülke çıkarlarını ko
rumak için, aynı noktada birleşmeli. Bunun zamanı gelip geçiyor. 

Muhalefette yolsuzluklarla uğraşmayı görev sayıp, bunu sık sık yineleyenlerin, iktidar olduk
larında, o koltuklarda üç gün daha fazla oturma uğruna, kendi verdikleri önergeleri kendilerinin 
reddettiklerini, Türk Halkı üzülerek izledi. Bu yanlışlıkları bundan sonra, inşallah yaşamayız. 

Son günlerde, Hükümet partilerinin ilke edindikleri "benim sayı üstünlüğüm yar. Parmak he
sabıyla bunu da savuştururum. Muhalefet ne kadar uğraşırsa uğraşsın sonuçta golü yer, köşesine 
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çekilir" mantığı çıkış yolu değildir, çözüm değildir. Bu hareket biçimi ülkemize zarar veriyor, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını yok ediyor, onun da ötesinde demokrasimizi örseliyor. 

Kuruluşundan bu yana dokuz ay geçen Refahyol Hükümetinin Başbakanı, ne hazindir ki, Mec
liste muhalefet partilerinin de bulunduğunu meşhur Millî Güvenlik Kurulu toplantısından sonra ya
pılan uyarmayla görebilmiş ve muhalefet liderleriyle görüşme gereği duymuştur. Halbuki bu gö
rüşme ve düşünce alışverişlerini daha önceleri sık sık yapsa, onların uyarılarına dikkatli olsaydı, 
belki de bu Hükümet, Cumhuriyet tarihinde hiç eşi görülmedik bir halde kulağı çekilmiş bir hükü
met olmayacaktı. Bir yumuşama ve konsensüse her zaman gereksinim var. İşte bu görüşmeler onu 
sağlayacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Büyükcengiz, sürenizi durduruyorum. 

Bir teknik konuda, araştırma komisyonu raporu üzerinde müzakere ediyorsunuz... 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım, geçiyorum... 

BAŞKAN - Rica ediyorum.,. Böyle genel konular üzerinde... Yani, bu araştırma çok önemli. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Biraz önce konuşan önerge sahibi arkadaşımız da, önergeyle ilgili bir şey söyle

medi ki canım!.. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Geliyorum efendim... 

BAŞKAN- Buyurun. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, ne konuşulacağını zatıâliniz mi tayin edecek... 
BAŞKAN - Efendim, Meclisi ben yönetiyorum... 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - İlliyet rabıtası var Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, araştırma komisyonu raporunu görüşüyoruz; yolsuzlukları, usulsüzlükleri 

tartışıyoruz; mutlaka bir illiyet rabıtası var. 
BAŞKAN - Efendim varsa, rakam rakam söyleyin... Bu Meclisin özelliği o... Şurada suiisti

mal var deyin... Yoksa, genel konuşun. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, (10/6) esas numaralı Araştırma 

Komisyonunun kurulmasına neden olan önergede, Toprak Mahsulleri Ofisinin gerekli stokları yap
maması nedeniyle ekmek fiyatlarının aşırı yükseldiği belirtilmekte; bu vesileyle, izninizle, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin çalışmaları hakkında da bazı önerilerde bulunmak istiyorum. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, kuruluş yasasında da belirtildiği gibi, üreticinin ürününü değerlendir
mekle görevlidir. Bu görevini, kuruluşundan 1990'lı yıllara kadar başarıyla yürütmüş; ne zaman ki, 
"devlet kurumları, kamu kurumları, KİT'ler görevlerini yerine getiremiyor, getirmiyor; bunlar 
memleketin sırtına kambur olur" sözleri yükselmeye başlamış, ondan sonra, büyük bir çekingenlik
le, sorumsuzlukla, suçluluk duygusuyla görev yapamaz duruma düşmüşlerdir, düşürülmüşlerdir. İş
te, o nedenledir ki, bugün, burada konuşmak, tartışmak zorunda kaldığımız sorunlar gündeme gel
meye başlamış, KİT'lerin çürümesi teşvik edilerek bugünlere gelinmiştir. Gerek biz siyasîlerin yer
siz ve lüzumsuz müdahaleleri gerekse mevzuattaki eksiklik ve tıkanıklıklar nedeniyle ve de insan
lığın hızlı yükselişinin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmelere ayak uyduramama, bu kurumları, 
atıl, iş göremez, ihtiyaçlara cevap veremez hale düşürmüştür. 

Globalleşen dünyada ekonominizi kendi iç üretim ve tüketiminize göre düzenleme olanağınız 
yoktur. İşte, o nedenledir ki, hükümetlerin rutin biçimde kararlaştırıp açıkladıkları hububat taban 
fiyatları, iç piyasayı düzenlemede tek faktör olarak işlevini yerine getiremiyor. 1995 yılında veri-
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len 7 200 liralık buğday taban fiyatı, dış ülkeler borsalarında buğday fiyatlarının yüksek olması ne
deniyle askıda kalmış, hasat döneminde buğday alımları 165 dolara tekabül eden 10 bin Türk Li
rasından başlamıştır. 

Ülkemizde un sektörü büyük bir güç haline gelmiş, devletle rekabet etme sınırlarını aşmış, 
kendi gereksinimlerini karşılamak için piyasa oluşturacak ve oluşturduğu piyasayı kontrol altında 
tutacak duruma ulaşmıştır. Serbest piyasa ekonomisinin kuralları uyarınca, müdahale etme yetkisi
ne sahip olmayan Toprak Mahsulleri Ofisi, bu acımasız rekabete ayak uyduramadığı içindir ki, ge
rekli alımları yapamayarak, yapılması zorunlu stoklarını gerçekleştirememiştir. 

Yine, yaklaşık on yıldır anaç tohum uygulamasının yapılamaması nedeniyle verim düşüklüğü 
yaşanmış, çiftçi, satacak buğdayı âdeta bulamaz hale gelmiştir. 

Geçmişte, Trakya'da ve sekiz on yıldır Orta Anadolu'da, buğday mahsulünün baş belası olan 
süne ve kımıl haşereleriyle etkin mücadele yapılmaması nedeniyle, yetersiz mücadele nedeniyle, 
ürün kalitesi büyük ölçüde bozulmuş, un hammaddesi olan buğdayların büyük bir bölümü yem 
hammaddesine dönüşmüştür. Kaliteli buğdaylar, değirmenci ve stokçular tarafından yüksek fiyat
larla piyasadan toplanmış, Toprak Mahsulleri Ofisine de standart dışı ürünler satışa sunulmuştur. 
Tüm bu olumsuzluklar, hububat üreticisinin ve Toprak Mahsulleri Ofisinin hanesine yazılacak güç
lüklerdir, zorluklardır. Gerek çiftçilerimiz gerekse Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanları bu güçlük
leri aşmak için mücadele ediyorlar, çıkış yolu arıyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticinin ürü
nünü değerlendirmek, tüketicinin ise ucuz ekmek yemesini sağlamak, böylece, hem üreticinin hem 
de tüketicinin mağdur olmayacağı bir hububat piyasasını oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Mec
lis, Ofisin bu işlevini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı işletme sermayesini de Merkez 
Bankası Kanununun 51 inci maddesine koyduğu hükümle güvence altına almıştır. Buna göre, Ofis, 
hububat alımları için ihtiyaç duyduğu kaynakları, Merkez Bankasına verdiği en çok dokuz ay va
deli bonolar karşılığında avans olarak alacaktır. Bu düzenlemenin amacı, Ofise Merkez Bankası ta
rafından verilen ve doğal olarak kaynağı emisyon olan parasal olanağı, Ofisin satın aldığı ürünleri 
pazarlayarak elde edeceği gelirle kapatmasıdır. Ofisin, bu alım satımlardan zarar etmesi halinde, 
ödeyemeyeceği avans bakiyesinin gereksiz para genişlemesine dönüşmesi de, Ofisin alım satımdan 
doğacak zararlara ait olduğu veya onu izleyen yıl genel bütçesine konulacak ödenekle karşılamak 
durumundadır. Meclisin iradesi bu yönde olmakla birlikte, çok uzun süreden beri, hükümetler, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin destekleme alımlarından doğan zararlarını karşılamak için genel bütçe
ye yeterli ödenek koymadıklarından, Merkez Bankasının verdiği avans, her yıl, birbirinin üzerine 
eklenen borçlar nedeniyle giderek yükselmiştir. 1992 yılında çıkarılan 3836 sayılı Tahkim Yasa
sıyla, bu şekilde birikmiş 8,4 trilyon liralık Toprak Mahsulleri Ofisi avansı, 31 Aralık 1991 tarihi 
itibariyle konsolide edilmiştir. Bu tarihten 1995 yılı mayıs ayı sonuna kadar birikmiş olan yaklaşık 
33 trilyon liralık avansı da, çeşitli uygulamalarla, 1995 yılında yine konsolide edilmiştir. 

Tabiî ki, bu uygulamalardaki amaç, üreticiye ve tüketiciye destek vermektir; ama, Kurum, bu 
ödemelerden kurtulduğu için, bu amacı unutarak, elinde kalan fonları, çiftçinin ve fakir fukaranın 
hizmetine kullanmak yerine -son zamanların moda deyimiyle- rantiyecilikte kullanarak, repo ve fa
ize kanalize etmekten çekinmemiştir. Kurum yöneticileri, belki, kendi açılarından haklıdırlar; çün
kü, ülke yönetiminde bulunan anlayış "hizmet yap" değil "para kazan" anlayışı olursa, bu kişilerin 
de bu şekilde hareket etmelerini doğal karşılamak gerekir. 

Ofis, repodan, 1995 yılında 6 trilyon liradan fazla kâr etmiştir. Ofis, repodan 6 trilyon lira ka
zanırken, ülkemizin dörtbir bucağında, çiftçilerimiz, buğdayını satmakta güçlük çekmiş, türlü re
zilliklere katlanmak zorunda kalmış; yaygın halk kitleleri de, ucuz ekmek alabilmek için, ömürle
rinin büyük bir bölümünü kuyruklarda geçirmek zorunda kalmışlardır. 
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Tüm bunlardan, yaşanıp; görülerek tecrübe alınması gerekirken, Sayın Başbakan, Hükümeti 

kurduktan kısa bir süre sonra, ekmeğin 15 bin liradan satılması konusunda genelge yayımlamış, 
emir vermiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi iyi bir biçimde, istenilen bir biçimde çalıştırılamadıkça, ye
terli buğday stokları yapılamadıkça, piyasayı kontrol edecek mekanizmalar işletilemedikçe, ekme^ 
ğin 15 bin liraya satılması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri Ofisinin çalışmalarında diğer önemli bir eksiklik de, 
alım yapılan ürün bedellerinin -peşin ödeme yapılacak denilmesine karşın- zamanında ödenmeme
sidir. Geçtiğimiz alım sezonunda, ürün bedelleri iki üç ay gecikmeli ödenerek üreticilerimiz mağ
dur edilmiştir; bu, yanlış bir uygulamadır. Önümüzdeki günlerde taban fiyat saptama görüşmeleri 
yapılacaktır. Sayın Bakanımıza duyurmak istiyorum: Toprak Mahsulleri Ofisinin kademeli fiyat 
uygulaması vardır. Eğer, Ofisin, o günlerde peşin ödeme gücü yoksa, kararnameye bir madde ek
lemek suretiyle "ürün fiyatları ödendiği günkü fiyatlar üzerinden hesaplanır" biçiminde bir hüküm
le, çiftçinin mağduriyeti giderilebilir; yani, her onbeş günde bir yükselen alım fiyatlarından, üreti
ci, az da olsa, yararlanarak teselli bulur. 

Değerli arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri Ofisi ve benzeri KİT'lerdeki olumsuzluk ve verim
sizliklerin temelinde, ülkeyi yönetenlerin kafasındaki "kamuya ait her kesimde, her ünitede özel
leştirme yapalım" saplantısının yatıyor olması da bir gerçektir. Özelleştirme, belki, kamunun sahip 
olduğu bazı birimlerde gereklidir veya zorunludur; ama, Türk halkının büyük bir kısmına hitap 
eden, onları destekleyen, elinden tutan, ayağa kaldıran cumhuriyetin temel kurumları için söz ko
nusu olmamalıdır. Bu kurumlan, özelleştirme hobisi uğruna feda etmemeliyiz, kıymamalıyız, sa
hip çıkmalıyız, rantabl çalışmaları için gerekli destek ve düzenlemeleri, zaman yitirmeksizin, yap
malıyız. Bunlardan biri de, güzel yurdumuzun dört bir köşesine, cumhuriyetle birlikte, silolarını 
diktiğimiz ve üzerine büyük harflerle "Ofis, çiftçinin kara gün dostudur" diye yazdığımız Toprak 
Mahsulleri Ofisidir. 

Özelleştirmede amaç, verimliliği artırmak olmalıdır, rantabiliteyi yükseltmek olmalıdır, istih
damı, verimliliği istenilen düzeye ulaştırmak olmalıdır; ama, ne yazık ki, bunu göremiyoruz. "Şef
faf yapıyoruz, açık yapıyoruz, herkesin gözü önünde yapıyoruz" diye övünüyorsunuz; ama, pek şık 
değil özelleştirme uygulamaları. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu tür uygulamaların sürekli, yapı
cı bir biçimde muhalefet etmek suretiyle, karşısında olduğumuzu belirttik, bundan sonra da belir
teceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin başında ifade etmeye çalıştığım gibi, devletin 
parasına, malına göz dikip, el uzatanların ellerini kırmak üzere birlik olmalıyız. Demokratik, laik, 
sosyal hukuk devletinin temellerini sarsmaya kalkışanlara karşı birlik olmalıyız. Vurgunculara, 
soygunculara, çetelere, mafyalara karşı birlik olmalıyız. Güzel ülkemizin huzurunu bozmak iste
yenlere, bize rejim ihraç etmek isteyenlere karşı birlik olmalıyız. Türkiye'nin, demokratik, laik, 
sosyal, hukuk devleti olduğunu bütün dünyaya kanıtlamak zorundayız. Bunun yolunun da, dokunul
mazlıkları kaldırmaktan, yargıyı bağımsız hale getirmekten geçtiğini bilmeliyiz. 

O günlerin umut ve özlemiyle, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu ve şahsım adına, en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın BUyUkcengiz. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Feti Görür; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Görür, süreniz 20 dakika. 
RP GRUBU ADINA FETİ GÖRÜR (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi, 

Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili vermiş ol

duğu yolsuzluk ve usulsüzlük araştırması önergesi, 6 Mart 1996 günü, Meclisin 19 uncu Birleşi
minde kabul edildi ve buna göre, 28 Martta da, komisyon toplanarak seçimini yaptı. 

Şunu öncelikle sevinerek söylemek istiyorum ki, Komisyonumuz, hiçbir şekilde, olaylara, şa
hıslar bazında, partiler bazında veyahut da dönemler bazında bakmadı ve özellikle Komisyonun ra
porunun içeriğine göre "Toprak Mahsulleri Ofisindeki yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin araştırılma
sı" ibaresinden„yola çıkarak, zamanaşımı süresinin sonuna kadar olan konuların incelenmesine ka
rar verdi. Tabiî, buna göre, Türk Ticaret Kanununda zaman aşımı süresi beş seneyken, Memurin 
Muhakematı Hakkında Kanunda, memurların yapmış oldukları görevlerle ilgili, suiistimaller, yol
suzluklarla ilgili zaman aşımı süresi on sene olduğundan dolayı, Toprak Mahsulleri Ofisinin on se
ne gerisine gidilerek, gerekli konular araştırıldı ve Komisyonumuzda, onüç konu üzerinde araştır
ma yapılması karara bağlandı. 

Buna göre, sırasıyla, Akel Firması aracılığıyla T1 bin ton pirinç ithaline dayalı konunun hikâ
yesini kısaca anlatmak istiyorum. 

1994 yılında, stokların azalması neticesinde, pirinç ithal edilmek üzere ihale yapıldı ve bu iha
leye, yapılan ilk ihaleyi kazanan Romak Firmasıyla beraber, ilk ihalede, spektlerinin, numuneleri
nin uygun olmadığı gerekçesiyle ihaleyi kazanamayan Akel Firması da katıldı. 

Romak Firması, ihaleyi, CİF fiyat üzerinden; yani, limanda teslim fiyatı üzerinden, 287,5 do
lar üzerinden kazandı. Bunun arkasından, Akel Firması tarafından Tjarım Bakanlığına bir mektup 
yazılarak, Mersin fiktif depolarında bulunan 11 bin ton pirincin -ki, bu pirinç, daha önce ihaleye 
kabul edilmeyen pirinçtir- 235 dolardan verilebileceği ve Toprak Mahsulleri Ofisinin, bundan, 600 
bin dolar civarında bir kârı olduğu söylendi. 

Bunun üzerine, neticede, Toprak Mahsulleri Ofisinin eksperleri gönderilerek numune alındı ve 
ilk ihalede kabul edilmeyen bu pirincin alımı, daha sonra kabul edildi. Bunun liman teslim fiyatı 
225 dolar; depolama ve tahliye masraflarıyla beraber 233,78 dolara mal oldu. 

Bunun üzerine, ilk iki partide, 2 069 ton pirinç, yapılan incelemelerde spektlcre uygun olma
dığı halde ve yapılan anlaşmada da, bonifikasyon; yani, ıskonto uygulaması olmadığı halde, teslim 
alındı. Bunun dışında, geriye kalan 8 931 ton pirincin mukavele şartlarına uymadığı ve bunun, eğer 
mukavele şartlarına uygun hale getirilirse alınacağı konusunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Hukuk 
Müşavirliği tarafından görüş bildirildi. 

Fakat, iki taraf arasında, firma ve TMO arasında uzun uzadıya süren yazışmalar neticesinde, 
gözlenen odur ki, Akel Firması, özellikle silolardaki pirinçlerin çok sık şekilde istiflendiğini ve 
TMO'nun da buradan numune alamadığını bildirmesi halinde, başka imkânının olmadığını belirte
rek, neticede, bu anlaşma, numunelerin sözleşmeye uymadığı ve geri kalan pirincin de sözleşmeye 
uygun hale getirilemediğinden dolayı verilen teminat nakte çevrildi ve bu şekilde iptal edildi. 

Tabiî, buradan yola çıkarak bazı şeylerin araştırılması gerekiyor. Alman pirinç, neden 10 bin 
ton veya 15 bin ton değil de 11 bin ton. Yani, Mersin fiktif deposunda hazır bekletilen pirinç mi 
vardı ve bunun yanında, daha sonra TMO'ya verilemeyen bu pirinç nereye verildi? Bu anlaşılama
mıştır. Yalnız, TMO'dan aldığımız pirinç fiyatlarına göre, ihale, 14 Nisan 1994'te Akel Firmasına 
verilmiştir. Ocak-haziran aylarında yerli uzun tane pirincin fiyatının 9 500 lira olduğu, ihalenin ip
tal edildiği ağustos ayındaysa, aynı pirincin fiyatının 20 bin Türk Lirası olduğu görülüyor. Yine, 
ihalenin yapıldığı tarihte ithal pirincin fiyatının 7 bin, bunun yanında, ihalenin iptal edildiği tarih
te 16 bin Türk Lirası olduğu görülmekte ve neticede de, TMO'nun yöneticileri hakkında, 233 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 12 nci, yine, KİT yöneticilerini ilgilendiren 399 sayılı Ka-

- 3 1 8 -



T.B.M.M. B : 6 6 11 .3 .1997 0 : 2 
nun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle yüklenen görevleri yerine getirmedikleri hususi
yetinde Komisyonumuz karara varmıştır. 

Yine, bir başka hus'us, 1992 yılında Özbekistan'a 100 bin tonluk ekmeklik buğday ihracıyla il
gili konudur. Burada da, 1992 yılında, TMO'nun stoklarında fazla buğdayın bulunduğu ve bunla
rın nakde çevrilerek satılması gerektiğinden yola çıkılarak ihale yapıldı ve bu ihaleyi Richco Rot-
terdam BV Şirketi kazandı. Bu ihale de, FOB sistem, yani, gemide, güvertede teslim sistemi ola
rak ton başına 107,08 dolardan yapıldı. Bunun üzerine, 22 bin tonluk Zlatoust gemisi yüklendi ve 
Özbekistan'a gitmek üzere Rusya'nın Ukrayna Limanına ulaştı. Bu geminin limana ulaşmasından 
sonra yaklaşık 8 bin ton buğday boşaltıldı. 8 bin ton buğday boşaltıldıktan sonra, geriye kalan 14 
bin ton buğdayın, sürme bulaşığı, mantar hastalığı bulunduğundan dolayı alınmamasına karar ve
rildi ve bunun üzerine, ihaleyi alan Richco Firması, Toprak Mahsulleri Ofisine müracaatta buluna
rak, bu buğdayı satamadığını, geriye vermek istediğini belirtti ve İzmir Limanına geminin gelme
sini ve geçici bir süre olarak da oradaki silolara boşaltılmasını talep etti; fakat, İzmir Limanındaki 
silolar müsait olmadığı için İskenderun Limanına gelmesi önerildi. Neticede, gemi, İskenderun Li
manına geldi ve bu arada, İskenderun Karantina Müdürlüğü tarafından da bu buğdayın Türkiye'ye 
sokulmasının bir mahzuru olmadığı raporu verildi. Neticede, 16.5.1993 tarihi ile 22.5.1993 tarihi 
arasında -6 gün içerisinde- gemi, tahliye edildi, boşaltıldı. 

Şimdi, neticede, tabiî, öncelikle, bu buğday, TMO'ya emanet olarak verildi; TMO'ya geri ve
rilmedi; fakat, ilerleyen günler içerisinde, bu buğday, 7 ay 10 gün TMO'nun İskenderun'daki depo
larında kaldı ve bunun arkasından, Richco Firmasından, depo kirası ve tahliye ücreti olarak 1 213 
747 dolar talep edildi. 

Daha sonra, 17.9.1993 tarihli bir müzekkerede -daha önce hiç konuşulmadığı halde- 23.6.1993 
tarihinde firmayla varılan mutabakattan bahsedilerek, sadece, bir aylık kira için, 64 906 dolar kira 
alındı; esasında, alınması gereken kira bedeli 649 069 dolar idi. 

Neticede, sözleşme esasında en dikkat çekici olan FOB sözleşmedir; yani, buğday satılıp ge
miye teslim edildikten sonra, satıcı firma tarafından hiçbir şekilde sorumluluğu olmayan, geri alın
maması gereken bir sözleşme olduğu halde, bu buğday, maalesef, geri alınmıştır ve gerekçe olarak 
da, firmayla olan iyi ilişkiler gibi garip bir gerekçe ileri sürülmüştür ve neticede, buğday 107 do
lardan satılmışken, daha sonra iç piyasada 134 dolardan satılmıştır. TMO, burada, buğday satışın
dan zarar etmemiştir; 584 bin dolar olan,depo kirası TMO'ya yüklenmiştir ve buğday satışından el
de edilen 378 bin dolar kârı bundan düştükten sonra, TMO'nun, bilfiil 206 bin dolar zarar ettiğini 
görmekteyiz. , 

Yine, burada da, devlet personelinin tabi olduğu 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
9 ve 12 nci maddelerine ve yine KİT yöneticilerinin tabi oldukları 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 2 nci maddesine göre, kendilerinden beklenen görev anlayışını ve sorumluluklarım ge
reğince yerine getirmedikleri kanaatine varılmıştır. 

Bir başka konu, Derince Liman Silosu yapımında yapımcı, müşavir mühendis ve TMO arasın
da çıkan sorunlar meselesi. 1990 yılında, Derince'de 95 bin tonluk bir liman silosu yapımı ihaleye 
verilmiş -yapımcı firma Laing-Mapa Firmasıdır; TMO'nun müşavir firması da Unitek Firmasıdır-
ve neticede, bu yapım 28 ay uzadığından, 7 milyon ECU'lük ilave hak sağlanmasıyla ilgili 
TMO'dan talepler yapılmıştır., Bunun yapılan incelemesinde de, liman silosunun yapılacağı yerin 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait olduğu, genel yerleşim planı konusunda Devlet 
Demiryollarının onayının alınmasının gerektiği ve bu onayın üç yıl içerisinde alınamadığı ve yine 
aynı şekilde, yapımcı firma Laing-Mapa'nın Berga'yı, TMO'nun müşavir firması Unitek'in de Mo-
uchel'i taşeron firma olarak daha sonradan tayin ettikleri ve tabiî, bu arada, bir sürü firmanın orta-
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ya çıkması, aradaki sorumluluk zinciri açısından bir sürü kargaşanın meydana gelmesi, burada 
problemler meydana getirmiştir. 

Yine, burada, işin yapımı sırasında fiilî durumda meydana gelen bazı değişiklikler gecikmeye 
sebep olmuştur. 

Yine, aynı şekilde, TMO'nun malî krizi, maalesef, bunun gecikmesine sebep olan bir başka 
olaydır. 

Olay, Hakem Kurulundadır; çıkacak olan karara göre, yine aynı şekilde, TMO'nun hareket et--
mcsi gerekmektedir. 

Üzerinde en fazla durmamız gereken konulardan bir tanesi, 1989 yılında, TMO'nun Beslen 
Makarnaya iştiraki konusudur. Beslen, 24.6.1989'da TMO'ya yazı yazarak, her boyutta işbirliği 
önermiştir. Bunun sebebi olarak, yurtiçi ekonomiye katkısı, yurt dışına katkısı ve Gaziantep yöre
sine de istihdam sağlamasından dolayı durumunun kötü olduğunu ve o yüzden TMO'yu kendisine 
iştirakçi olarak kabul etmek istediğini bildirmiştir. Bunun üzerine, genel müdürün "konu incelen
sin" talimatıyla, konu, APK'da incelemeye alınmıştır. Genel Müdür Yardımcısı Nadir Karakaş, iş
tirak portföylerinin dolduğu, Gima ve Migros'taki iştiraklerinin özelleştirildiği, hükümet politika
sının buna uygun olmadığı ve yine aynı şekilde, şirketin durumunun da kendileri tarafından tam 
olarak (alacak-borç durumlarının, malî durumlarının) bilinmediğinden dolayı, buna karşı çıkmıştır. 

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu ise, Migroş, Gima iştirakleri özelleştiği halde, 
Beslen'in fiyat değerlendirilmesi çok yönlü olarak araştırılmalıdır demiş ve bu, Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulunda kararlaştırılmıştır. Yine, Teknik İşler Daire Başkanlığı da, özel
likle ihracata katkısı dolayısıyla, olumlu görüş bildirmiştir; daha sonra, pazarlık komisyonu kuru
larak, Beslen'in o günkü durumunun, çeşitli rakamlar olmasına rağmen, 40 milyar Türk Lirası ol
duğunu ve o an için beyan edilen borçlarının ise 22 milyar dolayında olduğunu ve bunun faizleriy
le beraber netleştirdikten sonra yüzde 45'ine TMO'nun iştirak etmesinin uygun olacağını, Yüksek 
Planlama Kuruluna sunulmasını veya bakanın takdirlerine arz olunmasını karara bağlamıştır. Daha 
sonra, Araştırma Planlama Bilgiişlem Dairesi, bakanın onaylaması halinde, tesis değeri Ağustos 
1989'da 40 milyar olan ve daha sonra yüzde 47 enflasyonla 58 milyara ulaştığı; borçların netleşme
si halinde, yüzde 45 iştirakine karşılık eşdeğerde buğday verilmesi önerisini yapmıştır. Neticede, 
bakan onayıyla Yüksek Planlama Kuruluna intikal ettirilmiş ve Yüksek Planlama Kurulu da 
26.10.1990'da iştirak kararı almıştır. Yalnız, burada, o günkü Sayın Bakan, özellikle Beslen'in net 
değerinin çıkarılması uyarısında bulunmuştur. 

Yine, mukavelede olmadığı halde, iştirakten hemen sonra, Araştırma Planlama Bilgiişlem Da
iresi şu kararları almıştır: 

1 - Şirketin dönen varlıklarının fatura bedeli üzerinden -ki, bu 6,8 milyardır- tesis değerine ila
ve edilmesi. 

2 - Mevcut borçların vade sonu tutarlarının bugünkü değere indirgenmesi. 

3 - Şirket borçlarının hesaplanması gecikir de şirketin net değerinin bulunması gecikirse, o 
günkü tahminî bedel üzerinden iştirakin yüzde 70'ine karşılık buğday verilmesi. 

Bunun üzerine, Araştırma Planlama Bilgiişlem Dairesinin bu kararlarına göre, Beslen tesisle
rinin -Ağustos 1989'da 40 milyar iken, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksine 
göre yüzde 58 enflasyon oranıyla çarpılarak 26.10.1990'da, yani iştirak gününde 63,3 milyar oldu
ğu ve yine, ilave edilen dönen varlıklarının 6,8 milyar olduğu- toplam değeri 70,1 milyardır; borç
ları ise, 31.12.1989'da alınan bilgiye göre, Emlak Bankası ve Ziraat Bankasından alınan borçlar 
42,5 milyar tutarındadır ve bunlar, Emlak Bankasından sabit faizle yüzde 45 ile alınmış, Ziraat 
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Bankasından sabit faiz yüzde 50 ile alınmıştır. Fakat, sonradan alınan Araştırma Planlama Bilgiiş
lem Dairesinin kararına göre, 1994 sonuna kadar ödenmesi planlanan bu borçlar, o günkü fiyata 
yüzde 74,25 faizle geri döndürülerek 21 milyara düşürülmüştür. Diğer borçların da 9 milyar oldu
ğu beyan edildikten sonra, Beslenin -sermayesi 70 milyar, borcu 30 milyar- net sermayenin 40,1 
milyar olduğu kabul edilmiştir. 

26.10.1996 tarihinde, yine, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığının yaptığı bir tespite göre ise, 
Bcslen'in borçlarının sermayesinden 2,4 milyar fazla olduğu ve bu şekilde bu şirkete iştirak oluna
mayacağına dair görüşü vardır. Daha sonra, bakan, iştirak konusunda 19.12.1990'da bilgi istemiş 
ve verilen bilgiye göre, hesapların hâlâ netleşmediği, 12 500 ton buğdayın verildiği ve bundan son
ra başka buğdayın verilmeyeceği bilgisi bakana verilmiş; fakat, yöneticilerde bundan sonra telaş 
başlamış, çeşitli kuruluşlara Beslen'in net sermayesinin tespiti için müracaat edilmiş; yalnız bu ara
da, 6.11.1990-4.11.1991 arasında da 47 bin ton buğday Beslen'e verilmiştir. 

Mayıs 1991'de, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Ekinci'nin bir gaze
te haberini konuya ilişkin alarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş
tur; savcılık ise, .bu konuda takipsizlik kararı almıştır. Neticede, bunun üzerine Beslen de, 
6.11.1992 tarihinde Gaziantep 4 üncü Asliye Hukuk Dairesine tespit yaptırmış, mahkemece sade
ce TMO'nun yüzde 45 hissesinin 78,8 milyar olduğu, verilen buğdayın 30 milyar tuttuğu ve geriye 
48,8 milyarlık 81 251 ton daha buğdayın TMO tarafından verileceği tespiti yapılmış. Gaziantep 5 
inci Asliye Hukuk Mahkemesine daha sonra Beslen'in açmış olduğu dava 23.5.1996'da bitmiş. Bu 
davaya göre de, Beslen, 72 bin ton buğday daha alacaklı kaldığı, İstanbul Kadıköy 3 üncü İcra Mü-
dülüğü kanalıyla bunun 40 bin tonunu aldığı ve 30 bin ton daha alacaklı olduğu -en son durum- tes
pit edilmiştir. 

BAŞKAN - 1 dakikanız var efendim. 
FETİ GÖRÜR (Devamla)- Şimdi, bu durumda, tabiî ki, birçok karmaşık olay var. Bu karma

şık olayların sebebi, esasında, 2.10.1989'da imzalanan "Protokol ve Özel Şartlar" başlıklı belge, 
maalesef, ne görüşmeler esnasında ortaya çıkartılmış ne de mahkemeye ibraz edilmiştir. 

Yine, bunun yanında, yönetim kurulunun, Yüksek Planlama Kurulunun ve bakanın uyarıları
na uymadığı görülmüştür ve bu arada, özel protokolde olmayan uygulamalar yapılmıştır. Bcslen'in 
sermayesi, 5,7 milyarken 40 milyar olarak kabul edilmiştir. Bu duruma göre, Beslen, 1996 fiyatla
rıyla, 249 milyarlık buğday ödemesi gerekirken 1,3 trilyonluk ödeme yapmış ve burada 1,087 tril
yon zarara uğramıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, süreniz bitti; lütfen toparlar mısınız. 
FETİ GÖRÜR (Devamla) - Mahkemeyi kaybettikten sonra vereceği 72 bin ton buğday, mah

keme masrafları ve iştirak zararlarından 2 trilyona yakın -yani, 1996 fiyatlarıyla toplam 3 trilyon
luk- bir zarar söz konusudur. Burada yapılacak olan, iadeyi muhakemeye gidilmesi ve bunun ya
nında, yine, yöneticilerden, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomik İşler Yüksek Ko
ordinasyon Kurulu üyeleri, APK üyeleri, Araştırma Planlama Bilgi İşlem Dairesi üyeleri hakkında 
ceza ve hukuk davalarının, zaman aşımı olmadan, bir an önce açılmasıdır. 

Tabiî ki, bunun dışında birçok konu mevcut; fakat, en fazla göze batan konular bunlardı. Bu
nun yanında, yine, daha fazla göze batan, Özbekistan'a yapılan 100 tonluk buğday ihracatı mesele
si var. Zamanım yetmediği için bu konuları size aktaramadım. 

Ne yazık ki, bu tür konuların bir daha yaşanmaması için, memleketteki yetim hakkının kuru
şuna kadar korunabilmesi için, insanlara, haram-helal kavramını ve dünyadaki her kuruşun hesabı-

- 3 2 1 -



T.B.M.M. B:66 11 .3 .1997 0 : 2 
nı ahrette vereceğimizi öğretmemizden başka çarenin olmadığını görüyorum ve hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. •-'/.• 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Görür. 

DYP Grubu adına Sayın Evren Bulut; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 
DYP GRUBU ADINA EVREN BULUT (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Toprak Mahsulleri Ofisinin araştırma raporları üzerinde, değerli grup milletvekilleri gibi, ben de, 
Komisyon üyesi olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi ve 
şahsınızı saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi, arkadaşlarımın belirtmediği iki şey var; bunu, hem zabıtlara geçmesi hem de buradaki 
milletvekillerimizin ve Yüce Meclisin bilgilendirilmesi için önemli görüyorum. Toprak Mahsulle
ri Ofisi araştırma önergelerinin iki tane olduğunu, bulardan birisinin, 1991 seçimlerinden sonra, 
Doğru Yol Partisi ve SHP Hükümetleri zamanında, Anavatan Partisi İktidarını kapsayan, o zaman
ki Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Özgüneş'in dönemini ilgilendiren bir kısmı oldu
ğunu belirtiyorum. Bu komisyon dört sene... Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp, o zaman 
Doğru Yol Partisi milletvekiliydi ve Komisyon Başkanımızdı, şu anda da Anavatan Partisi Samsun 
Milletvekili. Değerli arkadaşım, o dönemki raporların çok iyi takipçisidir, çok iyi bilgi sahibidir. 
Geçen dönem -bu raporlar- 6 400 sayfaya varan geniş bir çalışma yapıldı; bir kısmı da adalete in
tikal ettiği için, 1995 erken genel seçimleri geldiğinden dolayı, o raporlar maalesef neticelenme
mişti. Bunu bilhassa vurgulamak istiyorum. 

1995 seçimlerinden sonra, 1996 senesinin üçüncü ayında Anavatan Partisi İstanbul Milletve
kili Sayın Dumankaya'nın ikinci bir Toprak Mahsulleri Ofisi araştırması için bir önergesi Meclise 
geldi ve bu Mecliste de, bu, ağır şekilde konuşuldu. Nihayet ikisi birleştirilerek, bugünkü, sayın 
DSP milletvekili arkadaşımızın başkanlığında tüm milletvekilleriyle komisyonda karara bağlandı 
ve burada. 

Ben burada, 1995 seçimlerinin bizi ilgilendiren Azınlık Hükümeti zamanında ve bu raporda, 
Sayın Dumankaya'nın vermiş olduğu çeltik üreticilerini ilgilendiren, beş arkadaşım buna fırsat bu
lamadı; ama, Türkiye'de sessiz çoğunluğun, çamur insanının bir kaderidir bu. Bana göre -1991 se
nesine kadar ithal pirinçten- Türkiye'de, çeltik üreticisini, kaderinden, işinden, tarlasından, mesle
ğinden soğutan o ithal pirinçlerin sahipleri, tahmin ediyorum, yine devreye girdiler. 

Burada, 1995 senesinin Azınlık Hükümetinin, Sayın Tansu Çiller Başbakanlığında Nafiz 
Kurt'un Tarım Bakanı olduğu dönemin soruşturması şudur, iddia şudur: 1) Neden, Ofis, 20 bin to
nun üzerinde çeltik aldı? 2) Niye 23 bin lira ile 28 bin lira arasında fiyat verdi? 3) Neden 8 bin li
raya çeltik ithal edildi Rusya'dan, Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin olduğu ülkelerden -Tlirkî Cum
huriyetleri dahildir buna-ve Ofise verildi? 

Şimdi, Sayın Dumankaya -burada olmasını isterim buraya, haklı haksız -kendisini takdir edi
yorum- çok şeyler getirdi; ama, bu verdiği önergeyle, Türkiye'de, aşağı yukarı onbeş ili ilgilendi
ren, ta İğdır'dan Edirne'ye kadar onbeş vilayetimizi ilgilendiren bu çeltikçilerin meselesini de gün
deme getirdi. 

Şimdi, bakın, nasıl olmuş: 1995 senesinde Tarım Bakanlığının... 1994'den beri, Hükümetleri
miz, tarım satış kooperatifleri dahil, kararnameyle fiyatları açıklamıyor. Yani, Bakanlar Kurulu ka
rarı alınmamış diyor çeltik alım fiyatlarında. Bugün, Ticaret Bakanlığında -sayın ortaklarımız da 
bilir- geçeri dönemimizde de, şimdi de devam eden sistemimiz şöyledir: Hükümetin politikaları, 
bakanın telkini ve yönetim kurullarının onaylarıyla fındık fiyatları, ayçiçek fiyatları, pamuk fiyat-
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lan açıklanıyor ve bu şekilde de, Hükümet ve hükümetler, çiftçinin mağdur olmaması için... Dün
ya piyasalarında bazen fiyatlar düşük oluyor ve bu mücadeleyi bütün milletvekilleri veriyor bölge
lerine göre. Ee, işte, Ofis de, Tarım Bakanlığımızın bir KİT kuruluşu olduğu için, Türkiye'de, Türk 
çiftçisinin, cumhuriyetten bugüne kadar hizmetinde olan bir kuruluşumuzdur. Ne yazık ki, Anava
tan Partisi zamanında bütün milletvekilleri görmüştür ki, duvarlarında "Ofis çiftçinin karagün dos
tu" yazar; ama, 1991 senesine kadar bu karagün dostunun ne olduğunu Türk çiftçisi iyi bilmekte
dir, hele çeltik üreticisi çok iyi bilmektedir; karagün dostu vicdanlara sığdı, 1991 senesinde de bu
nun faturasını ödedi. 

Şimdi, bizim amacımız politika yapmak değil, bir doğruyu vurgulamak. Çeltik nedir? Tabiî, 
Sayın Dumankaya, pilav dersen anlar da çeltik dersen anlamaz. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - Öğret kardeşim... 

EVREN BULUT (Devamla) - Çünkü, çeltik, kabuğu soyulunca pirinç olur, ondan sonra da pi
lav olur. Pilav deyince herkes anlıyor, çeltik deyince çok arkadaşımız bunu anlamıyor. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

AHMET ALKAN (Konya) - Herkesi kendin mi sanıyorsun?!. 

EVREN BULUT (Devamla) - Evet, aynen söylüyorum, kendine cevap hakkı da doğar. 

Bakın, şimdi, iddia ettiği fiyatları söylüyorum: "1995 Kasım ayında, baldo çeltiğin fiyatı 28 
bin lira, orta taneli çeltiğin fiyatı 25 bin lira, kısa taneli çeltiğin fiyatı 23 bin lira olarak açıklanmış; 
o gün çeltik 17 bin liraymış" diyor; bu, bir sene evvelki çeltik fiyatıdır. Yani, 1994 senesinde çel
tik fiyatı 17 bin lira, 1995 sensinde çeltik fiyatları 28 bin lira, 25 bin lira, 23 bin lira. Eğer, sayın 
arkadaşım, 10 senedir devam eden enflasyonu, elektriğe, mazota, gübreye ve hastaneye yapılan 
zammı düşünmüyorsa, o zaman çeltik fiyatı 17 bin lira olarak açıklanmalıydı. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bunu seçim bölgende de söylesene!.. 
EVREN BULUT (Devamla) - 58 bin ton çeltik alınmıştır. Bu çeltiğin alındığı iller aynen şöy

ledir: Edirne, Samsun, Çorum, Sinop, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Adana, Balıkesir. Bu çeltik... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hastalıklı olanlar için söyledim ben. 
EVREN BULUT (Devamla) - Ben, çeltikçi adına konuşuyorum. Çeltik alımı, Ofisin en dik

kat ettiği alımdır; çünkü, ekimi, çeltik komisyonunun denetimine bağlıdır; o ilçedeki kaymakam 
başkanıdır, Devlet Su İşlerinin yetkilisi üyesidir, Ziraat Odası Başkanı üyesidir, çeltikçilerden se
çilmiş üye vardır, aynı zamanda doktor vardır, ilçe tarım müdürü vardır. Çeltikçi müracaat eder, 
oraya para yatırarak o vesikayı alır ve ekim müsaadesi verilir. Bu illerimizde, 1995 senesinde ve
rilen rakamlar burada. Sayın Dumankaya diyor ki "Çorum'da 54 bin ton alındı." O sene.alınan çel
tiğin tamamı 54 bin tondur, Çorum'da da 11 400 ton alınmış. Çeltikçinin hepsi birbirini tanır. Ora
da, bu malı dökerken, rutubet meselesi vardır. Çeltikçi çuvalla getirir, bunu alan eksper çok ince
ler, 14 rutubet olmazsa o çeltiği depoya alamaz; çünkü, çiftçi parasını alır ve artık o çeltik, Ofiste 
imza atan eksperin, müdürün zimmetindedir. Bu alımlar, 14 rutubet ve randımana göre alınır, için
deki pirince göre para verilir; yani, o.ölçümlerde 100 kilo çeltikte 60 kilo pirinç tutuyorsa... Sayın 
Tarım Bakanının dediği gibi, bu sene 48 bin lira olarak açıklanmıştır; yani, geçen sene 28 bin lira, 
bu sene 48 bin lira; ama, çeltik fiyatlarına ödenen para, global 40-44 bin liradır. 

Şurada görülüyor ki, bu talihsiz değerli arkadaşımın, çeltik üreticilerinin, Toprak Mahsulleri
nin... Önümüzdeki sene de çeltik üreticilerinin mağdur olmaması için söylüyorum. Bugün 400 bin 
ton pirinç tüketiyoruz, 100 bin ton pirinç üretiyoruz; yani, sadece yağ ve pirince ödediğimiz para 1 
milyar dolar. Bunlar hangi çiftçiye gidiyor -işte burada yazılı- Amerika, Mısır, Tayland, Pakistan 
ve İspanya çiftçisine gidiyor. Bunu 1991 senesine kadar.... Ben siyasî partilerin programlarına 
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riayet ederim; ama, milletvekillerinin sayın genel başkanlarını yanıltmamaları lazımdır. Nasıl, 
1991 seçimlerinde, Edirne'de, geldiler, buğdaya 70 lira fiyat verdiler; o 70 lira da bir işe yaramadı 
ve Sayın Necmettin Cevheri Tarım ve Köyişleri Bakanı olduğu zaman ödendi. O zamanın Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan burada olsaydı, kendisine söyleyecektim. Bizim Meriç 
Nehrinde çeltikler kuruduğu zaman, o Bakanımız geldi -kendisi iyi bir bakandır, sevdiğim bir in
sandır- bize "İpsala'da çeltik ekmezseniz ne olur, karanfil ekin" dedi; ama, orada çeltikten başka bir 
şey yetişmiyor; o arazi tuzlu bir arazidir, yüz senedir ancak çeltik ekiliyor. İşte, bu önergeler, bu 
anlayışlarla verildiği için, otuz senedir benim mesleğim olan bu işi yapan ve burada bizi dinleyen, 
Boyabat'tan, Tosya'dan, Çarşamba'dan, Balıkesir'in Göneninden, Çanakkale'nin Ezinesinden bütün 
çeltikçiler, bunun doğru veya yanlış olduğuna karar veriyor. 

Ben, şimdi, şunu söylemek istiyorum; bugünkü Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı da burada: 
Ne yapmış; Hükümet kararnamesinde çeltik fiyatı açıklanmamış; 48 bin lira ve altındaki ufak ta
neli fiyatları, Bakanlık talimatı ve yönetim kurulu kararıyla açıklanmış. Şimdi, verilen önerge şu: 
Usulsüzlük, yolsuzluk... 

İkincisi: Hiç kimse, 8 bin liraya, 12 bin liraya dünyanın hiçbir yerinden buraya çeltik getirip 
de bu ofislere veremez. Niye veremez; çünkü, birincisi, bu, çeltik komisyonunun raporuna bağlı
dır; ikincisi, gayet basittir, Sayın Dumankaya, Çorum'a gider, Samsun'a gider, Edirne'ye gider, İp
sala'ya, Meric'e, Uzunköprü'ye gider, orada çeltiği kim dökmüşse belgesini alır -çünkü, on tonun 
üzerinde, yirmi tonun üzerinde mal dökmüşse bu işi yapmıştır- ziraat odasına gider, kaymakama 
gider, oradaki hayalî çeltik, dökülmüşse, 5 dakikada bulunur. Bunları, gerçek olmadığı için, değer
li arkadaşıma yanlış bilgiler verdikleri için söylüyorum. 

Şimdi, Sayın Dumankaya, İstanbul Milletvekilidir, İstanbul'da da çeltik ekiliyor; nerede çeltik 
ekildiğini kendisi bilmez, ben söyleyeyim: Çatalca'nın kuzeyine gideceksin. Tabiî, sen sahile gider
sen orada bikinili insanlar görürsün, kuzeye gideceksin, Yeniçiftlik beldesine gideceksin; ama, 
Kumburgaz'a gidersen, orada çeltikçi yoktur. Şimdi, Sayın Dumankaya'dan, Çatalca'da, yirmi gün 
sonra, o insanların o çamurun içerisinde ne şekilde mücadele ettiklerini görmesini rica ediyorum. 

Tabiî, biz, Anavatan Partisiyle üç aylık iktidar olduk. Gittiniz, çaya yüzde 100 zam verdiniz; 
ama, pancara... 

ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Yüzde 157 verdik Evren Bey... 
EVREN BULUT (Devamla) - Pancara 4 400 lira verdiniz. 
AHMET ALKAN (Konya) - Yüzde 174 verdik. 
EVREN BULUT (Devamla) - Ben, çayın köküne kadar alınmasına taraftarım; ama, çay alı

nıp yakılıyor. Pirincin 400 bin tonunun 300 bin tonu açık. 
Şimdi, bu çeltik olayı, Türkiye'nin çok önemli olayıdır. Hasta olduğunuz zaman, eskiden, böy

le ilaçlar milaçlar yoktu. Bu çeltik eğer Türkiye'de işlenirse, birinci kırığı çorbalık olur, ikinci kırı
ğı çocuk mamasına gider, ondan sonraki artan sizin işinize yaramaz, ama, bira olur. Bunların her 
çeşidinden Türk Milleti istifade eder. Hatta, kabuğu da, inetal sanayiinde ambalajda kullanılır. 
Bundan, 500 bin, 700 bin insan istihdam görür; Kamyoncu taşır, vergi verilir, elektrik kullanılır, 
ilaç satılır... Velhâsıl, ekonomiye bir katkısı vardır. 

Çeltik olayının üzerine şunun için duruyorum: 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Seçim çevren olduğu için, değil mi? 
EVREN BULUT (Devamla) - Hiç önemli değil. 
Türkiye, bugün, mutlaka yağ açığını ve pirinç açığını halletmelidir. Bugün, biz, 2,5 milyon ton 

ayçiçeği işleyen fabrika kurmuşuz; ama, bu yanlış politikalardan, gele gele, 500 bin ton ayçiçeği 
işler hale gelmişiz. 
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Benim burada olmamın sebebi de bu; ben, Meclise bu işler için geldim. Ama, Kars'tan Edir

ne'ye kadar tarım sigortası yok; tarım sigortası olmayan açık bir toplum... Yağmur yağdı, kar yağ
dı, görüyorsunuz, her yerde, Türkiye'nin elli yerinde bu oluyor; ama pirinci... 

Şimdi, biz, Avrupa ülkesi olalım diyoruz... Pirinç, Çin'de, Japonya'da ve Güney Kore'de millî 
bir üründür. GATT Anlaşmaları ve dünyadaki tarım ürünlerinin serbest dolaşmasına, Japonya ve 
Güney Kore yıllarca imza atmadı; çünkü, Çin'de o kadar insanı, Japonya'da o kadar insanı o mah
sul beslediği için, o mahsulden o insanlar bugünkü medeniyeti yakaladıkları için. Japonya, dışar
dan 1000 liraya getireceği pirinci duvarlarından sokmadı, kendi pirincini 6 bin liraya, 7 bin liraya 
yedirdi; yoksa, bir kamyon sanayi ürünü verip, 30 kamyon pirinç alabilirdi. Oysa biz, yüzde 43'ü 
tarımda yaşayan ve tarım ülkesi olan, sanayi toplumunu daha yakalayamamış bir ülke olarak... 
Meclisimiz, bunlara mutlaka yardımcı olmalıdır. 

Tabiî çeltikçi bu tarafta oluyor, fındıkçı bu tarafta oluyor, buğdaycı bu tarafta... 

ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Buğdaycıdan bahsetmiyorsunuz. 
EVREN BULUT (Devamla) - Buğdaycıdan da bahsedeceğim. 
Toprak Mahsulleri Ofisi 20 bin ton mal alır diye sınırlama yapamazsın. Toprak Mahsulleri 

Ofisi, o ülkedeki çiftçinin zor zamanında devreye girip, o insanları mağdur etmemek için vardır. 
Bu sene, yine, Hükümetimiz, ekmek fiyatlarından dolayı, buğdayda bir müdahale yaptı. Biz, çiftçi 
olarak bunu yanlış buluyoruz. Neden yanlış buluyoruz; çünkü, önümüzdeki sene bütün buğday Ofi
se gelir. Bugün, 18 bin liraya harmanda mal almış, beş ay bekletmiş; haliyle, dolar, ilaç, şu, bu ar
tıyor, buğday da artmış -bizim, onu elinde tutan çiftçiyi cezalandırma hakkımız yoktur- 25 bin li
raya tırmandığı zaman, Hükümet, dolaylı yoldan müdahale etti ve düşürdü. 

ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Geç kaldı!.. 
EVREN BULUT (Devamla) - Şimdi, bunun adı serbest piyasa ekonomisi değil. İlaçlara her 

gün zam geliyor, şuna zam geliyor da, buğdaya geldiği zaman da, bizim müdahale etmememiz la
zım; yani, ben kendi Hükemetimi de tenkit ediyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Zamları kim yapıyor?!. 
ABDULLAH AKARSU (Manisa)-Ağzına sağlık... 
EVREN BULUT (Devamla) - Tabiî, buna "ağzına sağlık", öteki olunca, değil... 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin. 

EVREN BULUT (Devamla) - Sayın milletvekilim, sen Manisalısın. Geçen hafta Manisa'day
dım. 

Türk çiftçisinin genel meseleleri çok az; ama, önemli. Türkiye'nin toprak kadastrosu 2025 yı
lında bitiyor. Bugün, kadastrosu bitmemiş, orman kadastrosu bitmemiş, devletle sürtüşen, tarım si
gortası olmamış, altyapısı tamamlanmamış tarım kesiminin, işte böyle, şehirlere akımını zorluyo
ruz. Bu insanların hiçbiri kendi isteğiyle gitmedi; kimi anarşi yönünden gitti; ama, çoğu da, miras 
yoluyla toprağı bölündüğü için, bilhassa Karadeniz Bölgesindeki insanlarımız, miras yoluyla top
rakları bölündüğü için terkettiler. Şimdi, şehirliler köylere kaçıyor, esasında temiz hava orada. 

Ben, geçen dönem, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili araştırma komisyonunda dört sene bulun
dum. Burada neler olduğunu hepimiz biliyoruz; ama, bir kısmı adalete intikal etmiştir. Türk çiftçi
sinin ve Türk Milletinin hakkını-hukukunu gasp edenler, haksız kazananlar için iki ceza var; bir 
adalet yoluyla oluyor, bir Tanrı yoluyla. Mutlaka, bunların ikisinin de gerçekleşmesini istiyoruz. 
Adalet yolunu biz sağlayacağız, öteki zaten işini yapıyor. 

BAŞKAN-1 dakikanız var Sayın Bulut. 

- 3 2 5 -



T.B.M.M. B:66 11 .3 .1997 0 : 2 
EVREN BULUT (Devamla) - Sayın Dumankaya'nın, eğer benim dostumsa, çeltik üreticile

rinden, 58 bin liraya alındığı için, peşin para ödendiği için, af dilemesi lazım; çünkü, bu çeltik üre
ticisinin, verdiğin hiçbir önergede gühahı yoktu. Bu insanlar, ahnterlerini, emeklerini getirdi Ofi
se, kırk tane eksperden geçerek, bizim yaptığımız iş -o günkü azınlık hükümeti- parasını tık öde
dik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bulut, 1 dakika veriyorum; lütfen, toparlayın. 
EVREN BULUT (Devamla) - Aynı zamanda, o gün, o azınlık hükümetinin yaptığı çok önem

li bir şey vardı: Türk çiftçisine yüzde 50 oranında gübre sübvansiyonu yaptı; bugün, 10 ton gübre
nin 5 tonunun bedelinin devlet tarafından ödenmesini sağladı. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Evren Bey, tütüne gel, tütüne... 

EVREN BULUT (Devamla) - Bu duygularla, çeltik üreticisi ve Türk çiftçisi için, bu Meclis
te olan Ziraat Odaları Kanunu Tasarısını, Tarım Satış Kooparatifleri Kanunu Tasarısını, hep bera
ber, inşallah çıkarırız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Evren Bey, tütün ne oldu?.. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
HALİT DUMANKA YA (İstanbul) - Sayın Başkan, konuşmacı her sözünde bana sataşmış... 

BAŞKAN - Hangi konuda sataştı efendim; konuyu belirtin; yani, sizin isminizi anmak, size 
sataşmak demek değildir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Beni bilgisizlikle... 

BAŞKAN - Efendim, oturur musunuz... Size hangi konuda sataştığını... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Söylüyorum işte... 

BAŞKAN - Bir dakika.... Rica ediyorum.. Oturur musunuz... 
Hangi konuda size sataştığını bana bildirin; ben, zaptı getirtip inceleyeceğim ve size söz vere

ceğim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben, size şimdi söylüyorum zaten... Dinleyin... 

BAŞKAN - Hayır efendim; yerinize buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sözlü olarak bildiriyorum size.„ 
BAŞKAN - Ben, bir sataşma konusu görmedim. Siz bana bildirin, tutanağı getirtip incelerim. 

Buyurun, oturun. 
ANAP Grubu adın.a Sayın Abdullah Akarsu; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; benden önce konuşan Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsü Sayın Evren Bulut'a, çiftçinin 
meselelerine sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum; ancak, bir cümleyle şunu ifade etmek isti
yorum: Doğru Yol Partisinin idarecilerinin ve bütün fertlerinin de aynı duygu ve düşünceleri taşı
dığına inanmak istiyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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Evren Bey, ağzınıza sağlık, o latif dilinizle bir başladınız, çeltikçiden girdiniz, devamlı çeltik

ten bahsettiniz; ama, hiç zeytinyağından, zeytinden bahsetmediniz, buğdaydan bahsetmediniz. Ben,' 
aşağıdan konuşunca, buğdaydan biraz bahsettiniz. Pancar üreticisi hâlâ parasını alamıyor. 

BAŞKAN - Sayın Akarsu... 

ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Müsaade eder misiniz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Siz, rapor üzerinde konuşun. 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Bakın, sürenizi durduruyorum... 

ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Sayın Başkanım, bakın... 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Sürenizi durduruyorum... 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Efendim, hem yargıç hem savcısınız. 
BAŞKAN - Efendim, ben, bu Meclisi yönetiyorum... 
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Yanlış yönetiyorsun. 

BAŞKAN - Şimdi, kürsüye her gelen arkadaşımız, bir önceki konuşmacı arkadaşa cevap ve
rirse... Bakın, biraz önce gruplar birbirine sataştı ve biz, burada yönetemedik... Sizden rica ediyo
rum... 
> ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Bakın... 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Rica ediyorum... Meclisi ben yönetiyorum... Yani, niye bu 
kadar itiraz ediyorsunuz... 

ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Sayın Başkan... 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Sataşma yok; methediyor arkadaşı. 
BAŞKAN - Efendim, beni bir dinler misiniz... 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Ama, benim size de cevap hakkım var Başkan. 
BAŞKAN - Siz, benim konuşmamı bir dinleyin de... Sürenizi durdurdum. 
Sayın arkadaşım, bakın, kürsüye her gelen arkadaşımız, kendisinden önceki arkadaşa sataşır

sa bu Meclis çalışmaz; ama, istemiyorsanız, Meclisi çalıştırmayalım. 
Buyurun. 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Saygıdeğer Başkan, Meclis, siz, eğer benim konuşma

ma müdahale etmeseydiniz, bir dakika kazanacaktı. Biz, karşılıklı birbirimizle çok iyi,nezaket ku
ralları çerçevesinde anlaşıyoruz. 

BAŞKAN - Bu kürsüden anlaşamazsınız. 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Müsaade eder misiniz... Ben, bu kürsüye, 20 dakika bo

yunca, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili rapor hakkında konuşmak ve diğer konuşmacıların kendi 
Grubum hakkında söylediği laflara cevap vermek için çıktım; bu hakkı benim elimden alamazsı
nız. 

BAŞKAN - Efendim, rapor üzerinde konuşun. 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Rapor üzerinde konuşuyorum. Bu rapor -Toprak Mah

sulleri Ofisi, haşhaşı da alır, buğdayı da alır, çeltiği de alır- her şeyi kapsıyor Sayın Başkanım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Öğrenecek! Oniki senedir öğrenemedi daha! 
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BAŞKAN-Efendim, herhalde raporu okumamışsınız. 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Buğday üreticisine yapılan, bana göre, büyük bir zulüm

dür. Çok açık ve net ifade etmek istiyorum; bu kürsüden, daha evvel de bu noktada bir konuşma 
yapmıştım. Bakın, Toprak Mahsulleri Ofisi öyle bir zorda ve sıkıntıda kaldı ki, secale cornitum, ya
ni, çavdar mahmuzu yüzdesini yükselterek, limanda bekleyen geminin malını almak zorunda kal
dı; yani, bütün bunlar, Türk tarımının hastalığının sonucudur. Esasen, bu sıkıntıyı veren, Türk çift
çisi değildir; bu sıkıntıyı veren, bu işi layıkı veçhile yerine getiremeyen idarecilerdir ve hantal bü
rokrasidir. Bu noktada anlaşmamız ve bu noktayı acilen tedavi etmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Bakın, bir zeytinyağı meselesi var. Zeytinyağı 140-150 bin lira oldu, fiyat geri geldi. İlk mal 
çıktığı zaman, 240 bin liradan serbest piyasada satılıyordu, şimdi 140 - 150 bin lira. Tariş'in stok
larında 35 bin ton mal var; üç ay, dört ay vadeli aldığı için, üretici ürününü oraya satmak istemi
yor. Fiyat düştü... İki ay önce 240 bin liraya satılan zeytinyağına, Hükümetimiz, niçin müdahale et
miyor? 

Pancar parasını hâlâ ödemediniz; parayı, götürüp, şekerkamışından şeker üreten ülkelere mi 
vermek istiyorsunuz?!. 

Bu insanlar bizim insanlarımız, bu dert bizim derdimiz. Burada, kavga etmeden, bu problem
lerin çözümünü bulmak zorundayız. Çeltik üreticisi için aynı şey, buğday üreticisi için aynı şey, 
pancar üreticisi için aynı şey... Ama, bir şey var sevgili milletvekili arkadaşım, komisyon üyesi 
dostum, lop eti de biz ithal etmedik. Bunu da, bir soru işareti olarak arz ediyorum size. 

Konuşmama başlıyorum... Özür diliyorum... 
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Daha yeni mi başlıyorsun?!. 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Konuya yeni geleceğim efendim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve bölge 

müdürlüklerinde meydana gelen yolsuzluk, usulsüzlük ve başka olayları araştırmak amacıyla ku
rulmuş 10/6 esas nolu Meclis Araştırması Komisyonunun bir üyesi olarak, Anavatan Partisi Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım. Var olan bilgilerinizi, bir nebze tazelemek istiyorum. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, 24.6.1938 tarih ve 3491 sayılı Yasayla kurulmuş, tüzelkişiliğe sahip, 
faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesiyle sınırlı, sermayesinin tümü devlete ait, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına bağlı bir iktisadî kamu teşekkülüdür. Görevi, ana statünün 4 üncü maddesin
de, çok açık bir şekilde "Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini 
ve tüketici aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek; bu ürünlerin piyasasını düzenleyici 
tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararıyla, hububat dışında, bakliyat ve yağlı to
humlarla ilgili verilecek görevleri yürütmek; afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet teke
lini işletmek amacı ile teşkil edilmiştir" diye belirtilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisine, yasalarımız, düzenleyici gö
revler de yüklemiştir. Ürünlerin gerçek değerini korumak, piyasaları düzenlemek, olağanüstü du
rumları düşünerek gerekli stokları hazırlamak, bu kurumun görevleri arasındadır; ama, ne yazıktır 
ki, son yıllarda, ehliyetsiz ellere teslim edilen bu büyük kurum, artık, görevini, fonksiyonlarını ic
ra edemez hale gelmiştir. Kurumun pasifize edilmesi, hepinizin malumu olan bazı çevrelerin, hak
sız ve çok yoğun, korkunç paralar kazanmasına sebep olmuştur. 

1991 yılında Anavatan Partisinin iktidarı devrettiği dönemde, Ofis stoklarında 5 485 018 ton 
mal vardı; 1992 yılında'2 milyon 17 bin ton, 1993 yılında 445 bin ton, 1994 yılında 1 milyon 684 
bin ton, 1995 yılında da 400 bin ton civarında seyretmiş. Görünen o ki, Toprak Mahsulleri Ofisi
nin elindeki buğday, savaş stoklarına bile yetmeyecek düzeydedir ve bu oran, bizim İktidarımız dö
neminde, hiçbir zaman -Körfez Savaşı sırası da dahil olmak üzere- bu rakamlara düşmemiştir. 
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Bu kuruluş, tecrübesiz yöneticilerin elinde oyuncak olmuş, keyfî uygulamalarla, ülke ve ku

rum çok büyük zararlara uğratılmıştır, bazı çevreler de çok büyük paralar kazanmışlardır. Ofis, Ali 
Babanın çiftliği misali, hoyratça kullanılmış, dargelirlinin ihtiyaçlarının karşılanması, korunması 
gerekirken, para babaları tercih edilmiş, çiftçinin alınteri, emeği, onlara peşkeş çekilmiştir. 

Size bir örnek vermek istiyorum: Ofis tarafından bir ihale açılıyor, pirinç alınacak; şartlar be
lirtiliyor; şartlara uygun, kaliteli pirinç öneren bir firma -ismini vermiyorum- ihaleyi kazanıyor. 
İhale komisyonu -ihaleyi kazanan firma olmasına rağmen- ihaleyi iptal ediyor; Akel Firmasının 
vermiş olduğu teklifi, istedikleri şartlara uymadığı ve Mersin Limanında olan pirincin, Ege ve Mar
mara Bölgesine karayoluyla nakledilmesinin maliyeti artıracağı gerekçesiyle reddediyor; ama, 
olanlar bir gecede oluyor. Bir gecede, beğenilmeyen Akel Firmasının pirinçlerine nur yağıyor, ka
litesiz pirinçler, bulunmaz Hint kumaşı oluyor ve Romak A.Ş.'nin kazandığı ihale iptal edilerek, sa
yın yetkililerin talimatıyla ihale yenileniyor ve Akel Firmasına veriliyor. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisinde buna benzer o kadar çok usulsüzlük ve 
yolsuzluk var ki, burada hepsini anlatmaya kalksam, hem ruhen sıkıntıya gireriz hem de buna za
man yetmez ve bu iş, binbir gece masalları gibi sürer gider. Komisyon, 13 ayrı konuyu inceledi. 
Hatta, o noktada, biz Anavatan Partili üyeler olarak, eskiye dönük de inceleme olmasına muhale
fet etmedik; araştıralım, doğrusu eğrisi neyse bulunsun dedik. Çok güzel bir çalışma yapma gayre
ti içinde olduk; ama, Komisyon Başkanı istifa etti. Her araştırma komisyonu üyesi, her soruşturma 
komisyonu üyesi, buraya çıktığında aynı şeyleri ifade ediyor "zaman yetersiz, imkânlar sınırlı; 
olayları ciddî bir şekilde araştırmaya zaman ve imkân yeterli olmuyor" diye şikâyet ediyor. Ben, 
aynı şeyden yine şikâyet ediyorum. Geçen konuşmada bunu söyledim, yine söylüyorum; çünkü, 13 
ayrı konu. Biraz evvel, Doğru Yol Partisinden grup sözcüsü arkadaşımız Sayın Evren Bulut söyle
di, (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun dosya sayfası 4 620, öyle mi efendim? 

EVREN BULUT (Edirne) - Evet. 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Bu komisyon raporu da az değil; yani, zaman olsa, bu

nu biz, 14 620 sayfaya çıkarabilirdik; o kadar ciddî araştırılması gereken bir konu; ama, zaman yok. 
Biz, Anavatan Partili TMO Araştırma Komisyonu üyeleri olarak, Sayın Emin Kul ile beraber, ko
misyon raporuna çekimser rey verdik. Onu da şöyle izah ediyoruz: 13 konudan "Akel Firması Ara
cılığı İle Yapılan Pirinç İthali İle İlgili Rapor" başlıklı bölüm ile "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğünce 1992 Yılında Yapılan 100 000 M/Tonluk (metrelik/ton) İhracatla İlgili Rapor" baş
lıklı bölümlere iştirak ettiğimizi; keza, nasıl olduysa bu konularda yolsuzluk ve usulsüzlük tespit 
edildiğini, 19 uncu Dönemde (10/4) esas sayılı Araştırma Komisyonu tarafından ilgili bakanlık ka
demelerince incelenen Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş'ye TMO'nun iştiraki konusu
nun yeniden incelemeye alınmasına gerek olmadığına iştirak ederek, gerekli düzenlemelerin yapıl
masını memnuniyetle karşılamakla beraber, özellikle de diğer konularda hiçbir suç unsurunun Ko
misyon tarafından bulunamadığı düşüncesine inanmadığımız için, burada çekimser oy kullandık. 

Bakın, bunun bir izahı daha var. Konuları incelemekle görevlendirilen ve komisyona raportör 
olarak gelen insanların genellikle incelemeleriyle ilgili konulardaki raporları, daha önce bu konu
larda yapılan ve evrak üzerinden derlenerek tespit edilen işlemleri yeniden diledikleri yönleriyle 
derlemek, kendi yaklaşımlarıyla yorumlamaktan ibaret olmuştur. Yani, onların da zamanı yetmedi; 
eldeki mevcut bilgi, belgeleri derlediler, bir tasnif ettiler, kendi kafalarına göre yorumlayıp ortaya 
koydular; bunu arz etmeye çalışıyorum. 

Esas üstünde durmamız gereken ve bu ülke için mutlaka çözülmesine inanmamız gereken ko
nu, Toprak Mahsulleri Ofisinin acilen düzenlemeye alınmasıdır, yapılanmasının değiştirilmesidir, 
siyasetçinin oradaki elinin çekilmesidir. O, aslî görevini icra etmek için gerekli serbestliğe, gerek-
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li güçlere kavuşmak zorundadır. Vermezseniz, buğday stokunu savaş stoku noktasında dahi tuta
maz. Vermezseniz, kurumun elindeki arazilerin şahıslara ait mülkiyetlerle kurumun zararına takas 
edilmesine ses çıkaramazsınız. Vermezseniz, yurt dışından, yetkisiz, ihalesiz, kurumu ve devleti 
zarara uğratma pahasına buğday ithal edilmesine hoşgörüyle bakmak zorundasınız; usulsüz olarak 
ihale verilmesine göz yummak zorundasınız; vasıfları iyi olmayan ürünlerin fahiş fiyatla TMO'ya 
satıldığı, Ofisin yaptığı sözleşmelerle uymadığı, hastalıklı ürünlerin iç piyasaya sürüldüğü, silola
rın kira bedellerinin alınmadığı, farklı faturalara ödeme yapıldığı gibi haberlere kulak tıkamak zo
rundasınız. Sonra da, Komisyon olarak bu raporları "imzalayalım" demek durumunda, tamamının 
altına bizim gibi imza koyamazsınız, eğer bunları düşünüyorsanız. Biz bunu yaptık. Benim devlet 
anlayışım, siyasî terbiyem, buna çekimser şerhi koymadan imzalamayı düşündürmedi. Bu raporun 
altına, katılmadığımız yönleri olması bakımından, gönül rahatlığıyla imza koymadık, bir çekimser 
şerhi koyduk. 

Değerli milletvekilleri, Komisyon tarafından incelenen diğer konularda yeterli inceleme yapı
lamamış, kâğıt üzerindeki mevcut bilgiler, verilen raporlar yeterli addedilerek derpiş edilmiştir. 
Komisyon raporuna bu noktadan da muhalefet şerhi koyduk. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Alicengiz oyunlarıyla Türk çiftçisinden esirgenen para, yani, 2-3 
milyon ton buğday ithal edilmesine sebep olan olay, maalesef, hepimiz için sıkıntı verici boyutta
dır. Biraz evvel konuşan sözcü arkadaşım ifade ettiler; ben yerimden ikaz edince, sağ olsunlar, onu 
da dile getirdiler, buğday için yüzde 157, buğday çiftçisine verilen zam. Toprak Mahsulleri Ofisi, 
elinde yeterli kaynak olmadığı gerekçesiyle mal alımını durdurduğu için, Türk çiftçisi, elindeki 
buğdayı 18-19 bin liraya satamadı; 22 bin lira, 19 bin lira fiyat verilmişti; 22 bin lira en iyi buğda
ya, 22 700 lira aylık gecikme farkları da olmak üzere fiyat verilmişti, 14-15 bin liraya gitti. Sonra, 
Sayın Hükümet bir tedbir almak istedi; Sayın Başbakan bir beyanatta bulundu, ekmek şu fiyat ola
cak, böyle satacaksınız... Ama, mızrak çuvala sığmadı. Bu arada da, ne gariptir ki, hemen çavdar 
mahmuzu yüzdesini düşünerek, gemilerin üstündeki malları ithal ettik. Yani ne yaptık biliyor mu
sunuz; buğday çiftçisine, kendi çiftçimize, Türk insanına vermediğimiz parayı, Arjantinliye, Ame
rikalıya verdik; bunu söylemek istiyorum. Pancar çiftçisine vermediğiniz, Türk pancar çiftçisine 
vermediğiniz parayı, işte, yabancı ülkelerin çiftçilerine vermek zorunda kalıyoruz; bunu söylemek 
istiyoruz. Yani, bu Ofisin; bu noktada, düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisi dev bir kuruluş; ama, gerektiği gibi kulla
namıyoruz. Neden mi; öncelikle, ehliyetsiz ve yetkisiz insanlara teslim etmişiz. Piyasayı bilmeyen, 
tarımdan anlamayan, Türkiye'yi ve çiftçiyi düşünmekten ziyade şahsî menfaatlarını önplana çıka
ran insanlarla çalışmak zorunda değiliz. Siyasetçileri tamamıyla Ofisin içine sokmuşuz. Alınan ka
rarların ve uygulanan politikaların siyasetçilerin istek ve önerileri doğrultusunda olması için çaba 
göstermiş, hizmet vermelerini sağlamışız. Bu yapılanmanın mutlaka düzeltilmesi lazımdır. Sonun
da bu gibi kötü tablolarla her zaman karşı karşıya kalabiliriz. Son yıllardaki hükümetler, Toprak 
Mahsulleri Ofisini devreden çıkardılar, atıl duruma getirdiler. 

Yüce Meclis kürsüsünden, şu andaki Hükümete birkaç soru sormak istiyorum. Toprak Mah
sulleri Ofisinin sahip olduğu teknik yatırımlar, ekipman ve milyonlarca tonluk silolar şu anda han
gi amaçla kullanılmaktadır? Ofis alım yapmamakta; çiftçinin, tüccarın eline terk edilmesine seyir
ci kalmakta iken, bu teknik araç ve gereçler kimler tarafından kullanılmaktadır? Kimlere, hangi be
dellerle kiralanmıştır; yoksa, boş bırakılıp kurum zarar mı ettirilmektedir? Bu açıdan bakıldığında, 
devletin zararı ne kadardır? Bu zarar kimden sorulacaktır? Devreden çıkarılan, atıl bir KİT haline 
getirilen Toprak Mahsulleri Ofisinin acizliğinden kimler kazançlı çıkmıştır, esas sorun burası. Çift
çimizin uğradığı zarar nasıl tazmin edilecektir? Malı para etmeyen çiftçinin gönlünü alıp, tekrar o 
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ziraatları yapmaya nasıl teşvik edeceksiniz? Bunları sormak istiyorum Hükümetimizin kıymetli 
üyelerine. ' . 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ülkemizde buğday fiyatlarını dalgalanmalardan ko
rumak için kurulmuş olan, çiftçinin zarar görmesine engel olmakla görevli Toprak Mahsulleri Ofi
si, maalesef devredışı bırakılmıştır. Haktan hukuktan bahsederek iktidara gelen bu Sayın Hüküme
tin uygulamaları hayreti şayandır. Toprak Mahsulleri Ofisinin, sadece, düzenleyici alım ve satım
lar yapması, gerektiğinde satış yaparak spekülatif davranışları önlemesi yerine, uyguladığı bak-gör 
politikası, hakikaten esef vericidir. Sorumluların korunması, kollanması, suçsuz gibi gösterilmesi, 
hem politikacıları hem seçmenlerimizi, yani, dolayısıyla bütün Türk Milletini üzmektedir. 

BAŞKAN - 1 dakikanız var efendim. 
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye'nin, güzel ülkemizin, dünyadaki hızlı ve sistemli değişimi 

anlayıp ayak uydurabilecek, atıl değerlere ivme kazandıracak, çeşitli pazarlıklar üzerine kurulma
mış güçlü bir hükümete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bunu söylerken, bu Meclisin bugün 
yaptığı ilk toplantıda yaşanan uygunsuz hareketleri teessüfle karşılıyorum; onun için, bir hadisi şe
rifi hatırlatmak istiyorum: "Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazım." 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akarsu. 
Sayın Hükümet, konuşacak mısınız efendim? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
raporunda, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili, 10 konu ve öneri yer almıştır. Bunlarla alakalı yapı
lan ve yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi arz etmeden önce, bazı milletvekili arkadaş
larımın soruları oldu, onlara cevap arz etmek istiyorum. 

Bugün, Toprak Mahsulleri Ofisinin -Sayın Dumankaya'nın buyurdukları gibi- Yönetim Kuru
lu toplanamamaktadır; Yönetim Kurulunda eksiklik vardır. Ancak, devletin işlerinin yürümesi ba
kımından, 233 sayılı Kanunun Bakanlığımıza verdiği yetkiler muvacehesinde, bakan onayıyla bu 
işler devam etmektedir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Üye, Danıştay kararıyla geri dönmüş, alınmamış. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Geri dönen üye, tahmin 

ediyorum başladı; buna rağmen eksiklik vardır. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Başlamadı Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Başlamadıysa, mutlak 

hukukî bir zorunluluk vardır. O bakımdan, Damştaydan karar almış ve mutlaka başlaması zorunlu
luğu var olan bir kişi, mutlak suretle başlar; onu söylüyorum işte, diyorum ki, hukuken herhangi 
bir engel yoksa, mutlak başlar; değilse, onun için başlatmamışızdır. O bakımdan, size ayrıca da bu 
konuda bilgi arz edebilirim. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, ANAP Milletvekili Sayın Abdullah Akarsu Bey, burada, yine 
konulan saptırmak suretiyle, gerçekten, Türkiye'de politikaya alet edilmemesi gereken tarım gibi 
bir konuda, konuyu kendi çapında, maalesef, yine politikaya alet ettiler. 
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, Bir defa, Türkiye, buğday ithal eden bir ülkedir, uzun yıllardan beri de ithal ediyor; yani, Tür

kiye'de buğday ithalatı, buğday olmadığından değil. Biliyorsunuz, Türkiye'de, uzun yıllardan beri, 
bilhassa süne mücadelesi vardır, süneyle mücadele yapılmaktadır. Süneli buğdaylarda, randıman, 
yani, un randımanı fevkalade düşük olur. O bakımdan, Arjantin'den gelen buğdaylar ikinci kalite
de; ama, Amerika'dan gelen buğdaylar birinci kalitededir. Bizim ithalatçılarımız, Amerika'dan ve 
Arjantin'den, yılda, aşağı yukarı, 1 veya 1,5 milyon ton buğday ithal etmek suretiyle, kendi buğ
daylarımızla paçal ederler; ancak, biz, bunları un olarak ihraç ederiz. Türkiye, bugün, hem makar
na olarak hem un olarak ihracatçı bir ülkedir; yani, bizim, bugün, 18 milyon ton buğdayımız var
dır; Türkiye, buğday noksanlığından, buğdayının olmadığından ithalat yapmıyor. Evet, 1994 yılın
da, Türkiye'de kurak bir yıl yaşanmıştır. Türkiye'de, kuraklıktan dolayı bir buğday noksanlığı var
dır. Ayrıca, o gün, belki, Hükümet buğday taban fiyatını tam açıklayamadığı için yahut da yeteri 
miktarda açıklayamadığı için, Toprak Mahsulleri Ofisine buğday gelmemiştir. O bakımdan, bunu, 
bir noksanlık olarak görmemek lazım. 

ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Beri, sadece, bu yılki uygulamadan bahsettim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Ha, bu yılki uygulamayı 

da ben size söylüyorum. 
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Böyle bir uygulamanın yanlışlığından bahsettim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Şimdi, bakınız, bazı ga

zeteler, Amerikan buğdaylarının veya yurtdışından getirilen buğdayların, çavdar mahmuzu oranı 
tespit edilen orandan fazla olduğu için alınmadığını yazmışlardır; doğru. Gelen buğdaylar, Türki
ye'nin kendi speklerine ve yayımlamış olduğu yönetmeliğe göre Avrupa standartlarının altındadır; 
ama, Türkiye'nin yıllar önce tespit ettiği standartların da üstündedir. 

ABDULLAH AKARSU (Manisa)-Yükselttiniz mi efendim? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Bakın, ben size söylüyo

rum; yükselttiğimi de söyleyeceğim. Bakın, ben, bu mesleğin içerisinden geliyorum. Dolayısıyla, 
yeri geldiği zaman "efendim, Avrupa standartlarına göre meselemizi halletmemiz lazım" diyorsu
nuz; doğrudur. Avrupa standartlarına göre ve dünya standartlarına göre çavdar mahmuzu... Türki
ye'deki araştırma kuruluşlarının tamamı ve bu konuda ihtisas yapmış bütün araştırma kurumlarının 
elemanları toplanmış ve dolayısıyla, konu tekrar incelenmiş ve spekler dünya standartlarına uygu
lanmıştır. Bu sebeple, gelen buğdaylar o speklere göre ithal edilmiştir. Yoksa, efendim, durup du
rurken, filan adamın gemisinin buğdayları içeri girmiyor; öyleyse biz bunu keyfî olarak içeri ala
lım... Onu, hiç kimse içeri alamaz, alması da mümkün değil. 

Ekmek fiyatlarına gelince: Bakınız, Türkiye'de ekmek fiyatları, 1995 yılı kasım ayına kadar, 
12 bin lira ve 12 bin liranın altındadır; ama, o arada yapılan bazı spekülatif hareketler, gazete ha
berleri, birden bire ekmek fiyatlarını yükseltmiştir. O takdirde, hükümetin aldığı bir karar doğrul
tusunda "ekmek fiyatları Türkiye'de 15 bin liradır" denilmiştir. Buna rağmen, üç veya dört vilayet 
hariç diğer vilayetlerimizdeki ekmek fiyatları 10 bin liranın altında olmuştur. Şu gün fiyatıyla, 47 
vilayetimizdeki ekmek fiyatları 15 bin lira ve 15 bin liranın altındadır. Gidip bakınız, İzmir'de 12 
500 liraya, 11 bin liraya ekmek satılıyor. Türkiye'nin 47 vilayetinde böyle, 3 vilayetimizde, fark
lı... İstanbul'un bazı semtlerinde ekmek fiyatları, yine 10 bin lira, 12 bin lira, buna rağmen, bazı 
semtlerinde 20 bin liradır; Ankara'da bazı semtlerde 10 bin, bazı semtlerde 18 bin liradır. Yani, der
neğin tespit ettiği fiyat da 18 bin liradır; ancak, üzülerek şunu ifade etmek istiyorum. Fakir fukara
nın ekmeğiyle uğraşanlar vardır. Fakir fukaranın ekmeğiyle uğraşanlar -üzülürsünüz diye buradan 
açıklamak istemiyorum- ekmek dağıtıcısı olan; ama, bu konuyu istismar eden gruplar vardır. İşte, 
o gruplar, ekmek fiyatını devamlı surette kaşımaktalar, 
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ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Söyleyin Sayın Bakan, biz hiç üzülmeyiz; bildiğiniz bir 

şey varsa, ağzınızda ıslanmasın... 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim efendim. Rica ediyorum... 

ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Çekindiğiniz bir şey mi var? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Ben söylüyorum, siz 
araştırırsanız, o zaman gerçeği ortaya çıkarırsınız. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, DYP ve Refah Hükümetinin iktidara geldiği günden bugüne ka
dar, et ithalatı yapılmamıştır ve hâlâ da yapılmıyor; ama, bizim bilmediğimiz şekilde yapılıyorsa, 
onu söylerseniz, onun da üzerine gideriz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, gerçekten -yetiştirebilirsem biraz sonra maddeler halinde arz edece
ğim- Beslen A.Ş.'ye, 1989 yılında bulaştırılmıştır. Bazı arkadaşlarımız açıkladılar, bir dilekçe ver
dirilmiştir, zor durumda diye. O zaman, bütün zor durumda olan şirketler devlete dilekçe versinler 
ve devlet o şirketleri kurtarsın. İşte, 1989'da öyle yapılmış ve maalesef -maalesef diyorum- devle
tin o şirkete ortak olması sağlanmış; sonra, 26.10.1990 tarihinde, TMO Beslen A.Ş'ye Yüksek Plan
lama Kurulundan karar çıkarılmak suretiyle ortak ettirilmiştir. 

47 bin ton buğday verilmiş. Tabiî vermekle doymuyorlar... Mahkemeye gitmişler, zamanın ba
kanı -şimdi burada yoktur, biraz önce buradaydı- çekingen davranmış, konuyu mahkemeye götür
müştür; ama, mahkemeden -nasıl olmuşsa- karar almışlar ve maalesef, Toprak Mahsulleri Ofisi 
mahkemeyi kaybetmiş. Toprak Mahsulleri Ofisi, şu gün icradadır. Toprak Mahsulleri Ofisini 72 
bin ton buğdaya mahkûm etmişlerdir. Hakikaten fevkalade yanlıştır ve devlet, şu gün itibariyle, 1,8 
trilyon para ödeyecektir. Ama, konunun tekrar mahkemede incelenmesi bakımından, komisyon ra
porunda da ifade edildiği gibi, yeniden iadei mahkeme açılması için çalışmalar devam etmektedir. 
İnşallah, devlet, bu zarardan kurtulur. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Avukatları değiştirin... -

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Efendim, avukatları de
ğiştiririz, başkasını değiştiririz; ama, Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım; ama, maalesef değiş
miyor. 

Komisyonun incelediği bir başka konu, Toprak Mahsulleri Ofisi 2941 sayılı Seferberlik ve Sa
vaş Hali Kanununa göre olağan halde bulundurmakla yükümlü oldukları bir stok vardır. Doğrudur, 
1994 yılında alınamamıştır ve bu stok da yapılamamıştır. Ancak, dünyada genel bir kıtlık da yok
tur. Dolayısıyla bu konu mahkemeye intikal etmiş; ancak, mahkeme beraatla sonuçlanmıştır. 

Yine raporda, Toprak Mahsulleri Ofisinin Ankara Akköprü'deki bir taşınmazını Bahçeliev-
ler'deki bir lojman binasıyla trampa ettiği ve bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisince açılan davanın 
devam ettiği ifade edilmektedir. Dava, daha sonra sonuçlanmış. Bize gelen raporlarda,Toprak Mah
sulleri Ofisinin bu alışverişten dolayı herhangi bir zararının olmadığı tespit edilmiştir. Bunu ayrı
ca arz ediyorum. 

Ancak, yine Antalya, Bandırma ve Mersin bakliyat depolarına ilişkin sözleşmelerin uygulan
ması sırasında Toprak Mahsulleri Ofisinin zarara uğratıldığı, önceki Meclis araştırması komisyo
nunca da ileri sürüldüğü, bu konuda,Ankara Cumhuriyet Savcılığına yapılan şikâyetler üzerine so
ruşturmaların devam ettiği raporda ifade edilmekte ise de, soruşturmalar sonuçlanmış ve Toprak 
Mahsulleri Ofisinin bu konuda herhangi bir zararının bu konuda olmadığı tekrar teyit edilmiştir. 

Ayrıca, bu konuda Bakanlıkça yapılan müfettiş incelemesi şu anda elimizde var; orada da Top
rak Mahsulleri Ofisinin bir zararının olmadığı ifade edilmiştir. Ancak, ben konuşmamın başında 
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şunu söyledim: Mutlaka tarafımızdan -bu araştırma neticesini zaten bekliyorduk; dolayısıyla, ister 
müfettiş raporu olsun isterse başka bir konuda inceleme raporu gelsin- bu konularda yapılmış ve
ya yapılacak olan işler incelettirilmek suretiyle arkadaşlarımıza, milletvekillerimize bu konuda bil
gi verilecektir. 

1995-1996 döneminde, çeltik alımlarına ilişkin kararname olmadığı halde fiyat açıklandığı 
söylendi. Burada, Sayın Evren Bulut çok geniş olarak bu konuyu açıkladılar. Tabiî, taban fiyatları 
Bakanlar Kurulu kararıyla açıklanır; ama, buna rağmen, Bakanlar Kurulunun vermiş olduğu bir 
yetkiye göre, ilgili bakan bir fiyat açıklar, bu taban fiyatı değildir, fiyat açıklamasında bulunmuş
tur; işte, 1995 yılında bu yapılmıştır. 1996 yılında aynı uygulamayı devam ettirmek suretiyle muh
telif boylardaki çeltik fiyatlarını yine açıkladık. Bunun kanunî yönden herhangi bir engelinin olma
dığını bir defa daha ifade etmek istiyorum. 

Derince Liman Silosu yapımına ilişkin olarak sözleşmede yer alan yapım süresinin 28 ay da
ha uzatılması nedeniyle, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarara uğratıldığı iddia edilmiş ise de, bu ko
nuya ilişkin olarak yapımcı LM olarak -girişimci- hakemde açılan davanın sonuçlanmasının bek
lenmesi ve hakemce verilecek karar sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisinin bir zararı ortaya çıkar 
ise, buna göre, elbette dava açılacağı; ancak, zaten, dava bu konuda dava açılmış ve sonuçlanma
mıştır; bunu da arkadaşlarımızın bilgilerine sunmak istiyorum. 

Ayrıca, Ricardo firmasından Özbekistan'a gönderilen buğdayla alakalı, burada gruplar adına 
konuşan bütün arkadaşlarımız, bir sıkıntının olduğunu belirttiler. Aslında, bu incelemeden, bu araş
tırma raporundan daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığının müfettişlerince hazırlanmış bir rapor 
var. Bu raporda, herhangi bir zararın söz konusu olmadığı açıklanmış olmasına rağmen, bu konu
yu yeniden inceletip, milletvekillerimize bilgi sunulacaktır. 

Raporda, Toprak Mahsulleri Ofisinin 1994 yılında çıktığı prinç ihalesini iptal ettiği ve yeni
den çıktığı ihale sonucu Akel firmasından ithal ettiği prinçlerin sözleşmeye aykırı olduğu, bu ne
denle, Akel firmasına ait sözleşmenin de feshedildiği belirtilmekte ve Toprak Mahsulleri Ofisi Yö
netim Kurulu ile ilgili personelin görevlerini yerine getirme konusunda hassasiyet göstermedikleri 
ifade edilmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi, Akel firmasından 2 069 ton malı bonifikasyon uygu
layarak satın aldıktan sonra, sözleşmeyi feshetmiştir ve yaklaşık olarak 155 milyon dolar tutarın
daki teminat, irat kaydedilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi,.satın aldığı malları yurt içerisinde sat
mış ve yaklaşık olarak 11 milyar lira tutarında kâr sağlamıştır. Firma, nakde çevrilen teminatın ia
desi ve sözleşmenin haksız olarak feshedildiğinden dolayı -yani, öyle mütalaa ettikleri için- Top
rak Mahsulleri Ofisinin aleyhinde dava açmış; ancak, dava, Toprak Mahsulleri Ofisinin lehine so
nuçlanmıştır ve şu anda, dosya, Yargıtayın incelemesindedir. Ben, bunları özet olarak arz ettim. 

Dediğim gibi, araştırma raporu şu anda elimizde; konu, daha detaylı olarak incelettirilecektir. 

Tüm arkadaşlara, komisyonda çalışan üye arkadaşlarımıza bu yorucu çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyor ve Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sağ olun.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, ileri sür

müş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, Sayın Evren Bulut'un, çeltik fiyatları ve çeltik alımları hak

kında ileri sürmüş olduğu görüşten ayrı bir görüş atfetmesi nedeniyle söz istemişlerdir. 

- 3 3 4 -



T.B.M.M. B : 66 1 1 . 3 .1997 O : 2 
Sayın Dumankaya, size 3 dakika süre veriyorum; buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 3 dakika mı?.. 
BAŞKAN - Tabiî, o kadar. 

Aslında, Sayın Evren Bulut, burada, gereksiz yere birtakım isimler zikrettiler -bizim arkadaş
lar çıkınca hep böyle yapıyorlar-o zaman da sataşmadan dolayı söz istediler. 

Sataşma konusuyla bağlı olarak; buyurun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; DYP sözcüsü 
değerli dostum Evren Bulut, burada, benim verdiğim önergenin bir katresini ele alıp, konuşmasını 
sürdürdü. 

Benim verdiğim önergede yolsuzluk vardı, usulsüzlük vardı, ihaleye fesat karıştırma vardı, on
ları elinin bir kenarıyla itti; çünkü, kendi döneminde yapıldığı için onlara hiçbir şey söylemedi; 
ama, çeltikçilerle ilgili konuya değindi; benim çeltiği tanımadığımı söyledi. 

Sayın Bulut bilir ki, ben, araştırma önergesi verdiğim zaman, arkasına beş altı tane klasör dos
ya ilave ederim ve iyi araştırma yaparım. Türkiye'yi adım adım gezen bir milletvekiliyim, öyle, sa
hillerde değil, dağlarda taşlarda gezen bir milletvekiliyim. 

Sayın Evren Bulut, eğer, Erzurum'a gitmiş olsaydı, Şenkaya'ya gitmiş olsaydı, o lop et ithali 
nedeniyle benim oradaki besicimin çektiği sıkıntıyı görürdü, ona yaptığı eziyeti görürdü, hay yan
larının ahırlarında kaldığını görürdü. 

Benim arkadaşım, Erzurum'un diğer ilçelerine gitmiş.olsaydı -orada, pancar üreticilerine çok 
düşük fiyat vermeleri nedeniyle yeterli şeker üretilememiş, fabrika yarı kapasiteyle çalışmıştır- be
nim çiftçime vereceği parayı, elin gâvuruna hem de. hastalıklı şekere verdiğini görürdü. 

Yine, Sayın Evren Bulut, eğer, buğday üreticilerine Öyle düşük fiyat vermeseydi, gübreye zam 
yapmasaydı üretici bu duruma düşmezdi. Benim çiftçime vereceği parayı elin gâvuruna vermekle, 
o rantiyeci denilen adamların, hastalıklı buğdayını benim milletime, fakirime fukarama yedirdiği
ni görürdü. Rica ederim, siz Koalisyon Hükümeti olarak çiftçiyle nasıl konuşursunuz! 

Bakınız, biliyorsunuz, ben belgelerle konuşurum. Bakınız, Türkiye'yi ne hale getirdiniz... 
Şimdi, Yüksek Denetleme Kurulunun, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili raporundan okuyo

rum. İnceleme dönemi: Ekim 1995. Buğday stoku 177 938 ton. Pirinç 54 bin ton, un 2 693 ton, oluk 
bulgur stoku ise bulunmamaktadır. Bu stoklar, seferberlik ve savaş hali... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya, süreniz doldu. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) -...stoklarından, sadece Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacına da

hi yeterli bulunmamaktadır. 
BAŞKAN - Cevap verdiniz efendim, teşekkür ederim. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, süreniz bitti efendim, lütfen... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Kardeşim... 

BAŞKAN - Efendim, ben kardeşiniz filan değilim, süreniz bitti diyorum, lütfen... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, her zaman böyle yapıyorsunuz. 

BAŞKAN - Hayır efendim, süreniz bitti. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şunu belirtmek istiyorum ki... 
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BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen iner misiniz...Rica ediyorum... Bakın, söz istediniz, ver

dim... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Süre verir misiniz. 

BAŞKAN - Hayır, vermiyorum, lütfen yerinize oturur musunuz. 

Sataşma konunuzu açıkladınız, başka konuya girdiniz. Rica ediyorum, Sayın Dumankaya... 

SABRİ ERGÜL (İzmir) — Sayın Başkan, bir izin ver de saygılarını sunsun. 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - 5 dakika daha... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bakın, rica ediyorum... Bizi zor durumda bırakıyorsunuz. 

•HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Lütfen Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Hayır, vermiyorum efendim, rica ediyorum. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - İnmiyorum o zaman. 

BAŞKAN - O zaman dikilip durun orada bakalım. 

Sayın Dumankaya, rica ediyorum... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, kavga edecek değilim. 

SABRİ ERGÜL (İzmir) - Bir izin ver de saygılarını sunsun. 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum; burayı oyun yerine çevirmeyin. 

ALİ COŞKUN (İstanbul) - Ayıp ayıp! 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) . - • • • • 

EVREN BULUT (Edirne) - Sayın Başkan, bu görüşülen rapor, Ahmet Özgüneş'in dönemine 
ait yolsuzluklarla ilgili. 

BAŞKAN - Anlamadım efendim? 

EVREN BULUT (Edirne) - Bu görüştüğümüz rapor, 17 ve 18 inci Dönemin sonlarında Ah
met Özgüneş'in, yolsuzluklarıyla dolu. Ne konuşuyor Sayın Dumankaya?! 

BAŞKAN - Bana niye soruyorsunuz, kendisine sorun efendim. 

Sayın milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisi... 

EVREN BULUT (Edirne) - Bu Meclis, 33 trilyonluk yolsuzluğa hesap çıkarmamışsa kimin 
günahı?! 

BAŞKAN - Efendim, bana ne... Kürsüde... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, ben önergemi Verirken, tarih koymadım, 
müruruzaman koymadım. Bunun için, onları çıkarmadıysa suçlu odur. 

BAŞKAN - Efendim, zaten, Sayın Bakan biraz önce açıkladılar; 1989 yılında, Beslen Firma
sı usulsüz olarak buraya kaydı ortak edilmiş ve devlet aleyhine 73 bin ton haksız kazanç var ve 8 
trilyon lira para ödenecek, değil mi; Sayın Bakan öyle dedi... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben önergeme müruruzaman koymadım, sınır koyma
dım. Hangi döneme girerse girsin araştırsınlar... 

BAŞKAN - Tamam efendim... 
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V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 

ARAŞTIRMASI (Devam) 
A) GÖRÜŞMELER (Devam) • • 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel Müdürlüğündeki 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu Raporu (S. Sayısı : 154) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük 
ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirtmek amacıyla kurulan (10/6) 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, ikinci rapora geçiyoruz. 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusun
da alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi ve (10/7) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 174) (1) 

BAŞKAN - İkinci sırada yer alan, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının hu- . 
dutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi üzerine kurulan (10/7) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 

Daha önce yaptığımız uygulamalara göre, önce önerge sahibine, daha sonra, Komisyona, Hü
kümete, gruplara ve şahısları adına da 2 milletvekiline söz vereceğim. 

Komisyon, Hükümet ve grupların konuşma süreleri 20'şer dakika, milletvekillerinin ve öner
ge sahibinin konuşma süreleriyse 10'ar dakikadır. 

Komisyonun raporu 174 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştı. 

Rapor üzerinde söz isteyen milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Gruplar adına; CHP Gru
bu adına Sayın Yılmaz Ateş, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ccmalettin Lafçı, DSP Grubu adına 
Sayın Ali Ilıksoy, ANAP Grubu adına Sayın Ahmet Alkan, DYP Grubu adına Sayın Yusuf Baha
dır. 

Önerge sahibi Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hudutların güvenliğiy
le ilgili olarak vermiş olduğumuz araştırma önergesi heyetinizce kabul edilmiş ve bir komisyon ku
rulmuştu. Komisyona seçilen arkadaşlarımız çalışmalarını, bitirdiler ve bir raporla karşımıza geldi
ler. Bugün, o raporu değerlendirmek ihtiyacıyla, değerlendirmek niyetiyle huzurlarınızda bulunu- . 
yorum. Önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu araştırmanın hedefini, verdiğimiz önergenin gerekçe
sinde açıklamıştık. Ülkemiz, terörle ve uluslararası platformda, karşımıza, sık sık, değişik niyetler
le çıkarılan kaçakçılık olaylarıyla karşı karşıyadır. Her ikisi de, uluslararası platformda ülkemizin 
itibarını zedeleyici etkiler ortaya koymaktadır. 

(/) 174 S.,Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tabiî, terörün önemini ayrıca vurgulamaya ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Özellikle bu öner

geyi verdiğimiz günlerde, evlatlarımız bu terör uğruna ölüyor, ülkemizin bir bölgesi bu terör dola
yısıyla yaşanılması zor şartlar içerisine girmiş bulunuyordu. 

Terörün getirdiği sıkıntıyı ortadan kaldırabilmek için, elbette ki değişik çalışmalara ihtiyaç 
vardır; ama, bunların en önemlilerinden birisi de, hudutların güvenliğinin sürdürülmesi, dışarıdan, 
ülke içerisine rahatça giriş çıkışların önlenmesi gereğiydi. 

Kaçakçılık konusunda da aynı şeyi söylemek mümkündür. Belki onda en önemli husus, hudut
ların giriş çıkışının emniyetinin sağlanmasıdır. 

Heyetiniz de, bizim bu amaçlarla verdiğimiz önergeyi uygun gördüler ki, bu komisyonun ku
rulması, araştırmanın gerçekleşmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımızın getirdiği raporu incelediğimiz zaman görüyoruz ki, bizim taleplerimizin 
haklılığı bir kere değil, belki bin kere ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu raporu hazırlamak için gay
ret sarf eden, raporun oluşması için çalışmalarını sürdüren komisyon üyesi arkadaşlarıma, özellik
le ortaya koydukları bu sonuç dolayısıyla teşekkür etmek istiyorum. İnşallah, bundan sonrasında 
da, raporun koyduğu gerçekler istikametinde, eksiklerin tamamlanması, yanlışların düzeltilmesi 
imkânı ortaya çıkar ve böylece asıl hedeflenmiş olan amaçlara doğru varabiliriz. 

Raporun detayı üzerine fazla girmeden, önplanda söylenecek bir husus var. Raporla ilgili mad
deler tek tek incelendiği zaman, engeller nelerdir ortaya konulduğu zaman görülmektedir ki, birta
kım teknik malzemelere ihtiyaç vardır, birtakım yeni yapılanmalara ihtiyaç vardır. Bunların hepsi 
de pahalı şeylerdir, satın alma gücümüzü zorlamaktadır. Bu vesileyle, bir kere daha ifade etmek is
tiyorum ki, bu konu, bizim, öteden beri savunageldiğimiz yerli sanayinin geliştirilmesine, özellik
le de, yerli savunma sanayiinin geliştirilmesine bir kere daha ihtiyaç olduğunu, büyük bir zaruret 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bunları ifade ile önergemizin görüşüldüğü günlerde kullandığım bir ifadeyi bir kere daha tek
rarlamak istiyorum. Bugün, denetleme fonksiyonu görüyoruz. Bu rapor, denetleme fonksiyonların
dan birisidir. Denetlemenin, esas itibariyle iki amacı vardır. Birincisi, yürütmenin hatalarını, kusur: 

larını araştırıp ortaya koymak, onların düzeltilmesine çalışmak. İkincisi ise, insanimizin mutlulu
ğuna katkıda bulunacak, gelişmeyi, kalkınmayı sağlayacak araştırmaları ortaya koymaktır. O gün -
özellikle kendi önergelerimi ifade ederek- verdiğimiz önergelerin ikinci hedefe matuf olduğunu 
söylemiştim. Bugün, bu amaca yönelik çalışmalardan birisi daha gerçekleşmiş oluyor. İnşallah, bu 
önergenin hedefinde gösterilen sonuçlara erersek, insanımızın mutluluğuna mutluluk katma imkâ
nını bulmuş olacağız. 

Rapordaki şu ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyorum: "Komisyonumuz, bu gezi ve incele
melerinde, hudut güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerimizin, erinden en yüksek rütbeli
sine kadar, büyük bir vatan sevgisi, görev aşkı ve yüksek moralle, gece gündüz demeden hudut gü
venliğini başarılı şekilde sağlamaya çalıştıklarını memnuniyetle görmüş; ancak, bugün, hudut gü
venliğinin, genelde, insan gücüyle sağlanmaya çalışıldığını, yalnız, bazı eksiklikler nedeniyle de 
arzu edilen seviyede sağlanamadığını tespit etmiş, bütün bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda, 
bu konuda aşağıda sıralanan ilave tedbirlerin alınması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır." 

Biraz evvel, bunu," topluca ifade etmeye çalıştım; esas hedefimiz de buydu; eksikleri tespit et
mek, tamamlanma' :•> için gayretler içerisinde bulunmaktı. 

Raporda tespit edilen sorunlar ve tedbirler konusuna gelince: Herkesin bildiği gibi, Kuzey 
Irak'ta bir otorite boşluğu meydana gelmiştir ve burası, âdeta, terör örgütü için silah deposu ve si
lah pazarı haline çevrilmiştir. Bu terör örgütü, zaman zaman da sınırımızı geçerek, ülkemizde kan-
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lı eylemler gerçekleştirmekte ve bu bölgede, oldukça olumsuz olaylara sebep olmaktadır. Bunu ön
lemenin en önemli etkenlerinden birisi, etkin dış politikayı oluşturmaktır; Kuzey Irak'taki otorite 
boşluğuna da, böylece çare bulunmuş olacaktır. 

İkinci husus, fizikî güvenlik sisteminin kurulamamış olması veya daha doğrusu yeterli seviye
de kurulamamış olmasıdır. Özellikle İran, Irak ve diğer komşu ülkelerle müşterek sınırımızda, hiç
bir fizikî emniyet tedbiri bulunmamaktadır. Bu husus, raporda, güzel bir şekilde tespit edilmiş, ih
tiyaçlar ortaya konulmuştur; bunlar giderilmeye çalışılacaktır. 

Terörle mücadelenin en önemli unsurlarından birinin hudut güvenliği olduğu, bizim gerekçe
mize uygun olarak, raporda bir kere daha teyit edilmiştir. Bu manada, arazi yapısı, örgüt kampla
rının yakınlığı ve diğer özellikler nedeniyle, öncelikle, Hatay, Şırnak ve Hakkâri il hudutlarında fi
zik güvenlik sisteminin acilen kurulmasına ihtiyaç olduğu ortaya konulmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, 1 dakikanız var efendim. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Diğer hususları -raporla ortaya konulmuş- arkadaşlarımızın çalışmalarıyla ortaya koydukları 
sonuçları sıralayacak olursak; karakollar, hem sayı itibariyle hem de yapı itibariyle yeterli değildir, 
özellikle de yapılış yerleri itibariyle uygunsuzdur; bu, çok önemli bir tespittir. Bölgede, hem mes
lekî olarak hem de asker olarak bulunmuş bir arkadaşınız olmam dolayısıyla ifade ediyorum ki, ka
rakolların yerleşimi sadece kaçakçılık mücadelesi içindir; halbuki, terörle mücadele, daha başka 
yerleşim tarzlarını gerektirmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz Sayın Ünaldı. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bütün bunların yanında, ferdî, insanî gücün takviyecisi olarak, gündüz gözetlemeyi, gece de 
görüş alanlarını artıracak birtakım teknik aletleri satın almayı gerektirmektedir. 

Bütün maddeleri, tabiî, bu süre içerisinde sıralamak mümkün değil; özetlemeye çalıştım. Gü
zel bir rapor tanzim edilmiş ve ülkemize faydalı olacak sonuçlar ortaya konulmuştur. Bu çalışma
yı gerçekleştiren arkadaşlara bir kere daha teşekkürle, bu raporun, hem bilgi bakımından hem de 
uygulama bakımından ülkemize yararlı olmasını^ insanımıza mutluluk vesilesi olmasını diliyor; he
pinizi, tekrar saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Yılmaz Ateş; buyurun efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Ateş, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA YILMAZ ATEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şah
sım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konu
sunda vermiş oldukları Meclis araştırması önergelerinden dolayı, bu arkadaşlarımızı bir kez daha 
kutluyorum. Görev yapan Komisyonun Başkanı ve üyelerini kutluyorum; çok güzel bir çalışma ya
pıldı. Bu vesileyle, ülkemizin, içinde bulunduğu bu olumsuz koşulların en temel kaynağını oluştu
ran sınırlarımızın güvenliği konusu üzerinde, Yüce Meclisin ve Türkiye kamuoyunun bir kez daha 
durmuş olmasını da takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. ı 
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Sayın milletvekilleri, bugün, ülkemizin içinde bulunduğu en temel sorunların başında, terör ve 

Türkiye'nin birliğini bütünlüğünü, demokratik, laik düzeni tehdit eden gelişmeler gelmektedir. 
Bunların da kaynağını, sınırlarımızdaki gelişmeler yakından ilgilendiriyor. 

Türkiye'nin gerek kara ve gerekse deniz sınırlarına baktğımız zaman, kara sınırlarımızın bir 
kısmının güvenliğini Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bir kısmının güvenliğini Jandarma Genel 
Komutanlığımız, sahil ve karasularımızın güvenliğini de Sahil Güvenlik Komutanlığımız sağla
maktadır. 

Komisyon raporunda da çok detaylı bir şekilde dile getirildiği gibi, maalesef, bu kadar çok 
önemli bir sorunla ilgili olarak bugüne kadar yapılan hazırlık çalışmalarının, alınan önlemlerin pek 
yeterli olmadığını görmekteyiz. 

Bu sınır güvenliğinde, paranın ve teknolojinin çok önemli rolü olduğunu biliyoruz; çok paha
lı araç ve gereçlerle bu sınırlarımızın güvenliğinin sağlanabileceğini görüyoruz. Ama, rapor ince
lendiği zaman, örneğin, Hatay'ın Suriye kısmında kalan bölümlerde 67 karakolun sadece 25'indc 
telefon olduğu görülecektir. 

Yine, teröristleri, silah kaçakçılarını, uyuşturucu kaçakçılarını engellemek amacıyla yıllar ön
cesi oluşturulan mayınlı sahalar -bırakın teröristleri, kaçakçıları, uyuşturucu kaçakçılarını engele-
yeci, önleyeci bir tedbir olarak yer almasını- maalesef öyle bir hale gelmiş ki, buralar, güvenlik 
güçlerimiz için bir engel teşkil etmiş, ama, yasadışı eylemlere giren kişilere de kolaylık sağlamış
tır. • ' . | 

Yine, 34 kilometrelik bir mayın tarlasının anahtarının bulunamaması, teröristlerin, kaçakçıla
rın buraları zamanla, kendileri için açtıkları bir yol, bir güzergâh haline getirmiş olmaları dolayı
sıyla, bu güzergâhları çok rahat kullanmalarından ötürü, buralara, maalesef güvenlik güçlerimiz 
girememiş ve buralar, güvenlik güçlerimiz için caydırıcı bir fonksiyon almış; ama, yasadışı eylem
lerde bulunanlar için de çok rahat, elini kolunu sallayabilecek konuma girmiştir. 

Yine, sadece Urfa bölgesinde 140 dönümlük bir arazinin mayınlanmasının köylülerimizi 
mağdur ettiğini ve buraların, yasadışı eylemlere katılanlar için özendirici, imrendirici, hatta güven
li bir bölge olduğunu komisyon tespit etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, her ulus için kendi ülke bütünlüğünü koruyabilmesinin en temel taşların
dan biri, elbette ki önce kendi sınırını güvenli hale getirmektir; her ülke, kendi topraklarını koru
yabilmek durumundadır; ama, Türkiye'nin içinde bulunduğu uluslararası alan, coğrafik yapısı, ma
alesef Türkiye'nin diğer uluslara göre, diğer devletlere göre çok daha ciddî önlemler almasını ge
rektirmektedir. Bildiğiniz gibi, Türkiye, dünya uyuşturucu trafiğinin seyrettiği bu yerleşim alanın
da, çok kilit bir noktada yer almaktadır. Yine, Türkiye'de, halen de etkinliğini gösteren bu kaçak
çılık olayı, bir sanayi dalı haline geldi; Türkiye'deki kayıp ekonominin veya kayıtdışı ekonominin 
en temel unsurlarından biri haline geldi. 

Sevgili arkadaşlar, yine, Türkiye'de bir deney ısrarla tartışılmaktadır. Türkiye özellikle, 1989 
yılında meydana gelen gelişmelerden sonra, köktendinci, kökten ırkçı gibi yapılanmaların, yükse
len değer olarak kabul edildiği bazı dünya bölgelerinin tam merkezinde yer almaktadır. 

Şimdi, komşularımıza baktığımız zaman, özellikle doğu, güneydoğu ve kuzeydoğu ülkelerine 
baktığımız zaman, burada, demokrasiyle yönetilen tek ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz. Tür
kiye, demokrasinin en temel kurumu olan laiklikle, Müslümanlığı bir arada yaşatabilmektedir; yi
ne, çeşitli mezheplere ilişkin inanç gruplarını bir arada, barış içerisinde barındırabilmektedir; ama, 
komşu ülkelerimize baktığımız zaman, bu ülkelerin, maalesef, bunu gerçekleştiremedikleri gibi, to
taliter bir yönetim şekliyle yönetildiklerini görüyoruz. Özellikle, dünya teknoloji sanayiindeki ge-
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üşmeler, bu ülkelerin bırakın sınırlarını, içeride yaşayan vatandaşlarının bilinçlenmelerini de zor
lamaktadır; diktatör yönetimlere karşı, halkın kendi kendini idare etme bilincinin de gelişmesine 
katkı koyduğunu görmekteyiz. ~ 

Bu gelişmelerden rahatsız olan totaliter yönetimlerle yönetilen ülkeler, bırakın demokrasiye 
kapılarını açmayı, kendi çağdışı yönetim anlayışlarını da, Türkiye'ye ithal etmenin uğraşı içerisine 
girmişlerdir. Şimdi, bir bakıyoruz, bir komşu ülkemizde, terörist kampları oluşturulmakta; hiçbir 
uluslararası hukuka sığmayacak, hiçbir anlayışta anlamını bulmayan, yerini bulmayan bir başka ül
kenin içişlerine karışmayı kendilerinin birinci görevi saymaktadırlar. Yine, Türkiye'yle olan sorun
larını barışçıl yöntemlerle masa başında oturup konuşmak, çözmek yerine, terörizmi besleyerek, bu 
ülkelerin, Türkiye'yle var olan veya görmek istedikleri sorunlarını çözmeye kalktıklarını görüyo
ruz. • ' ' ' , - ' 

Sayın milletvekilleri, şimdi böyle, olunca, maalesef, sınırlarımızda yeterli güvenlik önlemleri
nin de alınmamış olmasından kaynaklanarak, bu sınırlarımız ve komşularımızın âdeta terörist eği
ten, Türkiye'ye terörist ihraç eden, Türkiye'nin de onları ithal eden bir mekanizmaya dönüştüğünü 
görüyoruz. Burada, komşu ülkelerimiz, maalesef, bu çağdışı yönetimlerini gerçekleştirebilmek 
için, Türkiye'ye de ihraç edebilmek için, Türkiye'nin içerisinde -bırakın sınırlarımızdan terörist 
göndermeyi- kendi diplomatları kanalıyla Türkiye'deki terörizmi beslediklerini görüyoruz. 

Geçen yıl, 1996 yılı bütçesi görüşülürken, zamanın Dışişleri Bakanına bir soru yöneltmiştim; 
"gazeteci yazar Sayın Çetin Emeç ile Turan Dursun cinayetlerinde, bir komşu ülkemiz olan İran'ın 
rolünün olduğu söylenildiği, bu konuda bakanlık olarak ne yaptıklarını" sormuştum. Sayın millet
vekilleri, Sayın Bakan verdiği yanıtta bakın ne diyor: "Bu konuda İranlı yetkililerle görüş alışveri
şinde bulunmayı öngörmüştük. Bundan amacımız, konuyu, komşuluk ve siyasî nezaket çerçevesin
de İran tarafıyla birlikte ele almak ve tatminkâr; ancak, uluslararası hukuka uygun ve ileride ben
zer iddiaların ortaya atılmasına imkân vermeyecek bir biçimde sonuçlandırmaktı. Gerçekten, Tah-
ran'da yapılan görüşmede Büyükelçi Ali Tuygan, söz konusu dosya hakkındaki ilk bilgileri, İranlı 
karşıtına iletmiş ve konuya ilişkin olarak adı geçen dört İranlı diplomatın, artık, Türkiye'de daha 
fazla görev yapmayacaklarını izah ve bunların, İran Hükümetinin kendi kararlarıyla kısa bir süre 
içerisinde geri alınmasını talep etmiştir. Bizim bu tutumumuza karşılık İran yetkilileri, ön almak 
maksadıyla, konuyu, kamuoyuna vebasına yansıtmayı ve İran'daki bazı resmî görevlilerimize yö
nelik asılsız suçlamalarda bulunmayı tercih etmişlerdir; bu iddiaları kesinlikle reddettik. 

İran'ın bu tavrı, her türlü diplomasî ve nezaket kurallarını gözardı eden ve aynı zamanda, iyi-
niyetimizi de karşılıksız bırakan bir gelişme olmuştur. İran makamları tarafından ileri sürülen iddi
aların gerçekdışı olduğu bilinmekle birlikte, diplomatlarımızın, güvenlik nedeniyle, bir an önce 
merkeze alınmaları kararlaştırılmıştır. 

Öte yandan, İran'ın Türkiye'deki görevlilerini geri çekmesi amacıyla gerekli tedbirleri alması 
sağlanmıştır" deniliyor ve daha sonraki günlerde ülkemize gelen İran Dışişleri Bakanı ile de bu ko
nuyu değerlendirdiklerini, görüştüklerini iletmişti. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, bu konuyu, Türkiye'ye terörist ihraç eden tek ülkenin Suriye ol
madığını, İran gibi komşu ülkelerimizden de bu konuda terörizmin destek gördüğünü biz ileri sür
düğümüzde; ama, maalesef, bazı siyasî partilerimiz, "siz, komşularımızla, siz, din kardeşi olan ül
kelerle neden komşuluk ilişkilerinin, iyi ilişkilerin gelişmesini istemiyorsunuz" şeklinde iddialar 
ortaya koymuşlardı. 

Ben, Komisyon Başkanımıza ve diğer üye arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Bu konu
da, maalesef, İran'ın da, Türkiye'ye, yalnız, kendi rejimini ihraç etmek isteyen bir ülke değil, aynı 
zamanda PKK'ya da destek verdiğine, bakın, komisyon raporunda nasıl yer verilmiş: 
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"Ülkemiz ile iran'ın müşterek hududunun güvenliğinin sağlanması için 15 Eylül 1992 tarihin

de Tahran'da imzalanmış olan mutabakat zaptının 3 üncü maddesi gereğince başta Van ve Ağrı Va
lileri olmak üzere sınır il valileri ile İran yetkilileri arasında üç ayda bir toplantı yapıldığı, bu top
lantılarda üçüncü ülke vatandaşlarının sınırdan kanunsuz geçişlerine mani olunması ve PKK örgüt 
mensuplarının ülkemize sızmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması karar altına alındığı 
halde, her iki geçişin de artarak devam ettiği, İran topraklarında PKK kamplarının bulunduğu (Ağ
rı ve Van Valilerince verilen ve ekte sunulan raporlarda kamp yerleri belirtilmiştir) ülkemize giriş 
için sınır bölgesinde bekleyen teröristlerin, yerleri ve sayısı da belirtilerek bildirildiği, bu terörist
lerin, İran tarafından güvenlik güçlerimize ateş ettiği, ülkemize sızarak hudut yoluna mayın döşe
dikleri yazılı ve sözlü olarak bildirildiği halde, buna karşılık verilen cevapta ülkelerinde terörist bu
lunmadığını, barınmasına müsaade etmeyeceklerini ve bildirilmesi halinde aynı zamanda operas
yon yapacaklarını beyan etmişlerse de, gerekli tedbirlerin yeterince alınmadığı, İran sınırından te
rörist girişlerinin devam ettiği..." 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bu konu üzerinde niye önemle duruyoruz: Dost ülkelerin, kardeş 
ülkelerin, rejimi ne olursa olsun, uluslararası ilişkileri belirleyen, o devletlerin karşılıklı çıkarları
dır. Rejimleri değişik de olsa, kendi rejimini bir terörist grup eliyle oraya ihraç etmeye kalkmanın, 
ne dostlukla ne de uluslararası hukukla bağdaşır yanı yoktur; bunun bir benzeri, örneği olamaz. 

Şimdi, ilk defa bir ülkenin diplomatları suçlanıyor ve Meclis araştırması komisyonları rapor
larında bunlar dile getiriliyor. 

Sayın milletvekilleri, sınırlarımızın güvenliği ve sınırlarımızın güvensizliğinden yararlanarak 
ülkemize sızan teröristleri, uyuşturucu kaçakçılarını, sadece fizikî önlemlerle ve teknolojik geliş
melerle önleyemezsiniz, önleyemeyiz. Bu çete gruplarını da, kaçakçı gruplarını da, terörist grupla
rını da caydırıcı en temel güç, siyasal iktidarın tavrıdır, siyasal iktidarın kararlılığıdır. 

Ülkemizde, demokratik rejimin geleneklerinden, nimetlerinden, faziletlerinden yararlanarak, 
birtakım makamlara gelen siyasî seçilmişler, bu demokrasinin erdemini gözardı ederek -Meclis 
araştırması komisyonu raporunda belirtildiği gibi, yine devlet bilgilerine dayanarak- terörizme des
tek veren bir ülkenin temsilcisini, ülkemizde bilimadamlarının, gazetecilerin katledilmesinin arka
sında gölgesi olan bu ülkenin büyükelçisini, eğer, götürür, uluslararası terörist örgütlerin liderleri
nin posterleri altında nutuk attırırlarsa, o terörizm konusunda, o ülkeye ihraç edilen çağdışı rejim
ler konusunda, siyasal iktidarın ciddî bir tavır almadığı ortaya çıkar, caydırıcı bir tavır almadığı or
taya çıkar. Bu, büyük bir talihsizlik olmuştur. 

Elbette ki, bunu yapanları çok fazla uzakta aramaya gerek yok; sadece, sınırdan girerek, sını
ra yakın yerlerdeki çoluk çocuğumuzu katleden katilleri yakalamakla biz bunu çözemeyiz. Böyle
sine cüretkâr bir tavrı, Türkiye'nin Başkenti Ankara'nın göbeğinde sergilemenin, hele hele bu tav
rı sergileyenlerin, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan bazı siyasî parti yöneticileri tarafından 
desteklenmesinin kabul edilir bir tarafı yoktur. 

Ayrıca, bir diğer talihsizlik; bu tip kişilere sahip çıkalım derken, yargının infaz edilir konuma 
düşürülmesinin, etki altına alınmasının da tasvip edilir bir tarafı yoktur. 

Bu ülke, hepimizin. Hiçbirimizin, doğrusu, bizim Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna mensup 
milletvekillerinin iki pasaportu yok. Bu ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde, bütünlüğünü koru
yarak, demokratik ve laik rejimini koruyarak, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, insanlarımızın 
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kalkınmışlığını sağlamak hepimizin görevidir. Bunu, bu araştırma önergesi görüşülürken, biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, o gün de söylemiştik. Sınır güvenliği konusunda, bugüne kadar ih
male varan veya çeşitli nedenlerden dolayı alınamayan önlemlerden ötürü, biz, ne bugünkü siyasal 
iktidarı ne de bir öncekini suçlayamayız... 

BAŞKAN - 1 dakikanız var efendim. 

YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Teşekkür ederim. 

...ama, ülkenin birliğine, bütünlüğüne, demokratik ve laik rejimine yönelik her türlü tehdit, is
ter başkentin göbeğinden gelsin, ister sınır bölgelerimizden gelsin, ister bunun kisvesi, kariyeri si
yasî bir etiket olsun, isterse dağdaki terörist olsun, bunlara topyekûn karşı çıkmak, bizim bu Mec
lis kürsüsünde yaptığımız yeminin gereğidir. , 

Önemli bir tespit yapılmıştır, önemli bir eksiklik giderilmiştir; umuyor ve diliyorum ki, bu ko
nuda, siyasal iktidar da, ilgili kurumlar da, Meclisimiz de, üzerine düşeni yapacaktır. Çok önemli, 
çok temel bir mesele... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ateş, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... 

YILMAZ ATEŞ (Devamla) - Peki... 

BAŞKAN - Hep konu içerisinde kaldınız; sonuna doğru, biraz konudan uzaklaştınız. 

YILMAZ ATEŞ (Devamla) - ...tespit edilmiştir. Bunların giderilmesi konusunda, Yüce Mec
lisin de, Hükümetin de, üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi konusunda, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu olarak yardımcı olacağımızı belirtiyor, Yüce Meclisi, tekrar saygıyla selamlı
yorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ateş. 

Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.20 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.27 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Ünal YAŞAR (Gaziantep) 

• _ @ — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 66 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 
2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusun

da alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi ve (10/7) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 174) (De
vam) 

BAŞKAN - Şimdi, söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cemalettin Lafçı'da. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika. 
RP GRUBU ADINA CEMALETTİN LAFÇI (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; hudut güvenliğinin sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kurulan Meclis araştır
ması komisyonunun raporu üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini beyan etmek üzere söz al
mış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi, Grubum ve şahsım adına, saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönem İkinci Yasama Yılı 26 
Birleşiminde hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge okunmuş, önergeyle ilgili görüşmeler yürü
tülmüş, 401 sayılı Karar ile hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbir
leri araştırmak amacıyla Meclis araştırması yapılmasına ve bir komisyon kurulmasına karar veril
miştir. 

Komisyon, hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştır
mış ve bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda, konuyla ilgili bütün mevzuat taranmış, belgeler incelen
miş, bizzat hudutlarımıza gidilerek yerinde incelemeler yapılmış, aksaklıklar ve öneriler somut bir 
şekilde ortaya konmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, konumu itibariyle üç tarafı denizlerle çevrili, Asya ile Avru
pa arasında jeopolitik önemi haiz bir ülkedir. Böyle olunca da hudut güvenliği de ayrı bir önem ka
zanmaktadır. Konuşmamın başlangıcında da ifade ettiğim gibi, ülkemizin 8 272 kilometrelik bölü
mü sahil şerididir. 

Sahil sınırlarımızın korunmasıyla ilgili 2692 sayılı Kuruluş Yasası gereğince, Sahil Güvenlik 
Komutanlığının araç ve gereçlerinin büyük bir bölümü ekonomik ömrünü tamamlamıştır. 

Oldukça büyük olan bu sorumluluk sahasında, yüzer ve hava unsurlarındaki bot, keşif, kara
kol ve gözetleme faaliyetlerini icra etmesi ve buna bağlı olarak her bir botun, ortalama 295 gün gi-
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bi çok yoğun bir tempoyla denizde bulunarak görev yapmasına rağmen, denizlerimizde yüzde 5,5 
ilâ yüzde 7 gibi oldukça düşük bir oranda etkili olabildiği, kıyı ve karasularımızdan kanunsuz ge
çişlere ve mal getirilip götürülmesine mani olmak maksadıyla, yürütülen faaliyetlere esas teşkil et
mek üzere ihtiyaç duyulan istihbarat bilgilerinin, İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerinden, Emniyet 
Genel Müdürlüğünden, mahallî emniyet makamlarından temin edilebilen muhbirler ve sade vatan
daşlardan sağlanmakta olduğu, yeterli istihbarat elde edememenin sıkıntılarının çekildiği görül
mektedir. 

Bu sınırlarımızda, istihbarat açısından yaşanılan problemler olduğu görülmektedir. Bu prob
lemlerden dolayı, özellikle yaz ayları süresince, yasadışı örgüt elemanlarının ülkemize bu yollar
dan sızdığı; ayrıca, Suriye'de yuvalanan yasadışı terör örgütlerinin, illegal geçişleri için, kara sınır
larımızı olduğu gibi deniz yolunu da kullandığı görülmektedir. 

Kara sınırlarımıza gelince... 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında 
Kanun gereğince, Suriye sınırının 795 kilometrelik, İran sınırının 138 kilometrelik bölümünün Ka
ra Kuvvetleri Komutanlığınca, İran sınınnın 390 kilometrelik ve Suriye sınırının 83 kilometrelik 
bölümü ve 378 kilometre olan İran sınırının tamamının -ki, toplam 851 kilometre- sınır güvenliği 
ve korunmasının, kaçakçılığın hemen takip ve tahkiki görevlerinin, halen, jandarma sınır birlikle
rince sağlandığı; sınır hattı boyunca, sınır fizikî güvenlik sisteminin bütün unsurlarıyla tesis edil
mediği; bölgedeki ulaşım yollarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı; İran ve Irak sınırının 
tamamında, coğrafî yapının ve iklim şartlarının diğer sınır kesimlerine göre daha fazla güçlükler 
arz ettiği; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yürütülmekte olan iç güvenlik ve terörle mü
cadeleye ağırlık verilmesi sonucu, gücün önemli bir bölümünün bu bölgelere ayrılması zorunda ka
lındığı anlaşılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Kuzey Irak'taki otorite boşluğu ve diğer sınır komşusu ülkelerin sınır 
güvenliğine gereken önemi vermedikleri ve komşu ülkeler ile ülkemiz arasındaki kaçakçılığa konu 
ekonomik dengesizlikler sebebiyle, sınır güvenliğinin, arzu edilen düzeyde sağlanamadığı anlaşıl
mıştır. 

2 nci Alay Komutanlığının sorumluluğundaki Hatay-Suriye sınırında 462 adet sınır taşından 
251 adedinin kırık veya yerinin belli olmadığı; Suriye köylülerinin, Türk topraklarına doğru, ziraî 
alanlarını genişlettikleri; teröristlerin, topraklarımıza, Hatay bölgesinde Kürt-Amanos Dağları Le-
lecik Bölgesinden sızdıkları; bu sızmaların engellenebilmesi için buralarda bulunan mevcut kara
kollarının kapasitelerinin artırılmasının gerektiği; mevcut termal kamera ve askarad radarlara ila
ve, hudutta 52 termal kamera, 38 askarad radara ihtiyaç bulunduğu; 25 karakolda telefon olup, di
ğerlerinde olmadığı; bütün hudut karakollarına telefon tahsisinin zarurî olduğu; hudutta fizikî en
gel sisteminin, 38 metre-genişliğinde tel engeller, aydınlatma direkleri, iz tarlası, irtibat hendekle
ri ve çelik kuleleri ihtiva edecek şekilde inşa edilmesinin gerektiği; ayrıca, hat yollarının yapılarak, 
bölgenin, termal kamera, gece görüş cihazları, etkin haber alma cihazlarıyla donatılmasının, kritik 
geçiş bölgesinde hakiki mayın döşenmesinin gerektiği; terörist ve kaçakçıların, siyasî deniz sınırın
dan da ülkeye giriş yaptıkları; deniz sınırının başladığı iskele bölgesinde bir kıyı jandarma gözet
leme karakoluna ihtiyaç duyulduğu; Kaleburnu'na kadar olan kıyı bölgesindeki mevcut gözetleme 
karakollarına ilave olarak, tüm bölgeyi kapsayacak şekilde, bu karakolların Akdeniz Sahil Güven
lik Bölge Komutanlığının botlarıyla koordineli olarak görev yapmasının uygun olacağı; Hatay sı
nırında, 5 ilâ 20 kilometrelik derinlikte, Suriye topraklarında, PKK'nın 20 ayrı kampının olduğu; 
bu kamplarda 1 400-1 600 civarında militanın barındığı ve bu sınırlardan ülkemize sızarak terörist 
eylemlere katıldığı tespit edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, güney sınırlarımızda, Gaziantep ile Suriye arasındaki -61 kilometresi 

- 345 -



T.B.M.M. B : 6 6 11 .3 .1997 0 : 3 
Gaziantep ile Suriye, 110 kilometresi Kilis ile Suriye arasında olan- toplam 171 kilometre uzunlu
ğunda 5 kilometre derinliğindeki sınır hattında da Hatay sınırı ile benzeri durumların söz konusu 
olduğu raporda gösterilmektedir. 

Doğuda Fırat Nehri dahil, batıda Akbez Höyüğü arasında kalan 171 kilometrelik hudut hattın
da 53 adet karakol bulunduğu, yeni standart karakol projesiyle bu sayının 37 adede ineceği, sınırın 
1 inci Hudut Taburunca korunan Martavan Bölgesinin dağlık ve ormanlık olması, derelerin kuzey
den güneye akması sebebiyle dere yataklarının terörist geçişlerine uygun olduğu, Afşin Çayı ile Fı
rat Nehri arasında kalan sahanın ise düz olup kaçakçılık hareketlerine müsait olduğu, dolayısıyla 
kaçakçılığı önleyebilmek için 1 inci Hudut Alayının sorumluluğundaki 171 kilometrelik sınır hat
tında yeterli olmayan aydınlatma, araç ye gereçlerin alınması, modern karakol binalarının inşaı ve 
moderriize edilmesi ve bu sahadaki hudut taşlarının yeni baştan belirlenmesi, iki ülke arasındaki 
hududun yeniden belirlenmesinin zarurî olduğu, yeterli miktarda termal kamera, radar, gece görüş 
cihazları ve projektörlerle donatımının gerektiği; mevcut hudut yollarının ıslahı, kalanlarının yapıl
ması, teröristler tarafından mayınlanmasını önlemek ve olaylarda süratli intikali sağlamak için as
faltlanmasının gerektiği; buralardaki ışıklandırmanın iptidaî olduğu, yeterli olmadığı; ayrıca, hudut 
taburlarınca istifade edilen elektrik trafolarından yörelerdeki köyler de yararlandığından voltaj dü
şümünün yanında çeşitli arızla ve aksaklıklar doğduğu, sınırlardaki aydınlatma ve elektronik cihaz
ların olumsuz yönde etkilendiği; hudut birliklerinin geniş bir alana yayılması sebebiyle lojman ko
nut ihtiyacının olduğu yine raporda belirlenmiştir, 

Ayrıca, 223 kilometrelik Şanhurfa-Suriye sınırında sadece Ceylanpınar İlçesindeki 1 inci Ta
burun sorumluluk sahası olan 72 kilometrede fizikî engel olduğu ve aydınlatma donanımının sağ
lanması sebebiyle kaçak giriş ve çıkışlara karşı daha güvenli olduğu görülmektedir. Yine bu sınır
da 200-400 kilometre genişliğindeki mayınlı alanda, mayınların çok eskiden döşenmiş oİması ve 
bir kısmının da terörist ve kaçakçılarca etkisiz hale getirilerek yollar açılması sebebiyle caydırıcı
lık etkisini kaybettiği; bu alanda, yeni baştan, güvenliği sağlayıcı tedbirler alınması; ayrıca, Şanlı
urfa sınırına, 40 adet daha termal kamera yerleştirilmesinin sağlanması gerektiği, yine, raporumuz
da açıklanmaktadır. , 

Habur'dan Siyahkaya'ysı kadar olan Irak sınırında ise, arazinin sarp Ve engebeli olması sebe
biyle, fizikî güvenlik sisteminin bulunmadığı; bu bölgede bulunan Hezin Çayının, terörist geçişle
rine imkân verecek konumda olduğu belirtilmekte ve bu ve benzerî yerlerde barajlar kurularak ta
biî engeller oluşturulması suretiyle -yaklaşım yerlerinin sularaltında kalmasıyla- terörist geçişleri
nin önlenebileceği tahmin edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu bölgede, güvenlik kuvvetlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda, gerek
li araç - gereç, aydınlatma ve termal kamera gibi unsurlar yerine getirildiğinde, sınır güvenliğimi
zin büyük ölçüde emniyleti sağlanmış olacaktır. 

Ülkemiz ile İran'ın müşterek hududunun güvenliğinin sağlanması için, 15 Eylül 1995 tarihin
de Tahran'da imzalanmış olan mutabakat zaptının 3 üncü maddesi gereğince -başta Van ve Ağrı 
Valisi olmak üzere- İran yetkilileriyle üç ayda bir toplantı yapılmaktadır. Yapılan bu görüşmeler
de, çeşitli ülkelerden gelen insanların sınırdan kanunsuz geçişlerine mâni olmak ve PKK terörist
lerinin ülkemize sızmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldığı halde, şu ana 
kadar, istenilen seviyede bir netice alınabildiğini söylemek mümkün değildir. İki devlet yetkilileri 
de, yapılan bu anlaşmalara gerekli hassasiyeti gösterdikleri takdirde, burada, güvenliğin tam anla
mıyla sağlanabileceğine inancımız tamdır. 

Diğer taraftan, Gürcistan Cumhuriyetiyle 109 kilometrelik hududa sahip Artvin İli sınırların
da da hiçbir fizikî engelin bulunmadığı, birinci hudut hattı yolunun bile olmadığı, termal kamera 

- 346 -



T.B.M.M. B : 6 6 11 .3 .1997 0 : 3 
ihtiyacının bulunduğu görülmektedir. 

Diğer bir hudut sınırımız olan, 80 kilometresi Bulgar, 216 kilometresi Yunan sınırı olmak üze
re toplam 296 kilometrelik sınırda fizikî engel bulunmadığı, Yunanistan'la sınırı Meriç Nehrinin 
çizdiği 12 kilometrelik bir kara sınırının bulunduğu, devriye, pusu ve sabit birliklerle sınırın korun
maya çalışıldığı, aydınlatmanın olmadığı; Karaağaç sınırında ise hudut birliği ve muharip birlikle
rin bulunduğu ve sınırı koruduğu; birinci ve ikinci askerî bölgede vatandaşların arazisi bulunması 
nedeniyle yasadışı geçişlere zemin hazırladığı, Türkiye'ye çeşitli yollardan giren değişik ülke va
tandaşlarının, Avrupa Topluluğu ülkelerine buradan geçebilmelerinde bu yolun ideal olduğu ve bu 
konuda yasadışı şirketlerin oluştuğu, PKK teröristlerinin de bu yolu kullandığı bilinmektedir. 

Yukarıda da açıkladığım gibi, ülkemizin sınırlarını belirleyen Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlı
urfa, Diyarbakır, Şırnak ve Edirne İlleri ile bu illerin Martavan, Akçakale, Habur, Kapıköy, Kapı
kule, Pazarkale ve İpsala kapılarında hudut güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerimizin,. 
gece gündüz demeden, dikkatle görev yaptıkları hepimizin malumudur; ancak, aşağıda belirtece
ğim ilave tedbirlerin de alınması gerektiği kanaatini taşımaktayım. 

Değerli milletvekilleri, alınması zarurî tedbirler şunlardır: Sınırlarımızı tehdit eden dış destek
li terörün çökertilmesi, sınır güvenliği ihlallerinin önlenmesi için, etkili dışpolitika şarttır. Bu ne
denle, komşu olduğumuz ülkelerle diplomatik görüşmeler yapılarak, ülkemize yönelik terör örgüt
lerini barındırmama ve yardım etmeme konusunda ikna edilmeli, bunu yapabilmek için de, söz ko
nusu ülkelere karşı, siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel tedbirler alınmalıdır. İlgili devletlerle gö
rüşerek, Kuzey Irak'taki otorite boşluğuna bir çare aranmalıdır. Türkiye olarak, bizlerin, kesinlik
le, komşu ülkelerle insanî ilişkilerimizin kesilmesine izin vermememiz gereklidir. 

Üzerinde şu anda görüşmekte olduğumuz, hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alın
ması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu raporunun titiz 
bir çalışma neticesinde ortaya çıktığı görülmektedir. Raporda bahse konu plan aksaklık ve alınma
sı gereken önlemler, sınırlarımızın arazi yapısı da göz önünde bulundurularak, somut bir şekilde or
taya konulmuştur. Umut ediyorum ki, 54 üncü Hükümetimiz, her konuda olduğu gibi, raporda ifa
de edilen hudutlarımızın güvenliği konusunda da alınması.gereken tedbirleri alacaktır. Rapor hak
kındaki görüşlerimiz olumlu olup, bu vesileyle, bu raporun hazırlanmasına vesile olan önergeyi ve
ren arkadaşlarımıza ve raporun hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; he
pinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Lafçı. 
Söz sırası, DSP Grubu adına Sayın Ali Ilıksoy'da. 
Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı ve arkadaşları tarafından verilen, hudut güvenliğinin 
araştırılmasına ilişkin önerge Yüce Meclisçe kabul görmüş ve kurulan komisyon Yüce Meclise ra
porunu takdim etmiştir. İşbu rapor üzerinde, Demokratik Sol Partinin görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Komisyon, hudut güvenliği konusunda yaptığı çalışmalara, öncelikle, askerî ve sivil kuruluş
lardan bilgi istemekle başlamış; bilahara, Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, 
Van ve Edirne İlleri ile bu illerin Martavan, Akçakale, Habur, Kapıköy, Kapıkule, Pazarkale, İpsa
la Kapılarında ve sınır bölgelerinde incelemelerde bulunulmuş, yetkililerden gerekli bilgiler alın
mıştır. Hudut güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerimizin erinden en yüksek rütbeli su-
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bayına kadar herkesle görüşme imkânı bulunmuştur. Gördüğümüz tablo sevindiricidir; bütün gü
venlik mensuplarının yüksek bir moralle görev yaptıklarını mahallinde müşahede ettik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili, Asya ile Avrupa 
arasındaki konumu nedeniyle, stratejik bir önemi haizdir. 

Sınır bölgeleri, devletin egemenlik hakkının devam ettiği bölgelerdir. Sınırların güvenliği, bir, 
iki komşu ülke arasında düzenlenen anlaşmalarla; iki, iç hukuk mevzuatında yapılan düzenlemeler
le; üçüncüsü ve daha da önemlisi fizikî güvenlik önlemleriyle sağlanmaktadır. Bunları şu şekilde 
sayabiliriz: Hudut taşı, 4x2 dikenli tel, üçlü tel üstüvane, iz tarlası, aydınlatma sistemi, gözetleme 
kuleleri, hudut hattı yolu, hudut karakolları, nöbetçi mevzileri ve mayın tarlaları. Bu fizikî güven
lik önlemlerinin tamamı bir arada olduğu zaman, tam anlamıyla fizikî güvenlik önleminin alındığı 
söylenebilir. Bu ise, çok pahalı bir önlem biçimidir. 

Komisyonumuz, Hatay İlimizde yaptığı incelemeler sırasında aldığı bilgiler ışığında, bu ilimiz 
ile Suriye arasındaki sınırın çok girintili çıkıntılı olduğu, sınırın büyük bir bölümünün orman ala
nıyla kaplı bulunduğu, Hassa bölgesindeki sınırın ise leçelik denilen kayalıklardan oluştuğu ve sı
nır güvenliğinin sağlanmasında bu durumun olumsuz etkiler yarattığı tespitine varmıştır. 

Ormanlık alanda sınırın belirlenmesi için ağaç kesilmek suretiyle yollar açılmış, hudut belir
lenmiş ve gözetleme imkânı bulunmuştur. Ayrıca, durumu uygun olan yerlerde, yetersiz de olsa, 
birtakım fizikî güvenlik önlemleri alınmıştır; tel engeli gibi, aydınlatma gibi önlemler alınmıştır; 
ancak, bunlar yeterli değildir. Bunların yanı sıra, hâkim yerlere hudut karakolları inşa edilmiştir. 
Güvenlik, daha ziyade, devriye, termal kamera ve askarad radarlarıyla sağlanmaktadır. Teknik ek
siklikten kaynaklanan güvenlik önlemi için, özel yetiştirilmiş güvenlik kuvvetleriyle bölge takviye 
edilmiştir. 

Hatay ile Suriye sınırımızın bir bölümünü de deniz sınırı oluşturmaktadır. Buradaki güvenlik 
önlemi ise, Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hücumbotlarla sağlanmaktadır. Ayrıca, bu 
bölgede deniz gözetleme radarının bulunduğu, keza, içgüvenlikte kullanılan Meydan, Çevlik, Şah-
lankaya ve Kale Karakollarının aynı zamanda deniz hudut güvenliği için kullanıldığı, buna rağmen, 
zaman zaman sızmaların vuku bulduğu; bunun önlenmesi için hücumbot sayısının artırılması ge
rektiği, mevcutlarının yenilenmesi ve deniz hududunda güvenliği sağlamaya yönelik bir birliğin 
oluşturulmasına acilen ihtiyaç bulunduğu bildirilmiştir. 

Bu bölgemizde kara güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak görülen eksiklikler ise, termal 
kamera, askarad radarı yetersizliğidir. Saldırılara dayanaklı yeni karakolların inşa edilmesi ve is
tihbarat faaliyetlerine önem verilmesi, bize, burada özellikle bildirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, Suriye ile öteden beri iki sorunumuz var
dır; bunlardan biri Hatay İli, diğeri ise su sorunudur. Öyle sanıyorum ki, Suriye, bu iki sorunu ilgi 
yaparak, kendi toprakları üzerinde veya denetimi altında bulunan topraklarda ülkemize yönelik te
rör örgütlerine kamp ve diğer olanakları sağlamaktadır. Su sorunu konusunda, daha önce de yapı
lan görüşmeler sırasında varılan mutabakatın üzerinde su almasına rağmen, Suriye, bunu uluslara
rası arenada mütemadiyen karşımıza çıkarmakta ve aleyhimize propaganda yaptığı da bilinmekte
dir; ayrıca, Hatay İlini de haritalarında^ kendi ülkesinde çizmesi, kendi sınırları içerisinde gösterme
si bize karşı olan hasmanc tutumunun işaretidir. 

Yine, Hatay-Suriye sınırına yakın, 5-20 kilometre derinlikte, 20'ye yakın PKK kampının bu
lunduğu ve bu kamplarda 1 000-1 500 militanın barındığı ve bunların zaman zaman ülkemize, ge
rek karadan gerekse denizden sızdıkları ve kanlı eylemler gerçekleştirdikleri hepinizin malumudur. 

Kilis ve Gaziantep İlleriyle Suriye sınırında ise güvenlik, 1 inci Hudut Alay Komutanlığınca 
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sağlanmaktadır. Gaziantep'in 61, Kilis'in 110 kilometrelik bir sınırı mevcuttur. Burada güvenlik, tel 
engeli, tel üstüvane engeli, iz tarlaları, birinci ve ikinci hudut hattı irtibat yolları gözetleme kulele
ri, termal kamera, askarad radarı, mevziler, yetersiz de olsa aydınlatma, hudut karakolları gibi fizi
kî güvenlik önlemleriyle sağlanmaktadır. 

Bu bölgede müşahede ettiğimiz diğer bir olay; bölge halkının, o sınır hattındaki yurttaşlarımı
zın terör örgütlerine lojistik destek sağlamaması nedeniyle, uzun bir süreden bu yana, bu bölgemiz
de, özellikle PKK'nın herhangi bir geçişine rastlanmadığı yönünde bize verilen bilgiler, doğrusu 
bizleri, bölge milletvekili olarak beni daha da çok sevindirmiştir. 

Bu bölgemizde bulunan karakol sayısı 53'ten 37'ye indirilmekte, bunun çalışmaları devam et
mektedir ve yapılan karakolların personel kapasitesi artırılmakta; ayrıca, terör saldırılarına karşı da
yanıklı bir şekilde inşa edilmektedir. 

Bu bölgemizin diğer bir önemli sorunu, mayın tarlalarıdır. Biraz önce diğer arkadaşlarım da o 
bölgede bulunan mayınlı sahanın, zaman zaman bizim güvenlik kuvvetlerimizin faaliyetlerine en
gel olduğunu, diğer terör örgütlerinin veya kaçakçıların belirledikleri izlerin onlara avantaj sağla
dığını belirttiler; o konular hepimizin malumudur. 

Bu bölgemizde asıl önemli olan bir diğer sorun, mayınlı sahanın bir an önce mayınlardan arın
dırılması ve yöre halkına tarım arazisi olarak sunulması gereğidir.. Şanlıurfa-Mardin-Şırnak İlleri 
ile Suriye sınırındaki güvenlik önlemleri konusunda, özellikle Fırat Nehrinden Habur Sınır Kapısı-. 
na kadar olan bölgede fizikî güvenlik önleminin varlığından bahsedebiliriz. Öyle ki, sınır taşları, 
tel engel, iz tarlaları, mayın tarlaları, gözetleme kuleleri, hat yolları gibi engellerin yanı sıra, moto
rize birliklerin ve karakolların varlığı, ayrıca, bölgenin ovalık olması nedeniyle, teknik cihazlar 
olan termal kameranın da verimli kullanımıyla bölgede güvenlik önemli ölçüde sağlanmıştır. An
cak, bu bölgemizde de inşa edilen veya edilecek olan karakolların standart bir şekilde yapılması, 
aydınlatmanın güçlü olması için gerekli enerjinin temin edilmesi ve bu bölgedeki mayınlı sahanın 
da, keza, mayınlardan bir an önce temizlenmesi gerektiği kanısındayım. 

Suriyen'nin kendi sınır bölgesinde güvenliği sağlamaması ve bu yönde önlem almaması bir 
olumsuzluktur. O nedenle, gerek tedbir alması yönünde gerekse teröre sağladığı olanakların orta
dan kaldırılması amacıyla etkin bir dışpolitika ve diplomasi faaliyetinin yürütülmesinde fayda var
dır diye düşünüyoruz. 

Habur Sınır Kapısından sonra, Irak ile olan sınırımızda, arazinin sarp ve engebeli olması ve 
bölgenin iklim yapısının da müsait olmaması nedeniyle fizikî güvenlik sisteminin bulunmadığı, 
esasen bu sistemin kurulmasının da olanaklı olmadığı tespit edilmiştir. Bölgede bulunan Hezil Ça
yının kışın yükselmesi, yazın ise seviyesinin düşmesi nedeniyle terörist geçişlere olanak sağlamak
tadır. Bölgenin bu konumu nedeniyle, güvenlik, daha ziyade, termal kamera, askarad radarı, erken 
uyarı sistemleri, yoğun devriyeler, pusu kurmak suretiyle alınan önlemler ve hudut karakollarıyla 
sağlanmaya çalışılmıştır. 

Sınırda bulunan hudut yollarının asfaltlanmasının bir an önce yapılması lazımdır; çünkü, as
faltlanmadığı takdirde, teröristler tarafından bu yollara mayın döşeniyor. Eğer, asfaltlanırsa, mayın 
döşenmesine engel olunacaktır diye düşünüyoruz. 

Ayrıca, bölgede bulunan dereler üzerinde kurulacak barajlarla, doğal engellerin oluşturulabi
leceği ve yaklaşım yerlerinin sular altında kalması sağlanarak, geçişlerin önlenebileceği bildiril
miştir. ^ 

Bölgede bulunan teknik cihazların tamiratlarının kısa bir sürede tamamlanması için, ASEL-
SAN'ın Diyarbakır'da bir tamir şubesinin açılmasının yararlı olacağı kanısındayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hakkâri, Van İlleri ile İran sınırında çok yetersiz fizikî 
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engel bulunduğu, esasen iklim koşullarının da, bu fizikî engellerin tesisine mâni olduğu görülmüş
tür. 

Bölgedeki hudut karakolları, kaçakçılıkla mücadeleye uygun olarak inşa edilmeleri ve saldırı
lara dayanıklı olmamaları nedeniyle, sınır güvenliğine fazla yararlı olamamaktadır. Bunun için, 
bölgede yeni kurulacak karakolların, hâkim tepelere ve standartlara uygun bir biçimde inşa edilme
si gerekir. 

Bu bölgede, ayrıca, termal kamera, askarad radarı, gece gözetleme dürbünleri ve gözlükleri, 
devriye ve pusu atma suretiyle sınır güvenliğinin sağlanmasına çalışıldığı bildirilmiştir. 

Özellikle İran sınırımızın iyi bir şekilde korunması gerekir; çünkü, gerek PKK'nın gerekse ra
dikal İslamcıların kampları bu ülkededir. Her ne kadar, İranlı yetkililer bu iddiaları kabul etmiyor
larsa da, bölgede yapılan incelemeler sırasında alman bilgilerde, yakalanan teröristlerin ifadeleri ve 
istihbarat birimlerimizin sağladığı bilgiler, bu ülkede, özellikle sınırımıza çok yakın bölgelerde 
PKK kamplarının bulunduğu ve bu kamplardan İran muhaberatının haberdar olduğu ve İranlı su
bayların, teröristlerin sınıra yaklaşmalarına olanak sağladıkları; sınırlardan sızan teröristlerin kanlı 
eylemlere giriştikleri bilinmektedir. 

İran İslam Cumhuriyetinin, özellikle Van İlimiz sınırına mücavir topraklarında, geniş kapsam
lı ve organize PKK faaliyetlerinin bulunduğu, faaliyetlerin himaye edildiği, böylece, komşu ülke 
topraklarının, âdeta, örgütün geri üssü durumuna geldiği gözlemlenmiştir. Terörist unsurların, İran 
topraklarında bulunan kamp, örgüt evi ve köylerde barındıkları, burada askerî ve siyasî eğitim gör
dükleri, yaralıları İran'da bulunan örgüt evleri ve sağlık kuruluşlarına kadar götürüp tedavi ettirdik
leri bilinmektedir. 

Sınıra yakın birlik ve karakollara karşı girişilen eylemlerden sonra, teröristlerin tekrar İran top
raklarındaki kamp ve örgüt evlerine döndükleri, İran köylülerinden ve İran güvenlik kuvvetlerin
den lojistik destek ve yakın ilgi gördükleri, örgüte ait malzemelerin İran askerî araçlarıyla taşındı
ğı, kaçakçılardan vergi adı altında paraların toplanmasına göz yumulduğu, İran'ın teröre destek ver
diğinin açık göstergesidir. Son yıllarda, özellikle İran sınırımızda meydana gelen eylemler, bu hu
susu doğrulayan kanıtlardır. Tüm bunlara karşın, İran İslam Cumhuriyetinin teröre destek verme
diği yönündeki iddiası ve örgütün varlığının asılsız olduğu açıklamaları ciddiyetten uzak olsa ge
rek. 

İran'ın Türkiye sınırına yakın olan Kelereş, Rahvan, Kotur, Cehennem Deresi, Hacıbey Yay
lası ve Navur birimlerinde bulunan kampların varlığı, yöredeki Kürt köylerinden örgüte takviye ya
pılması, İran muhaberatı ile pasdarların terör örgütüne her türlü olanağı ve lojistik desteği sağladı
ğı, alınan bilgiler içerisindedir. Bu kamplara karşı, işbirliği çerçevesinde, müştereken ve eşzaman
lı operasyonlara gidilme isteğinin İran tarafınca kabul edilmemesi ve sınır bölgemize yönelik sal
dırılar sonrası teröristlerin sıcak takibine de izin verilmemesi, İran İslam Cumhuriyetinin teröre 
karşı hassas davranmadığının işareti olsa gerek. 

Iran Devletinin, PKK örgütü mensuplarına yeşil kart verdiği -bu kart bizim yeşil kart değil- bu 
kartla, İran'da silahlı olarak serbestçe dolaşılabildiği ve otobüslerden de ücretsiz olarak yararlanlı-
bildiği; dahası, İran askerlerinin, bu hakkı haiz olup, silahsız gezen teröristlere 5 veya 6 kırbaç ce
zası verdiği de bilinmektedir. İran askerî araçlarıyla, 

İran askerlerine ait kıyafetler içerisinde, teröristlerin sınırımıza kadar taşındıkları, pasdarlıktan 
geçme bir subayın PKK terör örgütünü yönlendirdiği, bu subayın yardımıyla bazı saldırıların plan
landığı, İran askerî araçlarıyla yiyecek taşındığı, Makü ve Urumiye Şehirlerindeki örgüt sorumlu
ları ile İran gizli servisi (İtlahat) yetkililerinin devamlı surette görüş alışverişinde bulundukları, 
İranlı yetkililerin teröristlere müdahale etmedikleri* yaralıların Urumiye'deki İranlı doktorlar tara-
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fından tedavi edildiği, PKK mensuplarının İtlahat görevlilerince gidecekleri yere kadar götürüldü
ğü, silah ve mühimmat temini yapıldığına dair istihbaratlar, İran İslam Cumhuriyetinin teröre ver
diği desteğin kanıtlarıdır. 

Bu bilgiler, Türkiye Cumhuriyetinin değişik istihbarat birimlerinin sağladığı bilgilerdir. Bu 
bilgilere inanmak hepimizin görevidir. Ancak, Sayın Başbakan Erbakan, İran İslam Cumhuriyeti
ni ziyareti sırasında talihsiz bir beyanda bulundu. Orada, İranlı istihbarat yetkililerinin veya güven
lik kuvvetlerinin verdiği bilgileri ciddiye alır açıklamaları ise, büyük bir talihsizliktir. Bu hususu, 
sizlerin takdirine sunuyorum. 

Yine, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının, İslamî Hareket Örgütüyle il
gili olarak yayımladığı kitapta, İranlı şahıslar tarafından, askerî disiplin içerisinde, radikal İslamcı
lara eğitim yaptırıldığı, İran'da yaptırıldığı saptanan eğitimin daha ziyade gerilla eğitimini içeren 
her türlü silahların kullanımı ve bomba imalini gerçekleştirmeye yönelik olduğu, örgüt elemanları
nın ifadeleriyle ortaya çıkarılmıştır. Bu konuda, daha önce basınımızda da çeşitli bilgiler yayınlan
mıştır. 

Diğer taraftan, özellikle İran sınırımızı kullanarak ülkemize illegal geçiş yapan Bangladeş, Pa
kistan ve Afganistan uyruklu şahıslara, İran hudut birliklerince izin verildiği, hatta bilinçli olarak 
gönderildikleri, sının geçen veya sınırda yakalanan bu şahıslar iade edilmek istenildiğinde teslim 
almadıkları bildirilmiştir. 

Gerek PKK militanlarının gerekse radikal İslamcı militanların sızmalarının önlenmesi veya 
yasal olmayan diğer geçişler için, özellikle İran sınırının çok iyi bir şekilde korunması ve bunun 
için acilen önlem alınması gerektiği kanısındayız. 

Gürcistan ve Ermenistan sınırımızla ilgili olarak sağlanan bilgilerde fizikî güvenlik engelinin 
bulunmadığını görüyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Ilıksoy, 1 dakikanız var. Süreyi fazla uzatmıyorum, biliyorsunuz... Aslın
da, çok teknik bir konu... 

ALİ ILIKSOY (Devamla) - Sayın Başkan, iki dakikalık bir süre tanırsanız bitireceğim. 

BAŞKAN - Hayır, iki dakika değil, bir dakika süre veriyorum. 

Biraz acele edin, zaten teknik bir rapor... 

Buyurun. 
ALİ ILIKSOY (Devamla) - Ben, o zaman, arkadaşlarımın müsahamasıyla sonuç bölümünü 

aktarayım. , 
Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, gerek komisyon çalışmaları gerekse çalışmalar sırasında 

yine Genelkurmay Başkanlığımızca yürütülen sınır güvenliğine ilişkin faaliyetlerin birlikte değer
lendirilmesi gerektiği kanısındayım. 

Sınır güvenliğini: 
1 - Fizikî güvenlik sistemindeki eksiklikler, 
2-Teknik cihazların yetersizliği, 
3 - Sınır karakolları inşaatlarının ivedilikle sürdürülmesi ve bu karakollara telefon tahsisine 

gidilmesi, 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Size 1 dakika süre veriyorum efendim; buyurun. 
ALİ ILIKSOY (Devamla) - 4 - Sınır ihlalleri ve illegal geçişlere kılavuzluk yapanlara veri-
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lecek cezaların artırılmasının yanı sıra Pasaport Yasasında ve diğer yasalardaki cezaî müeyyidele
rin artırılması, sınır güvenliğiyle ilgili olarak verilen cezalarda caydırıcılık anlamında olmak üzere 
paraya çevirme ve erteleme yönüne gidilmemesi gerektiği, ' 

5 - Uluslararası düzeyde terörün gerçek yüzünün ortaya konulması suretiyle etkin bir dışpoli-
tika ve diplomasi faaliyetinin hızlandırılması, 

6 - Gümrük kapılarındaki personel sayısının artırılması, uyuşturucu arama kiti gibi teknik ci
haz eksikliklerinin giderilmesi, sahte pasaport kontrolleri için personelin eğitilmesi, 

7 - Çok pahalı olan sınır güvenliği için bütçede önemli ölçüde bir ödeneğin ayrılması, 
. 8 - Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hücumbot ve hava araçlarının yenilenmesi ve takvi

ye edilmesi, 

9 - Zaman zaman, güvenlik kuvvetlerimizin önlem almasını engelleyen mayınlı arazinin ma
yınlardan temizlenmesi, tarım arazisine dönüştürülmesi ve bu toprakların sınır köylülerine satışı 
veya dağıtılması, 

10-Afganistan, Pakistan, İran ve Bangladeş gibi ülkelerin vatandaşlarına vize uygulaması ge
tirilmesi gerektiği kanısındayız. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ilıksoy. 
Aslında, çok teknik bir rapor. Gerçekten iyi hazırlanmış; ama, sınırlarımızın bir mercek altına 

alınarak bu kadar çok ayrıntılı incelenmesi faydalı mıdır zararlı mıdır, bence onu da tartışmak ge
rekir. 

Efendim, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Alkan; buyurun. 
AHMET ALKAN (Konya) - ANAP Grubu adına Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Pardon... Özür dilerim. 
Refah, ANAP, neyse işte... Eskiden birdi, şimdi ayrıldı. 
HALİT DUMANKA YA (İstanbul) - Sayın Başkan, eskiden ne birdi? 
BAŞKAN - Çok eskiden aynı köken canım... 
HALİT DUMANKA YA (İstanbul) - Nereden biliyorsun aynı olduğunu? Meclis Başkanveki-

lisiniz, ciddî konuşacaksınız orada. 
BAŞKAN - Neyse canım, dil sürçmesi oldu... Olmaz mı yani... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Öyle söyleyin. 
BAŞKAN - Tamam canım, neyse, işte... Biraz yumuşatalım dedik işi. 
Buyurun Sayın Alkan. 
ANAP GRUBU ADINA AHMET ALKAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 Arkadaşının, Hudutlarımızın Güvenliği Konusunda Alı
nan ve Alınması Gereken Tedbirleri Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 
105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/7) Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, aziz milletimizin huzur, saadet ve mutluluğu için gece gündüz, canı ve ka
nı pahasına görev yapan Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın, güvenlik güçlerimizin, özel harekât 
mensuplarımızın ve korucularımızın her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Yüce Mevla'dan muvaf-
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fakıyetlerinin devamını diliyorum; ayrıca, şehit düşen vatan evlatlarımıza rahmet, yakınlarına sabır 
niyaz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sınır güvenliğimiz ile ilgili Komisyonun, gerek Anka
ra'da bilgi ve belgeler gerekse mahallinde incelemeler seviyesinde yapılan çalışmalarında tespit 
edilen ortak hususlar raporumuzda ifade edilmiştir. Mümkün olduğu kadar aynı hususları tekrar et
memeye dikkat ederek, sınır güvenliğimizin tesisini geniş bir zaviyeden değerlendirmeye çalışaca
ğım. 

Sınır güvenliği, dışarıdan içeriye sızmalarla, içeriden dışarıya kaçışlara, transit geçişlere mâni 
olmak üzere tedbir alınmasını gerektirir. Bu geçiş türlerinden, demokratik ülkeler, dışarıdan sızma
lara, kollektivist ülkeler, içeriden dışarıya kaçışlara karşı tedbir alırlar. Bizim sosyokültürel yapı
mız, coğrafî konumumuz ve yaşadığımız geçiş süreci, her iki türe ilave olarak, transit geçişlere kar
şı da tebdir almamızı gerektirmektedir. 

Dışarıdan sızmalar, ülke dışında yaşayan ve komşu ülke vatandaşı olan soydaşlarımızın ülke
mize yerleşmek üzere gelmelerinden -en son Bulgaristan'a gönderilmek istenen ve ciddî problem 
olan soydaşlarımız gibi- özellikle Sovyetler Birliğinin dağılması ve sistem değişikliğiyle, ticarî 
amaçla, ülkemize geçici süreler için gelen; ama, maksadı aşan tavırlara yönelen kişi ve grupların, 
hatta organize suç mensuplarının gelmelerinden, ülkemiz sınırlarını terörist ve bölücü maksatlar 
için ihlal eden terörist örgüt mensuplarının ülkeye giriş ve çıkışlarından kaynaklanmaktadır. 

Dışarıya kaçışların Önemli bölümünü, ülkemizde suç işledikten sonra yeniden eğitim kampla
rına dönen terörist grupların komşu ülkelere kaçışları teşkil etmektedir; bunu, az sayıda suçlunun, 
iltica talebiyle Batı ülkelerine kaçışı izler. 

Transit geçişler ise, yine, terörist gruplarla bağlantılı olarak, maddî kaynak sağlamak amacıy
la yürütülen kaçakçılık eylemleri ile bazı Doğu ülkelerinden gelerek Batı'ya gönderilmeye çalışı
lan insan kaçırma eylemlerinden oluşmaktadır. Şüphesiz, bu faaliyetlerin detaylandırılması müm
kündür; ama, amacım bu değil. 

Bu olaylar içerisinde de, devletimizi Silahlı Kuvvetlerimizi, diğer güvenlik kuvvetlerimizi en 
çok meşgul eden, terörist sızmalar ve kaçışlardır. Konuyu bu çerçeve içerisinde değerlendirdiğiniz 
zaman, tedbirlerin başlıca iki başlıkta toplandığını görürsünüz: ~ 

Birincisi, sınırlarımızda hızla alınması gereken, fizikî güvenlik tedbirleri olarak özetlenen, 
doğrudan ve kısa vadeli tedbirlerdir. Bu konuda, Komisyon raporunda ayrıntılı olarak durulmuş, 
gerekli tedbirler tespit edilmiştir. 

Esasen, bu konu, güvenlik birimlerimiz tarafından yeterince ve gıpta edilecek bir vukufla in
celenip, yapılması gereken hususlar da belirlenmiştir. Bu noktada Yüce Meclise ve Hükümete dü
şen, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan maddî imkânları sağlamak, bu maddî imkânların sınır gü
venlik tedbirlerine dönüşebilmesini temin edecek bürokratik işlemleri hızlandırmaktır. 

İkincisi ve daha önemlisi, sınır güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak uzun vadeli tedbirlerin, 
dolaylı tedbirlerin alınmasıdır. Bu tedbirlerin de, ülke bütünlüğünü ilgilendiren eğitim, genel eko
nomik politikalar, dışpolitikamız gibi kapsamlı bölümü, doğrudan ülkeyi idare etme sanatıyla ilgi
lidir. 

Mahallinde yaptığımız görüşmelerde, gerek askerî gerekse sivil yöneticilerimizin şu tespitle
ri, sınır güvenliğimizin sağlanması ile ülke idaresi arasındaki doğrudan ilişkiyi açıkça ortaya koy
maktadır: "Biz, terörle mücadele etmeyi biliriz ve ederiz, ediyoruz da. Milletimiz rahat olsun; ama, 
bizim yaptığımız iş, sinekleri öldürmektir. Bataklığın kurutulması sizin işinizdir. Bunun da yolu, 
bölgenin topyekûn kalkınmasının sağlanmasıdır; işsizliğin, eğitim probleminin çözülmesidir; böl-
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ge için hazırlanacak bölgesel kalkınma planının uygulamaya konulmasıdır." 

Değerli milletvekilleri, Yüce Heyetiniz ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, bu noktada ta
rihî bir sorumlulukla karşı karşıyadır; çünkü, yıllar önce başlatılan GAP Projesi -bugün, her kesi
min mutabık olduğu, yöredeki yöneticilerimizce de teyit edilen- bu hususların yaklaşık otuz yıl ön
ce tespit edildiğini göstermektedir; ama, bugüne kadar arzu edilen sonuç, ne yazık ki, alınamamış
tır. 

GAP'a yapılan yatırımların kaynaklarının başka alanlara aktarılmamasının ve yatırımların hız
lı bir şekilde bitirilmesinin, ülkemiz açısından, yöre insanı açısından büyük önem taşıdığını her fır
satta ifade ettik. Gelin, görün ki, bu hükümetler döneminde, hem GAP Projesine aktarılan kaynak
lar son derece yetersiz kalmış hem de GAP'ın kendisinden beklenen sonuçları vermesini sağlaya
cak alt projeler ve programlar geliştirilememiştir. 

32 milyar dolar tutarındaki yatırımın -yaklaşık, baliğ olacağı rakam bu tahmin ediliyor- bugü
ne kadar sadece 12,5 milyar dolarlık bölümü gerçekleştirilebilmiştir. Mevcut, bugünkü tempoyla 
yatırımların bitişi kırkbeş yıla sarkabilecektir. Her hal ve şart altında, bu sürecin kısaltılması lazım
dır. Yörede, özel sektörün yatırım yapmasını sağlayacak tedbirlerin mutlaka alınması lazımdır. 

GAP'ın tamamlanmasıyla yörede yaşanacak üretim patlamasını, ihracata yönlendirecek altya
pı İmkânları planlanmış; ancak, uygulama çalışmalarına başlanamamıştır. 

Yüzde 96'sı tamamlanan Urfa Tüneline 1 700 metretul iç bctonlama yapılamamış; Kralkızı, 
Batman, Dicle gibi, yüzde 60'ı bitirilen barajlar, altı yıldır yapılamadığı için, Dicle kontrol altına 
alınamamıştır. 

Yine, yöreden elde edilecek tarımsal ürünü, kullanılabilir, ihraç edilebilir mamul madde hali
ne dönüştürebilecek sınaî yapılanma teşvik edilememiş, öncülük de yapılamamıştır. Bu konuda 
Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 1980'lerde başlayan özel sektör yatırım talepleri de, projey
le beraber, gerileme sürecine girmiştir. Bu noktada önemli bir adıma daha ihtiyaç vardır. 

GAP, bir büyük bölgenin nesilleri aşan büyük projesidir. Bütün ülke açısından önemli ve et
kileri bilinen ana projeler -Atatürk, Karakaya, Keban barajları gibi- Türkiye Cumhuriyeti hükümet
leri tarafından finanse edilmiştir; ama, bu projelerin, insan ölçeğinde yansımalarını sağlayacak 
kent, kasaba ve sektör planlarına inilememiş ve insana doğrudan yansıyan yatırımlar geciktirilmiş
tir. Örneğin, yöreye yaptığımız inceleme gezisinde, pek çok yetkilinin yanı sıra, Özalp Kaymaka
mı ile de görüştük; pırıl pırıl bir genç. Bejli, kalbi millet sevgisiyle dolu. Okulların açılması için 
gayret sarf ediyordu o zaman; 65 okulundan 34'ünü açık tutabileceğini, diğerlerinde ise, hem can 
güvenliğini sağlamada hem de öğretmen temininde zorluklar olduğunu beyan ediyordu. Buna kar
şılık, 600 öğrencilik bir yatılı bölge okulunun bulunduğunu, bu okulun, hem dolu ve açık olduğu
nu, güvenliğinin kolayca teinin edildiğini hem de tatillerde bile, çocukların okulu terk etmek iste
mediklerini ifade etti. Eğitim ve terör probleminin çözümünün de burada yattığını söyledi. 

Şimdi, bu problemin çözümünde, ortaya çıktığı günden bugüne kadar geçen süreyi dikkate 
alırsanız, sadece eğitim konusunda bile, zamanında başlatılmış olsaydı, küçük meblağlarla çok et
kili sonuçların alınması mümkündü. Bu ihmal, belki yüzlerce, belki binlerce gencimizi, terörün, or
ganize suçun kucağına itmiştir. İşte, bugün sınır güvenliğimizi tehdit eden teröristlerin büyük bir 
bölümü, ne yazık ki, gerektiği gibi sahip çıkamadığımız, eğitemediğimiz, iş, aş, barınak, yuva te
min edemediğimiz için, Yüce Türk Milletine mensup olmanın tarihî şuuruna ulaştıramadığımız, 
onun için de, başkalarının, kin, öfke ve ihtiraslarına terk ettiğimiz bizim çocuklarımızdır. Son yıl
larda sayıları giderek azalsa da -memnuniyetle tespit etmiş bulunuyoruz ki, sön yıllarda ele geçen 
teröristlerin çoğunluğu bizim vatandaşlarımızın dışına taşmaya başlamıştır- bunlar bizim vatandaş
larımızdır. 
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Yöre insanına sahip çıkmaya, onları, devletle, milletle barıştırmaya, millet şuurunu yörede hâ

kim kılmaya mecburuz. Bunun için, makro ölçekli planlardan, temeline insanı alan daha küçük 
planlama ölçeklerine acilen inmeliyiz. Bunun için, hem yöre insanının hem devletin hem de özel 
sektörün potansiyelini harekete geçirmeye mecbur, hatta mahkûmuz. Kısaca, bataklığı kurutmaya 
mecburuz. Aksi halde, daha uzun yıllar, enerjimizi ve kaynaklarımızı sinekler için harcamaya de
vam edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son derece zor şartlarda sürdürülen sınır güvenliğimizi 
nihaî şekilde çözebilmemizin Önemli bir boyutu da dışpolitikadan geçmektedir. Bölge üzerinde, 
dünyanın hemen bütün büyük devletlerinin hesabı olduğu hiç kimse için sır değildir. Bu hesaplar, 
ülkemizin hassas bölgelerinde, özellikle Türkiye Cumhuriyetinin iç kavgalara döndüğü, dışta za
yıfladığı dönemlerde sınırlarımızı daha çok zorlamaktadır. 

Bugün, komşu ülkelerimizin hemen hepsi, sınırlarımızı zorlayan konumdadırlar; Suriye, Er
menistan ve İran... Şimdi, buna, Yunanistan ve Güney Kıbrıs da eklenmiştir. Faal olan kamplardan, 
terörist örgüt militanlarının, sık sık, sınırlarımızdan sızma ve taciz teşebbüsleri devam etmektedir. 

Kuzey Irak'ta teşekkül eden boşluk ya da oluşturulan yeni denge içerisinde, yine PKK'nın yer 
almış olması, Irak sınırımızı, sınır güvenliğimizin en zor sağlandığı bölge haline getirmektedir. Bu 
coğrafyada, fizikî güvenlik tedbirlerini uygulama zorluklarımız da vardır. 

Sınır güvenliğimizin sağlanması hususunda, Irak sınırımızla ilgili bir önemli husus da, Kuzey 
Irak'ta ortaya çıkan bu belirsizlik ortamıdır. Bu noktada, biz, Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlana
rak, Irak'la olan sınırlarımızın karşılıklı güvenlik altına alınmasını doğru bir tercih olarak ortaya 
koyduk. Esasen, bu durum, Irak yönetiminin de isteğidir; ancak, yöredeki gruplar arasında muta
bakatın sağlanamaması, bölücü eşkıyaya, bu otorite boşluğu bulunan alana yerleşme imkânı ver
miştir. Uzun dönemde, Irak'ın bu otorite boşluğunu doldurması lehimize ve doğrudur; ancak, bu 
birlik tesis edilinceye kadar, özellikle dağlık yörelerimizde alınması gereken ve komisyon raporun
da ayrıntılarıyla belirtilen tedbirlerin aciliyeti vardır. 

Aynı belirsizlik, Suriye'yle aramızda, deniz yan hudutları konusunda mevcuttur; Meriç'te, 
Aras'ta farklı biçimde vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; karada Yunanistan'la olan sınırlarımızın önemli bölümü
nü Meriç Nehri oluşturmaktadır; ancak, Meriç Nehrinin değişkenliği, taşkına açık bir nehir olma
sı, sınır tayinini, sık sık tartışma konusu haline getirmiştir. Bu sebeple de, 3.11.1926'da, Tahdidi 
Hudut Komisyonu, Lozan Antlaşmasının 5 inci maddesine göre kurulmuştur. 20.6.1934'te Türk-
Yunan İtilafnamesi, 5.5.1937 tarihinde de bu itilafnamenin yürütülebilmesi için kurulan Meriç Da
imî Komitesince, Yunanistan'la Meriç üzerindeki sınır problemimiz çözülmeye çalışılmıştır. Komi
tenin en önemli faaliyeti, Meriç Nehri üzerinde, Meriç Nehri ve Tabileri Islahı Projesini hazırlat
mak olmuştur; ancak, bu projeyi hayata geçirmek için hazırlanan 1971 protokolü henüz uygulama
ya konulamamıştır. 

Bugünkü sınırlar, Yunanistan'ın kendine göre yaptığı uygulamalarıyla, 1926'dakinden çok 
farklı hale gelmiştir; yani, Lozan ve onu takip eden anlaşmalar ihlal edilmiştir. Meriç kenarında 
mülk sahibi olan çiftçilerimizin düştükleri sıkınt< da bunun somut örneğidir. Ayrıca, Meriç Nehrin
den lastik botlarla yapıldığı iddia edilen uyuşturucu ticareti, sınır güvenliği problemimizin bu nok
tadaki önemli ve zor bir başka boyutudur. 

Şimdi, geliştireceğimiz çok yönlü, ekonomik, siyasal, ticarî, kültürel programlarla, sınırlarımı
za yönelik bu tehdit odaklarını ortadan kaldırmaya mecburuz, bunun için harekete geçmeye mec-
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büruz. Bu noktada, rahmetli Ozal'ın, bölge barışını temine yönelik Barış Suyu Projesini, diğer Türk 
cumhuriyetleriyle ortak ticarî, kültürel, altyapı, enerji projelerimizi ve Karadeniz Ekonomik İşbir
liği Projesini hüzünle anıyorum ve neden gerçekleştiremediğimizin de mantıklı bir açıklamasını 
bulamıyorum. 

Yine, üzülerek ifade edeyim ki, Türkiye, Suriye sınırındaki yüzbinlerce dönüm mayınlı arazi
yi, arazi sıkıntısı çeken, toprağı işleme azim ve kararlan olmasına rağmen, topraklan bulunmayan, 
ekonomik yönden yetersiz vatandaşlarımızın kullanımına sunamamanın sıkıntısını hissediyorum. 
Bunun için de, raporda belirtilen etkin fizikî güvenlik tedbirlerinin yanında, sosyal ve ekonomik 
tedbirlerin alınmasını temincn, sınır boyunca döşenen ve daha sonra yerleri bilinemeyen mayınla
rın sökülerek arazinin temizlenmesi ve tarıma açılmasına büyük önem veriyorum. 

Sözlerimin sonunda, güneydoğu ve doğu sınırlarımızı canı ve kanı pahasına koruyan bütün gü
venlik mensuplarına bir kere daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu zor mücadeleden başarıyla çık
tıklarını yerinde müşahede etmekten duyduğum saadeti, hem Yüce Heyetiniz hem de aziz milleti
mizle paylaşmak istiyorum; ancak, bu fırsatı çok iyi değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuzu 
da unutmamalıyız. Bugün sağlanan ve artarak devam etmesini temenni ettiğim izafî huzur ortamın
da, bölge, dar bölge, kent, kasaba, sektör ölçüsünde, yatırım, eğitim, iletişim, altyapı, sağlık ve ben
zeri planlarımızı hazırlayarak, öncelikle, Hakkâri-Şırnak-Başkale üçgeninden başlamak üzere uy
gulamaya koymak zorundayız. 

Hızla, sınır güvenliğimizi temin amacıyla, günün teknolojisine ve yöntemlerine dönmeliyiz. 
Onüç yıldır, hâlâ, yöredeki yönetim biçimi, mücadele yöntemleri ve amaçları, ANAP tarafından 
kurulan sistem ve dengeler üzerinde devam etmektedir. Bu, hayatın ve dünyanın dinamik değişken 
yapısına aykırıdır. Bakınız, onüç yıl içerisinde ülkede her şey değişmiştir; siyasî anlayışlardan, kul
landığımız her tür teknolojiye kadar her şey... Ama, güneydoğuda kullanılan sistem ve mücadele 
araçları, bu dinamizmden ve değişimden payını alamamıştır. Hızla, bu değişim tartışılmalı ve yeni 
modern teknolojilerle donatılmış yönetim ve savunma anlayışı hayata geçirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bunları, ancak, bu ülkenin problemlerini anlamış 
ve bu problemleri çözmek için kurulmuş güçlü ve samimi hükümetler yapabilir. Ülke ve vatandaş
larımız adına üzülerek ifade edeyim ki, mevcut Koalisyon, bunu yapabilmek iradesinden çok uzak
tır. Kurulduğu günden bugüne kadar bütün dikkat ve enerjisini, bir ortağının diğer ortağı hakkında 
daha önce verdiği önergeleri kapatmaya harcayan ve toplumdaki mevcut huzur ve kardeşlik orta
mını da sıkıntıya sokan bu Hükümetin, böylesine önemli problemleri çözemeyeceğini de biliyo
rum. Dileğim, en kısa zamanda bu problemleri kucaklayabilecek yeni ve etkin bir hükümetin, Yü
ce Parlamento tarafından kurulmuş olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, sınır güvenliğine ilişkin hazırla
nan bu raporun, mevcut Hükümetçe, yapısal tedbirlerle beraber hayata geçirilmemesinin, ülke açı
sından önemli bir kayıp olacağını belirtmek istiyorum. 

Muhalefette iken ayakları yere basmayan Refah Partisi İktidarının, sınırlarını zorlayan bölücü 
teröre karşı, kamp açarak, eğitim imkânı hazırlayarak destek veren Yunanistan, Güney Kıbrıs, Su
riye, Irak, İran, Ermenistan, Sovyet Rusya ve benzerleri gibi ülkelere karşı etkin bir dışpolitika iz
lemesi temennimizdir. Ancak, Başbakanı ayrı, Dışişleri Bakanı ayrı, dışişlerinden sorumlu Devlet 
Bakanı ayrı konuşan bir hükümetin, bu zor işi başarmasının imkânsız olduğunu da, ülkem adına, 
üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu kaos ortamında şaşkına dönen Dışişlerimizin zorluklarını da 
anlayışta karşılıyorum. Onun için, Komisyonumuz raporunun sonuçlarını hayata geçirebilmemiz, 
yukarıda ifade ettiğim muktedir bir hükümetin kuruluşuna bağlıdır. 

Bu dileğimi tekrarlayarak, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alkan. 
DYP Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın Yusuf Bahadır; buyurun efendim. (DYP sırala

rından alkışlar) 

Sayın Bahadır, süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA YUSUF BAHADIR (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Benden önce konuşan milletvekili arkadaşlarım konuya detaylı şekilde değindiler; bana söy-
lecek fazla bir husus da bırakmadılar. 

Değerli arkadaşlarım, hudut güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerimiz, büyük bir 
vatan sevgisi ve görev aşkıyla, gece gündüz demeden, hudut güvenliğini başarılı bir şekilde sağla
maya çalışmaktadırlar. Kendilerine, bu vesileyle şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ancak, bu
gün, hudut kapılarımızın, sınırlarımızın korunmasının sağlanmaya çalışıldığı; yalnız, bazı eksiklik
ler nedeniyle arzu edilen seviyede olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, aşağıda sıralanan ilave ted
birlerin alınması gerektiği kanaatindeyiz: 

1 - Kuzey Irak'taki otorite boşluğu nedeniyle, başta PKK olmak üzere, birçok terör örgütü bu 
bölgeye yerleşmiş ve eğitim kampları kurmuştur. Bu bölgede yuvalanan teröristler, zaman zaman 
sınırımızı geçerek, ülkemizde kanlı eylemlerde bulunmaktadırlar. Aynı şekilde, Suriye, Kıbrıs Rum 
Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan'da terör kamplarının bulunduğu ve bu ülkelerin, ülkemize yö
nelik terörist faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. Dış destekli terörün söndürülmesi ve hudut gü
venliği ihlallerinin önlenmesi için, raporda önerilen tedbirler vakit geçirilmeden alınmalıdır. 

2 - Hudut güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir tedbir olan fizikî güvenlik tedbirleri 
alınmalıdır. 

3 - Hudut güvenliği için yapılan karakollar, hem sayı itibariyle yetersiz hem de yapım itiba
riyle personel ihtiyacına cevap verecek durumda değildir. Diğer taraftan, İran sınırındaki karakol
lar, kaçakçılığı önlemeye yönelik yapıldığı için, terörle ilgili mücadelede olumsuz etki yapmakta
dır. 

Bütün bu sakıncaları ortadan kaldıracak ve her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde yeni kara
kol projesi hazırlanmış ve bazı yerlerde inşaatına başlanmıştır. Bunun için yeterli kaynak temin 
edilmelidir. 

Diğer taraftan, bu karakollar, gündüz gözetleme dürbünleri, gece görüş gözlükleri, termal ka
meralar, radarlar ve sensörlerle donatılmalıdır. Diğer taraftan, ateş destek vasıtaları, zırhlı muhare
be araçları, telli telsiz haberleşme cihazları sağlanmalıdır. 

Sınır güvenliğinin sağlanmasında çok önemli görev yapan elektronik cihazların tamir edilebil
mesi için, Diyarbakır'da bir tamir birimi kurulmalıdır. 

4 - Kilis'ten başlayıp Cizre'ye kadar olan Suriye sınırında yer alan 200-400 metre genişliğin
de ve 600 kilometre uzunluğunda yüzbinlerce dönüm arazi, mayın döşendiği için, yıllardan beri 
ekime kapalıdır. Bu arazinin, mayınlardan temizlenerek ekime açılmasının faydalı olacağı kana
atindeyiz. 

5 - Hudutlarımızda dikenli tel çekilerek alınan tedbirler, genellikle, siyasî sınırın ve mayınlı 
sahanın daha iç kısımlarındadır. Bu da bazı sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır; sınır taşlarının kont
rolü ve bakımı yapılamadığı için, sınırlarımız, Suriyeliler tarafından tahrip edilmekte ve oradaki 
bazı arazileri de kendileri ekip biçmektedir. Bu nedenle, fizikî emniyet tedbirleri, siyasî sınırdan 
geçirilmelidir. 
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6 - Bilindiği gibi, Kuzey Irak'taki otorite boşluğu nedeniyle, başta PKK olmak üzere, terör ör

gütleri bu bölgeye yerleşmiş ve buradan ülkemize sızmaktadır. Bu sızmalarda, sınır arazi yapısı da 
etkili olmaktadır. Bu nedenle, Irak hududunda güvenlik tedbirleri çok büyük önem arz etmektedir. 
Bunun için, arazi yapısı incelenerek, müsait olan yerlerde fizikî güvenlik sistemi kurulmalı, olma
yan yerlerde ise insan unsuruyla hudut güvenliği sağlanmalı ve mayınlanmalıdır. 

7 - Kuzey Irak'ta barınan teröristlerden bir kısmı, buradan İran'a geçerek, İran üzerinden ülke
mize sızmaktadır; bu nedenle de, zaman zaman, silahlı çatışmalar olmaktadır. 

Hudut güvenliğinin arzu edilen seviyede sağlanması için geçmişte kaçakçılığı önlemek mak
sadıyla derelere yapılan karakollar, yeni şekliyle, hâkim tepelere yapılmalıdır. 

8 - Hudut ihlallerinin ve terör örgütlerinin istismar edeceği ortamı bulmalarının çok önemli 
nedenlerinden biri de, ekonomik imkânların olmayışıdır; kaçakçılık da bu nedenle yapılmaktadır. 
Bunun için, bölge halkının geçim seviyesini yükseltecek sınır ticaretinin gelişmesi için gerekli ça
lışmalar yapılmalıdır. 

9 - Trakya hududumuzun Yunanistan sınırında, Meriç Nehri, tabiî sınırı oluşturmaktadır; bu
nun dışında fizikî güvenlik sistemi kurulmamıştır. Bu nedenle, sınır ihlâlleri çok olmaktadır. Bu du
rumun önlenmesi için vize sistemi uygulanmalı; Doğu'daki kanunsuz girişlere mâni olunarak, bi
rinci yasak bölgedeki vatandaş arazileri istimlak edilmeli, bu girişlere kılavuzluk edenlere verile
cek cezalar da artırılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Araştırma Komisyonunun hazırlamış olduğu rapora tümüyle katılıyo
ruz ve destekliyoruz. Bu raporda önerilen hususların da bir an önce yerine getirilmesi için gere
kenlerin yapılmasını diliyor, bu geç vakitte beni dinlediğiniz için, hepinize saygılar sunuyorum. 
(DYP, RP, ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Efendim, Komisyon ve Hükümet bir açıklama yapacak mı ?.. Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hu

dutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeye istinaden kurulmuş olan komisyonun hazırlamış ol
duğu raporla ilgili olarak söz almış bulunmaktayım. Öncelikle, Yüce Meclisin değerli üyelerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, çok uzun bir süredir mücadele ettiğimiz terör belasının, uluslararası 
boyutları ve bağlantıları vardır. Maalesef, bazı komşu ülke topraklarında terör örgütünün kampla
rının varlığı bilinmektedir. Bunlar, malum sebep ve art niyetlerle, kanlı örgüt PKK'ya kucak aç
makta ve eşkıyanın topraklarımıza sızmasına imkân sağlamaktadırlar. 

Öte yandan, son yıllarda teknolojik gelişmelerle sınırların kısa süreler içinde aşılabilir duruma 
gelmesi, değişik ülkelere mensup kişilerin ortaklaşa işledikleri uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suç
larına uluslararası nitelik kazandırmıştır. Bunların yanı sıra, yeni bir hayat kurabilmek, iş bulmak 
amacıyla da, sınırlarımızdan, yasal olmayan yollardan giriş-çıkış teşebbüsleri olmaktadır. 

3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 inci maddesine 
göre, sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak görevi, İçişleri Bakanlığına 
aittir; ancak, 1988 tarih ve 3497 sayılı Kanunla, kara sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak 
görevi, Kara Kuvvetleri Komutanlığına verilmiştir. Bu kanun gereğince, Suriye sınırının 795, İran 
sınırının 69 kilometrelik bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yürütülmekte olan terörle mücadele faaliyetleri ne
deniyle, henüz, Kara Kuvvetleri Komutanlığına devri mümkün olamayan, İran sınırının 390, Suri-
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ye sınırının 83 kilometrelik bölümüyle, 378 kilometrelik Irak sinirinin tamamında, toplam 851 ki
lometrelik kara sınırımızın güvenliği, korunması, kaçakçılığın men, takip ve tahkiki görevleri jan
darma sınır birliklerince sağlanmaktadır. 

1993 yılında başlatılan, sınır birliklerinin yeniden teşkilatlandırılmasıyla ilgili çalışmalar so
nucunda, halihazır sınır koruması, Sımak ve Van'da konuşlandırılmış 2 jandarma sınır tümeni ve 
bunlara bağlı 6 taktik jandarma sınır alayı, 13 jandarma sınır taburuyla sürdürülmektedir. Ayrıca, 
bu birlikler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 6 piyade taburu, 5 topçu bataryasıyla takviye edil
miştir. Sınırlarımızın korunması, kaçakçılığın men takip ve tahkikiyle ilgili olarak sürdürülen sınır 
fizikî güvenlik sistemi faaliyetlerine de ana hatlarıyla değinmek istiyorum. 

1984-1985 yıllarında çıkarılan kararnamelerle, Suriye, Irak ve İran sınırında fizikî güvenlik 
sistemi kurulması kararlaştırılmıştır. Bu sistemin takip ve koordinasyonu görevi, başlangıçta, İçiş
leri Bakanlığına verilmiş; 1989 yılında ise, Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir. 

Fizikî güvenlik sisteminin unsurlarından olan yol bölümüyle, aydınlatma sisteminin, ilgili ba
kanlıklarınca, tel engelleri, tel üstüvane ve hudut taşları imaliyle, yerlerine konulması; gözetleme 
kulelerinin yapımı ve inşasının ise Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilmesi öngörülmüş
tür. 

1992 yılında, Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi 
değiştirilerek, sınır fizikî güvenlik sisteminin unsurları sabit olmaktan çıkarılmış, hafif zırhlı dev
riye araçlarıyla, elektronik ve termal gözetleme ihbar ve ikaz sistemleri ilave edilmiştir. 1997 yı
lında, sınır fizikî güvenlik sisteminin ihtiyaçları için, yurtiçi tesisat, malzeme, araç ve gereç proje
lerine 2 trilyon Türk Lirası tahsis edilmiştir. Tahsis edilen 2 trilyon liranın 1 trilyon lirasıyla 10 adet 
termal kamera, 2 adet zırhlı araç, 25 adet gece görüş gözlüğü, 15 adet sabit projektör, 10 adet jene
ratör alınması planlanmış; kalan 1 trilyon lirayla ilgili planlama ise, sınır güvenlik sistemi projesi 
çalışmalarını müteakip belirlenecektir. 

Planlanan hususların tedariği neticesinde kaynak tasarrufu sağlanması halinde, öncelikle, ter
mal kamera ve zırhlı araç alımı planlanmıştır. 

Sonuç olarak; Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluğundaki 851 kilometrelik sınır kesi
minde, 1993 yılından bugüne kadar, sınır fizikî güvenlik sistemi kapsamında 37,3 kilometre yol in
şası, 195,7 kilometrelik yol ıslahı olmak üzere toplam 233 kilometre yol inşası ıslahı, 42 kilomet
re tel engeli, 201 kilometre şerit tel üstüvane engeli, 12 bin metrekare fensteli engeli tesis edilmiş; 
ayrıca, 10 kara gözetleme radarı, 120 termal kamera, 122 zırhlı araç, 644 gece görüş gözlüğü, 100 
pointer, 326 gece görüş dürbünü ve 69 adet sabit tip projektör temin edilerek sınır birliklerine tes
lim edilmiştir. , 

Değerli milletvekilleri, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 
göre, konuşmamın başında da ifade ettiğim üzere; sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve em
niyetini sağlamak, Bakanlığımızın görevleri arasındadır. Aynı Kanunun 29 uncu maddesinde, Ba
kanlığımızın bağlı kuruluşlarından biri olarak belirtilen Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş, 
görev ve bağlılıkları 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda düzenlenmiş bulunmak
tadır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı için sınır güvenliğine yönelik fizikî altyapı, öncelikle, taktik un
surları; yani, gemi, uçak ve helikopterleri ifade etmektedir. Raporun 4 ve 5 inci sayfalarında tespit 
edilen unsurlara, bugüne kadar, 2 adet sahil güvenlik botu ve 11 adet muhtelif tip bot daha ilave 
edilmiştir; ayrıca, yaygın, dağınık konuşlandırma uygulaması için gerekli altyapı çalışmalarına baş
lanmış olup, 1997 yılı içerisinde uygulamaya geçilmesi planlanmıştır. 
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Sahil Güvenlik Komutanlığımız, oldukça düşük bir müessiriyet oranıyla, faaliyetlerini, deniz 

sınırlarımız boyunca ve dolayısıyla, Anadolu topraklarının ortalama yarısına eşit olan sorumluluk 
sahasında sürdürmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığının mevcut durumu, optimum düzeyde gö
rev yapabilmesi için gerekli taktik unsurların asgarî 5 misli artırılmasını gerektirir bir seviyededir. 
Gerekli bot, uçak ve helikopter temin edilemeyişi, projeleri destekleyecek altyapı, kadro ve teşki
latlanmanın realizesinin asgarî düzeyde oluşu, genel bütçeden yeterli kaynak ayrılamamış olmasın
dadır. Örneğin; 1997 yılı için Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bütçe teklifimiz 9,2 trilyon Türk 
Lirası iken, Yüce Meclis, ancak 4,9 trilyon olarak yansıtabilmiştir; bundan önceki yıllar için de, du
rum, benzerlik göstermektedir. 

Türkiye, hudut çizgisi bakımından dünyanın en hassas, elverişsiz ve nazik olan memleketle
rinden biri durumundadır. Türkiye sınırlarının bir hususiyeti, çok cepheli ve çok komşulu olması
dır; ayrıca, Anadolu Yarımadası dolayısıyla, Türkiye, büyük ölçüde ve çeşitli istikametlerde deniz
lerle çevrilidir. Bu denizler ise, birçok devletin etki alanına ve iddialarına açık, kapalı denizlerdir. 

Özetle, Türkiye, her noktasının hassasiyeti bakımından, kendi yüzölçümüne göre dünyada sı
nırları en uzun ülkelerden biridir. Ülkemizin kıtalararası köprü olma gibi daha başka nazik şartla
rının da bulunduğu düşünülürse, meselenin hassasiyeti ve sınırlarımızın optimum güvenliğinin 
önemi daha da artmaktadır. 

Sınırlarımızın güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçlerimiz, üstün bir fedakârlıkla, ge
ce gündüz görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedirler; ancak, takdir edilir ki, sızmalara, te
sirlere elverişli bu şekil ve şartlardaki sınırların müdafaası ve güvenliği oldukça yüksek ekonomik 
kaynaklara tekabül etmektedir. Sınır bölgelerimizde ilave tedbirlerin alınmasına devam edilmek
teyse de, sınırlarımızın güvenliği konusunda da bugüne kadar alınan tedbirlerin yeterli olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Bütçe imkânları nispetinde tedbirlerin alınmasına gayret edilmekte ve 
malzeme tedariki işlemleri sürdürülmektedir. Malzeme tedarikinin hızlandırılması ve tedbirlerin 
iyileştirilmesi için genel bütçeden daha yeterli kaynak ayrılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Değerli millevekilleri, Meclis Araştırması Komisyonunu teşkil eden arkadaşlarımız, güzel bir 
rapor, yapıcı bir rapor meydana getirmişlerdir. Özenle hazırlandığı anlaşılan komisyon raporunda 
tespit edilen sorunlar ve öneriler dikkat ve hassasiyetle izlenecek; ayrıca, önerilerden azamî düzey
de faydalanılacaktır. Bu hususu özellikle belirtiyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, raporun 4 üncü sayfasının sonunda bir atlama olmuş, "Sahil Güvenlik 

Komutanlığının hiçbir gelişim sağ..." denilmiş. Oraya, şu satırın ilave edilmesi lazım "...sağlaya
madığı gibi gelişen teknoloji karşısında deniz sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasındaki etkilin-
liğinin..." 

Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Sayın Hanifi Demirkol; buyurun efendim. 
(10/7) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HANİFİ 

DEMİRKOL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 
Gerek terör yönünden gerek uyuşturucu madde kaçakçılığı yönünden ve gerekse son zaman

larda artan, ekonomik nedenlerle Uzakdoğu ülkelerinden Avrupa'ya gitmek isteyen kişilerin kanun
suz yollarla hududumuzdan girmesi bakımından, hudut güvenliği çok önem arz eden bir tedbirdir; 
özellikle terörle mücadelede, en önemli ve birinci tedbirdir. Bu bakımdan, bu konuyu gündeme ge
tiren, araştırılmasına vesile olan Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve arkadaşlarına teşekkür edi
yorum. 

Değerli milletvekilleri, biz, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, objektif bir rapor düzenleme
ye gayret ettik; fakat, bu raporumuz, gerek basında gerekse bazı milletvekili arkadaşlarımız tara
fından aynı objektiflikle değerlendirilmedi. 
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Bu raporun gayesi, hudutların güvenliği konusunda alınan tedbirleri incelemek, bunların ye

terli olup olmadığını tespit ederek, ne gibi yeni tedbirler gerekiyorsa onları belirlemektir. Rapor bu 
yolda düzenlendiği halde, daha çok bir komşu ülkenin terörü desteklemesi yönünde değerlendirme
ye tabi tutulmuştur. 

Arz ettiğim gibi, raporun maksadı, hudut güvenliği konusunda alınan ve alınacak tedbirleri be
lirlemektir; bunlar belirlenmiştir. Genelde, konuşmalarda, bu tedbirlerden çok az bahsedilmiş; araş
tırma önergesi ve rapor başka mecralara çekilmek istenmiştir; daha, önerge verildiği sırada başka 
mecralara çekilmek istenmiştir, rapor düzenlendikten sonra da başka mecralara çekilmek istenmiş
tir. 

Arz ettiğim gibi, biz, objektif olarak raporu değerlendirdik. Özellikle, bu komşular konusun
daki, komşuların terörü desteklemesi konusundaki değerlendirmeyle ilgili açıklama yapmak istiyo
rum. 

Rapor, daha çok, İran'la ilgili, İran'ın PKK'yı desteklediği şeklinde değerlendirildi. Biz, İran'la 
ilgili incelememizi Van'da yaptık. Van'da, başta Sayın Valimiz olmak üzere, hudut güvenliğinden 
sorumlu tümen komutanımızın da iştirakiyle, bize, vilayette bir brifing verildi. Bu brifingde, İran'
dan, zaman zaman terörist sızmaların olduğu ve sızan teröristlerle silahlı çatışmaya girildiği; özel
likle güvenlik güçlerimizin gece nöbette kullandığı yolların mayınlandığı, bu mayınların patlama
sı suretiyle birtakım şehitler verildiği ve yaralanmalar olduğu ifade edildi. 

Bizim raporumuzda, bu konuda, özellikle komşularımızla ilgili şöyle bir hüküm var: Yunanis
tan, Kıbrıs Rum Kesimi, Suriye, Irak, İran ve Ermenistan'da, PKK kampları bulunduğu, özellikle 
terörist kamplar bulunduğu ve bu ülkelerden bazılarının terörü destekledikleri ifade edildiği halde 
"bazıları" kelimesi kaldırılmak suretiyle, belirli ülkelerin terörü desteklediği şeklinde kamuoyuna 
sunuldu. 

Şimdi, bu saydığım altı ülkeden, yalnız İran'la ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, olumsuz bil
giler var; olumlu bilgiler var, olumlu davranışlar da vardır. Bu saydığım ülkelerden yalnız İran'la; 
bizim hudut valilerimiz ile İran'ın hudut valileri, her üç ayda bir güvenlik toplantısı yapmaktadır
lar. Bu toplantılarda, terörle mücadele konuşunda eşzamanlı operasyon yapma konusunda karar al
mışlardır. Gerek daha önce arz ettiğim İran'dan terörist sızmalar gerekse zaman zaman İran'ın gös
terdiği olumsuz davranışlar nedeniyle brifingde yetkililere, iki defa "bu bilgiler tahtında, bu bilgi
ler dahilinde İran'ın terörü desteklediğini söyleyebilir misiniz" diye soru yönelttim. İkisinde de 
olumlu cevap vermedi arkadaşlar. "İran'ın kendi iç sorunları vardır, yeterli kaynak, ayıramıyor. 
İran'ın terörü desteklediğini açıkça söylememiz mümkün değil" diye ifadede bulundular. 

Değerli arkadaşlar, komşularımızın, bölücü terör örgütlerini, kanunsuz girişleri desteklediği 
bir gerçektir; ama, bu konuda, bizim de yeterli tedbir almadığımız bir gerçektir. Yedi sene hudutta 
görev yapmış bir eski idareci olarak, zaman zaman, Suriye yetkilileriyle bu konularda görüştüğüm
de, Suriye yetkilileri "kaçakçılar sizden geliyor, teröristler sizden geliyor, sizin vatandaşlarınız. 
Biz, bunlarla mücadele için yeterli personel ayıramıyoruz, İsrail ile savaş halindeyiz; siz, bu konu
larda gerekli tedbirleri alın" diye ifadede bulunurlardı. Bu ifadenin doğruluk derecesi, samimiyet 
derecesi tartışılabilir; ama, bizim de, hudut güvenliği konusunda yeterli tedbir almadığımız bir ger
çektir. 

Bugün, gittik, inceledik. Erlerimiz gece karakolda yatamıyor, yatmıyor; çünkü, karakolları
mız, gerek kapasite itibariyle gerek yapılış yeri, konumu itibariyle gerekse saldırılara karşı güven
liği itibariyle yeterli güvenlikte değil. Bugün, hudut güvenliğini, yalnız, insan gücüyle sağlamaya 
gayret ediyoruz. Halbuki, bu konuda teknik çok gelişmiş, fizikî güvenlik tedbirleri almak lazım. İş
te, geçmişte, çok sızmaların olduğu; gerek kaçakçı gerek terörist sızmalarının olduğu Mardin İl hu-
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dutlarında bu fizikî güvenlik tedbirlerini almışız ve bugün, hiçbir sızma olmamaktadır. Bir hudut 
alayında, bize, termal kamerayla, teröristlerin geçişini tespit ettiler ve gösterdiler. 20 - 25 terörist 
hududumuzdan girme teşebbüsünde bulunuyor. îki saat uğraşıyorlar... Bunların hepsini teker teker 
ekranda izliyorsunuz ve ona göre tedbir alıyorsunuz. Bugün bir termal kamera 40 milyar liradır ve 
Türkiye'de üretilmektedir; ama, bütün birliklerimize, ihtiyaçları olduğu kadar termal kamera vere
memişizdir. O bakımdan, hudutta büyük bir fedakârlıkla görev yapan güvenlik güçlerimiz, komu
tanlarımız, askerlerimiz, Meclisimizin bu konuyu araştırmaya karar vermesini ve mahallinde ince
leme yapmamızı büyük bir memnuniyetle karşıladılar, memnuniyetlerini ifade ettiler ve Meclisimi
ze bu konuda da güvendiklerini ifade ettiler. Hatta bir alayımız da, bize, günün anısını yansıtmak 
üzere plaket verdi. 

Bizlerden çok şey bekliyorlar. Büyük mahrumiyetler içerisinde görev yaptıklarını biliyorum. 
İdareci olarak görev yaptığım zaman, huduttan sorumlu komutanımız, hududu aydınlatmak için ve
ya bir yol yaptırmak için Köy Hizmetleri Müdürüyle, TEK Müdürüyle, PTT Müdürüyle iyi ilişki
ler kurmak suretiyle birkaç kilometre kablo temin etmeye gayret eder, bununla hududu aydınlatma
ya veya dikenli tel çekmeye ya da yolunu yaptırmaya gayret ederdi. O bakımdan, ülkemizin bütün
lüğüne yönelik terörü önlemek için hudut güvenliği konusunda gerekli tedbiri almamız lazım. Bu
nun için de, Hükümetimizin, devletimizin, bütçeden yeterli kaynak ayırmak suretiyle, raporumuz
da belirtilen tedbirleri alması gerekir. 

Bu duygularla teşekkür ediyorum. 
Görev yapan komutanlarımıza, güvenlik güçlerimize, erlerimize de başarılar diliyor, saygılar 

sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirkol. 
Sayın milletvekilleri, Hudutlarımızın Güvenliği Konusunda Alınan ve Alınması Gereken Ted

birleri Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/7) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu 
üzerindeki genel görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 12 Mart 1997 Çarşamba günü sa
at 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.55 

— - © — 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, hayvansal ürünlerin ithalatının durdurulması ile 

hayvancılık kredisi alan üreticilere ödemenin ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakam Musa Demirci'nin yazılı cevabı (7/1971) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. — Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın îsmet Attila tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 21.5.1996 
Zülfükar İzol 

Şanlıurfa 
Sorular: ' 
1. Önceleri bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye'de tarımın yanısıra hayvancılığında 

ihmal edilmesi ile insanlarımız neden ithal et yemek zorunda bırakılmıştır? 
2. Hayvansal ürünlerin ithalatını durdurmayı ve bu amaçla harcanan kaynakları yerli üreticile

re tahsis etmeyi düşünüyor musunuz? 
3. Hayvancılık kredisi ile üreticiyi desteklemeyi amaçladınız. Fakat krediyi almak isteyen ürit-

cilerimizin bir çoğu halen kredilerini alamamıştır. Bu kredileri ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 
T.C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Araştırama Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 6.3.1997 
Sayı: KDD,G-4-504-15268 

Konu: Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 10.6.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/189-1911/5178 sayılı T.B.M.M. yazısı ve eki. 
b) 29.1.1997 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-5189-5178 sayılı T.B.M.M. yazısı. 
İlgi (a) yazınız ve ekinde Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zülfükar İzol'a ait sözlü soru önergesi 

üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, ilgi (b) yazınızla sözlü soru önergesinin yazılı soru 
önergesine çevrildiği bildirilmektedir. Soru önergesi ile ilgili Bakanlığımız görüşleri aşağıda belir
tilmiştir. 

Soru 1. Önceleri bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye'de tarımın yanısıra hayvancılı
ğında ihmal edilmesi ile insanlarımız neden ithal et yemek zorunda bırakılmıştır? 

Cevap 1. Bilindiği üzere ülkemiz serbest ticaret rejimini benimsemiştir. İthale konu olan mal
lar her yıl Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca diğer bakanlıkların da görüşleri alınarak ithalat 
rejimi ile belirlenmektedir. Bu çerçeve de 1996 yılında ithalat rejimi kararları ile fon ve vergiler iç 
piyasada dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu kararlar çerçevesinde fiyat istikrarını sağlamak et 
sanayinin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere 24.5.1996 tarihli Bakanlığımız tebliği çerçevesin
de belirli şartlarda et ithalatı yapılmıştır. Ancak, ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi ve karanti
na amacıyla, Bakanlığımızın 21.8.1996 tarih ve 0337 sayılı yazısı ile canlı kasaplık hayvan ve et 
ithalatı kontrol belgesi verilme işlemi durdurulmuş bulunmaktadır. 

Soru 2. Hayvansal ürünlerin ithalatını durdurmayı ve bu amaçla harcanan kaynakları yerli üre-
ticlere tahsis etmeyi düşünüyor musunuz? 
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Cevap 2, Yürürlükteki ithalat rejimi kararları çerçevesinde yerli besicileri korumak canlı hay

van ve et ithalatını disipline etmek amacıyla 24.5.1996 tarih ve 22645 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanan Bakanlığımız tebliği ile Et ve Balık Kurumu A.Ş., 560 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye göre kurulmuş özel ve resmi kombinalar ve Bakanlığımızdan üretim izin belgesi alınmış 
et işleme tesisleri olan firmalar tarafından yapılacağı kararlaştırılmış, böylece bu konuda yatırımı 
olmayan firmaların et ithal etmeleri önlenmiştir. Bakanlığımız, 21.8.1996 tarihinden itibaren de bu 
konudaki ithalatla ilgili kontrol belgesi verilme işlemini durdurmuştur. 

Ayrıca, Bakanlığımızca hayvancılığı geliştirmek amacıyla da bir paket program hazırlanarak 
Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

Soru 3. Hayvancılık kredisi ile üreticiyi desteklemeyi amaçladınız. Fakat krediyi almak iste
yen üreticilerimizin bir çoğu halen kredilerini alamamıştır. Bu kredileri ne zaman ödemeyi düşü
nüyorsunuz? 

Cevap 3. Diğer taraftan hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin 95/7418 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının 9 uncu maddesine göre T. C. Ziraat Bankası kaynaklarından sağlanan 9 trilyon TL.'sının 
"Ortakların Mülkiyetinde Süt ve Besi Sığırcılığı" projesi uygulayan kooperatiflere kullandırılması 
sözkonusu olup, bu ödenekle 771 kooperatif programa alınmıştır. Bahse konu kararname gereği 
"Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı" projesi uygulayan kooperatiflere kullandırılmak üzere T. 
C. Ziraat Bankasından 2,5 trilyon sağlanmış ve daha evvel programa giren kooperatiflerden 81 'inin 
canlı demirbaş ihaleleri Bakanlığımız ve İl Müdürlüğü temsilcileri gözetimi altında Teşkilatlanma 
ve Destekleme Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Musa Demirci 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
2. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, hayvan sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin yazılı cevabı (7/1986) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini dilerim. 
Saygılarımla. 

Sabri Ergül 
İzmir 

Türkiye'de toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı nedir? Cinslerine göre ayrı ayrı sayı
ları nedir? 

Büyükbaş hayvanların (Öküz, Manda, İnek, Boğa, At, Katır ve Eşek vb.) illere göre ayrı ayrı 
sayıları nedir? Toplam sayısı nedir? 

' T-'C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 6.3.1997 

Sayı: AİD/G/4-496-15282 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Devlet Bakanlığının 17.2.1996i tarih ve B.02.0.0010/02017 sayılı yazısı. 
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Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün'ün ilgide kayıtlı yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal eden 

İzmir Milletvekili Sayın Sabri Ergül'ün 7.1.1986-5090 esas nolu yazılı soru önergesinde talep et
miş olduğu hayvan sayıları ile ilgili bilgiler ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Musa Demirci 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
3. — Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'in, Gaziantep ile BDT ülkeleri arasında karşı

lıklı uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer 
Barutçu'nıın yazılı cevabı (7/1996) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, delaletlerinizle Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı hususunu saygılarımla arz ederim. 

Mustafa R. Taşar 

Gaziantep 

Bavul ticareti açısından üretici olarak Gaziantep'in önemi büyüktür. Bu nedenle BDT ülkele
riyle karşılıklı olarak uçak seferleri konulması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 6.3.1997 

Sayı: B.11.0.APK.0.10.01.21-E/336-5232 
Konu : Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 31.1.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1996-5116/14455 

sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 172.1997 gün ve B.02.0.0010/02015 sayılı yazısı. 
Gaziantep Milletvekili Musatafa R. Taşar'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği 7/1996-5116 sa

yılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer Barutçu 
O Ulaştırma Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın 7/1996-5116 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 
Soru : 
Bavul ticareti açısından üretici olarak Gaziantep'in önemi büyüktür. Bu nedenle BDT ülkele

riyle karşılıklı olarak uçak seferleri konulması düşünülmekte midir? 
Cevap : 
THY halihazırda Türk Cumhuriyetlerinde 5 noktaya, ayrıca hergün Moskova'ya tarifeli sefer

ler icra etmektedir. THY'nin hergün icra ettiği İstanbul/Gaziantep/İstanbul seferleri, sözkonusu 
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uçuşlara bağlantı verecek şekilde planlanmaktadır. Dolayısıyla Gaziantep potansiyeli halihazırda 
yukarıda belirtilen uçuşlar ile taşınmaktadır. 

Özel sektör havacılık işletmelerinin BDT ülkelerine yönelik yapmayı planladığı sefereler ise 
yolcu kaynağının kendi ülkelerine ait olması nedeniyle karşı ülke sivil havacılıkları tarafından 
olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, Gaziantep ile sözkonusu ülkeler arasındaki pazar şartlarının oluşması ve potan
siyelin artması halinde, THY ve Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Gaziantcp'den direkt seferler 
başlatabilecektir. 

4. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'in, Akkuyu Nükleer Santral Projesine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan 'in yazılı cevabı (7/2005) 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Recai Kutan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

Yıllardır kamuoyu gündeminde yer alan ve gerek çevresinde yaşayan tüm insanların,*gcrekse 
çevre duyarlılığı ve bilincine sahip kesimlerin büyük tepkilerine rağmen yapımında ısrar edilen Ak
kuyu Nükleer Santral projesi, en az yapımı kadar uygulanacak model açısından da büyük tartışma
lara neden olmaktadır. Bu anlamda; 

1. Parti politikalarınızda da sık sık dile getirdiğiniz üzere "İslam atom bombası" üretimi dü
şüncesi, proje modeli seçiminizde belirleyici kıstas olarak alınmakta mıdır? Değilse, bu düşünceye 
uyguna Kanada-CANDU modelinde ısrar etmenizin nedeni nedir? 

2. Akkuyu nükleer santral projesinin yapımında esas amaç ve hedefiniz "Atom Bombası" üre
timi mi, yoksa gerçekten enerji üretimi midir? Eğer amacınız sadece enerji üretimi ise, bunun ye
rine toplam enerji üretimi içerisindeki payı en iyimser rakamlarla % 40'lara varan enerji kaçakla
rını kontrol altına almak daha rantabl ve akılcı değil midir? 

3. Kanada-CANDU modeline karşı çıkan bürokratlarınızın görev yerlerini değiştirdiğiniz id
diaları doğru mudur? 

4. Yarattığı sorunlar nedeniyle bütün dünyada nükleer santral yapımından hızla vazgeçilirken, 
Hükümetinizin nükleer santrallerle ilgili ısrarı nereden kaynaklanmaktadır? Bu ısrarınızın nedeni 
yandaşlarınıza birtakım maddî olanaklar sağlamak mıdır? 

T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 11.3.1997 

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-345 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :T.B.M.M. Başkanlığının 5 Şubat 1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2005-
5147/14541 sayılı yazısı. 
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İçel Milletvekili Sayın D. Fikri Sağlar'm tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Millet Mec

lisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/2005 esas no.Iu yazılı so
ru önergesi ile ilgili^bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Recai Kutan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın D. Fikri Sağlar'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/2005-5147) 
Yıllardır kamuoyu gündeminde yer alan ve gerek çevresinde yaşayan tüm insanların, gerekse 

çevre duyarlılığı ve bilincine sahip kesimlerin büyük tepkilerine rağmen yapımında ısrar edilen Ak-
kuyu Nükleer Santral projesi, en az yapımı kadar uygulanacak model açısından da büyük tartışma
lara neden olmaktadır. Bu anlamda; 

Soru 1,2: 
1. Parti politikalarınızda da sık sık dile getirdiğiniz üzere "İslam atom bombası" üretimi dü

şüncesi, proje modeli seçiminizde belirleyici kıstas olarak alınmakta mıdır? Değilse, bu düşünceye 
uygun Kanada-CANDU modelinde ısrar etmenizin nedeni nedir? 

. 2. Akkuyu nükleer santral projesinin yapımında esas amaç ve hedefiniz "Atom Bombası" üre
timi mi, yoksa gerçekten enerji üretimi midir? Eğer amacınız sadece enerji üretimi ise, bunun ye
rine toplam enerji üretimi içerisindeki payı en iyimser rakamlarla % 40'lara varan enerji kaçakla
rını kontrol altına almak daha rantabl ve akılcı değil midir? 

Cevap 1,2: 

Türkiye enerji ihtiyacını karşılamak için mevcut teknolojilerin içinde önemli bir payı olan 
nükleer enerjiden sadece elektrik üretmeyi amaçlamıştır. Hiçbir şekildeki askerî amaçlarla kullanı
lan nükleer madde imalatına dönük bir araştırma laboratuvarını ve merkezini bünyesinde bulundur
mayı hedeflememiştir. Nükleer bomba imali için U-235 ve Pu-239'un saf haldeki izotopları kulla
nılmakta, bunlar ise askerî amaçlı reaktörlerde üretilmektedir. Nükleer santrallarda kullanılan U-
235'in zenginlik oranı ise binde yedi (0.007) ile yüzde dört (0.04) arasındadır. Böyle bir malzeme
den de atom bombası yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

Ayrıca Nükleer Silahsızlanma Anlaşması'na 1.7.1968 ve Nükleer Malzemenin Denetlenmesi 
Anlaşması'na 23.8.1983 tarihlerinde taraf olan bir ülke olarak, böyle bir programın içinde olmamız 
mümkün değildir. Santral ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı yanısıra Uluslararası 
Atom Enerji Ajansı'nın denetimine açık olacaktır. 

Bakanlığımız tarafından yapılan uzun dönemli elektrik enerjisi planlama çalışmalarının sonuç
larına göre elektrik talebimizin, 2000 yılında 134 milyar KWh, 2010 yılında 290 milyar KWh, 2015 
yılında 398 milyar KWh, 2020 yılında ise 547 milyar KWh olması beklenmektedir. 

Ülkemizin bugün için bilinen elektrik enerjisi üretimine elverişli yerli kaynak rezervlerinin, 
linyitte 105 milyar KWh, taşkömüründe 16 milyar KWh ve hidrolikte ise 125 milyar KWh civarın
da olduğu tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere tüm yerli kaynak potansiyeli kullanılmış olsa bile, 
2010 yılındaki elektrik enerjisi.talebinin sadece yerli kaynaklarımızın değerelcndirilmesi ile karşı
lanması mümkün olamayacaktır. • 

Ülke elektrik enerjisi talebinin güvenilir olarak karşılanmasında ithal kaynağa yönelmenin bi
rinci nedeni bu olmaktadır. Ayrıca, gerek talebin güvenilir olarak karşılanması, gerekse sistem gü
venirliliği açısından kaynak çeşitlendirilmesine gidilmesi zorunlu olmaktadır. Bu durumda yerli 

- 3 6 7 -



T.B.M.M. B:66 11 .3 .1997 0 : 3 
kaynaklarımıza ilaveten ithal kömür, ithal doğal gaz ve nükleer santral tesislerinin kurulması kaçı
nılmaz olmaktadır. Bu nedenle çeşitlendirmeye gidilerek nükleer santrallar planlamaya alınmıştır. 

Diğer taraftan, yerli kaynaklarımız içinde en büyük paya sahip yenilenebilir enerji kaynakla
rımızdan olan hidrolik potansiyelimizin değerlendirilmesine yönelik yatırımlara gereken önem ve 
öncelik verilerek sürdürülmektedir. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar, güneş ve 
jeotermal enerji kaynaklarının geliştirilmesi için yöresel bazı pilot projelerin de uygulanmasına de
vam edilmektedir. Fakat ülkemizin binlerce MW tutan elektrik ihtiyacını, henüz gelişme safhasın
da olan teknik ve ekonomik açıdan sorunları olan hidrolik dışındaki yenilebilir enerji kaynakları ile 
çözmek mümkün değildir. 

Ülkemizde elektrik enerjisi kayıplarında, santralların iç tüketim ihtiyaçlarının payı % 5, iletim 
sistemi kayıplarının payı % 2,5 civarındadır. İletim sistemi kayıpları dünya standartlarında olup, 
daha da azaltılması için iletim hatlarının kesitinin artırılmasına, özellikle ithal primer kaynaklı üre
tim tesislerinin mümkün olduğu kadar yük yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kurulmasına 
dikkat edilmektedir. 

Ancak, ekonomik ömrünü dolduran kapasite bakımından yetersiz durumda kalan, kayıpları % 
17'lere ulaşan dağıtım şebekelerinin çok büyük bir kısmının yenilenmesi veya yeniden tesis edil
mesi gerekmektedir. Bu yenileme ve yeni şebekeler yapımının önümüzdeki 20 yıl içinde projelen-
derilmesi amacıyalaTEDAŞ Genel Müdürlüğünce çalışmaları tamamlanan İstanbul'un Avrupa ya
kası ile Ankara'nın yanısıra, Bursa, Eskişehir, Gaziantep illeri master planlamaları 1997 yılı başın
da bitirilecektir. Bu yöndeki planlamalara ülke çapında önümüzdeki yıllarda dadevam edilecektir. 

Diğer taraftan, dağıtım faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak 
amacıyla dağıtım tesislerinin özelleştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede ülke çapın
da 29 adet görev bölgesi belirlenmiş, mevcut dört bölgenin (Aktaş, Kayseri, ÇEAŞ, Kepez) dışın
da ilave 25 görev bölgesinin işletme haklarının devri için 24 Kasım 1996 tarihinde ilana çıkılmış
tır. Teklifler 2 Ocak 1997 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup, fizibilitelerinin 3 Mart 1997 
tarihine kadar teslimi ile değerlendirme çalışmaları sürdürülecektir. 

Soru 3 : 

Kanada-CANDU modeline karşı çıkan bürokratlarınızın görev yerlerini değiştirdiğiniz iddi
aları doğru mudur? 

Cevap 3 : 

TEAŞ bünyesinde, Nükleer Santrallar Daire Başkanlığı 30 Aralık 1996 tarih ve 22863 sayılı 
Resmî Gazete'de ihdas edilen kadrosuyla, Nükleer Santral Proje Müdürlüğü yerine kurulmuştur. 
Başkanlığa büyük proje yönetiminde deneyimli, yetenekli ve donanımlı bir bürokrat atanmıştır. 

Akkuyu Nükleer Santral İhalesi; esas olarak ticarî işletmede olan Basınçlı Sulu Reaktör 
(PWR), Kaynar Sulu Reaktör (BWR) ve Basınçlı Ağır Sulu Reaktör (PHWR) tiplerine açıktır. İha
le anahtar teslimi esasına göre, işler halde tam bir nükleer santralın belirtilen sürede teslimini kap
samaktadır. Dolayısıyla, nükleer santral ihalesinde bir model yerine teknolojisi kanıtlanmış ve uy
gulamasına geçilmiş modeller ihaleye açık tutulmuş, böylece dünyaca tanınmış firmaların katılımı
nın sağlanması esas alınmıştır. 19 Aralık 1996 tarihinde % 100 kredili olarak çıkılan ihale için; 
AECL (PHWR tipi Canada), Mitsubishi-Westinghouse (PWR tipi, Japonya-Amerika), NPI (PWR 
tipi, Almanya) ve Ansaldo (BWR tipi, İtalya) firmaları teklif dokümanlarını almışlardır. Bu firma
lar saha ziyaretlerini yapmışlar, teklif vermek için gerek finansman gerekse teknik olarak yoğun bir 
hazırlık içindedirler. 
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Böyle geniş kapsamlı bir projenin, tecrübeli kadrolar tarafından yönetilmesi ülke menfaatleri 

açısından son derece önemlidir. Bürokrat atamasında doğrudan proje yönetiminde deneyimli çok 
iyi derecede lisan bilen, iş programına göre en son tekniğe ve bütün iş safhaları boyunca yüksek se
viyede mühendislik, tasarım, imalat ve işçilik kontrolü.yapabilecek, toplantıları yönetecek yeterli
liğe sahip personele kadro verilmektedir. Bürokrat görevlendirilmelerinde bu faktörler esas alın
makta ve TEAŞ bünyesinde 1987 yılında kaldırılması büyük eleştirilere neden olan bir nükleer bi
rim oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Soru 4 : 
Yarattığı sorunlar nedeniyle bütün dünyada nükleer santral yapımından hızla vazgeçilirken, 

Hükümetinizin nükleer Santrallarla ilgili ısrarı nereden kaynaklanmaktadır? Bu ısrarınızın nedeni 
yandaşlarınıza birtakım maddî olanaklar sağlamak mıdır? 

Cevap 4 : 

Bugün Dünyada toplam kurulu gücü 344 000 MW olan 437 adet nükleer santral faaliyet ha
lindedir. Bu santralların 109'u ABD'de olmak üzere 135 adedi Amerika kıtasında, 215'i Avrupa 
kıtasında, 83'ü Asya kıtasında, 2'si ise Afrika kıtasında bulunmaktadır. Türkiye kurulu gücünün 
yaklaşık 16 katını oluşturan işletmedeki bu nükleer kurulu güce ilave olarak, 32 600 MW'lık 39 re
aktörün yapımı da sürdürülmektedir. Halen toplam elektrik taleplerinin Fransa'da % 78'i, Macaris
tan'da % 62'si, Belçika'da % 56'sı, İsveç ve Bulgaristan'da % 48'i, İsviçre'de % 40'ı İspanya ve 
Japonya'da % 34'ü, İngiltere'de % 25'i, Dünyada ise % 17'si nükleer enerjiden karşılanmaktadır. 

Özellikle nükleer santrallara sahip olan ülkeler elektrik enerjisi programlarında gelecekte de 
• nükleer santrallara yer vermektedirler (Ek-1) 

Nükleer santralların 30-40 yıllık ömürleri vardır. 1960-1970 yıllarında kurulan nükleer sant
ralların 2000-2010 yıllarında sökülmesi ancak yerine yeni nükleer santralların yapılması bugünden 
programa alınmış durumdadır. 

İsveç'de 1980'de yapılan referandum neticesinde ülkedeki tüm nükleer santralların 2010 yı
lında devreden çıkartılmalarına karar verilmiştir. Ancak bu karar şarta bağlanmıştır. Bu kararın uy
gulanmasının ülkede işsizliğe ve pahalılığa sebep olmaması gerekmektedir. Nitekim karardan son
ra İsveç'de nükleer santral devreden çıkartılmamıştır. İtalya ve Avusturya'da yapılan referandum
larda nükleer santral programları askıya alınmıştır. Ancak İtalya bu durumun ekonomiye verdiği 
zarari dikkate alarak 2010 yılında 4000 MW'lik nükleer santarlı işletmeye almayı planlamıştır. 

Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santralı 4 üncü ünitesinde meydana gelen kazadan sonra nükle
er santralların kapatılması gündemde kalmış, ancak bundan dolayı hiçbir ülkede nükleer santral ka
patılmamıştır. Çernobil'in diğer iki ünitesi dahi halen işlemektedir. 

İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Kore, Ukrayna ve ABD gibi ülkeler de nükleer santral adedini 
artırıcı programlar yapmışlar ve bunları uygulamaya koymuşlardır. 

Dünyadaki Nükleer Elektrik Üretimi ve Planlamaları: 
2000 2010 2015 

(Mevcut) (Tahmin) (Tahmin) (Tahmin) 
Alt sınır 344 GW 357 GW 358 GW 333 GW 
Referans 344 GW 362 GW 401 GW 411GW 
Üst sınır 344 GW 367 GW 414 GW '. 473 GW 
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi Dünya, nükleer santrallardan vazgeçmemiştir. Mevcut 
durum korunmuştur. Üst sınır tahmininde ise 2015 yılında Dünyadaki Nükleer santral gücü 
473 000 MW'a kadar yükselmektedir. 

Bunun nedeni, nükleer santralların güvenilir ve daha ucuza elektrik enerjisi elde edilir olma
sıdır. 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
5. - Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, korucularda bulunan ve menşei belli olmayan silah

lara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2010) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince İçişleri Bakanı Sayın 
Meral Akşener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
28.1.1997 

Tevfık Diker 
Manisa 

Sorular: 
1. 4 Eylül 1996 tarih ve 22747 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan korucularda bulunan men

şei belirsiz silahların, emniyet ve jandarmaya teslimi yönetmeliğine ve bakanlığınız emirlerine da
yalı Olağanüstü Hal Bölgesinde kaç silah teslim edilmiştir? 

2. Teslim edilen bu silahların balistik incelemesi yapılmış mıdır? 

3. Teslim edilen bu silahlardan kaç tanesi kullanılmak üzere yeniden koruculara verilmiştir? 

4. Şanlıurfa Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne 768 adet bu tip silah teslim edilmiş midir? 

5. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen bu silahlar içinde UZİ marka İsrail yapı
mı silah var mıdır? . 

6. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen UZİ marka silah varsa, bu silahlar kimle
re aittir? ' • • ' • . 

7. Bu silahlar daha önce kamuoyunda tartışılan ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İsrail'den 
alındığı belirtilen silahlar mıdır? 

8. Teslim edilen silahlardan menşe itibariyle devlete ait silah var mıdır? 

•T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.3.1997 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/057252 

Konu : Yazılı soru önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 5.2.1997 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2010-5170/14584 sa
yılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Tevfik Diker tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
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6136 sayılı Kanuna 4178 Sayılı Kanunla eklenen 9 uncu madde gereğince, OHAL bölgesin

deki illerde görev yapan Geçici Köy Korucuları tarafından (22 779) menşei belirsiz silah teslim 
edilmiştir. Teslim edilen bu silahlardan (19 664)'ü kullanılmak üzere ruhsat düzenlenerek korucu
lara iade edilmiştir. 

Teslim edilen bütün silahların balistik incelemesi yapılmamakta, valiliklerce şüpheli görülen 
silahların balistik incelemesi yapılmaktadır. 

Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Emniyet Müdürlüğüne (1 033) adet silah teslim edilmiş olup, bu si
lahlar içinde UZİ marka İsrail yapımı silah bulunmamaktadır. Teslim edilen silahlardan menşei iti
bariyle devlete ait silah yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Meral Akşener 
İçişleri Bakanı 

6. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, uyuşturucuyla mücadelede yetkililerin yetersiz 
kaldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2021) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 28.1.1997 

Nezir Büyükcengiz 
Konya 

Almanya-İngiltere ve Fransa'da son günlerde bazı yetkililerce "Türkiye'nin bir süredir uyuş
turucu trafiğinin çıkış yolu ve uyuşturucu paralarının kolayca aklandığı bir ülke" olduğu iddia edi
lerek uyuşturucu işiyle uğraşan kişilerin, Devletin üst yönetimlerinde bulunan kimselerden himaye 
gördüğü şeklindeki açıklamalarını üzüntüyle öğreniyoruz. 

Sorular: 

1. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine giren uyuşturucunun %70'inin Türkiye'den çıktığı iddiası 
doğrumudur? 

2. Uyuşturucu işi yapanların devlet yönetiminde bulunan bazı kimselerle ilişkileri tespit edi
lebilmiş midir? 

3. Bu hususta gerekli araştırmalar yapılmakta mıdır? 

. 4 . Yapılmakta ise ne gibi sonuçlar alınmıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.3.1997 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/057253 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 5.2.1997 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2021-5183/14612 sa
yılı yazısı. 
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Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

16/25 Nisan 1996 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana kentinde yapılan Birleşmiş Millet
ler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu 39 uncu Dönem toplantısında İnterpol Genel Sekreterliği ta
rafından sunulan raporda; 1995 yılında Avrupa'da ele geçirilen 10 ton eroin maddesinin % 80'in-
den fazlasının Türkiye üzerinden Balkan Rotası yoluyla nakledildiğini tahmin edildiğinin belirtil
mesi üzerine, sözkonusu iddiaya 14.5.1996 tarih ve çok acele ibareli bir faks yazı ile uyuşturucu 
madde kullanımı ülkemizde büyük bir problem olmamasına rağmen, polisimizin uyuşturucu kaçak
çılığını bir insanlık suçu olarak kabul ettiği ve Avrupa genelinde 1995 yılında elegeçirilen toplam 
10 ton eroinin 3 ton 456 kg'ı yani % 34,5'i, 1996 yılında ise 11 ton 363 kg eroinin 4 ton 422 kg'ı 
yani % 38,9'unun ülkemizde ele geçirildiği dolayısıyla Avrupa'da en çok uyuşturucu madde ele ge
çirilen ülke olduğumuz belirtilerek, aynı raporda başarılarımızdan neden bahsedilmediği de sorula-

< 
rak, bu iddiaya İnterpol Genel Sekreterliği nezdinde itiraz edilmiştir. 

Ancak, bilindiği gibi ülkemiz coğrafi konum itibariyle Altın Hilal (İran+Afganistan+Pakistan) 
ve Altın Üçgen (Burma+Laos+Tayland) olarak adlandırılan uyuşturucu üretim bölgeleri ile genel 
olarak uyuşturucu tüketim bölgesi olarak kabul edilen ve aynı zamanda uyuşturucu imalatında za
ruri olarak ihtiyaç duyulan temel kimyasal maddelerin (Özellikle Asetik Asit Anhidrit) üreticisi 
olan Avrupa ülkeleri arasında bulunan transit bir ülkedir, Bu itibarla uyuşturucunun, arz ve talep 
bölgeleri arasında bulunan ülkemiz üzerinden taşınması kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çık
maktadır. Avrupa'da ele geçirilen uyuşturucunun bir kısmı, güzergâh üzerinde bulunan ülkemiz 
üzerinden götürülmüş olsa bile, bu ülkemizin sözkonusu uyuşturucu maddeye kaynaklık teşkil et
tiği anlamına gelmez. Zira, uyuşturucu maddeler üretim bölgelerinden tüketim bölgelerine ulaşın
caya kadar bir çok ülke üzerinden geçmektedir. 

Devlet yönetiminde bulunan bazı kimselerin uyuşturucu işi yapanlarla ilişkileri olduğuna dair 
Bakanlığımız kayıtlarında bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Meral Akşener 
İçişleri Bakanı 

7. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar 'in, Gaziantep Organize Sanayii Bölgesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez 'in yazılı cevabı (7/2026) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun delaletlerinizle sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunu saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Taşar 
Gaziantep 

Soru : 

Gaziantep Organize Sanayii Bölgesinin tamamlanması ile bölgede 150 bin dolayında vatanda
şımızın istihdamı mümkün olabilecektir. Gaziantep Organize Sanayii Bölgesinin biran önce ta
mamlanabilmesi ve bölgedeki vatandaşlarımızın iş sahibi olması hususunda, bugüne kadar Hükü
metinizin bir çalışması veya bir girişimi sözkonusu olmuş mudur? 
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T.C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 6.3.1997 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı:B.140.BHİ.01-73 -
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 5.2.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2026-5198/14667 sa
yılı yazınız. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 12.2.1997 tarih ve 663 sayılı yazısı. 

Devlet Bakanlığının 17.2.1997 tarih ve 01985 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, Başbakana tevcih ettiği, Başbakanın da kendileri 
adına Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği (7/2026) 
esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Yalım Erez 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın yazılı sorularına cevaplarımız : 
Gaziantep 1 inci Organize Sanayi Bölgesi 
Altyapı inşaatı tamamlanarak işletmeye geçirilmiştir. 
(Alanı: 260 Ha., parsel sayısı 198 adettir. 137 parselde üretime geçilmiş olup, diğer parseller

de inşaatlar bitmek üzeredir.) 

Gaziantep 2 nci Organize Sanayi Bölgesi 
Altyapı inşaatlarının 1997 yılı içerisinde tamamlanması planlanmış olup, 1996 yılında 56 mil

yar TL. program ödeneği ve 200 milyar TL. ödenekle birlikte toplam revize ödeneği 256 milyar 
TL.'ye çıkmış ve tamamı ödenmiştir. Bölgenin altyapı inşaatı için bugüne kadar verildiği yılın fi
yatlarıyla toplam 518 milyar TL. kredi kullandırılmıştır. Bu kredinin 1996 yılı fiyatlarıyla karşılı
ğı 1 740 Milyar TL. dir. 

Fiziki gerçekleşme % 98 olup, 1997 yılı yatırım programında 374 milyar TL. ödenek ayrılmış
tır. 

(Alanı: 500 Ha., parsel sayısı 290 adettir. 56 parselde üretime geçilmiş olup, diğer parseller
de inşaatlar bitmek üzeredir.) 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Merkez Arıtma 
1997 yılı yatırım programına alınmış olup, 3 milyar TL. ödenek ayrılmıştır. 
Gaziantep 3 üncü Organize Sanayi Bölgesi 
Altyapı inşaatı devam etmekte olan Bölgenin 1998 yılı içerisinde tamamlanması planlanmış

tır. Bölgenin tüm harcamalarının Müteşebbis Teşekkül Başkanlığınca karşılanması öngörülmüştür. 

(Alanı: 540 Ha., parsel sayısı 297 adettir.) 
Gaziantep 4 üncü Organize Sanayi Bölgesi 
1997 yılı yatırım programında "Etüd" karakteristiği ile yer almaktadır. 

Yatırım için gerekli tüm harcamalar Müteşebbis Teşekkülce karşılanacaktır. 
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8. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, özel korumalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Me

ral Akşener'in yazılı cevabı (7/2035) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yeni Asır Gazetesinin 29.1.1997 tarihli baskısının birinci sayfasında "Korumalar Dövüştüler" 
başlığı ile çıkan ve yazı içerisinde de "polisliği ayağa düşürdünüz" diye bir polis memurunun ifa
desi yer alan haberle ilgili, aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 30.1.1997 
Akın Gönen 

Niğde 

1. Yazıda bahsi geçen özel korumalar kimlerden teşekkül etmektedir? Bunların silahları var 
mıdır? Bu görevlilerin resmi görevli polislerin görevine müdahale ettikleri ve sonra da kavga ettik
leri gazete haberinden anlaşıldığına göre bunlar hangi mevzuata göre yetki kullanmaktadırlar? 

Bu göreve müdahalenin kanunî dayanağı yoksa ve bu müdahale yazıda bahsedildiği gibi kav
gaya dönüşmüşse, Türk Ceza Kanunundaki ve Polis Vazife ve Selahiyetleri İle İlgili Mevzuattaki 
görevli memura mukavemet suçu teşekkül etmekte midir? Bu konuda yetkili birim ve makamlar
ca, bu yönde kanunî bir işlem yapılmış mıdır? 

2. Basında zaman zaman özel giysi ve bereli şahısların da son Kayseri gezisinde olduğu gibi 
Başbakan Sayın Necmettin Erbakan'ı korudukları yazılmaktadır. Bu özel kıyafetli korumalar silah 
taşımakta mıdırlar? Belirli bir yere bağlı mıdırlar? Bu görevlerinin ve kıyafetlerinin yasal dayana
ğı nedir? 

3. Bu gazete haberinde olduğu gibi zaman zaman da çatışma ve kavgaya dönüştüğünü basın
dan öğrendiğimiz bu özel koruma konusunda, Bakanlığınızın görüşü ve ilgililere talimatı olmuş 
mudur ve nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.3.1997 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-057255 ı 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 5.2.1997 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2035-5212/14696 sa
yılı yazısı. r 

Niğde Milletvekili Akın Gönen tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Sayın Başbakan ve Bakanlarımız "EYT 2-5 sayılı Başbakan ve Bakanları Koruma Hizmetleri 
Yönetmeliği" hükümlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü uhdesinde oluşturulan Başbakanlık 
Koruma Müdürlüğü personelince korunmakta olup, özel koruma görevlisi ile korunması sözkonu-
su değildir. 

Sayın Başbakanımızın gezi ve ziyaretlerinde, partililerin yoğun izdiham yaratması nedeniyle, 
partililer ile koruma görevlileri arasında bazı sürtüşmeler meydana gelmekte ise de; görevlilerimi
zin sağduyulu davranışları nedeniyle adliyelik bir durum yaratılmasına meydan verilmemektedir. 
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Yürürlükteki mevzuatımıza göre özel giysi ve kıyafetle kimsenin devlet büyüklerini koruma 

görevi ve kanunlarla verilmeyen yetkiyi kullanması sözkonusu olmayacağından, Sayın Başbakanı
mızın, özel koruma diye tanımlandırılan hiçbir kişi ve gruplarca korunmasının üstlenmesinin müm
kün bulunmadığı ve Sayın Başbakanımızın Kayseri gezisi esnasındaki olaya ilişkin soruşturma 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir. 

Bazı parti mensuplarının Sayın Başbakanın yanına kadar sokularak maksadı aşan davranışlar
da bulunmaları nedeniyle zaman zaman koruma görevini aksatıcı durumlara sebebiyet verildiği 
gözlenmekte ise de bu hususların önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Meral Akşener 

İçişleri Bakanı 

9. -İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Almanya'nın 16 yaşından küçükler için vize ve 
oturma izni uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çil* 
ler'in yazılı cevabı (7/2040) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yeralan sorularımın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasına arz ederim. 

Ercan Karakaş 

İstanbul 

Alman hükümeti aldığı bir kararla .16 yaşından küçük çocuklara vize ve oturma izni zorunlu
luğu getirmiş bulunuyor. Vize uygulaması Türkiye, Fas, Tunus, Bosna-Hersek ve Yugoslavya'yı 
kapsamaktadır. 15.1.1997 tarihinde yürürlüğe giren bu uygulama Almanya'da yaşayan yurttaşları
mız arasında son derece haklı tepkilere neden olmuştur. Bu karar on yıldır Almanya'da çalışan ve 
çocukları Almanya'da doğan, büyüyen, işçilerimizi olduğu kadar henüz 16 yaşından küçük çocuk
larını yanlarına aldırmamış olan yurttaşlarımızı da mağdur etmektedir. Ayrıca bu uygulama ailenin 
bir arada yaşama hakkını, aile birliği ilkesini de zedelemektedir. 

Sorular : 
1. Bakanlığınız 16 yaşından küçük çocuklar için getirilen vize ve oturma izni zorunluluğu ko

nusunda Alman hükümeti nezdinde girişimde bulunmuş mudur? 
2. Bulunduysa, nasıl bir yanıt almıştır? 
3. Bakanlık olarak konuyu ilgili uluslararası kuruluşların gündemine getirmeyi düşünüyor 

musunuz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 7.3.1997 

(Konsolosluk, Hukuk ve Emlak 
Genel Müdürlüğü) 

Sayı: KOGY/IV-375 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 

İlgi : 6 Şubat 1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5322-14715 sayılı yazıları. 
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Almanya Federal Cumhuriyeti'nin 16 yaşından küçük çocuklara vize uygulanması kararı hak

kında, İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Prof/Dr. Tansu Çiller 

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Soru 1 : Bakanlığınız 16 yaşından küçük çocuklar için getirilen vize ve oturma izni zorunlu
luğu konusunda Alman hükümeti nezdinde girişimde bulunmuş mudur? 

Soru 2 : Bulunduysa, nasıl bir yanıt almıştır? 
Cevap 1-2 : Alman Federal Hükümetinin, geçici bir yönetmelik değişikliği ile, Yabancılar Ya

sasının 16 yaşından küçük çocukların ülkeye vizesiz girişlerine imkân tanıyan maddesi tamamiyle 
ortadan kaldırılıncaya dek 15.1.1997 tarihinden itibaren bu kapsama giren gençlere vize şartı geti
rilmesine ilişkin kararı üzerine, Bonn Büyükelçiliğimizce Federal Dışişleri, Bakanlığımızca da An-
kara'daki Federal Alman Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunularak, Alman Hükümetinin, vatan
daşlarımızı yakından ilgilendiren böyle bir kararı bizimle gerekli istişare yapılmadan ve Türk ma
kamlarına danışılmadan almasından duyduğumuz üzüntü ve rahatsızlık bildirilmiş ve kararın geri 
alınması talep edilmiştir. " 

Alman makamları, vize mevzuatının Schengen hukukuna uyumlu hale getirilmesi zorunlulu
ğunu ve son yıllarda ülkeye yasadışı girişlerin giderek arttığını ve bu sorunla başa çıkamayacak du
ruma geldiklerini bildirerek, karardan vazgeçilmesinin mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Bunun 
üzerine, ilk aşamada karşılaşılabilecek güçlüklerin bir ölçüde çözümlenebilmesini ve yeni duruma 
uyum sağlanabilmesini teminen kararın 3 ay ertelenmesi istenmiştir. 

Alman makamları, Almanya'daki aileleri ve kendileri ile ilgilenecek kişiler bulunmayan ve vi
ze muafiyetinden yararlanmak suretiyle Almanya'ya giren ve burada kalan 16 yaş altındaki çocuk
ların sayısının 1996 yılında 2 068'e ulaştığını, bunların yarıya yakınını Türk çocuklarının oluştur
duğunu, bu çocukların bakım ve eğitim masraflarının eyalet makamları için giderek artan büyük bir 
malî yük oluşturmaya başladığını, verilen rakamın sadece Yabancılar Dairelerine kayıt yaptırmış 
olan çocukları kapsadığını, gerçek rakamı bilmediklerini ifadeyle, bu yönde alınmış bir kararın er
telenmesinin sözkonusu olmayacağını belirtmişler, ancak, gerek Almanya'da ebeveynleri ile birlik
te ikamet eden çocukların oturma izni almalarında, gerek ebeveynleri Almanya'da kendileri Türki
ye'de bulunan çocuklara vize verilmesinde kolaylık sağlanması ve vatandaşlarımızın mevcut du
rumlarının yeni uygulama dolayısıyla zarar görmemesi için her türlü önlemi alacaklarını taahhüt et
mişlerdir. 

Yeni uygulama esaslarının vatandaşlarımız aleyhine bir durum yaratmaması amacıyla Alman 
makamları nezdindeki girişimlerimiz sürmektedir. 

Soru 3 : Bakanlık olarak konuyu ilgili uluslararası kuruluşların gündemine getirmeyi düşünü
yor musunuz? 

Cevap 3 : Yukarıda da belirtildiği üzere, Alman makamları nezdindeki girişimler devam et
mekte olup, bu aşamada konunun ikili düzeyde incelenmesine devam edilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Ancak, uygulamanın, gerek Almanya'da ebeveynleri ile birlikte ikamet etmekte olan Türk ço
cuklarının oturma izni almaları işlemlerini, gerek aile birleşimini engelleyici bir nitçlik kazanma
ması yolundaki girişimlerimizinden bir sonuç alınamadığı takdirde, konunun uluslararası gündeme 
getirilmesi mümkündür. 
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10. - Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, buğdaya zarar veren böcek ile mücadele konusun

da alınacak tedbirlere ve 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, personel atamalarına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin yazılı cevabı (7/2042,2046) 

Ankara, 29.1.1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunu tensiplerinize saygılarımla arz ederim. 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Son üç yıldır Trakya'da görülmeye başlayan zabrus (ekin kambur böceği) zararlısı, buğday 
üreticisinin korkulu rüyası olmaya başlamıştır. Bu yılda Tekirdağ İlimiz ve Çorlu, Çerkezköy, Mar
mara Ereğlisi İlçemizde buğdaylara zarar vermiştir. 

İlimizde 344 bin dekarlık buğday ekili alanın yüzde 7'sini etkisi altına alan, zabrüslar müca
dele konusunda Bakanlık olarak ne gibi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Musa Demirci tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

1. Son 3 ayda Bakanlığınızın merkez teşkilatında kaç memurun yeri değiştirilmiştir? Yapılan 
yeni atama sayı sine kadardır? 

2. Bakanlığınızın merkez teşkilatı dışında kaç memurun yeri değiştirilmiştir? Kaç il müdürü, 
kaç il müdür yardımcısı yeniden atanmıştır? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 6.3.1997 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: KDD.BŞV-2-01-502-15266 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 6.2.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5324-14721 sayılı yazınız ve ekleri (7/2042 ve 

7/2046 esas no.lu yazılı soru önergeleri). 
İlgi yazı ekinde esas no.ları belirtilmiş Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Sülün ve İstanbul Mil

letvekili Sayın Bülent Akarcalı'ya ait yazılı soru önergeleri incelenmiş ve Bakanlığımız görüşleri 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Musa Demirci 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'e ait 7/2042 esas no.lu soru önergesi : 

"Son üç yıldır Trakya'da görülmeye başlayan zabrus (ekin kambur böceği) zararlısı, buğday 
üreticisinin korkulu rüyası olmaya başlamıştır. Bu yılda Tekirdağ İlimiz ve Çorlu, Çerkezköy, Mar
mara Ereğlisi İlçemizde buğdaylara zarar vermiştir. 

İlimizde 344 bin dekarlık buğday ekili alanının % 7'sini etkisi altına alan, zabrusla mücadele 
konusunda Bakanlık olarak ne gibi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 

Ülkemizde tahıl ekimi yapılan bütün bölgelerde bulunan zabrusa (ekin kambur böceği) karşı 
en etkili mücadele, tohum ilaçlamasıdır. Bu nedenle zararlının bulaşık olduğu alanlarda tohum, 
mutlak suretle usulüne uygun ilaçlandıktan sonra ekilmelidir. Ancak zorunlu kalındığı durumlarda 
zararı kısmen önleyebilmek için yüzey ilaçlaması da önerilmektedir. Bu doğrultuda Bakanlığımız
ca eğitimler yapılmakta yönetimli çiftçi mücâdelesi şeklinde programlar yapılmaktadır. 

Tekirdağ İlinde de son üç yılda diğer bölgelerimizde olduğu gibi programlar yapılmjş ve uy
gulama gerçekleştirilmiştir. 

1995 yılında 850 ton tohum, 2900 da. alan, 1996 yılında 1 000 ton tohum, 8 000 da. alan da 
mücadele yapılması programlanmış, 1995 yılında 850 ton tohum, 5 952 da. alanda, 1996 yılında 1 
875 ton tohumlukta uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 1997 yılında ise 910 ton tohum, 6 300 da. 
alanda mücadele yapılması programlanmıştır. 

Sonuç olarak usulüne uygun tohum ilaçlaması yapan çiftçilerimiz zararı önlemekte ancak to
hum ilaçlamasını tavsiyelere uygun, özellikle nemlendirerek yapmayan üreticilerimiz zarar gör
mektedir. 

Tarım İl Müdürlüğü üreticileri bilgilendirmek ve sözkonusu böcekle başarılı mücadele yürü
tebilmek için eğitim çalışmaları düzenlemeye devam etmekte, hazırlanan çiftçi mektupları eğitim 
çalışmaları esnasında köy muhtarlıklarına, köy kahvelerine, tohum temizleme merkezlerine dağı
tılmakta, ayrıca yerel basın ve yayın araçları vasıtasıyla çiftçiler bilgilendirilmektedir. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'ya ait 7/2046 esas no.lu soru önergesi: 

Son 3 ayda Bakanlığınızın merkez teşkilatında kaç memurun yeri değiştirilmiştir? Yapılan ye
ni atama sayısı ne kadardır? 

Bakanlığınızın merkez teşkilatı dışında kaç memurun yeri değiştirilmiştir? Kaç il müdürü, kaç 
il müdür yardımcısı yeniden atanmıştır? 

Son üç ayda merkez teşkilatında 
yapılan değişiklikler 

Daire Başkanı 6 
Şube Müdürü 32 
Mühendis . 7 
Veteriner 11 
Teknisyen 1 

Son üç ayda taşra teşkilatında 
yapılan değişiklikler 

İl Müdürü (Asil Atanan) 5 
İl Müdürü (Geçici Görevli) 13 
İl Müdür Yardımcısı 8 
Şube Müdürü 16 
İlçe Müdürü 12 
Müessese Müdürü 11 
Veteriner 7 
Mühendis \ 59 
Teknisyen 27 
Vet. Sağ. Tek. 10 
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11. - Hatay Milletvekili Âtila Sav'm, emniyet görevlilerince kullanılan bazı taşıtlara sahte 

plaka takıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener 'in yazılı cevabı (7/2053) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişikteki sorularımın Sayın İçişleri Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ile tak
dirlerinize sunarım. 

Saygılarımla. 

Atila Sav 

Hatay 
1. 10 Ocak 1997 Cuma günü saat 09.35'de Kavaklıdere Kavşağında 06 L 6157 plakalı krem 

rengi Murat marka otomobilin sürücüsü, kavşakta beklerken önünü kapattığımı ve yola devamını 
engellediğimi varsayarak önce klaksonla uyarmış; sonra da yol açılınca galiz bir küfür savurarak 
hakarette bulunmuştur. 

Hak arama amacıyla Trafik Müdürlüğünden sorduğumda anılan plakanın civar köylerden bi
rinde oturan Muzaffer Cimşit adlı bir kişi adına kayıtlı bir traktöre ait olduğunu öğrendim. Bu du
rumda anılan otomobilin plakasının gerçek olmadığı anlaşılmaktadır. 

Edindiğim bilgilere göre zaman zaman bu tür plakaların Emniyet görevlilerince kullanılan ba
zı taşıtlara takıldığı anlaşılmaktadır. 

Bunlara "dandik plaka", "sahte plaka" gibi adlar verildiği de söylenmiştir. 
Yaptığım incelemede bu kullanımın yaygın olduğu, sivil güvenlik güçlerince kullanılan otomo

billere siyah resmi plaka takılmasının istenmediği hallerde bu yola başvurulduğunu da öğrendim. 
Gerçek dışı, kayıtdışı plakaların'genellikle iz bırakmak istemeyen kişilerce illegal eylemler 

için kullanıldığı düşünülürse güvenlik güçlerinin de bu tür bir uygulamada bulunması sizce sakın
calı değil midir? Bu uygulamadan vazgeçilmesi Bakanlığınızca düşünülmekte midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.3.1997 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-057254 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 12.2.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2053-5261/14818 sa

yılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Atila Sav tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı olarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeli

ğinin 57 nci maddesi (b) fıkrası; "Devletin istihbarat ve gizlilik gerektiren hizmetlerini yürüten ku
ruluşların araçlarına bu yönetmeliğin kamu araçları için öngörmüş olduğu renk ve şekilde plaka 
tahsis edilmekle beraber, yetkili kuruluşun yazılı talebi üzerine hizmetin özelliği ve gereği icabı bu 
araçlar için yönetmeliğin 55 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen plakalar verilir" hükmü amir 
bulunmaktadır. • 

Bu plakaların talep üzerine ilgili kuruluşlarca tahsisi, İl Emniyet Müdürünün teklifi, Valinin 
onayına bağlanmış olup, Emniyet Teşkilatının özellik gösteren ve gizli yapılmasını gerektiren hiz
metlerinde çalıştırılacak araçlara tahsis edilecek plakalar ise İl Emniyet Müdürünün onayına bağ
lanmıştır. 
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Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi doğrultusunda kamu kuruluşları ve Ankara 

İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 06 L 6157 seri nolu plakanın verildiğine 
dair herhangi bir kayda rastlanılmamış olup, önergede sözü edilen plakada kayıtlı aracın 1975 mo
del M. Ferguson marka zirai traktör olduğu ve Yenimahalle Çemşit Köyünde ikamet eden Yusuf 
Akcr adına kayıtlarının devam ettiği tespit edilmiştir. 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 57 nci maddesi (d) fıkrasına göre tahsis edilen, Kamu Ku
ruluşları ve Emniyet Teşkilatımızın özellik gösteren ve gizli yapılmasını gerektiren hizmetlerinde 
kullanılmak üzere tahsis edilen plakalar, Trafik Tescil Şubelerimizce ilişiği kesilen veya başka bir 
ilin Trafik Tescil Şubelerine kayıt görerek terkin edilmiş plaka gruplarından verilmekte olup kişi 
ve kuruluşlar adına tescilli araçların plakaları bu hizmetler için tahsis edilmemektedir. 

Soru önergesinde yer alan 06 L 6157 harf ve rakam grubunu taşıyan aracın araştırılması ve bu
lunması için ilgili birimlerimize gerekli talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
• ( ' ' • ' 

Dr. Meral Akşener 
İçişleri Bakanı 

12. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, silah ruhsatı verilmesi konusunda yönetmelikte deği
şiklik yapılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2061) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Niğde ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak .cevaplan
dırılmasını arz ederim. . . ' ' . < • 

Saygılarımla. 4.2.1997 
Akın Gönen 

Niğde 

1. Can güvenliği sebebiyle silah ruhsatı verilmesi konusunda Sayın Bakan tarafından 1996 yı
lında illere yapılan yetki devrinden sonra Niğde Valiliğine kaç müracaat olmuştur ve bundan kaçı
na 31.1.1997 tarihine kadar taşıma kayıtlı silah ruhsatı verilmiştir? 

2. Gan güvenliği sebebiyle silah ruhsatı verilmesi konusunda Bakanlığınızca ve Bakanlar Ku
rulunca yönetmelikte yapılması gereken yeni düzenlemenin henüz yapılmaması sebebiyle, tüm il
lerde bu konuda tereddüt olduğu ve yetki devrine rağmen, Valiler tarafından silah ruhsatı verilme
diği öğrenilmiştir. Yönetmelik değişikliği konusunda veya konunun işlerliğinin sağlanması yönün
de Valiliklere başka bir talimatınız olmuş mudur ya da olacak mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.3.1997 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.05.1,EGM.0.12.01.01-057256 
Konu : Yazılı Soru Önergesi . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 14.2.1997 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2061-5283/14897 sa

yılı yazısı. 
Niğde Milletvekili Akın Gönen tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
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6136 sayılı Kanunun uygulanmasını öngören 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 

ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendine göre can güvenliği nedeniy
le silah taşıma ruhsatı verilmesi konusunda 20.11.1996 tarihinde illere yapılan yetki devrinden son
ra Niğde Valiliğine 20 müracaat yapılmış olup, Valilikçe bu şahıslar hakkında yapılan tahkikatlar 
neticesinde sözkonusu müracaat sahiplerinin hayatlarının haricî ve ciddî tehlikelere maruz kaldığı
na dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığından kendilerine tabanca taşıma ruhsatı verilememiştir. 

6136 sayılı Kanunun uygulanmasını gösteren Yönetmelikte yapılması gereken yeni düzenle
meler sön aşamaya gelmiş ve hazırlanan taslak 26.2.1997 gün ve 47557 sayı ile Başbakanlık Ka
nunlar Kararlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olup, konuyla ilgili olarak valiliklere yeni bir ta
limat verilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Meral Akşener 

İçişleri Bakanı 
13. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün, İzmir-Kemalpaşa Bağyurdu Lisesinde yaşandığı iddia 

edilen cinsel taciz olayına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam 'in yazılı cevabı 
(7/2064) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanınca yazılı olarak yanıtlanması için gereğini dilerim. 
Saygılarımla. 

Sabri Ergül 
İzmir 

1. İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu Lisesi Orta Bölüm 3 üncü sınıfta okuyan bir kız öğ
rencinin aynı yer lise bölümünde okuyan 7 nci sınıf erkek öğrencisi tarafından okulun beden eğiti
mi soyunma odasında, okul vakti iğfal edildiği doğru mudur? 

Olaya taraf ve görgü tanıklarının ifadesine göre bu cinsel birleşmenin aynı yerde defalarca ol
duğu doğru mudur? 

2. Daha önce benzer karşı cinsten ve aynı cinsten öğrenciler arasında cinsel taciz olaylarının 
yaşandığı ve buna rağmen okul yönetiminin önlem almadığı ve olayları ört-bas ettiği doğru mudur? 

3. Okul yönetiminin beceriksiz, vurdumduymaz ve aymaz kişilerden oluştuğu ve okul müdü
rünün iğfal olayının tarafları çocukları evlendirerek olayı kapatmaya çalıştığı doğru mudur? 

4. Öğrenci velilerinin haklı tedirginliklerine neden olan olayların tekrarlanmaması için ne gi
bi önlemler alınmıştır ve alınacaktır? 

Olayda kusuru, ihmali görülen okul yönetimi hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? Yapılacak 
mıdır? 

Okul yönetimini görevden almayı, değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 10.3.1997 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.05.0.APK.0.03.01.00-022/628 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 14.2.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2064-5297/14909 sa
yılı yazısı. 

- 3 8 1 -



T.B.M.M. B.66 11 .3 .1997 0 : 3 
îzmir Milletvekili Sayın Sabri Ergül'ün "İzmir-Kemalpaşa Bagyurdu Lisesinde yaşandığı id

dia edilen cinsel taciz olayına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

izmir İli Kemalpaşa İlçesi Bagyurdu Lisesi yöneticileri hakkında açılan soruşturma devam et
mektedir. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Mehmet Sağlam 

Millî Eğitim Bakanı 

14. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa'da özelleştirme kapsamına alınan te
sislere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'in yazılı cevabı (7/2071) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Ufuk Söylemez tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle aşağıda ya
zılı sorularımı arz ediyorum. 5.2.1997 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Sorular: Bursa İli sınırları içinde özelleştirme kapsamına alınan tesisler hangileridir? Çalışma
lar hangi seviyededir, özet bilgi verir misiniz? 

T.C. 
Başbakanlık / *" 10.3.1997 

Özelleştirme Dairesi Başkanlığı 
Sayı: B.02.01.ÖİB.065.00.00-1463 

Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.1.1997 gün ve 7/2071-5309/14933 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır tarafından tevcih edilen 7/2071-5309 esas sayı

lı yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıdadır. 
Sorular: Bursa İli sınırları içinde özelleştirme kapsamına alınan tesisler hangileridir? Çalışma

lar hangi seviyededir, özet bilgi verir misiniz? 
Cevaplar: Bursa İli sınırları içinde özelleştirme çalışmaları sürdürülen Sümer Holding A.Ş.'ye 

ait tesisler, ilişikteki tabloda sunulmuştur. Bu tesislerle ilgili özelleştirme çalışmaları devam etmek
tedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
H. Ufuk Söylemez 

Devlet Bakanı 

TABLO : SÜMER HOLDİNG A.Ş.'NE AİT BURSA İLİNDEKİ TESİSLER 
Sıra Arsa Alanı Kapalı Alan 
No. Gayrimenkulun Adi Yeri (m2) (m2) Açıklama 

1 
2 
3 

Mağaza ve banka binası 
Bursa Bölge Deposu 
Yapağı Tiftik Bursa 
Bölge Müdürlüğü 

Merkez/Osmangazi 
Merkez/Osmangazi 
Merkez/Nilüfer 

434 
3 746 

10 543 

1 737 
1 530 
5485 

5 katlı bina 
3 katlı bina 
3 katlı bina 
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Sıra 
No. 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

Gayrimenkulun Adı 

Merinos Yünlü Sanayi 
İşletmesi 

Merinos Yünlü Sanayi 
İşletmesi 
Merinos Memur Loj. 
Bursa Merkezde arsa 
Bursa Merkezde arsa 
Gemlik Viskon-Selefon 
İşletmesi 

B : 66 

Yeri 

Merkez/Osmangazi 

Merkez/Osmangazi 

Merkez/Osmangazi 
Merkez/Osmangazi 
Merkez/Osmangazi 
Gemlik/Bursa 

1 1 . 3 . 
Arsa Alanı 

(m2) 

260 943 ; 

1663 

53 337 , 
1751 

12 863 
284306 

1997 
Kapalı Alan 

(n»2) 

124446 

12 737 

66 548 

0 : 3 

Açıklama 

Muhtelif katlı 

Holding Hissesi 
(Tamamı:1710m2) 
101 lojman daire 
Bekar pansiyonu 
Spor sahası 
43 adet tapu 
73 adet lojman 

75. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, bazı projelerin gerçekleşme oranına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'in yazılı cevabı (7/2076) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususu
nu arz ederim. 5.2.1997 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Sorular: 
94H0I0540 proje sayılı Bursa Yenişehir Anadolu Lisesi 
94H0I0530 proje sayılı Bursa Gemlik Anadolu Lisesi 
94H0I0550 proje sayılı Bursa - Karacabey Anadolu Lisesi 
95H0I0220 proje sayılı Bursa - İznik Anadolu Lisesi 
95H0I0240 proje sayılı Bursa Yıldırım Yeşilyayla Lisesi 

96H0I0270 proje sayılı Bursa - Keleş Öğrenci Pansiyonu 
» . . . 

95H0I1450 proje sayılı Bursa Karacabey Subaşı Köyü İlköğretim Okulu 
95H0II460 proje sayılı Bursa Karacabey Dağkadı Köyü İlköğretim Okulu 
95H0I2240 proje sayılı Bursa - Kester çok programlı lise 
95H0I0250 proje sayılı Bursa - Orhangazi Orhangazi Lisesi 
95H0I0280 proje sayılı Bursa - Osmangazi 5 inci Anadolu Lisesi 
95H0II040 proje sayılı Bursa - Yıldırım Arabayatağı Lisesi 

Bursa - Keleş çok programlı lise 
Bursa - Osmangazi Fatih Lisesi 

96H0I0290 proje sayılı Bursa - Merkez Güzel Sanatlar Lisesi 
95H0III0 proje sayılı Altıncı Anadolu Lisesi 
95H0I0II0 proje sayılı Bursa - İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi 

- 3 8 3 -



T.B.M.M. B:66 11 .3 .1997 0 : 3 
97H0I0090 proje sayılı Bursa - Osmangazi Cumhuriyet Lisesi Ek Bina 

95H020510 proje sayılı Bursa - Karacabey Endüstri Meslek Lisesi 
95H021790 Bursa-Merkez Beden Eğitimi izcilik Spor Tesisleri ~ 

94H020050 proje sayılı Bursa - Osmangazi Endüstri Meslek Lisesi 
93H020090 proje sayılı Bursa-Yıldırım Ticaret Lisesi 

96H0202I0 proje sayılı Bursa - Yıldırım Çıraklık Eğitim Merkezi 
96H020I80 proje sayılı Bursa - Osmangazi Çiftehavuzlar Halk Eğitim Merkezi 
97H020I30 proje sayılı Bursa - Nilüfer Endüstri Meslek Lisesi Yeni Okul 
97H020520 proje sayılı Bursa - Mustafa Kemalpaşa Anadolu Öğretmen Lisesi 
94H02I380 proje sayılı Bursa - Nilüfer Eğitim Merkezi İnşaatı - ' 

Yukarıda isimleri yazılı projeler hangi seviyededir, işin gerçekleşme oranı nedir? İşler ne za
man tamamlanacaktır? 

2. Millî Eğitim Bakanlığının Bursa İline ilişkin 1997 yatırımlarının toplam tutarı ne kadardır? 
Devam eden yatırımlar için bugüne kadar toplam ne kadar harcama yapılmıştır? 

' " • ' • . • T . C . 

Millî Eğitim Bakanlığı 10.3.1997 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/615 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 14.2.1997 tarih ve A.01 .GNS.0.10.00.02-7/2076-5314/14938 sa

yılı yazısı. 
Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın "Bazı projelerin gerçekleşme oranına ilişkin" 

yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1997 yılı yatırım programında yer alan Bursa İline ait yatırımların listesi Ek'de gönderilmiş
tir. Bursa İlinde devam eden 34 adet müstakil projeli iş ve il ilköğretim kurumları yatırımları için 
. 1997 yılında toplam 983 000 000 000.- TL. ödenek ayrılmıştır. Bu projeler için bugüne kadar 955 
500 000 000.- TL. harcama yapılmış olup, 17 adedinin yıl sonuna kadar kalanının ise 1998 ve da
ha sonraki yıllarda bitirilmesi planlanmıştır. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Mehmet Sağlam 

Millî Eğitim Bakanı 

- 384 -



T.C 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

MtmmirWFRÎ£T T C Tt'EMflCr OSEVCSİ IVfll'jtffl!iflBj—** 

1997 YtLt BURSA İLİ YATIRIMLARI 

PROJE NO 

97HD1003O 
95H0U45O 
95H011460 
93HÖ1013O 
S6H0107Î0 
95H010080 
96H010070 
96H010270 
95H010110» 
p4H0l053O 
95H010110» 
95H010220 
94H010550 
94H0I00SO 
pjK012240 
p6K010290* 
pjH0l025O 
B5H010280 
84H010080 
İ97H010090 
R94H010540 
H95H01O24O 
U95H0UO4O 
p7H0500I0 
İ95HÖ20310 

97H02013O 
94H020050 
93H0210S0 
9SH021310 
93H020090 
97H020S20 
96H020170* 
96H020180* . 
96H020210" ı 
p3H021790 • 

PROJE ADI 

-Ük&greticı Ofcuhı+Ek Derdik 
Subaşı Köyü fikögretcn Okuhı 
Dsgcaefc Köyü ilköğretim Okuhı 
-O^ctilsbtlir Çocuklar Okula 
-Ortopedik EnsetUler Okulu ve Lojman 
-İşitaîe Engelliler Okuhı ve Lojman 
Pilot Okul öncesi Eğitim Projen 
Öğrenci Pansiyonu 
-6. Anadolu Lisesi 
Anadota Lisesi 
-Turp* Alp Anadaki Lbea 
AaadohıLtaeei 
Anadoiu Lisesi 

Çok Progrmılı Ltas 
OüzsI Sanatlar Lisesi 
Oıfaca Gsâ Liaesi 
5.Anadohı Lisesi 
•FatiSı Lisesi 
Cumhuriyet Liıeai Ek Bina 
Anadolu Lisen 
Yatilyayta T iıwi 
Arabsyatagt Lisesi 
-Ulubath Katan Aaadohı Lâen Spor Salona 
EndOstri Mealek Lisesi Ek özet im Binan 
EndOstri Meslek Lisesi Yeni Okul 
-HOrriyet EndOatri Mealek Lisesi Ek Bina 
Kız Msdcfc Lisesi 
Çok Programlı Lise 
-Ticaret lisesi 
Aaadohı Öğretmen Lisesi 
Çıraklık Eğitim Merkezî 
Çiftehavuzlar HaDc Eğitim Merkezi 
Çıraklık Egjüm Merkezi 
Beden Eğitimi İzcilik Spor Tesisleri 

YER 
(İL VE İLÇESİ 

O ™ — - ' ' ' ' 

Bursa-Kıracabey 
aorsa—Karacabey 
Surca . . 
Borsa • 
Bjrsa-rAKerTtstlpj fa 
Burss-Nîföfer 
Bürsa-Ketea 
Bursa~Bademîi 
Bursa-GeoıHk 
Burca-laegöl 
Bursa-lzmk 
BucnHİCcracabey 
Bursa-Keles 
Buffxa*Rssiel 
Burca—Merkes 
Btgıa^3rharFfiaa 
Burta-Oasuagazı 
BoCTS"OSii3asrasszı -
oarsa"OaczMKtgxn 
Buna*Yenişehir 
Bursa-Ytlcanm 
Dursa Yıhlif mı 
Bursa*Yıkfantn 
Oursa*Karacabey 
Bucrsa-NUafer 
Borsa-Oamansezi 
Duna Orhangazi 
Bufaa-Hafloancuc, 
Bursa Ytldmnt 
BursS'Nf.ıCecBslpsşa 
Buna-Nüafer 
Dm ta •Oamaugaa 
Burcs-Yıldtnra 
BsTsa-Merkez 

KARAKTERİSTİK 

başat ' 
8 Derdik 
8Derdik 
100 öğrencilik 
125 öfireacûik+12 DXoj. 
100 öfcmcüik+10 D.Loj. 
ÎOOÖfrmciKk 
200 öğrencilik 
21 Derstik 
21 Derdik 
21 Derdik 
16 Dertl i 
21 Derttik 
10 Derdik+2 AteSye 
16 Derdik 
Özel Proje 
21 Derdik 
21 Derdik 
21 Derdik 
21 Derdik 
21 Derdik 
21 Derdik 
21 Derdik 
feaaat 
5O0 ö&mcttik 
1000 öğrencilik 
500 Öğrencilik 
SOOÖgneodtik 
500Oereac0ac 
1000O£aac0ik 
7S0 öğrencilik 
12 Derdik 
«Derdik 
21 Derdik 
İnşaat 
TOPLAM 

BAŞ-BtT 
TARİHİ 

1997-97 • 
1995-98 
1995-98 
1993-97 
1986-97 
1995-98 
199647 
199&-97 
1995-97 
1994-97 
1993-97 
1995-97-
1994-97 
199448 
1995-98 
1996-98 
1995-93 
1995-98 
1994-97 
1997-99 
1994-97 
1995-97 
1995-98 
1997-99 
1995-97 

1997-2000 
1994-97 
1995-98 
1995-98 

.1993-97 
1997-97 
1996-98 
1996-98 
1996-98 
1995-97 

NOT: 1- F h M GeTccJdcsntrferi gCatet^ac 
N O T Î 2* Bv projeler İcaa geçsnCs TiSars^a ntabaİSete sjoVsvetvcn ocnıemacr lam canca ocaralc goeterirBsjıT'Ef *r» 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
66 NCI BİRLEŞİM 1\ . 3 . 1997 SALI ' Saat : 15.00 

1 _ _ _ _ ^ 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

. 1. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin; 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşki
latı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiktik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/2) İçtüzüğün 37 nci maddesine göre 
doğrudan Gündeme alınma önergesi. 

2. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerdk Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin İKanun Teklifinin (2/12) 
içtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi. 

2 -
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. —• İstaribul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 Arkadaşının, TMO Genel 
Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştırarak Alınması Gereken 
Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Mad
deleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/6) Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1997) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 Arkadaşının Hudutlarımızın Gü
venliği Konusunda Alınan ve Alınması Gereken Tedbirleri Araştırmak Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araş
tırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/7) Esas Numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu Raporu (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 5.3.1997) 
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t, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

% — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

3< — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

4. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuru
luşlarının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec-̂  
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

5, —' Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

6, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

7. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

9, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak 
su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

10d — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy-
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la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

H',1 :— Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de 
cevherden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştiril
mesinin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

12!. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13, —- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

14, — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

15, — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alman bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

lö. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
. sektörünün soranlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

17, — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

18. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

19< — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 
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20< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci,İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/37) 

21V— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

22. — İstanbul Milletvekili Algan HacaJloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön* 
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

23. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

25,, — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

2ÖH — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

28;, — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et 
ithalatı yapıldığı iddiarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

29i — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
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belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

30< — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
İşletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)) 

31'< — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49) 

33. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 

34< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştu-arak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

351 — İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkifevleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36, — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

37„ — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

3S< — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğiu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi 
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denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, tçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56) 

39. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

40, — Sivas Milletvekili Abdullatif 'Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

4Ij — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

42< —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi inceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

43. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

44i — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 

45, — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

46, — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

47, — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki petrol 
ve doğalgaz rezervlerinin tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikası-
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nın oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

48. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan saç ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

49. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

50. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilatı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilatça 
toplanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasıua ilişkin önergesi (10/71) 

5IV — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir "• Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

52. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

53, — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına üişkin önergesi (10/74) 

54< — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

55. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
içinde bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 
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56, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bjr Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

57d — Burdur Milletvekili Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

58.ı — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka
yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki 
durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

59. — İçel Milletvekili Oya Arash ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genci Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

6öj — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

611., —• Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv 
sanayiinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/82) 

62, — vŞanlıurfa Milletvekili Abdiilkadir Öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede b'itirilöbilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

63, — İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi denetlenöbilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 Ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

64, — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
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inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) 

65/— Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma
sını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) , • 

66, —• Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşının, EBK ve SEK'nun 
özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi - (10/88) • 

67< — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

68, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

69, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

70, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırılahilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

711. .— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

72, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi-amacıyla-.Anayasanın.98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97) 
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73. — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşının, Kütahya Manyezit 
İşletmeleri A.Ş. (KÜMAŞ)'ın özelleştirilmesi sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüz
lük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak meydana gelen devlet kayıplarını belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

74. — Yalova Milletveküi Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilebilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

75. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

7dH — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

77. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

78, — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri. 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

79., — Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve. 22 arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

80. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında Mr kuruma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

81. —Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya-
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sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

82, — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/107) 

83, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nin doğal 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

84, — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111) 

85.— Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 19 arkadaşının,- Trakya'yı tehdit 
eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

86, — tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 20 arkadaşının, altın işletmeciliğinde 
kullanılan yöntemler incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

87, — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

88, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21- arkadaşının, milletvekilleri 
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa usul
süzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasnın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

89, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 25 arkadaşının, Halk Bankası 
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) 

90, — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı 
şeker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
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amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

. 91'ı — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversite
lere giriş sınav sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

92. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelele
rin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ive 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

93. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının otomobillerle ilgili be
delsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

94. — Denizli Milletvekili Hilmi Devclj ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme Ku
rumu ve bu kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/121) 

95. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 22 arkadaşının, BELKO tarafından 
yapılan ithal kömürün satışı ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

96i — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 arkadaşının* Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanının yasa dışı uygulamaları ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123). 

97. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığı
nın Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatroların sorun
ları konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

98. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulama
ları ve bu konudaki sorunları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

991 — Manisa Milletvekili Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretimindeki so
runların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
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inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/128) 

100. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 43 arkadaşının, güvenlik güçlerinin 
toplumsal olaylar karşısındaki şiddete varan tutum ve uygulamalarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/129) 

1011. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, ülkemiz
de meydana gelen şiddet oylarının boyutlarını ve nedenlerini araştırarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

102. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Bcyreli ve 20 arkadaşının, ülkemizde ama
tör sporculuğun bugünkü durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 

maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 
103. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 49 arkadaşının, Türkiye Cumhuriye

ti ile Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliş
tirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/132) 

104. — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya ve 33 arkadaşının, Başbakanlık 
Örtülü Ödeneğinin amacının dışında kullanıldığı iddialarını araştırarak varsa usulsüz
lük ve yolsuzlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci 'maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

105< — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 21 arkadaşının, Ege kıyılarında ku
rulan balık çiftliklerinin ülke turizmini tehdit ettiği iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

106. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 21 arkadaşının, kamuda çalışan 
mimar ve mühendislerin çalışma koşullarının araştırılarak Özlük haklarının iyileştiril
mesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/136) 

107i — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 21 arkadaşının, yasama dokunulmaz
lığı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

108. —Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 24 arkadaşının, bazı termik sant
rallerin işletme hakkının devredilmesinin, millî çıkarlara ters düştüğü iddiasını araştır-
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mak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

109. —Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı ve 20 arkadaşının, Trakya 
bölgesinde özellikle Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık < sanayileşmenin önlenmesi için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/138) 

T10< — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 21 arkadaşının, gümrüklerde 
meydana gelen karapara aklama olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

lll'< — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 20 arkadaşının, AİDS'le mücadele 
yollarının araştırılarak ulusal bir politikanın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/140) 

112. — Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu ve 23 arkadaşının, Diyarba
kır İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

119< — Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 56 arkadaşının, bir doktorun türbanlı 
olduğu gerekçesiyle bilimsel çalışmalarının engellendiği iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

114- — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 34 arkadaşının, İstanbul Şişli'de mey
dana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama olayının aydınlığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

115. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 29 arkadaşının, eğitim veya dinî amaçlı ev, 
yurt, tarikat, dergâh gibi kuruluş, örgüt ve yerlerin faaliyetlerinin araştırılarak Atatürk 
ilkelerine ve Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı eylemlerinin önlenmesi için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

116. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur İlinin ekono
mik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

117ı'—Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 22 arkadaşının, şeker üretimi ve şeker 
farikaları ile şeker pancarı üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted-
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birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

118. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 21 arkadaşının,. İzmir Körfezinde ya
şanan kirliliğin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
masına ilişkin önergesi (10/147) 

119. — İçel Milletvekili Mustafa İstemihan Talay ve 21 arkadaşının, yeni kuru
lan il ve ilçelerin sorunlarının araştırılarak il ve ilçe kurulmasıyla ilgili daha objektif 
kriterlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

120. — Samsun Milletvekili Buketin özdemir ve 41 arkadaşının, kamu personel 
rejiminin bütün boyutlarıyla incelenerek alınması gereken tedbirlerin, belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

121. — Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık ve 22 arkadaşının, demir 
ve çelik üretimiyle ilgili sorunların ve ERDEMİR'deki kamu hisselerinin blok satışı 
konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

122. — İstanbul Milletvekili Nami Çağan ve 20 arkadaşının, Üniversitelerin so
runlarının araştırılarak yeni üniversite açılmasıyla ilgili daha objektif kriterlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

123. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, EGO Genel Müdür
lüğünce yapılan doğalgaz sayacı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inoi maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

124. —> Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 24 arkadaşının, Burdur ve İç Batı 
Anadolu'da hayvancılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

125. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 24 arkadaşının, Devletin uyuştu
rucuyla mücadele konusunda yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 77 arkadaşının, Eski Başbakan 
Tansu Çiller hakkındaki Meclis Soruşturması önergesinin oylanması sırasmda sahte oy 
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kullanıldığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

127. — İstanbul Milletvekili Mehmei Sevigen ve 22 arkadaşının, yetkililerin uyuş
turucuyla mücadelede yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak acınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

128< — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve 19 arkadaşının, veteriner ilaçları 
ile yetiştiricilik ürünlerinin üretim, pazarlama, güvenli kullanım ve kalıntı sorunları
nın araştırılmaısıi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

129< — İzmir Milletvekili Metin Öııey ve 25 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

130. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 29 arkadaşının, iki ABD vatanda
şının Tansu Çiller'in danışmanı sıfatıyla çalıştırılmasının hukuka uygun olup olmadı
ğının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkini önergesi (10/159) 

13'r\ — Afyon Milletvekili H. İbrahim özsoy ve 21 arkadaşının, hastanelerin so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 'belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/161) 

132,, — Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 arkadaşının, GE'MSAN tersa
nesinde TPAO adlı petrol tankerinde meydana .gelen yangın faciasının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

1331. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 42 arkadaşının, TPAO adlı pet
rol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenleri ile itfaiye teşkilatının so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedıbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/163) 

134. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 27 arkadaşının, TPAO adlı petrol tan
kerinde meydana gelen yangın faciasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE'MECLİS ARAŞTIRMASI' 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

135. — Balıkesir Milletvekili Tamer Kariber ve 20 arkadaşının, Balıkesir İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

136. —Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulamala
rının yarattığı sorunların tespiti ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişjkin önergesi (10/166) 

137. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 36 arkadaşının, Bulgaristan'dan yur
dumuza göç eden soydaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

138. —'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, Kİ.T.'ler ve 
özel şahıslar tarafından kurulan bazı vakıfların gayeleri dışında faaliyet gösterdikleri 
iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/168) 

139. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 22 arkadaşının, Sayısal loto 
oyununun ülke kaynaklarının yurt dışına aktarılmasına neden olduğu ve ihalelerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

140. — Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy ve 21 arkadaşının, mermerciliğin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

141. —İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 33 arkadaşının, elektrik santrallerinin 
ve dağıtım hizmetlerinin işletme hakkının devri konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/171). 

142. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve. 31 arkadaşının, S.S.K. sınavıyla 
ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

143. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, ormanlarımı
zın korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173) 

— 17 — (66 ncı Birleşim) 
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î. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı -Doğubayazıt İlçesinde yapı
mına başlanan sağlık ocağına ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/233) (2) 

% —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde yapımı devam eden 
hastane ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) (2) 

3. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki Devlet 
hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/235) (2) 

4. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki il kütüp
hanesinin hizmet binası ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/236) .'(2) ' 

5. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık, Altay'ın, Ağrı .-. Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı sürdürülen kültür sitesi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) (2) 

6<—• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlçelerinde öğretmen evi ya
pılmasına ilişkin 'Millî Eğitim İBakanından sözlü soru Önergesi '(6/238) '(2) 

7, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Eleşkirt İlçesinde yapımı de
vam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi 
(6/239) (2) 

8. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı devam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/240) (2) 

% — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, bazı enerji nakil hatlarının iha
lesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/241) (2) 

1(L—'Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, köy korucularına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) (2) 

1 i'H — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Türkiye'ye çeşitli kaynaklardan ya
pılacak yardımlardan Doğu ve Güneydoğu bölgelerine bir pay ayrılıp ayrılmayaca
ğına 'ilişkin Devlet (Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) (2) 

12. — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, Mersin Gümrüğü ve limanında
ki bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/246) (2) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) îki birleşimde cevaplandırılmamıştır,. 

— 18 — 



7 
SÖZLÜ SORULAR 

I3j — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bir gazetede yayımlanan «Pat
rikhane TC'yi takmıyor» başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/249) (2) 

14V — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'.ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası su
lama inşaatlarının personel yetersizliğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/250) (2) 

15. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim 
işbirliği Anlaşması ile ilgili basma yansıyan bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/252) 1(2) -

16. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Hollanda'daki İslam Kolejlerin
den mezun olanların bu okullarda geçen öğretim sürelerinin Türkiye'de eksik değer
lendirildiği iddiasına İlişkin (Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) (2) 

17. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İline bağlı köy ve mezralarda
ki göçleri önlemeye yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/254) (2) 

18. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
çiftçilere ek kredi verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/255) (2) 

19. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, 1996-1997 Hububat Alım Karar
namesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) (2) 

2Q< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı il sınırları içindeki bazı akar
sular üzerinde baraj yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/257) (2) 

21'< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağr,ı Yazıcı Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) (2) 

22, —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt - Aydmtepe, Tutak - Nadir 
Şeyh, Tutak - Karahalit, barajlarının yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/259) (2) 

23, — Ağn Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ili sınırları içinde bulunan 
Murat nehri üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) (2) 

24, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos İlçesinde bulunan 
Badişan Deresi üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (2) 

25d — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gazetelerde yer alan «İsrail nük
leer deneme için Türkiye'yi seçti» şeklindeki habere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/262) (2) 
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26H — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İl Müdürlüğüne bağlı sera 
sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/269) (2) 

27. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde Bakanlığa bağlı bir 
serakent kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/270) (2)7,; 

28< — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Belediyesinin Büyükşehir 
Belediyesi statüsüne kavuşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) (1) 

29- — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale Elektrik Dağıtım A.Ş. 
adıyla bir şirket kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/276) (1) 

30. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İline bir kültür sitesi ya
pılmasına ilişkin Kültür îBakanından sözlü soru önergesi 1(6/277) (1) 

3î, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde yapımı devam eden 
görme özürlüler okuluna ilişkin ıMillî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/278)0) 

32. — İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, ilaçtan alınan KDV'nin kaldırıl
masına ve ilaç reklamlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) (1) 

33. — Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın'm, Etimesgut Belediyesince Erya-
man 4. Etap konutlarına yapı kullanma izninin verilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/282) (1) 

34. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde bir Gümrük Müdür
lüğü Hizmet Binası ve Sundurması yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) (1) 

35. — Denizli Milletvekili-Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde bir gümrük kimya
gerliğinin kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) (1) 

36/— Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Hona'z Dağı'na bir kayak merkezi 
tesisi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) ı(l) 

37. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve 
bedelini ödemeyen 'bayilere ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) (1) 

38. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve be
delini ödemeyen bir 'bayiye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) (1) 

39. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, havadan orman alanı renkli fotoğ
raf çekimi ile ilgili ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/285) (1) 
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40, —• Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Atatürk Hava Limanında yaşan
dığı iddia edilen bazı olumsuzluklara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/286) (1) 

41d — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Başbakanm Konya mitinginde, 
Konya Valisinin protokol kurallarına uygun davranmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/287) (1) 

424 — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, gerçekleştirilmesi vaad edilen icra
atların hangi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/289)(l) 

43. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim An
laşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/290) (1) 

44i — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'm, Kürt Parlamentosu adı altındaki 
toplantıların önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) (1) 

45, — Yallova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Irak'taki Türkmenlerin durumla
rına ve Türkiye'ye gelenlerinin oturma ve çalışma izinlerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/292) (1) 

46, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kuzey Irak'ta insanî yardım adı 
altında faaliyet gösterdikleri iddia edilen casusluk kuruluşlarına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) (1) 

47. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Gayriresmî RP'li bir heyetin Su
riye'n" yetkililerle görüştükleri iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) (1) 

48. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, RP'li heyetin İran'ı, Dışişleri Ba
kanlığının bilgisi dışında ziyaret ettiği ve yetkililerle görüştüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/297) (1) 

49. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Diyarbakır Devegeçidi Barajının 
ham petrol ve kimyasal madde atıklarıyla kirletildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/298) (1) 

50, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye Motor Sanayi (TÜMO-
SAN)'nin Türkiye traktör üretimindeki payına ve zarar nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/299) (1) 

51, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazine arazilerine RP'ye yakınlığı 
ile bilinen grupların talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü.soru önergesi 
(6/300) (1) 

52. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Sivas Belediyesine aktarılan para 
miktarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 
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53. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kaybolan insanların bulunması için 
yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/302) (1) 

' 54. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ithalat ve ihracatımızın durumuna 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) i(l) 

55. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Antbirlik"te çalışmadan maaş aldık
ları iddia edilen kişilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304) (1) 

5d. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

57, —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, pamuk üreticilerinin desteklenme
sine ilişkin Tarım ve Köyişleri -Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

58H — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, devlet televizyonunun bir kanalın
da Kürtçe yayın için hazırlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/307) (1). 

59. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında 
yapılması düşünülen atama ve nakillere ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) (1) 

öOLj — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Güllük Karakolunun İran askerle
rince tarandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/309) ı(l) 

61'<—Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, çıkarılması düşünülen vergi affı 
kapsamına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) (1) 

62. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ülkemizin elektrik ihtiyacının han
gi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/311) (1) 

63. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Atatürkçü Düşünce Derneği Kas
tamonu - Cide İlçe şubesince asılan bir pankartın Emniyetçe indirildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

64. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney İlçesi - Hamidiye 
Köyü içme suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/314) 

63. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Yenicekent - Ertuğrul -
Cindere arasındaki yolun asfalt yapımı ve Güney - Parmaksızlar Yolu onarımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

66, —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Çamrak Köprü 
sü ve Koparan Köyü Deresi ile Karagöz Köyü Yoluna Menfez yapımına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
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67. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli güney şelalesine-ilişkin Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

68, —'• Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli'nin bazı ilçelerinin kalkın
mada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/318) 

69, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Ertuğrul Köyü 
Trafosunun büyütülmesine ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/319) 

70, — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Topkapı Sarayında bulunan tarihî 
eserlerin envanterine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

71. — İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, Malezya'da düzenlenen Müslüman 
ICadm Parlamenterler Konferansına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

72, — Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'm, S.S.K. Ok Meydanı Has
tanesinde vuku bulduğu iddia edilen tecavüz olaylarına ve bu konuda alınacak ted
birlere ilişldn Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

73. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/323) 

74. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Ordu'nun ikizce İlçesine bağlı Yo-
ğunoluk beldesi Belediye Başkanının DYP'ye geçmesi için transfer pazarlığı yapıldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

l5t — Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'ün, Millî Gençlik Vakfının açtığı 
Yaz Okulu ile bu okulun mezuniyet törenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/325) 

70, — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, ziraî ve hayvancılık kredi faizle- . 
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

77. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, pamuk taban fiyatlarına ve birlik
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

78̂  — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin,. Tariş Genel Müdürlüğüne yapılan 
atamaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

79, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bakanlık bütçesinden 
dernek ve vakıflara yapılan yardım miktarlarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/330) 

80. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Libya ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/333) 
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81. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, bürokrat atamalarındaki tutumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/334) 

82. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, öğretmenlerin can güvenliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/335) 

83. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Mısır ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/336) 

84. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, bir beyanına ilişkin Dışişleri Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/337) / 

85. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz Samsun - Sarp yol yapı
mına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

86. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerinin peşin ödenmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

87. — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman-Ermenek arasındaki yol 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân -Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) 

. 88, — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman ile Ermenek İlçesi Afet 
Evlerinin yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

89. — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, bulgur ihracatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

90. —'Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sivil Havacılık Yasasına İlişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

91'. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, sağlık teşkilatındaki personel kadro
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

92. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, 1997 bütçesinde sağlıkla ilgili tanı
tım ve reklam giderleri için bir ödeneğin ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/345) 

93., — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, meslek yüksekokulu mezunu sağlık
çıların göreve atanmama nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/346) 

94^ — İçel Milletvekili Halil Çin'in, İslam Halk Komutanlığı ile ilgili olarak Lib
ya'da yayımlanan bir gazetedeki başyazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/347) 

95. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, M. Ereğlisi - Çorlu - Seymen yol ya
pımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

96,, — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, işçi emeklileri arasındaki aylık far
kın giderilmesi ile ilgili tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/349) 
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971 — Muğla milletvekili Lâle Aylaman'm, Gökova Termik Santralinin denize 
olan olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

98.,— Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, alınan telefon ücretlerinden haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

99. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Aczimendilerin Ankara'daki gös
terileri sırasında polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) 

100. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur İline bağlı köylerin yollarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

.101. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'de meydana gelen afette hasar 
gören ev, işyeri ve yolların yapımı için tahsis edilecek ödeneğe ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/354) 

102, —• Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Ordunun ihtiyacı için et ithal edile
ceği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

103.— Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, E - 88 Karayolunun, Yozgat şehir 
merkezinden geçen bölümüne çevre yolu geçişi yapılıp yapılamayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru .önergesi (6/356) 

104. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın KOBl'lcre verilecek krediler için 
aranan şartlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/357) . :-

105. —• Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, yönetim kurulu üyeliklerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/359) 

106. — Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum Havaalanına gelecek yol
cuların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

107. — Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum - Milas karayolu güzergahı 
üzerinde raylı bir sistemin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

108. — Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum - Milas karayolunun ıslahı 
için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/362) 

İ09.. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, zeytin üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

110. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kayseri Belediye Başkanının bazı 
beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

11IV— Manisa Milletvekili Cihan Yazar'ın, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 
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112. —Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'm, Yozgat - Gelingüllü Barajından, 
Osmanpaşa Beldesi arazilerinin sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/367) 

113, — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Kızılırmak üzerinde kurulacak Yem-
liha Barajının son durumuna ilişkin Enerji ve. Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/368) 

114, — İzmir Milletvekili Metin öney'in, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin 
Ortopedi Servisinin akademik çalışmalara tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/369) 

115. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm, Millî Piyangonun Sayısal Loto oyu
nuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370) 

İlâ. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Sayısal Loto adlı şans oyununa iliş
kin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/372) 

117, —Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, Ankara'daki hava kirliliğini önle
mek için alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

118, — Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, kaçak kömürün Ankara'ya girişinin 
önlenmesi için alınacak tedbirlere ve Ankara Büyükşchir Belediye Başkanı hakkın
daki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 

119, — Bursa Milletvekili Ferudun Pehlivan'm, yapılması düşünülen Bursa doğal-
gaz çevirim santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/375) 

120.—• Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, personel durumuna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 

121., — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm, Ankara'da yaşanan hava kirliliği
ne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

122,—İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir SSK Hastanesi ve Dispanserle
rinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/378) , ' ' • . . 

123, — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm, hastanelerle ilgili verdiği bir de
mece ilişkin Dışişleri Bakanı ve Baş'bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/380) 

124, — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm, belediye ve il özel idarelerine ait 
paraların «Kamu Ortak Hesabı»nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/381) 

125, — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'm, belediye ve il özel idarelerine ait 
paraların «Kamu Ortak Hesaibı»nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Dışişleri 
Bakam ye Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/382) 
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126. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli İlçesinde bazı cadde 
isimlerinin değiştirildiği iddialarına- ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

127. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, yeni atanan özürlü öğretmen 
sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) 

128j —-"Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı firmaların vergi ödeme
diği iddiasına ve Kaldırım Rafine Tuz Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/386) 

129, — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sııltanbeyli'de bazı cadde ve sokak 
isimlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

130. —-; Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, günlük bir gazetede yer alan beya
nına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

131j —Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, SSK sınavının yapıldığı okula 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) 

132- - - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Bej'reli'nin, İstanbul Üniversitesinde mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) 

1331, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün 
açtığı sınavda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/392) 

134. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, SSK Mensupları Eğitim ve Dinlen
me Tesisleri Derneğinin yönetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/393) 

135. — Muğla Milletvekili Lâle Aytaman'ın, bazı termik santraller için Dünya 
Bankası'ndan sağlanan krediye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/394) 

13Ö. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, istihdam ve eğitim pro
jesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) 

137, — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Tansu Çiller'in, A.B.D. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) -

138. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Batı Trakya İskeçe Koyunköy'de 
Türklere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/397) 

139. —Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, ev hekimliği projesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/398) 

140, — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Uşak Kültür Sitesi projesine iliş
kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 
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•"141'. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Bağ-Kur'a tabi tarım kesimin
de çalışanların sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 

142. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Tıp Fakültelerine bağlı olmayan 
sağlık kurumlarında çalışan uzman hekimlerin doçentlik sınavına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/401) 

143.1 — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, sağlık kurulu raporlarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü sora önergesi (6/402) 

144. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Yüksek Hemşire Okulu mezun
larına ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/403) 

145. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, hekimlerin ayrı bir ücret siste
miyle maaş almaları için çalışma olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) 

146i — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Devlet Hastanelerinde çalışan 
hekimlerin nöbetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/405) -

147H — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, tıpta uzmanlık sınavının kaldı
rılıp kaldırılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

148. — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, yeşil kart uygulamasının kapsa
mına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

149< — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, özel hastanelerin illere göre dağılımı 
ve sağlık personeline ek zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/408) 

15Ö1 — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, seracılık eğitimine ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/409) 

151'H — Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Açık öğretim Sağlık ön Lisans 
bölümü mezunlarına farklı ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/411) 

" 152. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO 
Genel Müdürlüğünce yapılan doğalgaz sayacı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/412) 

153, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı termik santrallerin 
devrine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

154, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, doğa tarihi müzesi kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 
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155/— Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tüketicinin ücretsiz yarar
lanabileceği laboratuvarlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/415) 

156, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Karadeniz Bölgesinde 
kanser vakalarında artış görüldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) 

1571 — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hopa ve Borçka il
çelerinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

158, — Muğla Milletvekili Lâle Aytaman'ın, Adana'da bir kadının polislerce dö
vüldükten sonra saçlarının kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) 

159, — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, parti il başkanlarının hastane de
netimlerine katıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) 

160, — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastane denetimlerine ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar di mci sı nidan sözlü soru önergesi (6/420) 

1611, — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ASİLSAN tarafından üretilen bir si
laha ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

162. — Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun, Rize Devlet Hastanesinin hizmet 
binası ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

.163, —İzmir Milletvekili Metin Öney'in, emekli maaşlarının ödenmesinde yaşa
nan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

164H —İzmir Milletvekili Metin öney'in, Türk Cumhuriyetlerinden ve topluluk
larından Türkiye'ye gelen öğrencilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/424) 

165, —Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Sincan Belediyesinin düzenlediği 
Kudüs gecesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

166j — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, 1997 yılı yatırım progra
mına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/426) 

167i .•— Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, tarımsal sulamada kullanılan elek
trik enerjisi fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) 

168. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/428) 

169. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur Devlet Hastanesinin tıbbi 
cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 
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170. —Burdur Milletvekili Kazım Üstüner'in, hayvan ürünleri ithaline ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) 

171', —• İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, itfaiyecilerin çalışma ücretlerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

172. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, İnegöl'ün il yapılıp yapılmayaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

17İ, —İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, 9 Eylül Üniversitesine ait bir sosyal 
tesisin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

174, —Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Anadolu Lisesi Sınavı
nın Karadeniz - Ereğli'de yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/434) 

173. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur TED AŞ Müdürünün De
nizli'ye nakline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/435) 

176. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Doğu Türkistan'da Uygur Türkle
rine yapılan baskı ve şiddete ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan. Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/436) 

17?i ~~ Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Hükümette kararname krizi yaşan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 

178. — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Dışkapı SSK Çocuk Hastane
sine şoför kadrosuyla alman bir kişinin ehliyetinin olmadığı iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

179.1 — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay'daki köy koruculuğu uy
gulamasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

18Ö4 — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Ankara - Sincan'da belediye za
bıta memurlarının halka bazı belgeleri zorla imzalattıkları iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

181'H — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay İlinde deprem nedeniyle 
zarar gören vatandaşlara yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskcân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/441) 

182. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan»ın, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen 
soydaşların sınırdışı edileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/442) 

181, — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Merkez S.S.K. Hastanesinin 
kapasitesine ve doktor açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/443) 
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184< — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdut'a tarihî değeri bulunan sa
nat eserlerinin ziyarete açılıp açılmayacağına 'ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

185< — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Eğitim Fakültesi ve Meslek 
Yüksek Okulunda 2 nci öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/445) 

18Ö. —: Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'da pancar ekim alanlarının 
genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/446) 

187. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Sigorta Müdürlüğünün per
sonel, hizmet aracı ve bilgisayar ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/447) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER 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 içişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.İ996) 

3, — 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 ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 16; 12.1996) 

X 5. — 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) 

6. — 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) 

7. — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi: 25.11.1996) 

8. — 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 Değişildik 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) 

9. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
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292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

X 10. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının 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) 

•XM1'. —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) 

12. — İzmir Milletvekili Hasan Denizkurdıı 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) 

13̂  — 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) 

14. — 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) 

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

16. — 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) 
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17. — 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) 

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

19. —- Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunim 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) 

20. — 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 : 
8.7J996) . 

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

22. — 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) 

23. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Rapora (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

24< — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapıılmas,ına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta
rihi : 15.7.1996) 

251 — 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, 
1/464, 2/348, 2/352) (S, Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi ; 15.7.1996) 

2d4 — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmas,ma İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Rapora (1/460) (S. Sayısı: 62) Dağıtma tarihi: 24.7.1996) 
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27,, — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve .İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

28̂  — 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) 

29. — 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) 

30. — 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) 

31< —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) 

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

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

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

35. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Rapora (1/454) (S, Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin 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) 

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

38, — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 
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X' 39. — İşkencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek î 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) 

40. — Sıtma ve Frengi İlaçlan 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) 

4İi — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 ne i Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

X1 42d — 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: 12.11.1996) 

X 43. — 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' 44. — 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) 

X 45. — 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) 

XI 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 118) (Dağıtma tarihi : 
14.11.1996) 

X 47a — 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 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk vo 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X 49. ~~ 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 : 14.1 L1996) 
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X 50. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komu
tanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Ka
nımda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve 
Bütçe komisyonlar* raporları (1/429) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 22.11.1996) 

X 51. — 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) 

Xj 52. — 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) 

XI 53. — 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 54. — 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) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ücretsiz Sağlık Hizmetlerine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanım Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma tariiıi : 25.11.1996) 

XI 56. —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." Sayıs ı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

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

X 58. — 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 59a — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet, 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/387) (S. Sayısı :. 156) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 60. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar,. Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/390) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 61.: — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı. Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık,'imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/287) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daiı 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 63. — 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) 

X64.—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 16.12,1996) 

X 65. —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) 

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

67. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
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 Düzenlenrnesi 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) 
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X 68. —Afyon ili Dinar İlçesinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Gö
renlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Büçe Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi: 23.12.1996) 

69. — 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) 

70. — Refah Partisi Grup iBaşkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusıız ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
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) 

71', — 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) 

72. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanh ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek öğretim Kurumlan 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 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

73. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları 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 74. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge-
, çirilrniş)'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 75. — 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) 

— 39 — 



8 
KANUN -TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek ve Hırvatistan Cumhuriyetleri 
Arasında Geri Dönüş Eylemi İçin 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 77a — 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 78. — 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 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği 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 80. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili Nec
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' 81. —Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konu
larda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Anlaşmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonlan raporları (1/378) (S. 
Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 82. ~ 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 83. — 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) 
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X1 84. — 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* 85. — 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. Sayısı : 204) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 86. — 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 87 — 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) 

88. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ye 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 89. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür 
Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylan
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 90. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ti
carî Konularda Hukukî ve Adlî işbirliği 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 91'., — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ye Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 92; —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın 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) 
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X 93. — Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna 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 94. —istihdama Kabulde 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) 

95. — 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 96. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Dostane İlişkiler ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısıve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/505) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 97. —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 98. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 
Ebedî Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/514) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

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

X 100. —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) 

101'. —- Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapıısuz 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 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) 
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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 
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) 

105i — 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) 

107. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 

108. — Mera Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 109. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 110. — Türkiye Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/506) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 111. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Liüvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 112. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

X 113. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/354) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi: 7.3,1997) 

X 114. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt-
ço ve Dışişleri komisyonları raporları (1/557) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

X 115. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/563) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

116. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 154) 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 Arkadaşının, 
TMO Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk 
İddialarını Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri 
Belirlemek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 

104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi 

ve (10/6) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Toprak Mahsuleleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde meydana gelen yolsuz
luk, usulsüzlük ve diğer olayları araştırmak, alınması gerekli tedbirleri incelemek üzere Anayasamı
zın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği bir araştırmanın açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Ahmet Kabil 
Rize 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Levent Mıstıkoğlu 
Hatay 

Ali Doğan 
Kahramanmaraş 
Yaşar Okuyan 

Yalova . 
İbrahim Yılmaz 

Kayseri 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Hayrettin Uzun 
Kocaeli 

Emin Kul 
İstanbul 

Cemil Çiçek 
Ankara 

Cav it Kavak 
İstanbul 

Toprak Mahsulleri Ofisine yasalar düzenleyici bir görev yüklemiştir. Halkın ekmeği ile oyna
yanlara müsaade etmemesi için; üreticiler yönünden fiyatların normalin altına düşmemesini, tüke
ticiler yönünden de, tüketici halk aleyhinde anormal derecede yükselmesini önlemek piyasaları dü
zenleyici tedbirleri almak gerekli stoklan muhafaza etmek için tedbirleri almakla mükelleftir. 

1995 yılının da gübre fiyatlarında meydana gelen büyük artışlar buğday üreticimizin ekim dö
neminde ve 1995 yılı baharında toprağa atması gereken gübreyi ya hiç kullanamaması veya çok dü
şük düzeyde kullanması, Nisan ayı içinde aşırı yağışlar nedeni ile (yakma, sel baskını) Çukurova 
ve Güneydoğu Bölgemizde yoğun şekilde mantar hastalıklarının olduğu bu yüzden verimin % 30 
civarında düştüğü, Mayıs ayında beklenen yağışların yağmaması ve sıcaklıkların mevsim normal
lerinin üzerinde gerçekleşmesi Orta Anadolu'da verimi azalmış, rekolteyi düşürmüştür. 

Yasalar Toprak Mahsulleri Ofisine düzenleyici bir görevin yanında da askerî ve sivilin ihtiya
cı olan olağanüstü hal stokunun da bulundurmasını emretmiştir. Bu yıl olağanüstü hal stokunu da 
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bulundurmasını emretmiştir. Bu yıl olağanüstü hal stokunun yaklaşık olarak 1 360 647 civarında 
olacağı da önceden bilinmekte idi. Hal böyle olduğu halde ofis 28.7.1995 tarih itibariyle 30 344 ton 
buğday almış stoku ise 236 459 ton civarında düşmüştür. 

Anavatan Partisinin devrettiği dönem olan; 

1991 yılı ofis stoku 5 485 018 ton 
1992 yılı ofis stoku 2 017 018 ton 
1993 yılı ofis stoku 445 612 ton 

1994 yılı ofis stoku 1 684 900 ton 
1995 Temmuz sonu itibariyle 236 459 ton'dur. 
Bu stok Körfez Savaşı döneminde dahi bu kritik rakama gelmemiştir. 
Yukarıda belirtilen bütün verilen verimin düşeceğini göstermesine rağmen TMO yöneticileri

nin keyfi tutumları bugünkü kaosu yaratmış halkın ekmeği ile oynanmış ve halka ekmek 13 bin li
raya yedirilmiştir. 

Yine TMO yöneticilerinin hesapsız keyfî uygulamaları ile kıtlık olacağı bilinmesine stokların 
düşük olmasına rağmen 4, 5 ve 6 ncı aylarda.ucuz fiyatlar 500 milyon ton buğday satmışlardır. 

Ofiste keyfî uygulamalar, ofis imkânlarını kendi lehlerine kullanma olayları hadsafhadadır. , 
Alım kampanyasının sürdüğü bir dönemde dış ticaret ve iç ticaret daire başkanları aynı anda 50-60 
gün izine çıkartılıyor, kendilerinin izine çıkması yetmiyor gibi sekreterlerine de 6 şar ay ücretsiz 
izin veriliyor. 

İki daire Başkanı Ofiste görevli olduğu halde kendilerine ait kökler, tahıl ürünleri ve mısır it
halatı yapmışlardır. Yine izinde oldukları müddette bir kaç gemide mal getirmişler TMO imkânla
rı ile yurda sokarak satmışlardır. 

Ofiste birçok yolsuzlukta yapılmış, bazı üst düzey yöneticilerin yalı komşularına usulsüz iha
leler verilmiştir. 

Pirinç İhalesi : 
Yaklaşan Ramazan ayını bahane ederek pirinç ithaline karar verilmiş, 18.1.1994 tarihinde 

2/20-2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 10-12 bin top pirinç ithali için Yönetim Kurulu yetkili kı
lınıyor. Hazırlanan ihale şartnamesi ile ihale açılıyor ve ihale 15 Şubat 1994 tarihinde uygun teklif 
veren Romak A,Ş. firmasına kalıyor. İhale Komisyonu ihaleye katılan ve Başbakan Sayın Çiller'in 
yalı komşusu olan Mehmet Üstünkaya'nın ortağı olduğu Akel Firması'nın teklifleri reddediliyor. 
Red gerekçesi yaptığı teklif ve verdiği numunelerin ihale şartnamesine uymadığıdır. Ayrıca pirinç
lerin tamamının Mersin Limanında olması, Batı ve Marmara Bölgesinde yapılarak kara yolu ile ya
pılarak, sevkiyatın karayolu ile yapılacak sevkiyattan daha pahalıya mal olması, 

İhaleyi ilk alan firmanın baskılarla ihaleleri fesh edilecek Sayın Bakan Refaiddin Şahin'in ta
limatı ile ihale tekrarlanmış ve ihale Mehmet Üstünkaya ve Yahya Akel'in ortak olduğu Akel Fir-
ması'na verilmiş bu durumda bu ihale ile ilgili bir dizi usulsüzlük cereyan etmiştir. Baştaki ihale 
usulsüzlüklerini diğerleri peşpeşe takip edince Bakanın bir ihbarı Mahkemeye intikal etmiş, bazı 
yöneticilere cezalar verilmiş, bu cezaları uygulamayan TMO Genel Müdürü mahkûm olmuştur. , 

Ofiste bir çok yolsuzluğa karşı gelen bazı yönetim kurulu üyeleri dışlanarak olaylara devam 
edilmiş, halkın ekmeği ile oynanmıştır. Halk normal fırınlardan ekmeği 13 bin liraya alamazken, 
6 bin liralık ekmeği alabilmek için halk ekmek kapılarında kuyruklar oluşturmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı r 154) 



Bu olayları araştırmak aydınlığa kavuşturmak için Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri gereği bir araştırmanın açılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

10/6 Esas Nolu Araştırma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

10/6 Esas Nolu Araştırma Komisyonu 5.10.1996 
Esas No. : 10/6 

Sayı: 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA . 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının; TMO Genel Müdürlüğü ve Bölge 

Müdürlüklerinde Meydana Gelen Yolsuzluk, Usulsüzlük ve Diğer Olayları Araştırmak, Alınması 
Gerekli Tedbirleri İncelemek Üzere Anayasamızın 98 ve İçtüzüğümüzün yeni 104 ve 105 inci mad
deleri gereğince verdiği önerge üzerine 6.3.1996 tarihli 19 uncu Birleşimde kurulması kabul edilen 
ve 27.3.1996 tarihli 29 uncu Birleşimde üye seçimi yapılan 10/6 Esas No.lu Meclis Araştırması ko
misyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. 

10/6 ESAS NO'LU MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI : 

Araştırma Komisyonumuz; 28.3.1996 tarihli ilk toplantısında Başkanlık Divanı seçimlerini 
yapmış ve Muş Milletvekili Erkan Kemaloğlu Başkan, Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ Baş-
kanvekili, Edirne Milletvekili Evren Bulut Sözcü, Çankırı Milletvekili Ahmet Uyanık Kâtip üye
liklerine seçilmiştir. Bilahare Muş Milletvekili Erkan Kemaloğlu'nun komisyon üyeliğinin kendi
liğinden sona ermesi üzerine İstanbul Milletvekili Emin Kul 10.7.1996 tarihli 75 inci Birleşimde 
Komisyonumuz üyeliğine seçilmiştir. 

Komisyonumuz; yapmış olduğu ilk toplantıda, 1989-1995 yılları arasında TMO'de yapılan iş
lem ve tasarruflarda usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılmasını kararlaştırmıştır. Yapmış 
olduğumuz muhtelif toplantılarda, araştırma önergesi birinci imza sahibi İstanbul Milletvekili Ha
lit Dumankaya, 19 uncu Yasama Döneminde aynı konu ile ilgili olarak kurulan 10/4 Esas No'lu es
ki TMO araştırma komisyonu üyelerinden Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan, TMO Yönetim Ku
rulu üyelerinden Attila Gürcan ve Hayrani Sakarya'nın, konu ile ilgili iddialarını ve bilgilerini al
mıştır. * . ' 

TMO'deki usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili olarak Komisyonumuzca; çeşitli tarihlerde, sıra
sıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TMO Genel Müdürlüğü, Ankara Ticaret Sicili Memurluğu, 
Samsun, Ankara, İstanbul, Bandırma, İskenderun; Ticaret Odası Başkanlıkları, Gümrük Müsteşar
lığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü, İstanbul Sanayi ve Tica
ret İl Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Kırıkkale, Polatlı, Tokat, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Urfa, 
Diyarbakır, Adana, Çorum, Aksaray, Karaman, Konya; Tahıl Borsaları, İzmir, Ankara Ticaret Si
cili Müdürlükleri ile yazışmalar yapılmış ve elde edilen bilgiler ışığında ileri sürülen iddialarla i l 
gili olarak aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir. 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İNCELEME 

HUKUKÎ VE İDARÎ BÜNYE : 

24.6.1938 tarih ve.3491 sayılı Kanunla kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi; tüzelkişiliğe.sahip, 
faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesiyle sınırlı, sermayesinin tamamı Devlete ait, Tanm ve 
Köyişleri Bakanlığı'na bağlı bir İktisadî Devlet Teşekkülüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 154) 
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233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kuruluş kanunu yürürlükten kaldırılmış ve 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 11.12.1984 gün ve 18602 sayılı Resmî Gaze
te'de yayınlanan kararı ile TMO Ana Statüsü yürürlüğe girmiştir. 

Ana Statünün 4 üncü maddesinde ofisin, "Yurtta hububat fiyatlarını üreticiler yönünden nor
malin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürün
lerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kumlu Kararı ile hububat dı
şında bakliyat ve yağlı tohumlarla ilgili verilecek görevi yürütmek, Afyon ve uyuşturucu maddele
re konulan devlet tekelini işletmek amacı ile teşkil edildiği" belirtilmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulunun 4.4.1990 tarih ve 90/T-19 sayılı karan ile Toprak Mahsulleri Ofi
si Ana Statüsünün 1 inci maddesinde yer alan "Toprak Mahsûlleri Ofisi (TMO)" ibaresi, "Toprak 
Mahsûlleri Ofisi (TMO) A. Ş." şeklinde değiştirilmiş ve Ana Statüye 25 inci madde olarak, "Ku
ruluş destekleme alımlarının finansmanı için ihtiyacı olan kaynağı Sermaye Piyasası Kanunu ve il
gili tebliğler çerçevesinde finansman bonosu çıkarmak suretiyle karşılayabilir" hükmü eklenmiştir. 

Ofis faaliyetleri; memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici işçi olmak üzere dört şekilde is
tihdam edilen personel eliyle yürütülmektedir. 233 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair 399 sayılı KHK ve 418 sayılı KHK ile personelin hizmete alınmaları, görev ve 
yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme yükselme hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük hakları ye
niden düzenlenmiştir. 

399 sayılı KHK eki 1 sayılı cetvelde yer alan kadrolar ile bu cetvelde değişiklik yapan 
8.3.1990 tarih ve 90/274 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile cetvelde yer alan kadrolar karşılık gös
terilmek suretiyle istihdam edilen personel hakkında 399 sayılı KHK hükümleri uygulanmaktadır. 

399 sayılı KHK'nin 4 ve geçici 10 uncu maddeleri uyarınca 15.3.1990 tarih ve 90/267 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen pozisyonlarda TMO'ne tahsis edilen ve 2 sayılı cetvelde 
yer alan sözleşmeli personelin özlük ve sosyal hakları da sözkonusu KHK ile düzenlenmiştir. 

TMO, merkez ve taşra teşkilatı şeklinde örgütlenmiştir. Merkez teşkilatı, yönetim kurulu, ge
nel müdürlük, teftiş kurulu, savunma sekreterliği, hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları ve bunla
ra bağlı şube müdürlüklerinden; taşra teşkilatı ise, müessese, bölge müdürlükleri ve bunlara bağlı 
şube müdürlükleri ile ajans müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE BESLEN MAKARNA GIDA SANAYİİ VE 
TİCARET A. Ş.'NE İŞTİRAKİ İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORUDUR 

I. - BAŞLANGIÇ : 
a) Konu : 
TBMM'nin 6.3.1996 tarih ve 19 uncu Birleşiminde kurulan 10/6 Esas Numaralı Meclis Araş

tırma Komisyonunun çalışmaları kapsamında bulunan ve TMO Genel Müdürlüğünün Beslen Ma
karna Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne iştiraki hususu bu raporun konusunu teşkil etmektedir. 

b) İddia: 
TMO Genel Müdürlüğünün Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'ne şaibeli olarak iş

tirak ettiği. 
II. - OLAYLARIN TAHLİLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 
a) Olayların Safahatı: 
1. İştirak Öncesi Safhası: 
Gaziantep'te kurulu Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret A. Ş. adlı kuruluş, Toprak Mah

sulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne hitaben yazdığı 24.6.1989 tarih ve 89/1011 sayılı yazı ile; kuru-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 154) 
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luşun konumu, kapasitesi, teknolojisi, önemi, marka imajı, iç piyasadaki pazar payı ve ihracat im
kânları hakkında bilgi verilerek "... 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın, tarımsal saniyiye dayalı kat
ma değeri fazla olan mamullerin ihraç edilmesi hedefi doğrulutusunda ..." her boyuttaki iş ve güç 
birliğine hazır olduğunu belirterek konunun çeşitli açılardan değerlendirilmesi talebinde bulunmuş
tur. (Ek : 1) 

TMO kayıtlarına 15.8.1989 tarihinde girmiş olan söz konusu yazı üzerine Genel Müdürün 
"APK-Konunun incelenmesi, fabrikanın TMO'ya ne getireceğinin bulunması, fiyat takdiri yapıl
ması ve sonucun buna göre değerlendirilmesi gerekiyor, gereği" derkenar talimatı üzçerine konu 
Yönetim Kurulunun 16.8.1989 tarih ve 30/457-1 sayılı kararı ile incelemeye alınmıştır. (Ek : 2) 

Konu hakkında Nadir Karakaş (Eski Genel Müdür Yardımcısı); "1 . Yasal olarak iştirak port
föy limitimiz doludur. 2. Ödenmiş sermayemiz 75 milyar TL. dir. Bunun % 80'ini yeni iştirake 
ayırmak makul değildir. 3. Hükümet politikasına aykırıdır. KİT'lerin iştirakini satması esastır. 
4. Şirketin değerlendirmesi usulsüzdür. 5. Ortak yapısı, borçları, alacakları, kârlılığı hakkında hiç
bir bilgi yoktur." şeklinde kanaat bildirmiştir. (Ek : 3) 

Beslen firmasının söz konusu müracaatı APK Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 16.8.1989 ta
rihli müzekkerede iştirak talebi olarak değerlendirilmiştir. (Ek : 4) 

APK Dairesi Başkanlığının 16.8.1989 tarihli müzekkeresinin Yönetim Kurulunda görüşülme
si üzerine yönetim kurulu 16.8.1989 tarih ve 5007-1 sayılı kararı ile; Beslen firmasının teklifleri
nin; "Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu (EİYKK) nun 86/21 sayılı kararı ile KİT ve 
Bağlı ortaklıkların iştirak portföylerinin sabit hale getirilmiş olması itibariyle yeniden değerleme 
katsayısı ile bulunan bir sonraki yılın azamî iştirak portföyünün yıl sonunda aşılmaması gerekli 
olup, halen özelleştirme kapsamında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devredilen Migros 
Türk T.A.Ş. ve Gima T.A.Ş.'dcki hisselerimiz tenzil edildiğinde 1989 yılı iştirak portföyümüzün 
1.6 milyar TL. aşılmış olmasına rağmen Teşekkülümüze ne getireceğinin bulunması için incelen
mesi, malî ve ekonomik analizleri ile fiyat takdirinin yapılması ve sonuçlarının buna göre değer
lendirilmesi gerektiğinden çok yönlü bir araştırmanın yaptırılmasına karar verilmiştir." (Ek : 5) 

Yönetim Kurulu kararında sözü edilen çok yönlü araştırma çerçevesinde oluşturulan pazarlık 
komisyonu marifetiyle Beslen firması yetkilisiyle yapılan pazarlık sonucunda, tesis değeri 40 mil
yar TL. olarak belirlenmiştir. (Ek : 6) 

Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp yönetim kuruluna sunulan 8.9.1989 tarihli mü
zekkere ile; "özellikle ülkeye sağladığı ihracat katkısı nedeniyle ekonomideki önemli yeri, Gazian
tep İli ve çevresinde yarattığı ekonomik fayda ve sağladığı istihdam imkânları dikkate alındığında, 
TMO'nun bu tesise iştiraki halinde; finansman sıkıntısı nedeniyle durma ve kapanma noktasına ge
len tesis tekrar çalışabilecektir" şeklinde görüş bildirilmiştir. (Ek : 7) 

Yönetim Kurulunun 15.9.1989 tarihli toplantısında söz konusu müzekkerenin görüşülmesi so
nucu yönetim kurulu 33/521-7 sayılı kararı ile Beslen ve tesiseleri hakkında yapılan tespitlere ve 
değerinin 40 milyar lira olarak belirlendiğine işaret ettikten sonra; "adı geçen şirketin ibraz ettiği 
belgelerin incelenmesinden bankalara olan borçlarının 22 milyar lira civarında olduğunun anlaşıl
ması yanında, faiz tahakkuklarının tam olarak hesaplara intikal etmemesi dolayısıyla kesin borç 
miktarı tespit edilememiş olan söz konusu tesislerin mutabık kalınan 40 milyar liralık değerinden 
faizleriyle birlikte hesap ve tespit edilecek kesin borçlarının tenzil edilmesinden sonra bulunacak 
reel değer, Beslen Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin koyduğu % 55 hisse kabul edilerek ortaklığa 
ofisimizce % 45 oranında hisse ile iştirak edilmesi hususunun Yüksek Planlama Kuruluna sunul
mak üzere sayın Bakanımızın takdirlerine arz edilmesi" kararlaştırılmıştır. (Ek : 8) 
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Kurum tarafından Bakanlığa sunulan 21.3.1990 tarih ve 120 sayılı yazı ile; Beslen firmasının 
Emlak Bankası ile Ziraat Bankasına olan borçlarının 22 milyar lira civarında olduğunun anlaşıldı
ğı, faiz tahakkuklarının tam olarak hesaplara intikal etmemesi dolayısıyla kesin borç miktarının tes
pitinin mümkün olmadığı belirtildikten sonra; "Değer tespitinin tam olarak yapılabilmesi için şir
ket borçlarının tahakkuk etmiş faizleriyle birlikte tam olarak bilinmesinde zaruret bulunmaktadır. 

Şirketin T. C. Ziraat Bankası ile Emlak Bankasına olan borçlarının tahakkuk etmiş faizleriyle 
birlikte öğrenilmesi hususu Sayın Bakanlıklarının tavassutlarına" arz edilmiştir. (Ek : 9)% 

Araştırma Planlama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (APBİ) tarafından hazırlanan 25.6.1990 ta
rih ve 425 sayılı müzekkerede; Beslen firmasına iştirak ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar özet
lendikten sonra; tesislerin değer tespitinin Ağustos - 1989 tarihinde 40 milyar lira olarak yapıldığı, 
o tarihten Haziran 1990 ayı sonuna kadar olan enflasyon oranında (% 47) tesislerin değerinin yük
seltilmesi gerektiği belirtilmiş ve Sayın Bakanın keyfiyeti onaylamaları halinde; tesislerin değeri
nin 58.8 milyar lira olarak tespit edilmesi, Beslen'in bankalara olan borçlarının tespitinde Bakanlı
ğın tavassut etmesi, tesislerin net değerinin % 55 oranında şirket hissesi olarak kabul edilmek su
retiyle bulunacak % 45 oranındaki değerle ofisin Beslen'e iştirakinin sağlanması, iştirak taahhüdü 
tutarına eşdeğer buğdayın iştirak tarihindeki satış fiyatı üzerinden, şirketin ihtiyaç programına uy
gun olarak vermek suretiyle yükümlülüğünü yerine getirmesi ve teslimatlardan maniplasyon ücre
ti alınmaması ve müzekkere ekinde takdim olunan YPK kararı örneği ve gerekçenin Bakanlık onay 
ve kanalıyla YPK'na intikal ettirilmesi istenmiş, fakat yönetim kuruluna intikal etmemiş olan söz 
konusu müzekkere üzerine TMO Genel Müdürü A. Özgüneş'in "Konu tarafımızca YPK'na intikal 
ettirilerek kurul kararı ne ise o yönde işlem yapılması" şerhi konulmuştur. (Ek : 10) 

TMO Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Sayın Bakanın imzası ile Başbakanlık Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığına (Yüksek Planlama Kurulu Sekreterliği) gönderilen 9.8.1990 tarih ve 
0029/07.58 sayılı yazıda; Beslen'e ait tesislerin Temmuz 1990 tarihi itibariyle değerinin 58.8 mil
yar lira ve borçlarının ise 31.12.1989 tarihi itibariyle toplam 42 464 543 075 lira olduğu, ancak şir
ketin T. Emlak Bankası ile T. C. Ziraat Bankasına olan borçlarının faiz hesaplamaları ile taksitlen-
dirilmesi işlemlerinin sonuçlanmadığı ve,şirketin bankalarla varacağı mutabakatlar sonucu tespit 
edilecek borç miktarının işleme esas olacağı ve şirket borçları tenzil edildikten sonra bulunacak net 
değerin şirketin koyduğu % 55 sermaye hissesi kabul edilerek ortaklığa TMO'nun % 45 ile iştirak 
etmesi önerilmiştir. (Ek : 11) 

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Yüksek Planlama Kurulu Başkan
lığına yazılan 6.9.1990 gün ve 41174 sayılı yazıda; TMO'nun 1990 yılında rekor düzeyde alım 
yaptığı, stok fazlasının bulunduğu, Beslen'in o güne kadar 41 milyon $'lık ihracat yaptığı, kapa
sitesinin tam olarak kullanılması durumunda yılda 25 milyon $'lık ihracat yapabileceği dolayısıy
la daha sonra adrYüksek Planlama Kurulu olarak değiştirilen Ekonomik İşler Yüksek Koordinas
yon Kurulunun 86/21 sayılı kararının 9 uncu maddesi uyarınca "Toprak Mahsulleri Ofisinin Bes
len Gıda Sanayii ve Ticaret A. Ş.'ne şirketin borçları düşürüldükten sonra kalan değerinin % 55 
şirketin hissesi kabul edilerek % 45 sermaye hissesi ile iştirak etmesinin uygun olacağı" belirtil
miştir. (Ek : 12) 

Bu ara Beslen firması 25.10.1990 tarihinde olağanüstü genel kurul yapmış, genel kurulda şir
ket ana sözleşmesinin idare meclisi ile ilgili 9 uncu maddesijle murakıplarla ilgili 15 inci madde
leri değiştirilmiş böylece önce en az 3, en fazla 5 olan yönetim kurulu üye sayısı en az 5, en fazla 
9 kişi, en çok 3 kişi olan denetçi sayısı da en fazla 5 kişi olarak yeniden belirlenmiş ve TMO'yu 
temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 4 kişi, denetim kurulu üyeliklerine de 2 kişinin seçilmesi sağ-
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lanmıştır. Fakat daha önce TMO, Beslen firmasına 22.10.1990 tarihli taahhütname ile; "Temsilci
lerimizin bu görevlere seçilmesi, fakat Beslen Makarna Gıda Sanayii A. Ş.'ne TMO'nin iştirakinin 
gerçekleşmemesi halinde temsilcilerimiz görevlerinden istifa edeceklerdir." taahhüdünde bulun
muştur. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve Hazirun cetvellerine "TMO'nun ortaklığı, 
Yüksek Planlama ve Yönetim Kurulları kararlarından sonra geçerlidir." notu konulmuştur. 

Daha sonra genel kurulda Hazirun cetveline TMO adına imza atan kişinin vekâletinin olmadı
ğı anlaşılmıştır. (Ek: 13) 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığının yukarıda belirtilen talebi üzerine 26.10.1990 tarih ve 
90/T-87 sayılı YPK kararı alınmıştır. (Ek : 14) Buna göre; 

"Yüksek Planlama Kurulunca, 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 9.8.1990 tarih ve 0029/07.58 sayılı yazısı dikkate alı
narak Gaziantep'te kurulu bulunan Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret A. Ş.'ne, tesislerinin 
TMO tarafından tespit edilecek değerinden iştirak tarihindeki şirket borçlarının düşülmesi suretiy
le bulunacak kıymeti anılan şirketin % 55 sermaye hissesi kabul edilerek, Toprak Mahsulleri Ofi
sinin % 45 hisse ile iştirak etmesine, 

Toprak Mahsulleri Ofisine verilecek beher hisse değerinin, Beslen Makarna Gıda Sanayii ve 
Ticaret A. Ş. ile Toprak Mahsulleri Ofisinin toplam iştirak tutarının mevcut hisse adedine bölün
mesi suretiyle bulunacak değer üzerinden hesaplanmasına, 

Toprak Mahsulleri Ofisinin sermaye taahhüdüne eşdeğer buğdayı tesislerin ihtiyaç programı
na paralel olarak şirkete vermek suretiyle sermaye yükümlülüğünü yerine getirmesine, • 

Buğdayların, iştirak tarihindeki Toprak Mahsulleri Ofisi satış fiyatı üzerinden değerlendirile
rek maniplasyon ücreti alınmamasına" karar verilmiştir. 

2. İştirak ile ilgili uygulama safhası: 
Yüksek Planlama Kurulu kararının TMO'ya intikal etmesi üzerine APBİ Dairesi Başkanlığın

ca hazırlanan 31.10.1990 tarih ve 710 sayılı müzekkere de; konunun safahatı ve YPK kararı pren
siplerine değinildikten sonra söz konusu kararın sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için; iştirak ta
rihi olarak YPK karar tarihinin alınması, şirket borçlarının tahakkuk etmiş faizleriyle birlikte de
ğerlendirilmesi ve iştirak tutarının hesaplanmasında bu tespitin esas alınması Ağustos 1989 tarihin
de 40 milyar lira olarak tespit edilen tesis değerinin DİE'nin Toptan Eşya Fiyatendesklerindeki ar
tışa göre güncelleşterilmcsi, banka borçlarının dışındaki şirket borçlarının şirket tarafından itfası, 
dönen varlıklarının fatura bedeli üzerinden tesis değerine ilave edilmesi, şirketin bankalara olan 
borçlarının vade sonu tutarının bugünkü değerinin (Present Value) hesaplanarak ofis sermaye taah
hüdünün tespitinde bu değerin kullanılması, bu değer üzerinden iştirak bedelinin hesaplanması, 
şirket taşınmazları üzerindeki banka borçları dışındaki takyidatların kaldırılması, yetkili organlara 
gerekli atamaların yapılması, iştirak tarihinden önce meydana gelen olayların, iştirak tarihinden 
sonra ofis hisselerini etkilememesi için şirket ve şirketin en büyük pay sahibi olan gerçek kişi tara
fından taahhüt edilmesi, şirket borçlarının tespitinin zaman alacağının anlaşılması halinde, yapıla
cak ilk çalışmalara göre tespit edilecek ofis iştirak tutarının % 70'ine tekabül eden buğdayın şirke
te verilerek karşılığından % 45 hissenin alınması ve şirket pay defterine işlenmesi, vergilerle ilgili 
olarak ofisin iştirak tarihindeki usullere uyulması hususlarında şirketle mutabakatın uygun olacağı 
ve müzekkerede 12 madde olarak yer alan yukarıda belirtilen hususların uygulanması için Genel 
Müdürlüğün yetkili kılınması istenmiş (Ek : 15), aynı gün yönetim kurulunda görüşülmüş ve 
35/615-21 sayı ile kabul edilmiştir. (Ek : 16) 
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İç Ticaret Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 31,10.1990 tarih ve 1949 sayılı Genel Müdürlük 
olurunda; aynı günkü yönetim kurulu kararına atıf yapılarak şirket borçlarının tespitinin zaman ala
cağı, şirketin şimdiki değerinin 61.7 milyar lira, taşınmazlar üzerindeki takyidatın 33 milyar lira ol
duğu, bu durumda TMO'nun hissesinin 23.5 milyar lira olacağı ve bunun % 70 oranında 16.5 mil
yar lira tutarında buğdayın hisse senetlerinin kuruma tesliminden sonra şirkete verilmesi uygun gö
rülmüştür. (Ek: 17) 

Beslen firmasının 17 275 500 000 liralık esas sermayesinin % 45'ine tekabül eden 7 773 980 000 
liralık muhtelif adet ve kupür değerli hisses senetleri TMO yetkililerince 12.11.1990 tarihli tuta
nakla teslim alınmıştır. (Ek : 18) 

TMO Genel Müdürlüğünün 20.11.1990 tarih ve 776 sayılı olurları gereğince şirket tesis değe
ri hakkında fikir sahibi olunması amacıyla bir defa da tesis değerinin Gaziantep İl Takdir Komis
yonuna tespit ettirilmesi istenilmiştir. Bu yol da yapılan talep üzerine 26.11.1990 tarihi itibariyle İl 
Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen değerin 112 153 030 000 lira olduğu tespit edilmiştir. 
(Ek: 19) 

TMO Genel Müdürlüğünce, Bakanlığa yazılan ve işlemlerin safahatı hakkında bilgi ihtiva, 
eden 7.12.1990 gün ve 674 sayılı yazıda; YPK'nun 90/T-87 sayılı kararı ile kuruma verilen görev
ler doğrultusunda çalışmalara başlanıldığı, şirket dönen ve duran varlıklarının tespit edileceği, 
Ağustos 1989 tarihinde 40 milyar lira olarak tespit edilen tesis değerinin DİE'nin Toptan Eşya Fi
yat Endeksleri kullanılarak güncelleştirileceği, iştiraki tarihi olarak YPK karar tarihi (26.10.1990) 
nin esas alınacağını, ana para ve vade sonu faizlerinden oluşan şirketin banka borçları tespit edile
rek, bu borçların geri ödeme tarihleri esas alınmak suretiyle bugünkü değeri (Present Value) bulu
nacağı ve iştirak tutarının hesaplanmasında bu değerin kullanılacağı, bu çalışmalar zaman alacağı 
için ofisin kritik stoklarının tasviyesi ve şirketin ilave kapasite sağlaması için, yapılacak ön tespit
lere göre hesaplanacak sermaye taahhüdünün % 70'i tutarındaki buğdayın şirkete verileceği Ba
kanlığın bilgilerine sunulmuştur. (Ek : 20) 

Bunun üzerine Bakanlık makamınca TMO Genel Müdürlüğüne yazılan 19.12.1990 tarih ve 
690 sayılı yazıda; YPK Kararının uygulanması ile ilgili olarak ofis tarafından yürütülen işlemler 
hakkında tatmin edici bilgiler elde edilemediği belirtildikten sonra; "ortaklık işlemlerinin tesis edi
lip edilmediği, şirket borçlarının, tesislerin değerinin ve ortaklığa esas kıymetin tespit edilip edil
mediği, bugüne kadar şirkete herhangi bir tediyede bulunulup bulunulmadığı, bulunulmuş ise ne 
miktarda olduğunun, daha ne miktar neye ve hangi hesaba göre verileceğinin acilen bildirilmesi" 
istenmiştir. (Ek: 21) 

Bakanlığın bu yazısına karşılık olarak TMO Genel Müdürlüğünce Bakanlık Makamına hita
ben yazılan 21.12.1990 tarih ve 706 sayılı yazıda; Beslen A. Ş. ile iştirakin gerçekleştiği, iştirak ta
rihi olarak YPK karar tarihinin esas alındığı, şirket hisselerinin 7,8 milyar lira nominal değerli 
% 45'lik bölümünün şirket pay defterine kaydedilerek TMO'ya teslim edildiği, şirket borçları hak
kında bankalarla mutabakatın sağlanmadığı, şirket borçları tespit olunduğunda borçların bugünkü 
değerinin tespitedileceği, şirket tesis değeri 40 milyar liranın DİE Toptan Eşya Fiyat artışlarına gö
re güncelleştirileceği ve bugüne kadar Beslen firmasına 12 500 ton buğday teslim olunduğu, başka 
bir teslimat düşünülmediği belirtilmiştir. (Ek : 22) 

Bu arada Ağustos - 1989 tarihinde 40 milyar lira olarak mutabakata varılan tesis değeri ile, he
nüz tam belirlenmemiş şirket borçlarının 26.10.1990 tarihindeki değerlerinin belirlenmesi amacıy
la Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu ve Prof. Dr. Doğan Kargül'e gönderilen 13.2.1991 tarih ve 105 sayı
lı yazılarda; "ilerdeki tarihlerde itfa edilecek olan şirket borçlarının bugünkü değerinin (Present Va-
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Iue) sağlıklı olarak hesaplanması ile tesislerin Ağustos/1989 tarihinde tespit edilen 40 milyar lira
lık değerinin 26.10.1990 tarihine getirilmesi için Uygulanması gereken yöntemin belirlenmesi" hu
susunda kuruma yardımcı olunması istenmiştir. (Ek : 23) 

Bunun üzerine Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu; tesis değeri ve borçların bugünkü değerinin hesap
lanması için % 77.976 oranını (Ek : 24), Prof. Dr. Doğan Kargül ise tesis değerinin güncelleştiril
mesi için % 71.579, borçların güncelleştirilmesi için de % 74.25 oranını önermiştir. (Ek : 25) 

TMO Genel Müdürlüğünün 6.3.1991 tarih ve 166 sayılı, Oluru'nu taşıyan APBİ çıkışlı yazıda; 
yönetim kurulunun 31.10.1990 tarih ve 35/619-21 sayılı karan ile tesis değerinin DİE Toptan Eşya 
Fiyat Endeksi artışına göre güncelleştirileceğinin kararlaştırıldığı, ancak yapılan araştırmalardan enf
lasyon dönemlerinde genel olarak birlikte hareket eden fiyatların arasındaki ilişkinin sabit olmaması 
nedeniyle yeniden değerlemede bir tek endeksin kullanılması yerine genişletilmiş katsayıların uygu
lanmasının daha uygun olacağı, şirketin Emlak Bankasına 20 525 627 161 lira, T. C. Ziraat Banka
sına 45 783 838 660 lira borcu olduğu belirtildikten sonra, Prof. Dr. Doğan Kargül ve Prof. Dr. Ah
met Kılıçoğlu'nun raporlarına değinilmiş ve isimleri belirtilen kurum çalışanlarından bir komisyon 
kurulması ve bu komisyonun; Prof. Dr. Doğan Kargül, Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu tarafından hazır
lanan raporlar ile İl Kıymet Takdir Komisyonu tarafından hazırlanan raporu inceleyerek, Beslen Ma
karna Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne ait tesislerin 26.10.1990 tarihindeki değeri ile şirket borçları
nın aynı tarihteki değerinin (Present Value) tespit etmek için uygulanması gereken yöntemi saptama
sı, yapılacak tespitler sonucunda elde edilecek rakamların Malî İşler Dairesi Başkanlığınca 
26.10.1990 tarihli şirket bilançosuna yansıtılarak iştirak tutarının hesaplanması istenmiştir. (Ek : 26) 

Genel Müdürlüğün 6.3.1991 tarih ve 166 sayılı oluru ile oluşturulan değerlendirme komisyo
nu tarafından düzenlenen 6.3.1991 tarihli raporda; tesislerin 26.10.1990 tarihindeki değerinin tes
piti için yıllık % 57.263 ve 15 aylık % 71.579 oranının, şirketin bankalara olan borçlarının 
26.10.1990 tarihindeki değere çekilmesi için de % 74,225 oranının uygulanmasının uygun olacağı 
belirtilmiştir. (Ek : 27). Bu oranlar dikkate alınarak Malî İşler Dairesi Başkanlığınca 40 milyar li
ra tesis değerinin 68 631 600 000 lira, 66 309 565 821 lira banka borcunun 19 755 325 550 lira ola
rak hesaplanıp düzenlenen bilanço 7.3.1991 tarih ve 679 sayılı yazı ile APBİ Dairesi Başkanlığına 
intikal ettirilmiştir. (Ek : 28) 

APBİ Dairesi çıkışlı ve 7.3.1991 tarih ve 170 sayılı müzekkerede; Beslen'e iştirakle ilgili bu
güne kadar yürütülen çalışmalar belirtildikten sonra; tesislerin Ağustos - 1989 tarihinde tespit edi
len 40 milyar liralık değerin % 71.579'luk oranla, şirketin bankalara olan borçlarının : 74.25'lik 
oranla 26.10.1990 tarihine getirilmesi, 26.10.1990 tarihine kadar şirket tarafından itfa edilemeyen 
diğer borçların sermaye taahhüdünün tespitinde tespit edilen tesis değerinden düşülmesi, yukarıda
ki oranlar kullanılarak 44 570 478 992 liralık sermaye taahhüdünün onaylanması ve YPK kararın
da belirtildiği gibi şirketin ihtiyacına göre verileceğinin taahhüt edilmesi istenmiştir. (Ek : 29) 

Söz konusu müzekkereyi görüşen Yönetim Kurulu 7.3.1991 tarih ve 10/146-13 sayılı kararın
da; "... müzekkerede 5 madde halinde açıklanan konunun incelemeye alınmasına ve ayrıca yapıla
cak değerlendirmenin önemli olması ve bu hususların dünyaca kabul görmüş prensiplere göre he
saplanması gerektiğinden hareketle, konunun bir defa da uluslararası faaliyet gösteren ve ülkemiz
de de temsilciliği olan bir bağımsız denetleme kuruluşunca da incelenmesini teminen bu durumda 
bulunan 3 firmadan gerekli teklifin alınmasına ve konunun müteakiben yönetim kuruluna getiril
mesi" kararlaştırılmıştır. (Ek : 30) 

Bunun üzerine uluslararası faaliyet gösteren ve ülkemizde de temsilciliği olan üç bağımsız de
netleme kuruluşuna gönderilen 8.3.1991 tarih ve 163, 164, 165 sayılı teklif isteme mektublarmda 
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yapılacak iş; "Teşekkülümüzce, tesislerin Ağustos/1989 tarihi itibariyle benzer tesislerimizle mu
kayese, suretiyle değeri 40 milyar lira olarak tespit edilmiştir. Problem tespit edilen 40 milyar lira
lık değerin ekonomik parametreler yardımıyla 26.10.1990 tarihine getirilmesi ve 26.10.1990 tarih
li şirket bilançosunda mevcut diğer aktif değerlerin tesis değerine ilave edilme keyfiyetinin çözüm-
lenmesidir. 

Şirketin bankalara ödeme planlarına bağlanmış toplam 66 309 465 821 lira borcu bulunmak
tadır. İleriki tarihlerde ödenecek olan bu borcun 26.10.1990 tarihindeki değeri tespit edilmelidir. 
Bu değerin tespitinde dünyaca kabul görmüş prensiplerin uygulanması gerekmektedir. 

Yukarıdaki tespitlerden sonra mezkûr YPK kararına göre T.M. Ofisinin, Beslen Makarna Gı
da Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne % 45 sermaye hissesi tutarının ne olacağı şirketiniz tarafından hesap
lanacaktır." şeklinde tarif edilmiştir. (Ek : 31) 

Üç denetim firmasından alınan teklifler sonucu tespitin Engin Uluslararası Denetim ve Yemin
li Malî Müşavirlik firmasına yaptırılması hususunda hazırlanan 12.3.1991 tarih ve 181 sayılı APBİ 
Dairesi müzekkeresi (Ek : 32), Yönetim Kurulunun 12.3.1991 tarih ve 11/153-7 sayılı kararıyla ka
bul edilmiş ve sonucun hazırlanan diğer raporlarla birlikte görüşülmesine karar verilmiştir. (Ek: 33) 

Bu ara Genel Müdürlüğün 12.3.1991 tarih ve 182 sayılı müzekkeresi (Ek : 34) üzerine yöne
tim kurulunca alınan 12.3.1991 tarih ve 11/154-8 sayılı yönetim kurulu kararında 31.10.1990 tarih
li yönetim kurulu kararı ile 22.8 milyar lira olarak hesaplanan sermaye payının % 70'ine tekabül 
eden 16 milyar liralık buğday verildiğini, bu kez yaptırılan çalışmalara göre 44,6 milyar lira olarak 
tespit olunan sermaye payının % 50'si olan 22,3 milyar liraya çıkarılması, sermaye taahhüdüne 
mahsuben 6,3 milyar liralık daha buğday verilmesi kararlaştırılmıştır. (Ek : 35) 

Bağımsız denetleme kurulunca tanzim olunan 18.3.1991 tarihli raporda tesis değerine % 84, 
borçlara da % 107,5 oranının uygulanması önerilmiş (Ek : 36) ve iki profesör ile bağımsız denetim 
kuruluşunun tespitlerine ilişkin mukayese tablosu düzenlenmiştir. (Ek : 37) 

Yönetim Kuruluna sunulan 26.3.1991 tarih ve 216 sayılı APBİ Dairesi müzekkeresinde; tesis 
değerinin bugünkü değerinin tespitinde % 71,579, borçların bugünkü değerinin tespitinde % 74,25 
oranlarının uygulanması, 26.10.1990 tarihine kadar şirket tarafından itfa edilemeyen borçların tes
pit edilen tesis değerinden düşülmesi, böylece tespit edilen 44 570 478 992 liralık sermaye taahhü
dünün onaylanması, karşılığı olan buğdayın şirkete verileceğinin ofisçe taahhüt edilmesi istenmiş
tir. (Ek : 38) 

Sözkonusu müzekkereyi görüşen yönetim kurulunca alınan 27.3.1991 tarih ve 12/180-22 sa
yılı kararla; "müzekkere konusunun bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere incelemeye alınması
na ve fabrikanın durmaması için Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne 10 000 MT buğ
day verilmesine" karar verilmiştir. (Ek : 39) 

Bu arada APBİ Dairesince 13.5.1991 tarih ve 337 sayılı yazı ile tespit edilen 40 milyar liralık 
tesis değerinin 26.10.1990 tarihine getirilmesi için. hangi enflasyon orarının esas alınacağı yolunda 
görüş sorulması üzerine (Ek : 40) Hukuk Müşavirliği; aynı tarih ve 501 sayılı yazı ile gerçekleşen 
enflasyon oranlarının kullanılabileceğini bildirmiştir. (Ek : 41) 

APBİ Dairesi 10.4.1991 tarih ve 280 sayılı yazı ile Malî İşler Dairesi Başkanlığından ofisin 
yurt içi bankalardan kullandığı ticarî krediler için ödediği yasal yıllık faiz oranının bildirilmesini 
istemiş (Ek : 42), bunun üzerine Malî İşler Dairesi Başkanlığı aynı tarih ve 877 sayılı yazı ile; Ti
carî Banka kredileri için % 124.61 - % 143.15, Ziraat ve Merkez Bankasından alınan krediler için 
% 97,65-% 111,54 olduğu bildirilmiştir. (Ek : 43) 
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Yönetim Kuruluna sunulan 13.5.1991 tarih ve 334 sayılı APBİ Dairesi müzekkeresinde son 

hesaplamaların incelenip karara bağlanmasının zaman alması üzerine olayı özetleyip üretimin dur
maması için 4 000 ton daha buğday verilmesi, iştirak tarihinden önce meydana gelen olayların iş
tirak tarihinden sonra meydana gelebilecek menfi sonuçlarından ofisin etkilenmemesi ve şirkete 
yapılan ve sonradan ortaya çıkacak fazla ödemelerin defaten iade edileceği Okan Holding ile Bes
len A. Ş.'nin ortaklarından en fazla paya sahip 2 gerçek kişi tarafından şahsen taahhüt edilmesi is
tenmiştir. (Ek : 44) 

Yönetim Kurulu söz konusu müzekkereyi görüşmüş ve 22.5.1991 tarih ve 17/263-3 sayılı ka
rarı ile; müzekkerede belirtilen taahhütnamenin alınmasını takiben "2 000 MT buğday teslimi su
retiyle genel müdürlüğün yetkili kılınmasına" karar verilmiştir. (Ek : 45) 

Bunun üzerine; 15.5.1991 tarih ve 19470 sayılı noter tasdikli Bekir Okan ve Okan Holding A. 
Ş. adına H. Ömer Fesli ve Aykut Kayra imzalarını taşıyan bir taahhütname (Ek: 46) ayrıca aynı ta
rih ve ,10354 sayılı noter tasdikli Mehmet Okan'a ait bir vekaletname alınmıştır. (Ek : 47) 

Söz konusu vekâletnamelerde; Beslen A.Ş.'nin iştirak tarihinden (26.10.1990) önceki borçla
rından TMO'nun sorumlu olmayacağı ve şirketteki paylarını etkilemeyeceği ve "TMO'nin serma
ye taahhüdünün hesaplanmasında ve gerekse TMO tarafından şirkete yapılacak buğday teslimatla
rı ile TMO ve şirket arasındaki borç, alacak ilişkilerinden şirkete yapılan ve sonradan ortaya çıka
cak fazla ödemeler TMO'nun uymak zorunda olduğu mevzuat hükümleri TMO'nun carî uygulama 
prensipleri dahilinde şirket tarafından TMO'ne defaten iade edilece(ktir)"ği belirtilmektedir. 

Malî İşler Dairesi Başkanlığının 25.1.1991 tarih ve 265 sayılı yazısı ile Beslen A. Ş. ile; im
zalanan 28.11.1990 tarihli mukavele gereği, Beslen A. Ş.'den alınması gereken 297 100 246 TL. 
KDV ile 86 432 609 TL. Damga Vergisinin sermaye taahhüdü miktarına mahsup edilmesi isten
miştir. (Ek: 48) 

Yönetim Kurulunun 31.10.1990 tarih ve 35/619-21 sayılı kararıyla (Ek : 16) verilen yetki ge
reği aynı torih ve 1949 sayılı (Ek : 17) 5.11.1990 tarih ve 721 sayılı olurları (Ek : 49) ile 16,5 mil
yar liralık (5.11.1990 tarihli olur'da bu miktar 16 milyar lira olarak yer almaktadır.), Yönetim Ku
rulunun 12.3.1991 tarih ve 11/154-8 sayılı kararıyla (Ek : 35) 6,3 milyar liralık, 27.3.1991 tarih ve 
12/180-22 sayılı kararıyla (Ek : 39) 10 000 MT ve 22.5.1991 tarih 17/263-3 sayılı kararıyla (Ek : 
45) da 2 000 MT buğday verilmesi kararlaştırılmış ve 6.11.1990 - 4.11.1991 tarihleri arasında muh
telif şube müdürlüklerinden ve muhtelif tarihlerde 26.10.1990 tarihinde yürürlükte olan fiyata gö
re ve KDV dahil toplam 30 303 462 661 liralık 47 049 606 kg. buğday Beslen A. Ş. 'ne teslim edil
miş ve verilen buğdayın îç Ticaret ve Malî İşler Dairesince miktar ve tutar olarak mutabakatı sağ
lanmıştır. (Ek : 50) 

Malî İşler Dairesi Başkanlığı çıkışlı 4.7.1991 tarih ve 1476 sayılı müzekkere (Ek : 51) de; 
Ağustos - 1989 tarihinde 40 milyar lira olarak belirlenen tesislerin 26.10.1990 tarihindeki değeri
nin DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi artış oranı (% 58.23) uygulanarak (40 000 000 000 x 1,5823 = 
63 292 000 000) bulunması ve buna 6 796 041 741 lira dönen aktiflerin eklenmesi, T. C. Ziraat 
Bankasına, düzenlenen 22.5.1991 tarihli protokol ile 54 194 000 000 lira (Ek : 52), Emlak Banka
sına 11.5.1991 tarihli protokol (Ek : 53) ile 20 668 127 161 lira olduğu belirlenen ve 1994 yılı so
nuna kadar ödeme planına bağlanan toplam 74 862 127 161 lira borçlarının % 74.25 oranı uygula
narak iştirak tarihindeki değerinin (20 956 964435) bulunması ve buna Bankalar dışındaki borçla
rı (8 971 266 311) nın ilave edilmesi suretiyle bulunacak net değer (70 088 041 741 - 29 928 230 
746 = 40 159 810 995) in Beslen A. Ş.'nin % 55 hissesi olarak kabul edilmesi ve buna göre ofisin 

%45'lik sermaye taahhüdü ( 4 ° 1 5 9 8 1 ° " 5 x ° ' 4 5 ) = 32 858 027 178TLVnün hesaplanması is
tenmiştir. 0.55 
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Söz konusu müzekkereyi görüşen yönetim kurulu 8.7.1991 tarih ve 24/367-16 sayılı kararıy-
' la; müzekkere de belirtilen şirketin bankalara ve bankalar dışındaki toplam 29 956 964435 liralık 

borçlarının, tesis değeri ve net dönen aktif değeri toplamı 70 088 041 741 liradan düşüldükten son
ra bulunan 40 159 810 995 liralık Beslen A. Ş.'nin % 55 sermaye hissesi üzerinden hesap edilen 
32 858 027 178 liralık ofisin % 45 oranındaki sermaye taahhüdünün "26.10.1990 tarihindeki bilan
çoda görülen borçların şirketi (Beslen) ilzam .edecek şekilde yapılmış olan borç ve taahhütlerin dı
şında kalan kısım için yapılacak hesaplama sonucundaki borçtan bu tarihten evvel yapılmış şirketi 
ilzam eden borç ve taahhütlerden Beslen A. Ş.'nin dışındaki ortaklarının şahsen kefaletleri ve taah
hütleri alınmak şartıyla" kabulü(ne) ve muamelenin tekamülü bakımından YPK'nun tasvibine su
nulması" kararlaştırılmıştır. (Ek: 54) 

Yüksek Planlama Kuruluna sunulmak üzere yönetim kurulu kararı bila tarih ve 0041/07-51 sa
yılı yazı ile Bakanlığa intikal ettirilmiştir. (Ek: 55) 

Bunun üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarlığınca TMO Genel Müdürlüğüne hita
ben yazılan 20.8.1991 tarih ve MÖB-24-3/57 sayılı yazıda; YPK'nun 26.10.1990 tarih ve 90/T-87 
sayılı kararının gayet açık olduğu, Beslen A. Ş. tesislerinin Ağustos - 1989 tarihinde tespit edilen 
değerinin 40 milyar lira, bunun 26.10.1990 tarihindeki değerinin; % 58,23 oranında artırılarak 
63 292 milyon lira olduğu, tesise değer artışı yapılırken hesaplanan 15 283 265 350 liralık amor
tisman payının da düşülmesi gerektiği, böylece tesis değerinin 48 008 734 650 lira olacağı, iştirak 
tarihindeki şirket borçlarının ise; 31.12.1989 tarihi itibariyle 42 087 908 096 lira olan şirket borç
larına 26.10.1989 tarihine kadar geçen 10 aylık faizlerinin de ilave edilmesi gerektiği, faizler ilave 
edilmeden dahi Beslen A. Ş. hisselerinin en fazla 12 716 867 895 lira TMO'nun % 45'lik sermaye 
taahhüdünün ise 10 404 710 000 lira olacağı ve Kanunun YPK'na sunulabilmesi için yukarıda açık
lanan hususların dikkate alınarak yeniden hesap yapılması gereği belirtilmiştir. (Ek : 56) 

Genel Müdürlüğün 15.8.1991 tarih ve 235 sayılı müzekkeresi ile; Yönetim Kurulunun 
7.8.1991 tarih ve 24/367-16 sayılı kararının YPK'nca incelenmeyeceğinin anlaşıldığı, incelenme
sini temi nen konunun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilmesi istenmiş (Ek : 57) ve Yöne
tim Kurulunun aynı tarih ve 29/438-14 sayılı karan ile de kabul edilmiştir. (Ek : 58) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarlığına yazılan 26.8.1991 tarih ve 497 sayılı yazı ile yü
rütülen işlemler hakkında bilgi verilmiş, ayrıca tespit edilen iştirak payı ve hesaplama yöntemi için 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat edileceği bildirilmiştir. (Ek : 59) 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yazılan 16.8.1991 tarih ve 7349 sayılı yazıda; 8.7.1991 
tarihli Yönetim Kurulu kararında sözü edilen sermaye taahhüdü hesaplamaları ile ilgili hususların 
incelettirilmesi talebinde bulunulmuştur. (Ek : 60) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarlığı 23.9.1991 tarih ve 60203 sayılı yazısı ile; Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı görüşünün YPK Başkanlığına yazılmadan önce Bakanlığa bildirilmesi 
istenmiştir. (Ek: 61) 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının TMO Genel Müdürlüğüne muhatap 22.4.1992 tarih ve 
16094 sayılı yazısı ile; Ofisin Beslen A. Ş.'ne iştiraki konusunun incelettirilmesi talebi üzerine, şir
ket değerinin ve borçlarının tespiti amacıyla Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolör
leri tarafından müştereken bir inceleme yapıldığı, hesaplanan şirket değeri ve borçları ile Ofisçe he
saplanan şirket değeri ve borçlarının farklılık göstermesi üzerine bu defa Türkiye Kalkınma Ban
kasından bir teknik heyet bilirkişi tayin edilerek konunun yeniden incelettirildiği yine farklı sonuç
lar alındığı bu durum karşısında, YPK Kararı çerçevesinde, yaptırılmış olan incelemelerin sonuç-
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lan da dikkate alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe konunun yeniden değerlendirilmesinin uygun 
olacağı belirtilmiştir. (Ek : 62) 

Bankalar Yeminli Murakıbı Halil Pala ve Hazine Başkontrolörü Abdullah Demir tarafından 
düzenlenen 21.10.1991 tarih ve R-13, 132/6 sayılı raporda; Şirketin 26.10.1990 tarihi itibariyle T. 
C. Ziraat Bankası ile Emlak Banka olan ana para ve faiz borçlarının 47 401 460 066 lira, kısa va
deli borçlarının 8 971 266 311 lira olması üzere toplam 56 372 726 377 lira olduğu, tesislerin de
ğerinin Gaziantep İli Valiliği aracılığıyla 26.11.990 tarihinde 112 153 030 000 lira olarak belirlen
diği, DİE verilerine göre 26.10.1990 tarihindeki değerinin 103 741 552 750 lira, tesislerin dışında
ki aktif varlıklarının 6 818 017 lira, toplam tesis değerinin 110 554 569 903 lira ve Beslen A. Ş.'nin 
26.10.1990 tarihi itibariyle öz varlığının da 54 181 843 526 lira, bunun % 45'ine tekabül eden Ofis 
hissesinin de 24 381 829 587 lira olabileceği sermaye taahhüdünün hesaplanması olumlu veya 
olumsuz "tüketicilerde yaratılan imaj, firmanın geçmişi, kredi kurumlan nezdindeki itibarı, perso
nel yapısı ve kalitesi, kuruluş yeri, piyasadaki rekabet edebilme gücü" gibi sübjektif etkenlere de 
bağlı olduğu ve TMO tarafından sermaye taahhüt miktarı olarak tespit edilen 32 858 027 178 lira
nın firmanın çalışma değeri olarak da makul ve kabul edilebilir bir fiyat olduğu kanaati bildirilmiş
tir. (Ek : 63) 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca Türkiye Kalkınma Bankasına yaptırılan inceleme sonu
cunda düzenlenen 1992/1 nolu raporda; şirket tesisleri değerinin 55 345 milyon, dönen varlıkların 
2 649 milyon, bağlı değerlerin 4 075 milyon lira olmak üzere şirketin değerinin 62 069 milyon li
ra olduğu, şirketin, 26.10.1990 tarihi itibariyle T. C. Ziraat Bankası ile Emlak Banka 55 215 mil
yon liralık ana para ve faiz borcu olduğu, 9 300 liralık kısa vadeli borçlarıyla birlikte toplam'borç
larının 64 515 milyon lira olduğu ve şirket değerinden 2 446 milyon lira fazla gerçekleştiği ve he
saplamaya baz teşkil edecek bir artı değerin oluşmadığı belirtilmiştir. (Ek : 64) " 

3. İnceleme, Soruşturma ve Mahkeme Safhası: 
Konunun günlük bir gazetede yer alması üzerine DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekin

ci Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Başsavcılığın 6.11.1991 tarih ve 
12.91/92836 sayılı görevsizlik kararı üzerine 12.12.1991 tarihli Bakanlık oluru (Ek : 65) ile konu
nun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve gerekirse soruştu
rulması istenmiştir. 

Bu arada Beslen A. Ş. tarafından Gaziantep Asliye 4. Hukuk Mahkemesine 6.11.1992 tarihi 
itibariyle tespit yaptırılmıştır. Buna göre TMO'nun tarafından Gaziantep İl Takdir Komisyonuna 
23.11.1990 tarihinde yaptırmış olduğu tespit esas alınmış ve TMO'nun % 45 hisse payı 78 852 272 
727 lira olarak belirlenmiş ve 30 058 902 000 lira tutarında buğdayın Beslen A. Ş.'ne verildiğin
den buna ilaveten 48 793 370 727 liraya tekabül eden buğday verilmesinin gerektiği belirtilmiştir. 
(Ek : 66) 

Bu tespiti takiben şirket, Beşiktaş 5. noterliğinin 11.11.1992 tarih ve 38955 sayılı ihtarnamesi 
ile Ofisten 81 251 ton buğday verilmesini talep etmiştir. (Ek : 67) 

Bu talebinin karşılanmaması üzerine şirket Ofis aleyhine 26.10.1990 tarihindeki buğday satış 
fiyatları baz alınmak suretiyle 48 793 370 727 lira tutarında 50 000 ton makarnalık, 31 251 ton da 
ekmeklik buğday olmak üzere toplam 81 251 ton buğdayın verilmesi talebi ile Gaziantep 5. Asli
ye Hukuk Mahkemesinde 2.3.1993 tarihli dilekçe ile eda davası açmıştır. (Ek : 68) 

Beslen tarafından Ofis aleyhine Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan eda dava
sında, dosya Mahkemece Ankara'ya gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmış ve bilirkişilerce vc-
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rilen 7.10.1993 tarihli raporda; daha önce Beslen A. Ş.'nin tesislerinde yapılan mahkeme tespitle
ri esas alınarak, Ofisin % 45 hissesi 78 806 454 545 lira olarak belirlenmiş ve Beslen A. Ş.'ne Ofis 
tarafından iştirak tarihindeki buğday fiyatları esas alınarak 48 747 551 522 lira tutarında daha buğ
day verilmesi gerektiği belirtilmiştir. (Ek : 69) 

Kurum tarafından bilirkişi raporuna yapılan itiraza rağmen, Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mah
kemesi 5.11.1993 tarih ve E.93/260, K.93/831 sayılı kararı ile; "açılan davanın kısmen kabulü ile, 
48 747 740 000 lira tutarındaki 50 000 ton makarnalık sert buğday ile 30 171 ton ekmeklik olmak 
üzere toplam 80 171 ton buğdayın davalı TMO Genel Müdürlüğünden alınarak davacı şirkete ve
rilmesine" hükmetmiştir. (Ek: 70) 

Mahkemenin bu kararı üzerine Beslen, Kadıköy 3. îcra Müdürlüğünde TMO aleyhine icra ta
kibine girişmiş (Ek : 71) ve TMO 217 569 903 826 liralık teminat mektubu yatırarak icra takibini 
durdurmuştur. (Ek: 72) 

Bu arada, Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 5.11.1993 tarih ve E. 93/260, K 93/831 
kararına karşı yapılan temyiz sonucu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinde 22.3.1994 günü yapılacak 
duruşmadan bir gün önce, (özel şartlar) başlıklı, Okan Holding'in iki yan kuruluşu arasındaki kira 
kontratı nedeniyle Beslen A. Ş.'nin tesis değerini 14760 925 000 lira olarak gösteren belge, duruş
mada dikkate alınmak üzere Ofis tarafından Yargıtay 11. Hukuk Dairesine sunulmuştur. (Ek : 73) 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 24.3.1994 tarih ve E. 93/7338, K. 94/2197 sayılı kararıyla; yerel 
mahkeme kararını, 

1. Tesis değerinin Orta Doğu Teknik Üniversitesince seçilecek 3 kişilik teknik bilirkişiler ma
rifetiyle ve mahallinde keşif suretiyle tespit edilmesini, 

2. Ankara Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanlarından oluşacak 3 kişilik bilirkişi kurulu tarafın
dan 26.10.1990 tarihindeki şirket borçlarının şirket kayıtları ve bankalar kayıtları üzerinden tespi
tini, 

Bulunacak bu miktarın başka hiç bir işleme tabi tutulmadan, tesis değerinden çıkartılarak baş
ka bir kalem dahil edilmeden bu miktarın şirketin % 55 sermaye hissesi kabul edilmesi gerektiği-
'ni, 

Ayrıca, buğday fiyatlarına Ofisçe yapılan itirazların inceleme dışı bırakıldığı ve Ofisçe yapı
lan değer tespitinde 26.10.1990 tarihine indirgenmediği, 

Gerekçeleri ile Ofis lehine bozmuştur. 
Bozma gerekçelerinde, teknik bilirkişilerin tesis değerini tespitte, Yargıtay duruşmasında ve

rilen (özel şartlar) başlıklı belgenin, belgedeki imzaların davacı şirket yetkililerine ait olduğu sap
tandığından, göz önünde bulundurulması da yer almıştır. (Ek : 74) 

Bozma kararı üzerine Kadıköy 3. İcra Müdürlüğüne verilmiş olan teminat mektupları, geri 
alınmıştır. • 

Yargıtay'ın belirtilen kararından sonra, davalı şirketçe karar düzeltilmesi talebinde bulunul
ması üzerine Yargıtay'ın 10.6.1994 tarih ve E. 1994/3397, K. 1994/4911 sayılı kararı ile, önceki 
bozma kararı aşağıdaki hususlarla sınırlı olarak düzeltilmiştir. 

1. Usul Kanunumuzun getirdiği ilke uyarınca yargılama sırasında delil olarak mahkemeye ib
raz edilmeyen belgelerin Yargıtay duruşması sırasında verilmesi ve temyiz incelemesine esas tu
tulmasının mümkün bulunmaması nedeniyle Ofis tarafından sunulan "Özel Şartlar" başlıklı belge
ye ilişkin bölüm bozma kararından çıkarılmıştır. 
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2. Ofisin şirkete % 45 pay sahibi olarak kabul edilmesi nedeniyle, şirketin yalnızca tesislerine 
değil, şirketin tüm değerlerine sahip olacağından, net dönen varlıkların da sermaye payının hesa
bında nazara alınması gerektiği sonucuna varılmış ve karar bu yönde düzeltilmiştir. (Ek : 75) 

Yargıtay'ın bu düzeltmeleri; Yerel Mahkemece yeniden yapılacak yargılama sırasında "Özel 
Şartlar" başlıklı belgenin yok sayılmasını, ayrıca, Ofis sermaye payının hesabında "net dönen var
lıkların" nazara alınması sonucunu doğuracaktır. 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin tashih kararı HUMK'nun 442 nci maddesinde yer alan "Aynı 
ilam aleyhine bir defadan ziyade tashihi karar talebi mesnu olmadığı gibi tashihi karar arzuhalinin 
reddine veya kabuliyle kararı sabıkın tadiline dair sudur eden hükümlere karşı dahi tashihi karar ca
iz değildir" hükmü nedeniyle kesin bir karardır. 

Yargıtay'ın bozma ve düzeltme kararlarından sonra, Ofis tarafından bozmaya uyularak bozma 
gereği işlem yapılmasının talebi üzerine Gaziantep Asliye 5. Hukuk Mahkemesi düzenlenen bilir
kişi raporlarını da dikkate alarak 22.3.1995 tarih ve E. 1994/443, K. 1993/181 sayılı kararıyla; "açı
lan davanın kısmen kabulüyle, 43 204 116 689 lira tutarındaki 50 000 ton makarnalık sert buğday 
ile 20 445 ton ekmeklik buğday olmak üzere toplam 70 445 ton buğdayın davalı TMO Genel Mü
dürlüğünden alınarak'davacı şirkete verilmesine" hükmetmiştir. (Ek : 76) 

Mahkemenin bu kararı üzerine Beslen, Kadıköy 3. İcra Müdürlüğünde başlatılan icra takibine 
devam etmiş (Ek : 77), TMO 588 247 287 000 liralık teminat mektubu karşılığında icra takibini 
durdurmuştur. (Ek: 78) 

Kurumun temyiz talebi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 3.7.1995 tarih ve E. 1995/3522, 
K. 1995/5602 sayılı kararıyla yerel mahkeme kararı 2. kez bozulmuştur. (Ek : 79) 

Bozma kararı üzerine Kadıköy 3. İcra Müdürlüğüne verilmiş olan teminat mektupları geri alın
mıştır. 

Bunun üzerine TMO tarafından Yargıtayın bozma kararı gereğince işlem yapılması için baş
vuru üzerine yerel mahkeme 23.5.1996 tarih ve E. 1995/1128, K. 1996/413 sayılı kararıyla; "Da
vacı Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret A. Ş. tarafından davalı TMO Genel Müdürlüğü aley
hine açılan davanın kısmen kabulüyle, 43 204 116 689 lira tutarındaki 37 582 759 kg. yumuşak 
buğday ile 34 519 721 kg. makarnalık sert buğdayın davalı TMO Genel Müdürlüğünden alınarak 
davacı Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret A. Ş.'ne verilmesine ve Bakanlık Soruşturma Ra
poru gereği Gaziantep 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan ve 1993/811 esas nolu dosya ile de
vam eden davanın birleştirilmesine ve TMO talebinin reddine" karar vermiştir. (Ek : 80) 

Gaziantep Asliye 5. Hukuk Mahkemesinin verdiği bu üçüncü karar üzerine Beslen Kadıköy 3. 
İcra Müdürlüğü nezdinde açmış olduğu icra takibini 3. kez başlatmış (Ek : 81) ve TMO 1916 730 
931 968 liralık teminat mektubu karşılığında icra takibini tekrar durdurmuştur. (Ek : 82) 

Ofis yerel mahkemenin kararı için tekrar temyize başvurmuş (Ek : 83) 96/4927 sayılı dosya ile 
Yargıtay'da inceleme aşamasında olup murafaası 8.10.1996 tarihine atılı bulunmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 12.12.1991 tarihli oluru üzerine (Ek: 65) Bakanlık Teftiş Ku
rulu Başkanlığınca düzenlenen 7.9.1992 tarih ve 1992/2-4-3 sayılı soruşturma raporunda özetle (Ek 
: 84); tesislerin ve borçların belirlenmeden Beslen'e hisseye mahsuben ödemede bulunmasının, te
sis değerine dönen varlıkların eklenmesinin, borçların bir vadeye bağlanmasının beklenmesini, 
sonra da bunun iştirak tarihine çekilmesinin uygun olmadığı, YPK kararına göre tesis değerinin 
TEF endeksi esas alınarak bulunan 63.3 milyar liradan, 26.10.1990 tarihi itibariyle 2 bankaya borç
larının söz konusu bankalardan öğrenilen 47.4 milyar liralık tutarına, 9 milyar liralık diğer borçla-
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rının da eklenmesiyle bulunan 56.4 milyar liralık toplam borcun tenzili sonucu Beslen'in % 55 ser
mayesinin 6.9 milyar lira, Ofisin % 45'lik sermaye taahhüdünün de 5.7 milyar lira olması gerekti
ği. . '• . \ . 

TMO Yönetim Kurulunun 8.7.1991 tarihli kararıyla 32.9 milyar lira olarak belirlenen serma
ye taahhüdü ile arasındaki farkın, YPK kararına aykırı olarak tesis değerine 6.8 milyar liralık dö
nen varlıklar ile şirketin 2 bankaya olan ve 1994 yılı sonuna kadar ödeme programına bağlanan 
74.8 milyar liralık borcun bir yönteme (Present Value) göre 21 milyar liraya indirgenmesinden kay
naklandığı, 

Beslen'e 4 Yönetim Kurulu kararıyla 47 049 606 kg. buğday verildiği, 25.1.1991 tarihli olur
la ödenen vergilerle birlikte 30.3 milyar liralık değerinin rapor tarihinde 36.5 milyar lira olarak he
saplandığı, alman 7.8 milyar liralık hisse senedi ile farkı 28.? milyar liranın YPK kararına aykırı 
olarak ödendiği belirtilmiştir. 

Söz konusu raporun sonuç bölümünde; 

a) Cezaî yönden : • 
Kurumun 28.7 milyar lira zararına yol açan 4 Yönetim Kurulu kararı ile 31.10.1991,25.1,1991 

tarihli olurlarda imzası bulunanların, 233 sayılı KHK'nin 9 uncu ve 399 sayılı KHK'nin 11 inci 
maddeleri delaletiyle Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesine göre görevi ihmal suçundan yar
gılanmaları için, Ankara C. Savcılığına, 

Bu duruma vakıf oldukları halde 233 sayılı KHK'nin 40 inci maddesinin verdiği yetki çerçe
vesinde müdahale etmedikleri için Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Müsteşarının Anayasanın 100 ün
cü maddesi ile o tarihte yürürlükte olan ancak 441 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan 3161 sa
yılı yasanın 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde değerlendirilip gereğinin ifası için raporun bir sure
tinin ilgili mercilere 

İntikal ettirilmesi, 
b) Tazminat hukuku yönünden; 
Söz konusu 4 Yönetim Kurulu kararıyla olurları imzalanan görevlilerle Bakan ve Müsteşarın 

YPK kararına aykırı olarak yapılan ödemelerden sorumlu olduğu ve adı geçenlerden müştereken ve 
müteselsilcn nzaen, mümkün olmadığı takdirde Borçlar Kanununun 41 ve devamı maddeleri gere
ğince hükmen tahsilinin gerektiği, ancak; TMO Yönetim Kurulunun 22.5.1991 tarih ve 17/263-3 
sayılı kararı ile yapılacak fazla ödemelerin TMO'ya ödeneceğine ilişkin 3 adet taahhütname alın
dığı, öncelikle söz konusu miktarın anılan taahhütnameleri imzalayanlardan nzaen veya hükmen 
alınması, bu mümkün olmadığı takdirde yukarıda belirtilen sorumlulardan her iki halde de faizi ile 
birlikte tahsili,-

Her halükarda zamanaşımı sürelerinin de göz önünde bulundurulması gereği belirtilmiştir. 
Söz konusu raporun 9.6.1993 tarihli Bakanlık olurunda özetle (Ek: 85); Bakanlığın 24.2.1993 

tarih ve ÖKM-2-96 sayılı yazıları ilişiğinde raporun bir defa da Başbakanlık Teftiş Kurulunca in
celenmesinin istendiği, ' 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun 26.4.1993 tarih ve 06/348 sayılı yazıları ilişiği Başbakanlık Ma
kamının 20.4.1993 tarih ve 431 sayılı olurlarında; yapılan soruşturmanın YPK kararından önceki 
işlemleri de kapsayacak şekilde tevsii ve varsa YPK üyelerinin sorumluluklarını mucib hususların 
tespitinin istendiği,-

Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının bu yazıyı 5.5.1993 tarih ve 1105 sayılı yazı ile müfet
tişlere intikal ettirdiği, bunun üzerine düzenlenen 28.5.1993 tarih ve 15/5 sayılı ek raporda; iştirak 
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işlemiyle ilgili olarak YPK üyelerinin Bakanlığa ve TMO Genel Müdürlüğüne emir ve talimat ver
dikleri, telkin ve tavsiyede bulunduklarına dair herhangi bir yazılı belgeye rastlanılmadığının belir
tildiği, ifade edilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanı, söz konusu olurda; soruşturma raporunun Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Müsteşarının hakkında yapılacak işleme esas müfettiş görüş ve tekliflerine katılmadığını, bu sebep
le adı geçenler hakkında cezaî ve hukukî yönden herhangi bir takibat ile işlem yapılmasına gerek 
olmadığı, müfettişliğin diğer görüşlerine katılındığı belirtilmiştir. 

Raporda belirtilen ve Beslen A. Ş.'ne fazladan ödenen 28 718 791 193 liranın, hesaplanan 42 
463 231 816 liralık faizi ve 367 850 108 lira KDV farkı olmak üzere toplam 71 727 873 117 lira
nın reeskont faiziyle birlikte tahsili için belirtilen taahhütnameler gereği, Beslen A. Ş.'nin ortakla
rından en fazla paya sahip Mehmet Okan ve Bekir Okan, Okan Holding adına taahhütte bulunan 
N. Ömer Fesli ve Aykut Kayra ile Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret A. Ş.'den tahsili için 
müracat edilmiş olumsuz cevap alınması üzerine 25.8.1993 tarihinde, Gaziantep Nöbetçi Asliye 
(Ticaret) Hukuk Mahkemesi Hâkimliğine gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mah
kemesine başvurulmuştur. (Ek: 86) 

Gaziantep 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 1993/811 Esas nolu dosya ile ilk duruşması 
14.10.1993 tarihinde yapılmış, daha sonra Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde Beslen tara
fından Ofis aleyhine açılan eda davası ile ilgili mahkemenin kararları beklenmiş ve 7.12.1995 tari
hinde Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesindeki 1995/1128 nolu dosya ile yürütülen dava ile 
birleştirilmiştir. (Ek : 87) 

Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.5.1996 tarih ve E. 1995/1128, K. 1996/413 sa
yılı kararıyla da TMO tarafından Bakanlık soruşturma raporu ve Bakan oluru doğrultusunda açılan 
tazminat davası reddedilmiştir. (80) 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 7.9.1992 tarih ve 1992/2-4-3 sayılı soruşturma raporunun 
9.6,1993 tarihli Bakanlık oluru üzerine; 

Bakanlık, 21.9.1993 tarihli raporda belirtilen 
Ahmet Özgüneş (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı) 
Lütfü Göbüş (Malî İşler Dairesi Başkanı) 

Ali İhsan Evirgen (Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ahmet Özker Akat (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Nevzat Arseven (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Engin Erzurumlu (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Metin Kumal (Yönetim Kurulu Üyesi) 
Hayrettin Karaca (İç Ticaret Dairesi Başkanı) 

Ahmet Hayati Tunakanlı (APBİ Dairesi Başkanı) 
Haklarında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş (Ek : 88) Ofis tara

fından Ankara II. Asliye Ceza Mahkemesinde 21.9.1993 tarih ve 1993/1105 sayılı dosya ile açılan 
ceza davasına 14.12.1993 tarihinde müdahale edilmiştir. (Ek : 89) 

Mahkeme ilki 14.12.1993 tarihinde yapılan duruşmalarla sanıkların dinlenmesinden sonra Ga
ziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde Beslen tarafından Ofis aleyhine açılan eda davasının ka
rarı beklenmiş 27,4.1995 tarihli kararıyla da; iddianamede sanıklara isnad edilen eylemlerle sınırlı 
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olmak üzere yapılan işlemlerde ifa edilen görevin niteliği itibariyle yürürlükteki mevzuat ve cari 
usullere bir aykırılık bulunup bulunmadığı hususundaki bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar 
verilmiştir. (Ek: 90) 

Önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevli 3 Profesör bilirkişi olarak ta
yin edilmiş, bilirkişilerin görevden aflarını talep etmeleri üzerine dosyanın İstanbul Nöbetçi Asli
ye Ceza Mahkemesine gönderilerek İstanbul'da bulunan mahkemece tensip olunacak Üniversite
nin İşletme ve İktisat Fakültesinde görevli öğretim üyelerinden seçilecek 3 kişilik bilirkişi kurulu
na tevdi edilmek suretiyle bilirkişilerden rey ve mütalaa alınmasına karar verilmiştir. 

19.9.1996 tarihlerinde yapılan son duruşmaya söz konusu bilirkişi raporu yetişmediğinden du
ruşma 27.11.1996 tarihine atılmış bulunmaktadır. (Ek : 91) 

Beslen tarafından Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde anılan eda davasında ilgili mah
kemenin 22.3.1995 tarih ve E. 1994/443, K. 1995/181 sayılı kararının temyizi aşamasında kimliği 
belirsiz kişi tarafından TMO Hukuk Müşavirinin evine 25.4.1995 tarihinde 2.10.1989 tarihli pro
tokol fotokopisi gönderilmiştir. 

Beslen'e TMO'nun iştiraki ile ilgili olarak şirketin beyan ve taahhütleri ve iştirakin ana koşul
larının düzenlendiği TMO adına, 2, Beslen adına 2 olmak üzere 4 imzalı ve 2.10.1989 tarihli pro
tokolde (Ek : 92) 

1. Beslen Emlakbank ve Ziraat Bankasındaki borçlarının dışındaki borç ve alacak ilişkileri ile 
başka şirketlere olan iştirakleri ve bu şirketlere olan taahhütlerinin Okan Holding tarafından tasfi
ye edilmiş olacağı, 

2. Bcslen'in 7 Yönetim Kurulu Üyeliğinden birisi Başkan olmak üzere üçü ve iki murakıbının 
TMO tarafından atanacağı, 

3. Şirket sermayesi ile TMO'nun payının aşağıdaki formül ile elde edileceği 

40 milyar TL. - (Emlakbank ve Ziraat Bankası) X 0,45 _ 

0 , 5 5 • • • . , . 

Bu tutarın TMO'nun payı olacağı ve sermayenin % 45'ini teşkil edeceği ve halen 10 470 mil
yon lira tutarındaki sermayenin yukarıdaki formüle göre bulunacak tutara çıkarılacağı, 

4. 10 470 milyon liralık sermayenin 5 758 milyon lirasının Okan Holding'e ait oMuğu, hisse
lerinin 526 500 adedinin nama 520 500 adedinin ise hamiline yazılı olduğu, 

5. Bcslen'in herhangi bir taahhüdünün ve probleminin bulunmadığının şirket tarafından beyan 
edildiği ayrıca taahhüt edileceği, 

6. TMO'nun sermaye yükümlülüğünü buğday vermek suretiyle ödeyeceği 
Belirtilmiştir. 
Genel Müdürlüğün talebi, Bakanlığın 29.5.1995 tarihli oluru üzerine, Bakanlık Teftiş Kuru

lunca düzenlenen 19.6.1995 tarihli ve 1995/17-16 sayılı (Ek : 93) raporun sonuç bölümünde; 
Aslı bulunmayan 2.10.1989 tarihli protokolün esasen taraflar arasında düzenlenmiş olduğunun 

elde edilen delillere istinad ettiği, bu noktada; fotokopi protokolün Yargıtay'da TMO lehine kulla
nılmak üzere TMO Genel Müdürlüğünce gerekli işlemlerin yapılması yanında; konu ile ilgili anı: 

lan protokolü TMO adına imzalayan zamanın Genel Müdürü Ahmet Özgüneş ve APBİ Dairesi 
Başkanı A. Hayati Tunakanlı ile aynı protokolü Beslen adına imzalayan Mahmut Nedim Uslu ile 
protokolün tanzim tarihinde Beslen Yönetim Kurulu Üyesi olan Önder Okan'ın Yargıtay'da mura
faa sırasında tanıklıklarına başvurulmasının temin olunması, ayrıca taraflarca protokolün Yargı-
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tay'a sunulmasına rağmen, sözkonusu protokolün aslının ibraz edilmemesi sebebine dayalı olarak 
temyiz aşamasında olan davanın TMO aleyhine sonuçlanması durumunda düzenlendikten sonra 
akıbeti takip edilmeyerek anılan protokolün TMO kayıtlarından kaybolmasına sebebiyet veren baş
ta TMO'nun APBİ Dairesi Başkanı olmak üzere diğer sorumlularının da Genel Müdürlükçe tespit 
edilerek haklarında yasal işlem yapılmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Ofis bünyesinde belgenin aslının olup olmadığı tespit amacıyla Genel Müdürlüğün 31.5.1995 ., 
tarihli oluru üzerine TMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunca düzenlenen 7.6.1995 tarih ve 2 sa
yılı inceleme raporunda (Ek : 94) da; 2.10.1990 tarihli protokol aslının, fotokopisinin, böyle bir 
protokolün varlığına ilişkin herhangi bir kaydın veya belirtilen protokole atıf yapan herhangi bir 
yazışmanın bulunmadığı, mezkûr protokolün yazı, müzekkere, karar konusu veya eki olmadığı be
lirtilmiştir. 

Raporlar üzerine söz konusu protokol 22.6.1995 tarihinde temyiz davasının görüldüğü Yargı
tay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmuştur. (Ek : 95) 

Ayrıca Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde tespit davası açılmış fakat mahkemenin 
19.6.1995 tarihli kararıyla özetle; 

— Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesindeki 993/260 Esas sayılı davanın kısmen kabulü
ne karar verildiği, dosyanın temyizde olduğu, 

— HMUK'nun 370 nci maddesine göre delillerin tespiti için selahiyattar olan mahkemenin da
vanın görüldüğü mahkeme olduğu, davada kesinleşmemiş olup derdest olduğundan bu dosya ile il
gili tüm tespitlerin mahkemesince yapılması gerektiği gerekçesiyle; 

1. Tespiti gereken hususlar hakkında Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 993/260 esas 
sayılı derdest dosyası bulunduğundan mahkemeden istenen tespit talebinin reddine, 

2. Tespit isteyenin mahkemesine müracaat etmekte muhtariyetine, 
Karar verilmiştir. (Ek : 96) 
Beslen tarafından sermaye yükümlülüğünün tespiti için TMO aleyhine açılan davanın yürütül

düğü Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesine söz konusu protokol ile ilgili tespit yapılmasına 
ilişkin TMO'nun 20.6.1995 tarihli başvurusu üzerine mahkemenin aynı tarih ve E. 1995/221, K. 
1995/221 sayı ile (Ek : 97) bunun neticelenerek Yargıtay'da bulunan dava ile ilgili bir delil tespiti 
talebi olmadığı, tevzii neticesi yargılama yapılarak görülmesi gereken bir dava olduğu gerekçesi ile 

— Tespit talebinin reddine, • 
— Davacı tarafından ayrıca dava açmakta muhtariyetine karar verilmiştir. 
TMO'nun verilen kararın iptali ile delil tespitinin yapılması talebini içeren 21.6.1995 tarihli 

talebi üzerine mahkemenin aynı tarih ve E. 1995/221, K. 1995/221 sayılı ek kararı ile (98) 
— Delil tespitinin reddine ilişkin verilen karara itirazın reddine, 
Karar verilmiştir. 

b) Olayın Safahatı Işığında iddianın Değerlendirilmesi : 
1. İştirak Öncesi ve İştirak Kararının Değerlendirilmesi: 
Beslen A. Ş.'nin 24.6.1989 tarihli iş ve güç birliği çağrısı TMO tarafından iştirak talebi olarak 

kabul edilmiş, Genel Müdür Yardımcısı Nadir Karakaş'ın notu ve 16.8.1989 tarih ve 5007-1 sayı
lı Yönetim Kurulu Kararından da anlaşılacağı gibi Kurumun işitirak portföyünün dolu, hükümet 
politikasının KİT'lerin özelleştirilmesi şeklinde olmasına bu kapsamda GİMA ye MİGROS hisse-
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lerinin özelleştirilmek üzere Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmesine rağmen in
celemeye alınmıştır. 

Bu çerçevede oluşturulan pazarlık komisyonu, Beslen'in tesis değerini 40 milyar lira olarak 
belirlemiş ve buna ilişkin düzenlenen pazarlık komisyonu zaptında; Beslen'in bundan önce tesis 
değerinin bilirkişiler marifetiyle ve mahkemece 75 ve 79 milyar lira olarak belirlendiği tespiti de 
yer almıştır. 

Kurum tarafından Bakanlığa yazılan 21.3.1990 tarih ve 120 sayılı yazı ile; Beslen'in değer tes
pitinin tam olarak yapılabilmesi için şirket borçlarının tahakkuk etmiş faizleriyle birlikte tam ola
rak bilinmesinde zaruret bulunduğu vurgulanmış ve Bakanlığın bu hususta tasarrufları istenmiştir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı, Bakanlıkça bu konuda düzenlenen soruşturma ile il
gili olarak Bakanlık Müfettişliğine cevaben gönderdiği açıklamada; (98/a) Beslen'in borçlu oldu
ğu T. C. Ziraat Bankası ile T. Emlak Bankası Genel Müdürlüklerine gizli yazı yazarak kesin borç
larını öğrendiğini ve TMO'ya bildirdiğini ve bu yazıların müsteşarlık kasasında gizli dosyada mev
cut olduğunu bildirmiştir. 

Komisyonumuzca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile TMO Genel Müdürlüğüne bu konuda bil
gi edinilmek üzere gönderilen yazılara verilen cevaplarda ise ne bakanlık kasasında ve kayıtların
da ne de Kurum kayıtlarında böyle bir belgeye rastlanılmadığı belirtilmiştir. (Ek : 98/b) 

TMO tarafından hazırlanıp Bakanın imzası ile YPK'na sunulan 9.8.1990 tarih ve 0029/07.58 
sayılı yazıda; Beslen'in Ağustos 1989 da belirlenmiş 40 milyar liralık tesis değeri ve 31.12.1989 
tarihi itibariyle 2 bankaya toplam 42.5 milyar liralık borcu görülmektedir. 

YPK kararı Beslen'e, tesislerinin TMO tarafından belirlenecek değerinden iştirak tarihindeki 
şirket borçlarının düşülmesi suretiyle bulunacak değere göre, iştiraki öngörmektedir. 

Bu durumda : Ağustos 1989 da 40 milyar lira olarak belirlenen ve enflasyon oranında yüksel
tileceği ifade edilen tesislerin iştirak tarihindeki değeriyle, 31.12.1989 tarihinde 2 bankaya olduğu 
belirtilen 42.5 milyar liralık borcuna işitirak tarihine kadar 10 aylık tahakkuk edecek faizinin de ek
lenmesi sonucu bulunacak iştirak tarihindeki borçları toplamının bir birine çok yakın çıkacağı an
laşılacaktır. 

Yüksek Planlama Kuruluna sunulan yazıda Ağustos-1989 ile Temmuz 1990 tarihleri arasında 
gerçekleşen enflasyonun % 47 olduğu da belirtildiğine göre; Ağustos 1989'da 40 milyar liralık te
sis değerini o tarihten yıl sonuna kadar 4 ayda gerçekleşen enflasyon oranında artırarak bu durum 
daha açık görülebilir. Enflasyon ile faizler arasında bir paralellik bulunduğu hatta faizler lehine bir 
kaç puan fazla olması gerektiği düşünülürse, 31.12.1989 tarihi itibariyle yapılan bu hesabın iştirak 
tarihi (26.10.1990)'ne çekilmesiyle borçlarının yine tesis değerine yakın olduğu anlaşılacaktır. 

Bilindiği gibi KİT'lerin bir anonim şirkete iştiraki 233 sayılı KHK'nin 27/1. maddesine göre 
: Teşebbüsün önerisi ve YPK'nun kararıyla gerçekleşebilmektedir. 

Daha sonra adı YPK olarak değişen Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu 
(EİYKK)'nun 86/21 sayılı kararıyla KİT'lerin iştirak portföyleri dondurulmuş, ancak kamu yararı 
göz önünde bulundurularak iştirak için YPK'dan istisnaî karar istihsali istenebileceği belirtilmiştir. 

N. Karakaş'ın notundan ve 16.8.1989, 15.9.1989 tarihli yönetim kurulu kararlarından da anla
şılacağı gibi; Kurumun iştirak portföyü dolu olduğu için Beslen'e iştirake müsait bulunmamakta, 
Beslen o tarihte finansman sıkıntısı nedeniyle kapanma noktasında, hükümet politikaları KİT'lerin 
özelleştirilmesi yönünde ve bu kapsamda kurumun iştiraklerinden MİGROS ve GİMA özelleştiril
mek üzere Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına devredilmiş bulunmaktadır. 
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Ülkede faaliyet gösteren ve işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle faaliyetleri durma nokta
sına gelmiş bir çok şirketten sadece biri olan Bcslen'in kurtarılmasında bir yarar olabilir. Fakat bu 
yararın gözetilmesi görev ve sorumluluğunun doğrudan TMO'ne ait olduğunu gösteren herhangi 
bir yasal düzenleme mevcut değildir. 

233 Sayılı KHK'nin teşebbüs yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 9/2 madde
sine göre; teşebbüs çalışmalarının verimli ve kârlı yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve iş
letme politikalarını belirlemekle görevli yönetim kurulunun, kapanma noktasındaki Beslen'e, için
de bulunduğu finansman darboğazı nedeniyle bankalarla yaşadığı sorunlar ve borçlarının bir öde
me programına ve protokole bağlanamadığı, bu çalışmaların Beslen'in TMO'ya müracaatından ön
cesine dayanmasına ve iştirak önerisinin YPK'na sunulma aşamasına kadar geçen bir yılı aşkın sü
rede de sonuçlanamaması ve sonuçlanmasının da daha uzun süre alacağının bilinmesine (Ek : 15, 
16) rağmen bu çalışmalar neticelenmeden YPK'na iştirak önerisi götürmesi de kendisine verilen 
görev ile bağdaştırılamamıştır. 

YPK kararı alınmadan, TMO Beslen'in 25.10.1990 tarihli olağanüstü genel kuruluna % 45'lik 
hisseye sahipmiş gibi katılmış, TMO'yu genel kurulda Bcslen'in ortaklarından ve vekâleti olma
yan biri temsil etmiş ve oy kullanmış, Beslen yönetim ve denetim kurullarına TMO'yu temsilen bu 
konuda bir yönetim kurulu kararı olmaksızın bazı kişiler seçilmiştir. 

233 sayılı KHK'nin iştiraklerin yönetimini düzenleyen 28 inci maddesine göre; iştiraklerin yö
netim kurullarında teşebbüsü temsilen her % 15 hisse için en az bir üye bulundurulacağı ve bunla
rın teşebbüs yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından seçileceği ve teşebbüsün Türk Tica
ret Kanunu (TTK) gereğince ortakların haiz olduğu bütün haklara sahip oldukları, TMO Ana Sta
tüsünün 18 inci maddesinde de iştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda; KHK, 
bu ana statü ile şirket ana sözleşmesinin ve bunlarda hüküm olmayan konularda TTK hükümleri
nin uygulanacağı belirtilmiştir. 

TTK'nun 360 ncı maddesine göre; genel kurula hisse sahiplerinin katılabileceği, katılımın biz
zat veya temsilci vasıtasıyla da sağlanabileceği, bunun için yazılı yetki gerektiği, katılan ortak na
ma yazılı hisse senedi sahibi ise, ismi pay defterinde yazılı olduğu için hüvviyetini göstermek, ha
miline hisse senedi sahipleri ise, hisse senetlerini bir hafta önce ortaklığa tevdi etmek gerektiği be
lirtilmiş, 381 inci maddesi ile de; genel kurula katılmaya yetkili olmayan kişilerin katılmış olmala
rının iptal sebebi olacağı belirtilmiştir. 

Bu durumda TMO'nun Beslen'in yapacağı bir genel kurula iştiraki olarak katılabilmesi için; 
YPK'nun iştirak kararı alması, iştirakin gerçekleşmesi, hisselerin TMO'ya intikal etmesi, Yönetim 
Kurulunun TMO'ya temsilen Beslen yönetiminde görev alacak kişileri belirlemesi ve TMO'yu 
temsilen genel kurula katılacak kişiye yazılı yetki vermesi gerekmektedir. 

Beslen'in 25.10.1990 tarihli olağanüstü genel kuruluna yukarıda belirtilen şartların hiç biri ye
rine getirilmeksizin katılırimış olması, TMO'nun Beslen'e iştirak konusundaki aceleciliğin aşırı is
teğin ve zorlamanın en açık göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

233 sayılı KHK'nin teşebbüs Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 9/1 madde
sine göre; yönetim kurulu, kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçeve
sinde teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararları almakta görevlidir. 

3161 sayılı Kanunun ve bu kanunu yürürlükten kaldıran 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakan
lığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki KHK'nin 5 inci maddesine göre; Bakan, hizmetlerin mev
zuata, hükümet genel siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak, 6 ncı 
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maddesine göre de müsteşar; Bakanın yardımcısı olup Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Ba
kanın emirleri doğrultusunda kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle 
görevlidir. 

Yüksek Planlama Kurulunun görevlerinin düzenlendiği DPT Kuruluş ve Görevleri Hakkında
ki 223 sayılı KHICde değişiklik yapan 304 sayılı KHK'nin 5 ve halen yürürlükte olan 540 sayılı 
KHKİ'de de YPK' nun; Kalkınma Planı ve yıllık programlar çerçevesinde KİT'ler ile ilgili her tür
lü kararı almakla görevli olduğu belirtilmiştir. 

1990 - İ994 yıllarını kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında; Kamu İktisadî Teşeb
büslerinde temel politikanın iktisadî etkinliğin artırılması ve sermayenin tabana yayılmasını sağla
mak üzere başlatılan özelleştirme programının süratle gerçekleştirilmesi olacağı, 

1990 yılı programının KİT'lerle ilgili Politikalar ve Tedbirler bölümünde de; özelleştirme fa
aliyetlerinin sürdürüleceği belirtilmektedir. 

Görüldüğü gibi; YPK, Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Müsteşarı ile TMO Yönetim Kurulu ala
cakları kararlarda Kalkınma Planı ve Yıllık Programlarını göz önünde bulundurmakla görevli ve 
yetkilidirler. Bilindiği ve yukarıda da belirtildiği gibi Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plan
larında ve Yıllık Programlarında özelleştirmenin esas olduğu belirtilmiş ve özelleştirme, Hükümet
lerin de programı haline gelmiştir. Bu kapsamda TMO'nun MİGROS ve GİMA hisseseleri de özel
leştirilmiştir. 

2. İştirak Uygulamalarının Değerlendirilmesi: 
26.10.1990 tarih ve 90AT-87 sayılı YPK Kararında; 
— Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 9.8.1990 tarih ve 0029/07.58 sayılı yazısı dikkate alınarak, 
— Beslen'e, tesislerinin TMO tarafından tespit edilecek değerinden iştirak tarihindeki şirket 

borçlarının düşülmesi suretiyle bulunacak kıymeti, anılan şirketin % 55 sermaye hissesi kabul edi
lerek, TMO'nun % 45 hisse ile işitirak etmesi, 

— TMO'nun sermaye taahhüdüne eşdeğer, buğdayı tesislerin ihtiyaç programına paralel ola
rak şirkete vermek suretiyle sermaye yükümlülüğünü yerine getirmesi, 

— Buğdayların iştirak tarihindeki TMO satış fiyatı üzerinden değerlendirilerek maniplasyon 
ücreti alınmaması 

kararlaştırılmıştır. 

Bakanlığın söz konusu yazısında; 
— Tesislerin değerinin Ağustos 1989 da 40 milyar lira olarak belirlendiği bunun Temmuz 

,1990'na kadar gerçekleşen enflasyon oranında artırılarak değerinin 58.8 milyar lira olduğu, 

— TMO'nun ve Bakanlığın, YKK'ya ibraz ettiği belgelerden şirketin 31.12.1989 tarihi itiba
riyle 2 bankaya toplam 42 462 543 075 lira borcu olduğu, T. Emlak Bankasına olan borçlarının 
1994 yılı sonuna kadar % 45 basit faiz uygulanarak tasfiye edileceği, T. C. Ziraat bankası ile he
nüz bir anlaşma sağlanamadığı 

belirtilmiştir. 
TMO'nun, YPK kararıyla kendisine verilen görev doğrultusunda en kısa zamanda bir taraftan 

Beslen'in tesis değerini belirlemesi, diğer yandan söz konusu 2 bankaya olan borçlarını öğrenme
si, tesis değerinden borçlarını çıkarması, eğer oluşmuş bir net değer var ise buna göre TMO'nun % 
45'lik sermaye taahhüdünü hesaplaması, vereceği buğdaylarla da yükümlülüğünü yerine getirmesi 
gerekir iken, bunu yapmadığı anlaşılmıştır. 
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YPK Kararının TMO'ya intikal etmesi üzerine Yönetim Kurulunun 31.10.1990 tarih ve 
35/619-21 sayılı karanyla; o tarihe kadar sürekli şirket borçları faizleriyle birlikte değerlendirilme
sine, tesis değerinin iştirak tarihine kadar gerçekleşen enflasyon oranında artırılacağı belirtilmesi
ne, hiç bir yerde borçlarının iştirak tarihindeki değerinden söz edilmemesine rağmen; şirketin ban
kalara olan borçlarının vade sonu tutarının bugünkü değerinin ofis sermaye taahhüdünün tespitin
de kullanılacağı, dönen varlıklarının fatura bedeli üzerinden tesis değerine ilave edileceği, şirket 
borçlarının tespitinin zaman alacağının anlaşılması halinde yapılacak ilk çalışmalara göre tespit 
edilecek ofis iştirak tutarının % 70'ine tekabül eden buğdayın verilerek karşılığında % 45'lik his
senin alınması için genel müdürlüğün yetkili kılınması kararlaştırılmış aynı tarih ve 1949 sayılı Ge
nel Müdürlük oluruyla da 16.5 milyar lira tutarında buğday verilmesi talimatlanmıştır. 

Sözkonusu Genel Müdürlük olurunda; tesislerin iştirak tarihindeki değerinin 61.7 milyar lira, 
taşınmazlar üzerindeki takyidatın 33 milyar lira olduğu belirtilmiş ve böylece yapılan hesaba göre 
Beslen'e ödemede bulunulmaya başlanılması talimatı verilmiştir. , 

Bu karar, şirketin bankalara'olan borcunun tespiti için Beslen ile bankalar arasında Mayıs -
1991 de varılacak mutabakatın beklenmesini bankalara 31.12.1989 tarihi itibariyle 42.5 milyar li
ra olan borcun, önce % 45, % 50 oranında basit faiz uygulanarak 1994 yılı sonuna kadar götürü
lüp sonra % 74.25 oranı uygulanarak iştirak tarihindeki değerinin 21 milyar liraya düşürülmesini, 
diğer dönen aktiflerin tesis değerine ilave edilmesini, iştirak gerçekleşmeden hisselerin alınarak 
ödeme yapılmasını gerektirmiştir. 

TMO tarafından hazırlanıp Bakan tarafından YPK'na sunulan ve YPK kararında dikkate alın
dığı belirtilen söz konusu yazıda Beslen'in 31.12.1989 tarihi itibariyle 42.5 milyar lira borcu oldu
ğu belirtilmesine bu borcun iştirak tarihine getirilmesi için 10 aylık tahakkuk etmiş faizlerinin de 
ilave edilmesi suretiyle artırılması gerektiği halde bu durum gözardı edilmiş, tesislerin üzerindeki 
33 milyar liralık takyidat değerlendirilmeye alınmış, TMO'nun sermaye taahhüdü kesin olarak be
lirlenmeden Beslen'e ödeme başlatılmıştır. V 

Genel Müdürlüğün 7.12.1990'tarih ve 674 sayılı yazısı ile bu konuda Bakanlığa bilgi verilme
si üzerine, Bakanlık 12.12.1990 tarih ve 690 sayılı yazısı ile; YPK Kararının uygulanması ile ilgi
li olarak ofis tarafından yürütülen işlemler hakkında tatmin edici bilgi elde edilemediği belirtildik
ten sonra; 

— Ortaklık işlemlerinin tesis edilip edilemediği, 

— Şirket borçlarının, tesislerin değerinin ve ortaklığa esas kıymetin tespit edilip edilmediği, 

— Bugüne kadar şirkete herhangi bir tediyede bulunulup bulunulmadığı, bulunulmuş ise ne 
miktarda olduğunun, daha ne miktarda neye ve hangi hesaba göre verileceğinin acilen bildirilme
sini istemiştir. 

Genel Müdürlüğün 21.12.1990 tarih ve 706 sayılı cevabî yazısında; Beslen'e iştirakin gerçek
leştiği, şirket hisselerinin alındığı, bankalarla mutabakatın sağlanmasına rağmen kendilerine ulaş
madığı, ulaşınca şimdiki değer yöntemi ile iştirak tarihine indirgeneceği, şirket tesis değerinin İl 
Takdir Komisyonuna kıymet takdiri yaptırıldığı ve 112 milyar lira değer takdir edildiği, fakat Bes
len ile mutabakata varıldığı takdirde belirlenen 40 milyar liralık değerin gerçekleşen enflasyon ora
nında iştirak tarihine getirilmesinin düşünüldüğü, o güne kadar 12 500 ton buğday teslim edildiği, 
başka bir teslimat düşünülmediği belirtilmiştir. 

Bakan tarafından YPK'na sunulan ve YPK kararında dikkate alındığı belirtilen 8.9.1990 tarih
li yazıda; tesislerin değerinin Ağustos 1989'da 40 milyar lira olarak belirlendiği ve gerçekleşen 
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enflasyon oranında güncelleştirileceği, Beslen'in iştirak tarihindeki borçlarının bilinmediği fakat 
31.12.1989 tarihi itibariyle 2 bankaya toplam 42.5 milyar liralık borcu olduğu bildirilmiş, YPK ka
rarında; tesislerin TMO tarafından belirlenecek değerinden iştirak tarihindeki borçlarının düşülme
sinden sonra bulunacak net değer üzerinden iştirak edileceği belirtilmiştir. 

Daha önce belirtildiği, gibi Beslen'in iştirak tarihinde ne kadar olduğu bilinemeyen fakat 
31.12.1989 tarihi itibariyle 42.5 milyar lira olduğu ifade edilen borçlarının tesis değeriyle kıyas
lanması isteniyor ise, Ağustos - 1989 da 40 milyar lira olarak belirlenen tesis değerini, yine bilinen 
ve gerçekleşen enflasyon oranında borçlarının belirli olduğu 31.12.1989 tarihine çekilmesi suretiy
le karşılaştırılması ve bu iki değerin birbirine çok yakın olduğunu görmek mümkün iken bu yapıl
madan ve şirketin borçları ve tesis değerinin ne olduğu belirlenmeden, hesaplanacak değer üzerin
den iştirak edilmesi kararı alınmıştır. 

Anlaşılacağı gibi Beslen'in borçları ve tesis değeri birbirine çok yakın olduğu için tesislerin 
değerinden borçlarının düşülmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak hesabı önem arzetmektedir. 
Bu kritik durumda borçların ve alacakların kesinleşmesinden ve ortaya çıkacak duruma göre işti
rak edecek bir değer çıksa bile bu değer üzerinden yapılacak iştirakin Beslen'i kurtarmaya yetip 
yetmeyeceği iştirakin amaca hizmet edip etmeyeceği anlaşılmadan belirsizlik üzerine iştirak kara-

- rı alınması uygun görülmemiştir. 

YPK. kararında; tesislerin TMO tarafından belirlenecek değerinden iştirak tarihindeki şirket 
borçlarının düşülmesi suretiyle bulunulacak net değer üzerinden hesaplanacak sermaye taahhüdü
ne göre Beslen'e iştirak edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Her ne kadar esas sermayesi muayyen paylara bölünfnüş sermaye şirketlerine iştirak için, esas 
sermayeyi teşkil eden hisse senetlerinden bir bölümünün hukuken geçerli bir işlemle edinilmesi ye
terli ise de söz konusu kararda yer alan bu düzenlemeyi; işletme sermayesi yetersizliğinden söz edi
len Beslen'in esas sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığının araştırılmasına, iştirake tahsis olu
nacak sermayeyi bir ölçüde teminata bağlama amacına yönelik bir düzenleme olarak mütalaa et
mek uygulamadaki temel espiriye daha uygun düşmektedir. 

Zira; 
Ticarî işletmelerde başlangıçta esas sermayeye eşit olan net aktifin, cereyan eden işlemler ve 

meydana gelen kıymet hareketleri sebebiyle, esas sermayeye nazaran artması veya eksilmesi hatta 
negatif olması her zaman mümkündür. 

Bu itibarla iştirak tesis ve teşkili işlemlerinde, iştirak edinilmesi düşünülen ticarî işletmelerin 
özellikle, esas sermayesi sabit, anonim şirketlerin aktifini teşkil eden unsurların değerlendirmeye 
tabi tutulması, diğer deyimle esas sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığının araştırılması rasyona-
litenin ve basiretin gereğidir. 

İştirak teşkiline yatırılacak sermayenin emniyeti yönünden, YPK kararında işaret edildiği üze
re şirket aktiflerinin üzerinde bir gerçek değer araştırması yapılmasının gerekliliği kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu gerçek değer araştırması için YPK kararında yer alan formül; sözkonusu şirkete ait tesis
lerin TMO tarafından tespit edilecek değerinden iştirak tarihindeki şirket borçlarının düşülmesi su
retiyle bulunacak kıymetin anılan şirketin % 55 sermaye hissesi kabul edilmesi ve TMO'nun % 45 
hisse ile iştirak etmesi tarzındadır. 

Bu durumda TMO tarafından özellikle.iştirak tarihi (26.10.1990) itibariyle Beslen'in tesisleri
nin değerinin tespit edilip, tespit olunacak şirket borçlarının bu değerden tenzil edilmesi, böylece 
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şirketin ve TMO'nun hissesinin hesaplanması gerekmektedir. Bu husus iştirakin gerçekleşebilme
si için ilk ve en önemli başka ifadeyle olmazsa olmaz şartıdır. 

YPK kararıyla TMO'ya verilen görev doğrultusunda Beslen'in tesislerinin değerinin tespitine 
yönelik olarak; bir kısmı Beslen tesislerinin değerinin 40 milyar lira olduğuna ilişkin Ağustos 1989 
da imzalanan pazarlık komisyonu zaptından önce (75 milyar, 79 milyar lira) bir kısmı da TMO'nun 

' istemi üzerine (68.6 milyar, 73.6 milyar, 79 milyar, 112 milyar lira) olmak üzere bir seri hesapla
ma yapılmış ise de; bu hesaplamalardan hiç birinin yönetim kurulunca kabul edilmediği, sadece 
Ağustos - 1989 da 40 milyar lira olarak pazarlıkla tespit edilen değerine-DİE TEFE oranı (% 58,23) 
uygulanarak hesaplanan 63.3 milyar liralık tesis değerinin 8.7.1991 tarihli yönetim kurulu kararıy
la kabul edildiği görülmektedir. 

Ancak YPK kararında sadece şirkete ait tesislerin TMO tarafından tespit edilecek değerinden 
söz edilmesine rağmen 31.10.1990 tarih ve 35/619-21 sayılı Yönetim Kurulu kararında şirketin di
ğer dönem varlıkları (6.8 milyar lira)'nın da tesis değerine ilave edilmesi kararlaştırılmış ve serma
ye taahhüdü hesaplamasında dikkate alınmıştır. 

Oysa YPK kararında sadece şirkete ait tesislerin değerinden söz edilmiştir. Karar ve ekleri şir
ket tesisleri deyiminden ne anlaşılması gerektiği hususunda herhangi bir tanım ihtiva etmemekte
dir. . 

Genel olarak sınaî işletmecilikteki tesis deyimi, bina, makina, enerji sistemleri, yükleme ve 
boşaltma düzenleri vb. gibi fonksiyonun ifasında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan ve işlet
me bilançolarında duran varlıklar arasında gösterilen ve amortismana tabi olan varlıkları gösteril
mek amacıyla kullanılır. Bu itibarla aksine özel bir tanımlama yapılmadıkça tesis deyimini belirtil
diği gibi anlamak gerekmektedir.. . 

Nitekim; Ağustos - 1989'da Beslen tesislerinin değerini tespit için yapılan pazarlık komisyo
nu zaptı ekinde de Beslen'in tesisi olarak; un fabrikası, makarna fabrikası idarî, trafo ve kantar bi
naları, depolar, laboratuvar, santral, jeneratör, trafo tesisleri, makarna tesisleri, tefriş,.otolar, demir
başlar, arazi, kalıp vb. imalat demirbaşları gösterilmiştir. 

İşletmelere ait bilançoların aktiflerinde yer alan para ve banka mevcutları, stoklar ve diğer 
menkul değerler gibi dönen varlıkların işletmeler için birer iktisadî değer olduğu tartışmasız olmak
la beraber, bu iktisadî kıymetleri işletme tesisleri içinde mütalaa etmek mümkün değildir. Esasen 
bu kıymetler mahiyetleri itibariyle bir amortisman uygulamasına da konu olmamaktadır. 

Şirket Borçlarının Tespitine Yönelik Olarak da; 

31.10.1990 tarih ve 35/619-21 sayılı yönetim kurulu kararında, şirketin bankalara olan borçla
rının ana para ve faiz olarak vade sonu baliğlerinin bugünkü değerinin (Present Value) hesaplana
rak iştirak tutarının hesaplanmasında bu değerin kullanılacağı belirtildiği, Bakanlığa, yazılan 
17.12.1990 tarih ve 674 sayılı yazı ile 21.12.1990 tarih ve 706 sayılı cevabî yazılarında bu duru
mun bildirildiği, 6.3.1991 tarihinde 166 sayılı Genel Müdürlük Olurunda şirketin bankalarla vardı
ğı mutabakat sonucunda 2 bankaya toplam 66.3 milyar lira borcu olduğu, 7.3.1991 tarih ve 170 sa
yılı ve 26.3.1991 tarih ve 216 sayın müzekkerelerde şirketin 2 bankaya olan borçlarının 
26.10.1990 tarihindeki değerinin 19.8 milyar lira olduğu, 8.7.1991 tarih ve 24/367-16 sayılı Yöne
tim Kurulu kararında da, şirketin 2 bankaya 1994 yılı sonuna kadar ödeme programına bağlanmış 
74.9 milyar liralık borcunun 26.10.1990 tarihindeki tutarının 21 milyar lira diğer borçlarının 9 mil
yar olmak üzere toplam 30 milyar liralık borcu olduğu ifade edilmiştir. 
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Uygulamanın esasını teşkil eden 26.10.1990 tarihli YPK kararı iştirak tarihindeki şirket borç
ları deyiminden ne anlaşılması gerektiği hususunda ve hesaplama yöntemi hakkında herhangi bü
tanım veya özel düzenleme ihtiva etmemektedir. 

Aksi belirtilmedikçe iştirak tarihindeki şirket borçları deyiminden, kaynağı ve ifade şekli ne 
olursa olsun, anılan tarihteki ifa yükümlülüğünün parasal kapsamını (ana para ve ferileri dahil) an
lamak gerekmektedir. Zira hukuk sistemimizde yoruma dayalı borç öngörülmediği gibi, Lafzın 
açık olduğu durumlarda da yoruma yer verilmemektedir. 

Belirtildiği şekilde anlaşılması gereken şirket borçlarının tespiti, şirkete ait tesislerin değerinin 
tespiti ile birlikte veya en geç bu tespiti müteakip hemen yapılması ve tesis değeri ile borç miktarı 
arasındaki net değerin şirkete ait % 55 hisse kabul edilmesi, YPK Kararının amir hükmü olmasına 
rağmen; Emlakbank Genel Müdürlüğüne yazılan 15.11.1990 tarih ve 639 sayılı yazı dışında, 
26.10.1990 - 12.6.1991 tarihleri arasında, şirketin borçlu bulunduğu 2 bankaya resmî bir yazı yazı
larak, iştirak tarihi itibariyle şirketin borç miktarının bildirilmesinin talep edildiğine dair herhangi 
bir belgeye rastlanılmamıştır. Borç tespitinde Bakanlığın tavassutunun talep edilmesi ise bilinen ve 
alışılmış bir uygulama değildir. Sonuç olarak, iştirak tarihi itibariyle TMO'nce şirket borçlarının 
12.6.1991 tarihine kadar resmen tespitine yönelinmediği ve şirket ile adıgeçen 2 banka arasında 
borçların bir ödeme programına bağlanması, görüşmelerinin sonuçlanmasının beklendiği anlaşıl
maktadır. 

31.12.1990 tarih ve 35/619-21 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla da şirket borçlarının tespitinin 
zaman alacağının anlaşılması halinde yapılacak ilk çalışmalara göre tespit edilecek iştirak tutarının 
% 70'ine tekabül eden buğdayın tesislerin bir an önce faaliyete geçmesini sağlamak üzere fabrika
nın ihtiyaç programına paralel olarak şirkete verilerek, karşılığında % 45 hisse senedinin alınması 
gerekçesine dayalı olarak, şirket borçlarının tesbiti buğ;day teslimlerinden sonraya bırakılmış ve şir
ket borçlarının tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar Mayıs - 1991 ayı içinde sonuçlandırılarak 
1994 yılı sonu itibariyle ödeme programlarına bağlanan şirket borçlan 26.10.1990 tarihi itibariyle 
şimdiki,değerinin bulunması cihetine gidilmiştir. 

Amacı YPK'nca verilen ve bazı uygulama koşullarına bağlanan bir iştirak kararını uygula
maktan ibaret olan ve objektif bir yatırım saaki taşımayan kurum yetkililerinin, anılan kararda yer 
almayan bir uygulama ile 1994 yılı sonu itibariyle 74.9 milyar liraya baliğ olan şirket borçlarını in
dirgemeye tabi tutarak iştirak tarihi /26.10.1990) itibariyle 21 milyar liraya indirgenmesinin ve iş
tirak tutarının hesaplanmasında bu miktarın esas alınmasının hukukî ve mantıkî bir izahına rastlan
mamıştır. "-. '- . '• 

Söz konusu uygulamanın yöntemini tespit amacı ile iki öğretim üyesine ve bir bağımsız dene
tim firmasına yazılan T 3.2.1991 tarih ve 105 sayılı 8.3.1991 tarih ve 164 sayılı yazılarla ileriki ta
rihlerde itfa edilecek şirket borçlarının bugünkü değerinin sağlıklı olarak hesaplanması için uygu
lanması gereken yöntemin belirlenmesi hususunda teşekküle yardımcı olunması istenmiştir. 

Görüldüğü gibi, itfa programına bağlanan şirket borçlarının bir yönteme göre iştirak tarihine 
indirgenmesi gerektiği yolundaki takdir tamamen 31.10.1990 tarih ve 35/619-21 sayılı Yönetim 
Kurulu kararı ile yapılmış ve uygulama yöntemi konusunda görüşleri alınan öğretim üyelerinin ve 
bağımsız denetim firmasının bu takdire müteallik herhangi bir görüş belirtmeleri söz konusu olma
mıştır. 

Nitekim konu ile ilgili inceleme yapan Bankalar Yeminli murakıbı ve Hazine kontrolörü tara
fından düzenlenen 21.10.1991 tarih R-13, 32/6 sayılı rapor ile, Türkiye Kalkınma Bankası uzman
larınca düzenlenen Ocak 1992 tarih ve 1992/1 sayılı ekspertiz ve inceleme raporunda, şirket borç-
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larının 26.10.1990 tarihi itibariyle nakit tutarları esas alınmış ve ödeme planlan üzerinde şimdiki 
değer hesaplama yöntemine gidilmemiştir. 

Uygulamaya esas YPK kararında şirket borçlarının iştirak tarihindeki değerinden değil, iştirak 
tarihindeki şirket borçlarından sözedilmektedir. Karar herhangi bir yoruma yer vermeyecek kadar 
kesin ve açıktır/Ayrıca düzenlemedeki Lafzın açıklığı kararın espirisi ile de çelişmemektedir. Zi
ra işletme sermayesi sıkıntısı içindeki bir şirkete yatırılacak iştirak sermayesinin asgari bir temi
nata bağlanması ihtiyacı düzenlemedeki temel amaç olmak gerekir. İştirak kararının uygulanması 
belirtilen şartlarla mümkün olacağından, şartın gerçekleşmemesi halinde uygulamanın imkansız 
hale gelmesi bir ihtimal olmakla birlikte, bu hususun karar merciinin takdir ve iş'arını mucib ola
cağı cihetle, o çerçevede ele alınıp değerlendirilmesinin gerekeceği izahtan varestedir. 

Bu konu hakkında; Bankalar yeminli murakıbı ile Hazine kontrolörü tarafından düzenlenen 
21.10.1991 tarih ve R-13, 132/6 sayılı rapor ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan 
7.9.1992 tarih ve 1992/2-4-3 sayılı soruşturma rapûrlannda Beslen'in sözkonusu 2 bankaya olan 
borçlarını öğrenmek amacıyla bankalara yazılan yazılara verilen cevapta 26.10.1990 tarihindeki 
borçları toplamının 47.4 milyar lira olduğu tespit edilmiştir. 

Görüldüğü gibi, YPK Kararıyla TMO'ya verilen şirkete ait tesislerin değerinin tespit yetkisi
nin kullanılmasında : 

— YPK Kararında yer almadığı halde 31.10.1990 tarih ve 35/619-21 sayılı Yönetim Kurulu 
Kararıyla diğer dönen varlıkların tesis değerine ekleneceği kabul edilerek, 3.7.1991 tarih ve 
24/367-16 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla da 6.8 milyar liralık dönen varlık, 63.3 milyar liralık te
sis değerine ilave edilerek tesislerin değerinin 70.1 milyar liraya çıkartılması, 

— Tesislerin değerinin tespitinden ve iştirakin gerçekleşmesinden sonra hisseye mahsuben 
ödeme yapılması gerekirken, tesislerin değer tespiti işlemlerinin, bazı tahmini hesaplamalara daya
lı olarak hisseye mahsuben buğday teslimatlarından sonraya bırakılması, 

Şirket borçlarının Ofisçe tespiti yetkisinin kullanılmasında da, YPK kararında bu yolda veril
miş bir yetki ve düzenleme yer almamasına rağmen; 

— Kararın intikali üzerine ilgili bankalara derhal resmî bir yazı yazarak iştirak tarihi itibariy
le şirket borçlarının bildirilmesinin talep edilmesi ve bu tespite dayalı olarak hisse tutarı hesapla
ması yapılmasından önce hisse bedeli olarak veya buna mahsuben ödemede bulunulmaması gerek
tiği halde buna uyulmaması, 

— Şirketin 26.10.1990 tarihi itibariyle T. C. Ziraat Bankası ile Emlakbank'a olan borçlarının 
47.4 milyar lira olarak tespiti mümkün olduğu halde, bu yola gidilmeden şirket ile adı geçen ban
kalar arasında borçların itfa programına bağlanmasının beklenerek Mayıs - 1991 tarihinde temin 
olunan itfa programı esas alınarak 30.12.1994 tarihi itibariyle toplam 74.9 milyar liraya baliğ olan 
borç miktarının 26.10.1990 tarihi itibariyle değerinin 21 milyar liraya indirgenmesi ve hisse hesap
lanmasında bu miktarın esas alınması 

Şeklinde aksaklık ve eksiklikler tespit edilmiştir. 
Ayrıca; . 
Tesis değerinin belirlenmesi ile ilgili olarak; 
TMO'nun bir fikir edinmek amacıyla genel müdürlük oluruyla Gaziantep İl Takdir Komisyo

nuna tesisler ile ilgili yaptırdığı 112 milyar liralık tespitin daha sonra Beslen tarafından TMO aley
hine açılan Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mah.kcmesindeki eda davasında mahkeme tarafından tesis-
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lerin değeri olarak kabul edildiği, mahkemenin bu tespitten hareketle TMO'nun sermaye taahhü
düne mahsuben ilave ödeme yapmasına hükmedildiği, 

Şirketlerin yaşayan ekonomik varlıklar olduğu, içinde bulunduğu durumun değerini yakından 
ilgilendirdiği, bunun içindir ki pazarlık komisyonu tarafından daha önce 79 milyar lira olarak be
lirlenen değerinin yaklaşık yarısı kadar 40 milyar liralık değer biçildiği, bu oran dikkate alındığı 
zaman TMO tarafından belirlenen 63.3 milyar liralık tesis değerinin makul hatta fazla bile kabul 
edilebileceği, fakat ne Gaziantep İl Takdir Komisyonunun, ne de mahkemenin tesislerin değerini 
belirlerken şirketin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulundurmadıkları, TMO'nun 
da bu durumu yeterince izah edemediği, 

— Dönen varlıkların tesis değerine eklenmesiyle ilgili olarak; 

26.10.1990 tarihli ara bilançoda Dönen Varlıkların 14.6 milyar lira olarak görüldüğü halde 2 
öğretim üyesinin, bağımsız denetim firmasının ve 7.3.1991 tarih ve 170 sayılı yazıya ekli tabloda 
5,6 milyar lira olarak değerlendirmeye alındığı, 8.7.1991 tarih ve 24/367-16 sayılı Yönetim kurulu 
kararıyla da 6.8 milyar lira olarak tesis değerine eklendiği, 26.10.1990 tarihli ara bilançonun han
gi envantere göre düzenlendiğinin bilinmediği ve dönen varlıklarla ilgili olarak bu bilançoya itibar 
edilmediği, 

TMO'yu temsilen Beslen Denetim Kurulunda denetici olan Firuz Tuzcuoğlu'nun, Genel Mü
dürün 15.5.1991 tarihli talimatları üzerine düzenlediği 10.6.1991 tarihli raporda (Ek-99) dönen var
lıklar içinde satışa hazır menkul kıymet olarak gösterilen 7.8 milyar liranın Beslen'in TMO'ya ver
diği kendine ait hisse senetleri olduğu, 4 milyar liralık menkul kıymet portföyünün Okan Holdin
gin muhtelif şirketlerine iştirak değeri olduğu ve bu değerin 1990 yılı başında 1.2 milyar lira iken 
özellikle mayıs 1990'da 2.8 milyar liralık artışla bu değere ulaşıldığı artışların nedeni belirtilmeyen 
borçlandırmalar suretiyle yapıldığı Beslen'in sıkıntı içinde olduğu ve TMO'nun iştiraki için çalışıl
dığı dönemde, şirketin borçlandırılarak kaynağının Okan Holding'in diğe'r şirketlerine aktarıldığı
na dikkate çekildiği, 

— Şirket borçlarının tespiti ile ilgili olarak; , 
Beslen ile Emlakbank arasında imzalanan 11.5.1987 tarihli protokole göre, şirket borçları 

1.1.1987 tarihinden itibaren % 45 basit faizle itfaya bağlandığı ve bu durumun YPK'na sunulan 
9.8.1990 tarih ve 0029/07.58 sayılı yazıda da belirtildiği, 

Yine Beslen ile T.C. Ziraat Bankası arasında 22.5.1991 tarihinde kredi borçlarının itfasına iliş
kin protokole göre 31.12.1988 tarihi itibariyle 19.6 milyar lira olan ana para borcunun % 50 basit 
faiz uygulanarak itfaya bağlandığı, 

tespit edilmiştir. 
Beslen'e TMO'nun iştiraki ile ilgili olarak şirketin beyan ve taahhütleri ve iştirakin ana koşul

larını düzenleyen, TMO adına Genel Müdür ve APBÎ Dairesi Başkanının Beslen adına da 2 yetki
linin imzasını taşıyan ve imzası olanların belgenin varlığını ve imzalarının kendilerine ait oldukla
rını kabul ettikleri, fotokopisi olan fakat aslı bulunmayan'2.10.1989 tarihli protokolda; 

— Beslen'in 2 bankaya olan borçları dışındaki tüm borç ve alacaklarının ve Beslen'in başka 
şirketlere olan iştirakleri ve taahhütlerinin Okan Holding tarafından tasfiye edileceği, 

— Beslen'in Yönetim Kurulu Başkanı ve 3 üyesi ile 2 denetim kurulu üyesinin TMO tarafın
dan atanacağı, 

— Beslenin tesis değerinin 40 milyar lira olduğu, TMO sermaye taahhüdünün 2 bankaya bor
cunun tenzili sonucu bulunacak net değere göre % 45 oranında hesap edileceği ve sermayesinin 
10 470 milyon lira olduğu, 
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belirtilmesine rağmen bunların uygulamada hiç birinin dikkate alınmadığı, 
Beslen'in-daha önce 1.2 milyar lira olan Okan Holding Grubu şirketlere iştiraki, nedeni belirt

meden borçlandırmalar sonucu 4 milyar liraya yükseltilmiş, borç ve alacaklar tasfiye edilmemiş, 10 
470 milyon lira olan esas sermaye tamamı bedelsiz olarak 6 805.5 milyon lira artırılarak 17 275.5 
milyon liraya yükseltilmiş ve çoğunluğunu sermaye artışı sonucu Okan Holdinge verilen bedelsiz 
hisselerin oluşturduğu 7 774 milyon liralık hisse TMO'ya verilmiştir. 

Söz konusu protokole TMO adına imza atan Genel Müdür ve APBİ Dairesi Başkanı, Beslen'e 
iştirak konusunun başından sonuna kadar biri bu işleri düzenlemekle görevli APBİ Dairesinin Baş
kanı, diğer yönetim kurulu başkanı olarak yer almalarına rağmen uygulamanın protokol düzenle
meleri hilafına ve kurum menfaatleri aleyhine oluşmasına katılmışlar, müdahale etmemişler, pro
tokolün uygulamaya konulmaması, daha sonra da kaybolması sonucu hukukî bir boşluk oluşması
na neden olmuşlardır. 

3. iştirak ile İlgili Olan Mahkeme Sefahatinin Değerlendirilmesi: 
YPK Kararıyla Beslen'in tesislerinin ve borçlarının tespit edilerek sermaye taahhüdünün belir

lenme görevi TMO'ya verilmiş ise de; TMO'nun karar gereği bu tespitleri yapıp sermaye taahhüdü
nü belirleyip iştiraki gerçekleştirme yerine, önce yapılan ilk hesaplamalara göre sermaye taahhüdü
ne mahsuben buğday verip hisseleri alması, bu tespitleri sonraya bırakması, daha sonra da bu tespit
leri yaparken YPK kararına uymaması sonucu sermaye taahhüdünün hesaplanması, yönetim kuru
lunda kabulü zaman almış ve YPK onayı alınamamıştır. Konunun basında yer alması üzerine olay 
soruşturulmaya başlanmış ve neticelendirilmesi için soruşturmanın sonuçlanması beklenmiştir. 

Bunun üzerine Beslen Gaziantep 4 üncü Asliye Hukuk Mahkemesine 6.11.1992 tarihinde bir 
tespit yaptırmış, buna göre TMO'nun % 45 hisse payı 78,9 milyar lira olarak hesaplanmış ve 48.8 
milyar liralık daha buğday verilmesi istenmiş, TMO tarafından ödenmeyince de Gaziantep 5 inci 
Asliye Hukuk Mahkemesinde 2.3.1993 tarihinde eda davası açmış ve mahkemenin 5.11.1993 tarih 
veE.93/260,K.93/831 sayılı kararı ile TMO'nun Beslen'e 48.8 milyar lira tutarında 80 171 ton buğ
day vermesi kararlaştırılmıştır. 

Mahkemenin kararı 2 kez Yargıtay 11 inci Hukuk Dairesince bozulmuş ise de mahkeme 3 kez 
TMO'nun Beslen'e 43.2 milyar lira tutarında 72 102 ton buğday vermesine karar vermiştin Dosya 
halen Yargıtay'da, murafaası 8.10.1996 tarihine atılı bulunmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun 7.9.1992 tarih ve 1992/2-4-3 sayılı soruşturma 
raporu sonrasında Gaziantep 1 inci Asliye Hukuk Mahkemesinde Okan Holding ile Beslen ve ta-
ahhüdde bulunan ortakları aleyhine açılan hukuk davası; uzun süre Gaziantep 5 inci Asliye Hukuk 
Mahkemesinde yürütülen eda davasının sonuçlanmasını beklemiş, 7.12.1995 tarihinde de bu da
vayla birleştirilmiş ise de söz konusu mahkemenin 23.5.1996 tarihli kararıyla da reddedilmiş olup, 
temyiz aşamasındadır. 

Bakanlık soruşturma raporu sonucu Ankara 11 inci Asliye Ceza Mahkemesinde TMO yöneti
cileri hakkında 21.9.1993 tarihinde açılan ceza davası da uzun süre Gaziantep 5 inci Asliye Hukuk 
Mahkemesinde Beslen'in TMO aleyhine açtığı eda davası sonucunu beklemiş, 27.4.1995 tarihinde 
dosya bilirkişiye gönderilmiştir. 

Gaziantep 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesinin halen Yargıtayda temyizde olan 23.5.1996 ta
rih ve E. 1995/1128 K. 1996/413 sayılı kararıyla; TMO'nun Beslen'e 26.10.1990 tarihindeki fiyat
larla 43.2 milyar liralık 72 102 ton buğday verilmesi kararlaştırılmıştır. 28.6.1996 ve 12.7.1996 ta
rihlerinde verilen toplam 1 917 milyar liralık teminat mektubu karşılığı icra takibi durdurulmuştur. 
Daha önce verilen 218 milyar ve 545 milyar liralık teminat mektuplarının, 5 milyar son tazminat 
mektubunun da yaklaşık 45 milyar liralık finansman gideri olmuştur. 
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Beslen'in TMO aleyhine Gaziantep 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu dava
nın sonucu TMO için son derece önem arz etmektedir. TMO tarafından Beslen'e sermaye taahhü
düne mahsuben verilen 47 050 ton buğdayın bugünkü değerinin 1 337 milyar lira, mahkemenin son 
kararına göre verilmesi kararlaştırılan buğdayın Haziran 1996 fiyatlarına göre 1917 milyar lira ola
cağı ve karşılığında aynı tutarda teminat mektubu verildiği, bu davanın sonucunun Bakanlık soruş
turma raporu sonucu açılmış olan ceza ve hukuk davalarını da etkileyeceği dikkate alındığında öne
mi daha iyi anlaşılmaktadır. 

TMO yönetim kurulunun 21.12.1994 tarih ve 35/484-8 sayılı kararıyla Beslen hisselerinin 
özelleştirilmesi kararı alındığı (Ek-100) ve bu doğrultuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığına müra
caat edildiği (Ek-101), Beslen'in de 28.2.1995 tarihli olağanüstü genel kurulunda, 380 061 milyon 
lirası nakten, 226 309 milyon lirası da sabit kıymet değer artış fonundan karşılanmak üzere serma
yesini 606 370 milyon lira artırarak 623 645 milyon liraya çıkarma kararı aldığı (Ek-102), 
TMO'nuh 101 839 milyon lirası bedelsiz olmak üzere 272 867 milyon liralık hisseyi alabilmesi için 
YPK kararı gerektiği (Ek-103), TMO'nun başvurusu üzerine Hazine Müsteşarlığının rüçhan hakkı
nın kullanılmaması (Ek-104), YPK sekretaryasının rüçhan hakkının kullanılmayıp sermaye artırı
mından sonra hisselerin özelleştirilme yoluyla elden çıkartılmasının yerinde olacağı şeklinde görüş 
bildirdikleri, (rüçhan hakkının kullanılmaması durumunda TMO'nun % 45'lik sermaye payı % 
17.58'e düşecektir) bunun üzerine TMO yönetim kurulu 24.5.1995 tarih ve 24/170-7 sayı (Ek-106) 
ile rüçhan hakkının kullanılmaması kararı aldığı, Beslen Yönetim Kurulunda 5.7.1995 tarih ve 69 
sayılı kararıyla sermaye artırımı işlemlerinde,n vazgeçtiği tespit edilmiştir. (Ek-107) 

Beslen 1991, 1992 yıllarında 9 673 milyon liralık kâr 1990, 1993, 1994, 1995 yıllarında da 
toplam 425 759 milyon lira, 1991 yılının ilk yansında da 239 226 milyon lira zarar etmiştir. (Ek-
108) TTK'na göre sermaye artırımında bulunmak zorundadır. 

TMO'nun Beslen'in sermaye artırımında rüçhan hakkının kullanılmaması ve Beslen'e iştirak 
hisselerinin özelleştirilmesi kararı verilirken; 

— Beslerte verilen buğdayların Eylül-1996 fiyatlarıyla dğerinin 1 337 milyar lira olduğu, 
— Gaziantep 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesinin Haziran 1996 fiyatlarıyla 1917 milyar lira

lık daha buğday ödemesine karar verdiği ve eylül 1996 fiyatlarıyla değerinin 2 191 milyar lira ol
duğu, 

— Gaziantep 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın temyizde olduğu ve bu davanın 
neticesinin bakanlık soruşturma raporu gereği açılan ceza ve hukuk davalarını da etkileyeceği, 

— Davanın kaybedilmesi durumunda kurumun katlanmak zorunda kalacağı mahkeme ve gi-
derleri.ile bugüne kadar yapılmış olan 50 milyar liralık finansman giderleri, 

— Beslen'in her geçen gün artan zararı, 
göz önünde bulundurulması gerekir. 
Bugün Beslen'e iştirak olayının TMO için parasal boyutu 4trilyon liraya ulaşmış bulunmak

tadır. 
Eğer Beslen sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanılmaz, sermaye payında ve yönetimde et

kinliği zayıflarsa, olayın TMO açısından öneminin azalacağı için mahkeme aşamasında zaafiyetle 
karşılaşılabilir. Bu durumdan mahkemelerde devam eden diğer davalar da olumsuz olarak etkile
necektir. 

Beslen'e iştirakteki sermaye payımız korunur ise; bu güne kadar yapılmış ve mahkeme kararı
na göre yapılması muhtemel yaklaşık 4 trilyon liralık ödemenin sermayesi oranındaki kısmı 
TMO'ya geri dönecek ve mahkemeler daha dikkatle takip edilecektir. 
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Beslen'in sermaye artırımını engellemek mümkün olmayabilir. Sürekli zarar eden kaynakları
nı kaybetmiş bir şirketin sermaye artırımını engeljemek doğru da olmaz..Belki sabit kıymet yeni
den değer artış fonundaki miktar ve TMO'nun iştirak portföyü göz önünde bulundurularak artırmak 
da gerekir. Fakat Beslen ile TMO arasındaki sorunlar çözümlenmeden ve mahkemeler neticelen
meden Beslen'in yapacağı bir sermaye artırımında rüçhan hakkını tamamen kullanmamak veya 
özelleştirmek konusunda dikkatli olmak gerekir. 

Beslen'e, kararda belirtilen şartlarla TMO'nun % 45 hisse ile iştirakini öngören YPK'nun 
26.10.1990 tarih ve 90/T. 87 sayılı kararının uygulanması ile ilgili olarak; ' 

— Kararda dönen varlıkların tesis değerine ekleneceği belirtilmediği halde söz konusu şirke
tin kurum tarafından tespit olunan tesis değerine 6.8 milyar liralık dönen varlıkların eklenmesine, 

— 26.10.1990 tarihi itibariyle T.C. Ziraat Bankası ve Emlakbank'a olan borçlarının 47.4 mil
yar lira, aynı tarihli bilançodan da diğer borçlarının 9 milyar lira olmak üzere toplam borçlarının 
56.4 milyar lira olduğunun belgelerden tespit edilebilmesine rağmen, 1994 yılı sonuna kadar öde
me programına bağlanan iki bankaya olan 74.9 milyar liralık borçlarının Emlakbank'ın % 45, T.C. 
Ziraat Bankasının % 50 basit faiz uyguladıklarını da bildikleri halde % 74.25 oranı uygulanarak 
26.10.1990 tarihine indirgenmesine ve 9 milyar liralık diğer borçların da eklenmesi ile iştirak his
sesi hesaplamalarında tesisler değerinden indirilecek borç miktarının 30 milyar lira olarak tespit 
edilmesine, 

63.3 milyar liralık tesis değerinden 56.4 milyar liralık şirket borçlarının çıkarılması sonucu el
de edilen 6.9 milyar liralık Beslen hissesine karşılık TMO'nun % 45'lik hissesinin 5.7 milyar lira 
olarak hesaplanması gerekirken sermaye taahhüdünün 32.9 milyar lira olarak hesaplanmasına ve 
karşılığında 30.3 milyar liralık ödemede bulunulmasına, 

Böylece eylül 1996 fiyatlarıyla toplam 1 087,2 milyar liralık kurum kaynağının, YPK kararı
na aykırı olarak ve hiç bir hukukî mesnede dayanmaksızın Beslen'e intikaline yol açılmasına, (Ek-
109) 

Beslen'e buğday verilmesine ilişkin 4 yönetim kurulu kararında imzaları bulunan yönetim ku
rulu üyeleri ile müzekkereleri düzenleyip imzalamakla görevli APBİ Dairesi Başkanının, 
31.10.1990 tarihli olurda imzası bulunan İç Ticaret Dairesi Başkanının ve KDV ile damga vergisi
nin iştirak hissesine mahsubunu öngören 25.1.1991 tarihli oluru imzalayan Malî İşler Dairesi Baş
kanının neden oldukları tespit edilmiştir. 

YPK, TMO'nun Beslen'e iştiraki ile ilgili bir karar almıştır. Kararda belirtilen şartlarla serma
ye taahhüdünün tespiti görevi ise TMO'ya verilmiştir. 

YPK Kararıyla TMO'ne verilen görevin zamanında yerine getirilememesi nedeniyle; 
— Beslen'in Gaziantep 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesinde TMO aleyhine eda davası açma

sına, söz konusu mahkemenin kararları 2 kez Yargıtayca bozulmasına rağmen 3 üncü kez TMO'nun 
26.10.1990 tarihli buğday fiyatlarıyla 43.2 milyar liralık 72 102 ton buğdayın Beslen'e vermesine 
hükmcdilmesine, icra takibini durdurmak için haziran 1996 tarihli fiyatlarla hesap edilen bedeli 
1917 milyar liralık teminat mektubu verilmesine, 

— 30 Eylül 1996 tarihine kadar yaklaşık 50 milyar lira finansman gideri oluşmasına, (Ek-110) 
Böylece mahkeme safahatında katlanılan 50 milyar liralık finansman gideri, mahkemenin 

TMO aleyhine sonuçlanması durumunda eylül 1996 fiyatlarıyla ödenmesi muhtemel 2 190,7 mil
yar liralık buğday (Ek-109) ve mahkeme giderlerine maruz kalınmasına bu işlemleri yürüten TMO 
Yönetim Kurulu üyelerinin, 

2.10.1989 tarihli protokolü imzaladıkları halde uygulamaya konulmayıp kaybedilmesinden 
dolayı kurumun zarar görmesine, 
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Söz konusu protokolü imzalayan Genel Müdür ile APBİ Dairesi Başkanının, 
Sebep oldukları tespit edilmiştir. 
•233 sayılı KHK'nin Teşebbüs Yönetim Kurulunun görev yetkilerini düzenleyen 9/2 maddesi

ne göre, Yönetim Kurulu; teşebbüs çalışmalarının verimli ve kârlı olarak yürütülmesi şartlarını 
oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemekle görevlidir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin düzenlenmesine ilişkin 399 sayılı KHK'nin te
şebbüs personelinin yükümlülük ve sorumluluklarını düzenleyen 1 l/a maddesine göre teşebbüs ge
nel müdürü, yönetim kurulu üyeleri ve her çeşit personelinin; teşebbüslere verilen sermayeyi ve 
sağlanan diğer kaynaklan verimlilik ve kârlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hu
susunda gereken gayret ve basireti götürmekle sorumlu ve yükümlü olup, görevleri ile ilgili olarak 
mensup oldukları teşebbüse verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi oldukları be
lirtilmiştir. 

399 sayılı KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptal edilen İl/b maddesini yeniden düzenleyen 
3771 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile de; teşebbüslerin paralarına ve para hükmündeki evrak ve 
senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suç
lardan dolayı memur sayılarak haklarında Türk Ceza Kanununun 2 nci kitap 3 üncü ve 6 ncı bab-
lardaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda özetlenen tutum ve davranışlarından ötürü, 
— Hiç bir hukukî temele dayanmadan ve 26.10.1990 tarihli YPK kararına aykırı olarak kuru

mun 1 087,2 milyar liralık kaynağının Beslen'e intikaline sebep olan 3 yönetim kurulu kararıyla, 
müzekkereleri ve 31.10.1990,25.1.1991 tarihli olurları imzalayan APBİ Dairesi Başkanı, İç Tica
ret Dairesi Başkanı ile Malî İşler Dairesi Başkanının, 

— YPK kararıyla TMO'ne verilen görevin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle, Bes-
Ien'in mahkemeye müracaatına neden olan böylece TMO'nun 50 milyar liralık finansman gideri ile 
temyizdeki davanın onaylanması durumunda ödenmesi muhtemel 2 190,7 milyar liralık buğday ve 
mahkeme giderlerine neden olunmasından dolayı yönetim kurulu üyelerinin, 

— 2.10.1989 tarihli protokolü imzaladıkları halde uygulamada göz önünde bulundurulmama
sı ve kaybedilmesinden ve kurumun gördüğü zarardan dolayı, söz konusu protokolü imzalayan ge
nel müdür ve APBİ Dairesi Başkanının, 

haksız fiil şeklinde tezahür eden davranışlarından dolayı kurumun zararından tazmin sorumlu
luklarının olduğu, 

Ancak, 
TMO yönetim kurulunun 22.5.1991 tarih ve 17/263-3 sayılı kararı ile, gerek sermaye taahhü

dünün hesabında ve gerekse-buğday teslimatları ile borç alacak ilişkilerinde şirkete yapılan ve son
radan ortaya çıkacak fazla ödemelerin TMO'nun cari uygulama prensipleri dahilinde defaten iade 
edileceği Okan Holding ile Beslen'in ortaklarından en fazla paya sahip iki gerçek kişi tarafından 
şahsen taahhüt edilmiştir. 

Her ne kadar bu taahhütname gereği TMO'nun başvurusu Gaziantep 5 inci Asliye Hukuk Mah
kemesince red edilmiş ise de, karar temyizde ve bu konuda açılmış ceza davasına TMO tarafından 
müdahale edilmiştir. 

Beslen'e yapılan 1 087,2 milyar liralık fazla ödemenin anılan taahhütnameyi imzalayanlardan 
mahkeme neticesine göre tahsili mümkün olmaması halinde, yukarıda belirtilen sorumlulara rücu 
edilerek tahsili gerekecektir. 
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I I I -SONUÇ: 
TMO'nun Beslen Makarna A.Ş.'ye iştirakinde bazı şaibe ve usulsüz uygulamalar olduğu hu

susları bu raporun "II- Olayın Tahlil ve Değerlendirilmesi" bölümünde detaylarıyla incelenmiş ve 
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

a ) Beslen Makarna Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin iş ve güç birliği talebinin Kalkınma Planları ve 
Yıllık Programlarında ve Hükümet Politikalarında özelleştirmenin esas olmasına, hatta bu çerçeve
de 1989 yılında TMO iştiraklerinden MİGROS ve GİMA hisselerinin özelleştirilmesine, daha son
ra adı Yüksek Planlama Kurulu olarak değiştirilen Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu
nun 86/21 sayılı kararıyla iştiraklerin portföylerinin dondurulmasına ve TMO'nun iştirak portföyü
nün müsait olmamasına rağmen, finansman yetersizliği nedeniyle faaliyet durdurma noktasına gel
miş birçok şirketten sadece birisi olan Beslen A.Ş.'ye kurtarmak amacıyla iştirak edilmesine, 

Bu iştirak nedeniyle ve Eylül-1996 itibariyle; TMO'nun şimdiye kadar verdiği 1,3 trilyon li
ralık buğday bedeli, mahkemelerin TMO aleyhine sonuçlanması halinde vermek zorunda kalacağı 
2,2 trilyon liralık buğday bedeline ilaveten mahkeme giderleri, TMO'nun verdiği teminat mektup
ları nedeniyle ödemek zoruda kaldığı 50 milyar liralık finansman gideri ile iştirakinden dolayı şim
diye kadar hissesine düşen 300 milyar liralık zararla birlikte yaklaşık olarak 4 trilyon liralık TMO 
kaybının olmasına; 

233 sayılı KHK'nin 9/1 ve 399 sayılı KHK'nin 1 l/a maddeleri ile kendilerine yüklenen görev
leri gereği gibi yerine getirmeyerek Beslen'e iştiraki kabul edilen ve Bakanlığa öneren Yönetim 
Kurulu ve bu kararların alınmasına katılan TMO görevlilerinin, 

Ayrıca, 
Beslen'e TMO'nun iştiraki ile ilgili olarak şirketten beyan ve taahhütleri ile iştirakin ana ko

şullarını düzenleyen 2.10.1989 tarihli protokolda TMO adına imzaları bulunan Genel Müdür ile 
APBİ Dairesi Başkanının Beslen'e iştirak konusunun başından sonuna kadar yer almalarına rağ
men uygulamanın protokol düzenlemeleri hilafına ve kurum menfaatleri aleyhine gelişmesine mü-
dahelc etmemeleri, protokolü uygulamaya koymamaları, daha sonrada kaybolması sonucu hukuki 
bir boşluk oluşmasına neden olmalarından dolayı 

Sorumlu oldukları, 
b ) Yüksek Planlama Kurulunun 26.10.1990 tarih ve 90/87 sayılı kararıyla Beslen'e, TMO ta

rafından belirlenecek tesis değerinden iştirak tarihindeki şirket borçlarının düşülmesi suretiyle bu
lunacak değer üzerinden iştirakin sağlanması belirtildiği halde; 

TMO tarafından karar doğrultusunda öncelikle tesis değeri ve şirket boçlarının belirlenip ser
maye taahhüdü tutarının tespiti, buna göre iştirakin teşkili ve yükümlülüğün yerine getirilmesi ge
rekirken, bu işlemlerin zaman alacağı ve şirketin biran önce faaliyete geçirilmesi amacıyla bu tes
pitler yapılmadan YPK kararına aykırı olarak sermaye taahhüdüne mahsuben Beslen'e buğday ve
rilmesine ve iştirakin gerçekleştirilmesine, 

Tesis değerinin tespiti çalışmaları sırasında YPK kararında yer almamasına rağmen dönen ak
tiflerin eklenmesi suretiyle tesis değerinin yükseltilmesine, 

Yine YPK kararında sadece iştirak tarihindeki şirket borçlarından söze edilmesine rağmen, şir
ket borçlarının 1994 yılı sonuna kadar ödeme.programına bağlandıktan sonra şimdiki değer (Pre-
sent Value) yöntemiyle iştirak tarihindeki değerinin bulunmasına, böylece 31.12.1989 tarihinde 
42.5 milyar lira olan % 45, % 50 basit faiz uygulanarak 1995 sonu itibariyle 74.9 milyar liraya ula
şan şirket borçlarının %74.25 oranı uygulanarak iştirak tarihine 21 milyar lira olarak indirgenmek 
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suretiyle azaltılmasına, 
Böylece; 5.7 milyar lira olması gereken TMO sermaye taahhüdünün iştirak tarihinde 32.9 mil

yar lira olarak belirlenmesine, bu YPK kararına aykırı uygulamadan dolayı Eylül-1996 fiyatlarıy
la; sermaye taahhüdüne karşılık olarak 249 milyar liralık buğday verilmesi gerekirken 1.336 liralık 
buğday verilmek suretiyle kurumun 1.087 milyar lira zarara sokulmasına, 

Bu işlemleri yürüten TMO Yönetim Kurulu Üyeleriyle, ilgili görevlilerinin neden oldukları, 
c ) TMO'nun Beslen'e iştiraki işinde ihtilaflar meydana geldiğinden mahkemeler nezdinde 

muhtelif davaların açıldığı, bu davalardan, bir kısmının halen devam etmekte olduğu, söz konusu 
davaların TMO lehine sonuçlanma imkanı var iken 2.10.1989 tarihli protokol ile 17.2.1989 tarih ve 
noter onaylı "Özel Şartlar" başlıklı belgenin yargılama aşamasında mahkemelere ibraz edilmeme
si nedeniyle, muhakeme aşamasında sunulamayan belgelerin murafaa sırasında mahkemece delil 
olarak kabul edilmemesi nedeniyle bu imkanın ortadan kalktığı, söz konusu davaların TMO aley
hine sonuçlanması durumunda usul hukuku yönünden bu belgeler mesnet gösterilerek "İADE-Î 
MUHAKEME" yoluna gidilmesi gerektiği, 

Hem TMO hem de Bakanlık tarafından tanzim edilen raporlarda varlığı tespit edilip ve imza 
sahiplerince de kabul edilen ancak aslı bulunamayan 2.10.1989 tarihli protokolün kaybolmasına se
bep olanların tespit ve tecziyesi ile ilgili olarak her ne kadar Bakanlık tarafından konu ile ilgili da
vaların TMO aleyhine sonuçlanması halinde işlem yapılması önerilmiş ise de; zamanaşımı da gö-
zönünde bulundurularak, mahkeme sonuçları beklenmeden sorumluların tespit edilerek haklarında 
gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı, 

Gerek TMO aleyhine ve gerekse TMO tarafından açılan davalar ile soruşturma raporu doğrul
tusunda TMO görevlileri hakkında açılmış olan hukuk ve ceza davalarının hassasiyetle takip edi
lerek herhangi bir boşluk meydana getirilmemesinin gerektiği, 

Beslen ile TMO arasında halen devam etmekte olan sorunlar halledilmeden Beslen'in yapa
cağı bir sermaye artırımında TMO'nun rüçhan hakkını kullanmaktan vazgeçmesi veya bu haliyle 
özelleştirilmesinin uygun olmayacağı, 

TMO'nun Beslen'e İştiraki ile İlgili Düzenlenen 
İnceleme Raporunun Ek Listesidir.. 

' Ne Olduğu ' v 

24.6.1989-89/1011 tarih sayılı Beslen'in müracaatı 
16.8.1989-30/457-1 tarih sayılı YK kararı 
Nadir Karakaş'ın iştirakle ilgili el notu 
16.8.1989 tarihli müzekkere 
16.8.1989-30/457-1 Sayılı YK Kararı ve 1989 yılı İştirak Protföy Hesabı 
Pazarlık Komisyonu zaptı ve ekleri . 
11.9.1989 tarihli müzekkere 
15.9.1989-33/521-7 tarih sayılı YK Kararı 
21.3.1990-120 tarih Sayılı Bakanlığa yazılan yazı 
25.6.1990-425 tarih sayılı müzekkere 

fcto 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 . 
9 
10 

Adet 
2 
1 
1 
1. 
2 
4 
2 
1 
2 
3 
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Ne Olduğu . -
9.5.1990-29/07.58 tarih sayılı YPK Sekreterliğine yazılan yazı 
6.9.1990-41174 tarih sayılı HD Müsteşarlığı yazısı 
25.10.1990 tarihli Beslen Olağanüstü Genel Kurulu toplantı tutanağı ve ekleri 
26.10.1990-90AT-87 tarih sayılı YPK Kararı 
31.10.1990-760 tarih sayılı müzekkere 
31.10.1990-35/619-21 tarih sayılı YK kararı 
31.10.1990-1949 tarih sayılı Genel Müdürlük Olur'u 
12.11.1990 tarihli Teslim Tutanağı 
20.11.1990-776 tarih Sayılı Genel Müdürlük Oluru ve 26.11.1990 tarihli 
Gaziantep İl Takdir Komisyonu raporu 
7.12.1990-674 tarih sayılı Bakanlığa yazılan yazı 
19.12.1990-690 tarih sayılı Bakanlık yazısı 
21.12.1990-706 tarih sayılı Bakanlığa yazılan yazı 
13.2.1991-105 tarih sayılı D. Kargül ve A. Kılıçoğlu'na yazılan yazı 
Prof.Dr. Ahmet Kılıçoğlu'nun raporu 
Prof.Dr. Doğan Kargül'ün raporu 
6.3.1991-166 tarih sayılı Genel Müdürlük Oluru 
6.3.1991 tarihli Değerlendirme Komisyonu Raporu 
7.3.1991-679 Sayılı Mali İşler Dairesi Başkanlığı yazısı 
7.3.1991-170 sayılı müzekkere 
7.3.1991-10/146-13 tarih sayılı YK Kararı 
8.3.1991-166 tarih sayılı Teklif İsteme Mektubu 
12.3.1991-181 tarih sayılı müzekkere 
12.3.1991-11/153-7 tarih sayılı YK Kararı 
12.3.1991-182 tarih sayılı Müzekkere 
12.3.1991-11/154-8 tarih sayılı YK Kararı 
18.3.1991 tarihli Engin Bağımsız Denetleme Kurulu raporu 
Mukayese Tablosu . • 
26.3.1991-216 tarih sayılı Müzekkere 
27.3.1991-12/180-22 tarih sayılı YK Kararı 
13.5.1991-337 tarih sayılı APBİ Dairesi Başkanlığı yazısı 
13.5.1991-501 tarih sayılı Hukuk Müşavirliği yazısı 
10.4.1991-280 tarih sayılı APBİ Dairesi Başkanlığı yazısı 
10.4.1991-887 tarih sayılı Mali İşler Dairesi Başkanlığı yazısı 
13.5.1991-334 tarih sayılı Müzekkere 
22.5.1991-17/263-3 tarih sayılı YK Kararı 
15.5.1991 tarihli Taahhütname 
15.5.1991 tarihli Taahhütname 
25.1.1991-265 sayılı Mali İşler Dairesi Başkanlığı yazısı 
5.11.1990-721 tarih sayılı Genel Müdürlük Oluru 
Beslen'e Sermaye Taahhüdüne Karşılık Yapılan Teslimat ve Tutarı 

51 3 4.7.1991-1476 tarih sayılı müzekkere ve ekleri 

No 
Tl 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Adei 
6 
1 
7 
2 
5 
1 
2 
1 
14 

2 
1 
1 
4 
11 
26 
3 
4 
5 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
16 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2' 
2 
2 
2 
1 
2 
8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 



- 3 6 -

Adet Ne Olduğu 
13 22.5.1991 tarihli Ziraat Bankası Protokolü 
4 11.05.1987 tarihli Emlakbank protokolü itfa planı 
1 8.7.1991-24/367-16 tarih sayılı YK Kararı 
3 41/07-51 sayılı Y.P.K. Sekreterliğine yazılan yazı 
7 20.8.1991-MÖB-24-3/57 tarih sayılı Müsteşarlık yazısı 
1 15.8.1991-235 tarih sayılı Müzekkere 
1 15.8.1991-29/438-14 sayılı YK Kararı 
5 26.8.1991-497 tarih sayılı Müsteşarlığa yazılan yazı 
2 16.8.1991-7349 tarih sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yazılan yazı 
1 23.9.1991-60203 tarih sayılı Müsteşarlık yazısı 
2 2.4.1992-16094 tarih sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarılığına yazısı 
9 21.10.1991-IM3, 132/6 sayılı Bankalar Yeminli Murakıbı ve Hazine kontrolö

rü raporu 
28 Ocak-1992-1992/1 tarih sayılı Kalkınma Bankası inceleme raporu 

2 12.2.1991 tarihli Bakanlık Oluru 
4 6.11.1992 tarihli Gaziantep Asliye 4 üncü Hukuk Mahkemesinin tespiti 
4 11.11.1992-38955 sayılı Beşiktaş 5 inci Noterliği ihtarnamesi 
5 2.3.1993 tarihli, Beslen'in Gaziantep Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatı 

16 7.10.1993 tarihli Bilirkişi raporu 
2 5.11.1993-E.93/260, K.93/831 sayılı Gaziantep Asliye 5 inci Hukuk Mahkeme

si kararı 
1 15.11.1993 tarihli Kadıköy 3 üncü İcra Müdürlüğü İcra Emri 
1 14.1.1994 tarihli mehil vesikası 

13 Özel Şartlar başlıklı belge 
5 24.3.1994-E. 1993/7338, K. 1994/2197 tarih sayılı Yargıtay 11 inci Hukuk 

Dairesi ilamı , . 
4 10.6.1994-E. 1994/3397, K. 1994/4911 tarih sayılı Yargıtay 11 inci Hukuk 

Dairesi ilamı 
4 22.3.1995-E. 1994/443, K. 1993/181 tarih sayılı Gaziantep Asliye 5 inci Hukuk 

Mahkemesi kararı 
1 31.3.1995 tarihli Kadıköy 3 üncü İcra Müdürlüğü İcra Emri 
1 588 milyar liralık Teminat Mektubu verildiğine ilişkin belge 
4 3.7.1995-E. 1995/3522, K. 1995/5602 tarih sayılı Yargıtay 11 inci Hukuk 

Dairesi İlamı ' 
3 23.5.1996-E. 1995/1128, K. 1996/413 tarih sayılı Gaziantep Asliye 5 inci 

Hukuk Mahkemesi Kararı 
4 10.6.1996 tarihli Kadıköy 3 üncü İcra Müdürlüğü İcra Emri 
2 1.917 milyar liralık Teminat Mektubu verildiğine ilişkin belge 
6 TMO'nun temyiz başvurusu 
3 25.8.1993 tarihli TMO'nun Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine 

başvurusu 
4 7.12.1995 tarihli Gaziantep 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesinin birleştirme 

karan 
2 • 21.9.1993 tarihinde TMO'nun Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu 
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89 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

Adet 
2 

2 
1 
2 
11 
4 
1 
4 
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Ne Olduğu 
14.12.1993 tarihli TMO'nun Ankara 11 inci Asliye Ceza Mahkemesine müda
halesi 
27.4.1995 tarihli bilirkişi incelemesi istemine ilişkin karar 
19.9.1996 tarihli mahkeme kararı 
2.10.1989 tarihli protokol 
19.6.1995-1995/17-16 sayılı Bakanlık Teftiş Kurulu İnceleme Raporu 
7.6.1995-2 tarih sayılı TMO Teftiş Kurulu İnceleme Raporu 
2.10.1989 tarihli Protokolün Yargıtay'a sunulduğuna ilişkin yazı 
19.6.1995-E. 1995/572, K. 1995/353 tarih sayılı Gaziantep Asliye 2 nci Hukuk 
Mahkemesi Karan 

97-98 7 20.6.1995-E. 1995/221, K. 1995/221 tarih sayılı Gaziantep Asliye 5 inci Hukuk 
Mahkemesi kararı ve ek karan 
10.7.1992 tarihli Müsteşar yazısı 
2.10.1996-2343 tarih sayılı Bakanlık yazısı 
10.6.1991 tarihli Firuz Tuzcuoğlu'nun yazısı 
21.12.1994-35/484-8 tarih sayılı YK Kararı 
29.2.1994-10494 tarih sayılı Bakanlık yazısı 
28.2.1995 tarihli Beslen'in Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı 
7.3.1995-499 tarih sayılı Mali İşler Dairesi Başkanlığı yazısı 
12.4.1995-15914 tarih sayılı Hazine Müsteşarlığı yazısı 
23.5.1995-1864 tarih sayılı DPT Müsteşarlığı yazısı 
24.5.1995-24/170-7 tarih sayılı YK Kararı 
5.7.1995-69 tarih sayılı Beslen YK Kararı 
Beslen'in Kâr-Zarar Tablosu 
Eylül-1996 fiyatlarıyla verilen buğdayların hesabı 
Verilen teminat mektupları finansman giderleri hesap tablosu 
Bu raporun 424 parça 110 tane eki vardır. 

2941 SAYILI SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNUNA GÖRE BULUNDURUL
MASI GEREKEN OLAĞANÜSTÜ STOKLARI İLE İLGİLİ İNCELEME 

Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış hareketinden Seferberlik ve Savaş haline süratle ve et
kin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren Seferberlik ve Savaş hükümlerinin uygulanma 
esaslarını belirleyen 2941 Sayılı "SEFERBERLİK ve SAVAŞ HALİ KANUNU"nun 19 uncu mad
desi gereğince hazırlanan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü Bakanlar Kurulu'nun 24.05.1990 tarih 
ve 90/500 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu tüzüğe göre hazırlanan savaş hali 
direktifi de 31.01.1991 gün ve 91/1434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 
bu direktifin yürütülmesi ile ilgili olarak yapılacak işlemler 13.02.1981 tarihli Başbakanlık Başem-
ri ile ilgili kuruluşlara duyurulmuştur. (Ek-1, 2, 3) 

Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifinin 6/ğ maddesi gereğince Bakanlığımızca ha
zırlanan Genel Planın 8/d-l maddesi ile de TMO Genel Müdürlüğü, Silahlı Kuvvetlerin, kurum ve 
kuruluşlar ile sivil halkın bir kısım gıda maddesi ihtiyaçlarının tespiti, tedariki, depolanması, dağı
tımı ile ilgili hizmetleri plan esaslarına göre yürütmek takip ve kontrol etmekle görevlendirilmiş
tir. 

98/a 
98/b 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

7 
8 
5 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
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Bakanlığımızca hazırlanan Genel Plan uyarınca TMO Genel Müdürlüğünce hazırlanan Detay 
Planın "Vazife" başlıklı bölümünde, 

a) "Toprak Mahsûlleri Ofisi Merkez ve Taşra teşkilatı olarak, Topyekûn Savunma Sivil Hiz
metleri Genel Planı doğrultusunda ilgili planlamaları yapacaktır. 

b) TMO, seferberlik ve savaş halinde kullanılmak üzere; öncelikle Silahlı Kuvvetler ve sivil 
tüketici halkın ihtiyaçlarının temini ve stoklaması için gerekli çalışmalar yapacaktır. 

c) Stoklar, öncelikle Silahlı Kuvvetlerin toplam ihtiyacını karşılayacak şekilde hemen yapıla-
caktır.Sivil tüketici halka ait miktar ise; ilk etapta mevcut stoklar ölçüsünde öncelikle temel ihtiyaç 

. maddesi olan unluk buğday miktarları temin edilecek olup, imkânlar dahilinde bulgurluk, bulgur 
miktarları da stoklara dahil edilecektir. 

d) TMO, tahmin edilemeyen sebeplerden ötürü sivil tüketici halka ait toplam stok miktarını ta-
mamlayamaması ihtimali de gözönüne alınarak, en kötü şartta seferberlik ve savaş halinde stok 
miktarının tamamını mümkün olan şekilde temin edecektir. 

e) TMO Genel Müdürlüğü, öncelikle Silahlı Kuvvetler ve sivil tüketici halka ait ihtiyaçları ka
rarnameler çerçevesinde iç alım veya dış alım yolu ile temin edecektir." hükümlerinin yer aldığı, 

Ayrıca, TMO Ana Statüsünün 4 üncü maddesinde; 
"Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ye tüketici halk 

aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler al
mak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışında bakliyat ve yağlı tohumlarla ilgi
li verilecek görevi yürütmek..." 

4/1 maddesinde, "Bu maddede belirtilen ürünlerin, her yıl cins, nev'i ve mahallerine göre tes
pit olunacak fiyatlarla alım ve satışını yapmak ve gerekli stok tesisi ve muhafaza etmek suretiyle, 
bu ürünler piyasasında istikrar sağlamak." 

Faaliyetlerini yerine getirmekle görevlendirilmiştir. 
Bakanlığımızca her yıl hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hububat 

Destekleme Alımı ve Satımı Hakkındaki Kararlarda da; "Hükümetçe, TMO'ne verilen olağanüstü 
hal savaş stoku ile 628 sayılı Milli Buğday Rezerv Stokuna ait mal bedeli ile bu stokların muhafa
za ve finansman giderleri müteakip bütçe yılında Hazinece karşılanır" hükmü yer almıştır. 

. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktif esaslarına gö
re hazırlanan Genel Planın Planlama ve Koordinasyon Kurulunda uygun görülmesi üzerine yürür
lüğe konulduğu, Bakanlık Merkez Teşkilatı, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Bakanlık İl Müdürlükle
ri ve Bakanlığa doğrudan bağlı kuruluşlarında bu planda belirtilen esaslara göre özel ve detay plan
larını hazırlamaları yolunda 28.6.1994 ve 202.819 sayılı yazı ile belirtilen kuruluşlara talimat ve-
rilmiştir.(Ek: 21,22) 

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü ile Direktifleri gereğince hazırlanan protokollerin, Bakanlı
ğımız ve Genel Kurmay Başkanlığınca onaylanarak yürürlüğe girdiğinin 8.3.1995 tarih ve 202/227 
sayılı yazı ile TMO'ne bildirilmiş ve bu protokollerde belirtilen özel planlar ile detay planların ha
zırlanması için Genel Müdürlük Savunma Sekreterliğince gerekli çalışmalara başlanılmıştır. 

Silahlı Kuvvetler için gerekli olan hububat ve pirinç miktarı, Kuvvet Komutanlı ki arınca Ba
kanlığımız aracılığı ile, Sivil Tüketici halka ait miktarlarda, Bakanlığımız APK Daire Başkanlığın
ca nüfus artışı gözönüne alınarak 1994 yılından itibaren 1999 yılını da kapsayacak şekilde illere gö
re hazırlanan tahsis çizelgeleri Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. 

TMO Genel Müdürlüğü Savunma Sekreterliğince Silahlı Kuvvetler ve Sivil Tüketici Halka ait 
önceki tahsis çizelgelerinin, Bakanlığımızca bildirilen tahsis çizelgelerine uygun hale getirilmesi 
amacıyla ilgili Daire Başkanlıkları ile 6.9.1995 ve 30.10.1995 tarihlerinde toplantılar yaptığı, bu 
toplantılarda alınan kararlar sonucu hazırlanan Genel Müdürlük Detay Planının 8.11.1995 tarih ve 
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269 sayılı yazı ile Yönetim Kurulunun tasvibine sunulmak üzere Genel Müdürlük Makamına ve
rildiği, Yönetim Kurulunca 10.11.1995 tarihinde yapılan toplantıda da detay planı ve eklerinin oy
birliği ile kabul edildiği anlaşılmıştır. 

Bakanlığımızca, TMO Genel Müdürlüğüne gönderilen Silahlı Kuvvetler ve Sivil Tüketici Hal
ka ait tahsis çizelgelerine göre 1994 yılında, TMO'ce stoklanması gereken buğday miktarının; 

Silahlı Kuvvetler 

Sivil Tüketici Halk 
Toplam 

olarak, (EK-10) 
1995 yılında ise; 

Silahlı Kuvvetler 

Sivil Tüketici Halk 

Toplam 

Buğdav (Ton) 
170 669 Unluk 
8 818 Bulgurluk 
1 181 160 
1 360 647 

Bucdav (Ton) 
169 076 Unluk 
8 425 Bulgurluk 
441 252 Unluk 
101.892 Bulgurluk 
720 645 

Pirinç (Ton) 
5 685 

5685 

Pirinç (Ton) 
5 879 

5 879 
Olarak hesaplandığı (EK-11, 12,-13,14, 15) tespit edilmiştir. (EK-4-11) 

31.1.1991 tarih ve 91/1434 sayılı B.K.K. ile Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları direktifi yü
rürlüğe konmuş 29.09.1981 tarih ve 8/3693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürülüğe konulan di
rektif yürürlükten kaldırılmıştır. 91/1434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan di
rektif uyarınca hazırlanan detay planlarda ihtiyaçların 30 gün üzerinden hesaplanması nedeniyle 
1995 ylı için hesaplanan stok miktarları 1994 yılma göre daha düşük olarak tespit edilmiştir. 

TMO Genel Müdürlüğünün 1994 yılı sonu devir stokları dikkate alınarak 1995 yılı alım, satış 
ve stok durumu incelendiğinde; 

1994 yılında ,1 580 557 ton ekmeklik, 65 900 ton makarnalık olmak üzere toplam 1 646 457 
ton buğday stoku ile 279 ton prinç stokunun bulunduğu, 

1995-1996 kampanya döneminde yapılan iç alımın 40 682 ton olduğu, 1995 yılı içinde yapı
lan ithalat bağlantıları sonucunda yıl sonu itibariyle 72 905 ton buğday teslim alınmıştır. (Ek :12) 

1995 yılı başından yıl sonuna kadar; 1 388 774 ton ekmeklik 27 907 ton makarnalık olmak 
üzere toplam 1 416 681 ton buğday satışının gerçekleştirildiği satışların büyük bölümünün 1 381 
628 ton ekmeklik, 23 309 tonu makarnalık olmak üzere toplam 1 404 937 tonluk kısmının 1995 yı
lının ilk altı aylık döneminde yapıldığı, (Ek : 13) 

1995 yılı stok durumuna ay sonlan itibariyle bakıldığında ; 

1995 yılı Haziran ayından itibaren ; -

Ekmeklik Makarnalık 
1995-Haziran ayı 137 254-(Ton) 42 055 Ton 
Temmuz ayı 153 758-(Ton) 43 346Ton 
Ağustos ayı 140 033-(Ton) 44182Ton 
Eylül ayı 133 950-(Ton) 45 252Ton 
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Ekmcklik Makarnalık 
133 304-(Ton) 45 976Ton 
124865-(Ton) 46 158Ton ' 
182 841-(Ton) 41 549 Ton 

olduğu ve Silahlı Kuvvetler için hesaplanan unluk buğday miktarı olan 169 076 tonun altında 
kalındığı, bu miktarlar makarnalık buğday ile takviye edilse dahi Kasım ayı sonu itibari ile Silahlı 
Kuvvetler için hesaplanan toplam 177 501 ton buğday ihtiyacının altına düşüldüğü, ancak Aralık 
ayında teslim alınan ithal buğday miktarı ile Silahlı Kuvvetler için stoklanması gereken miktarın 
üstüne çıkıldığı, detay planlarda hesaplanan ve stoklanması öngörülen Silahlı Kuvvetler ve Sivil 
Tüketici Halk ihtiyacı olan toplam 720 645 ton buğdayın 1995 yılı Nisan ayından itibaren stoklar
da muhafaza edilmediği görülmüştür. (Ek : 14) 

1995 yılından 1996 yılma devreden stoklara bakıldığında; 182 841 ton ekmeklik, 41 549 ton 
makarnalık olmak üzere; 224 390 ton buğday, 10 160 ton pirinç, ve 37 539 ton çeltik olduğu, 1995-
1996 kampanya döneminde yapılan alımlarla pirinç stoklarının takviye edildiği, stoklarda yıl sonu 
itibariyle, stoklanması öngörülen 5 879 tonun çok üzerinde pirinç olduğu, çeltik stoku % 65 randı
man gözöniinde tutulduğunda pirinç stokunun 34 560 ton olduğu tesbit edilmiştir. (Ek -J5) 

-TMO Genel Müdürlüğünün 1995 yılı likidite tablosu incelendiğinde; 1995 yılı sonu itibariy
le 14 268 747 752 952 TL varlığının olduğu görülmüştür. (Ek : 16) 

- Olağanüstü halde Silahlı Kuvvetler ve Sivil Tüketici halk ihtiyacı olarak stoklanması gere
kken buğday miktarlarının, stoklarda 24.11.1995 tarihi itibariyle bulunmadığı, Silahlı Kuvvetler için 
öngörülen miktarların altına düşüldüğü bu durumun, Alım Muhafaza Daire Başkanlığınca, Savun
ma Sekreterliğine gönderilen 24.11.1995 tarih ve 845 sayılı yazıda belirtildiği, ilgili birimlerin iş
tirakiyle yapılan toplantı sonucunda, Bölgeler itibariyle stoklanması öngörülen Silahlı Kuvvetler ve 
Sivil Tüketici Halk ihtiyaçlarındaki eksik miktarın tespiti yapılmıştır. (Ek : 17) 

- 1995-96 dönemi hububat ürünü destekleme alım ve satımı ile ilgili Bakanlar Kurulu Karar 
taslağının 24.41995 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Başbakanlığa gönderildiği ancak be
lirtilen tarihte Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Hikmet Çetin ta
rafından Kararnamenin 2 nci sayfasında öngörülen primlerin değiştirilmesi isteği ile Bakanlığımıza 
8.8.1995 tarihinde geri gönderildiği, Başbakan Yardımcısı Sayın Hikmet Çetin'in isteği üzerine Ka-
rarname'de öngörülen prim tutarlarının değiştirilerek tekrar Başbakanlığa intikal ettirilmiş olup Ka
rarname 31.8.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Ek : 17, 18) 

- 1995-96 kampanya döneminde yapılacak buğday alımları ile ilgili olarak 01.05.1995 tarihin
de yapılan Bölge Müdürleri toplantısında, Bölge Müdürlüklerince toplam 2 173 500 ton, 9.6.1995 
tarihli toplantıda ise toplam 1 508 000 ton alım yapılabileceği öngörülmüştür. (Ek : 19) 

- 1995-96 kampanya dönemi Hububat Alım Kararnamesi yayınlanmaması nedeniyle üretici
nin mağdur olmaması için, 94/5688 sayılı Kararnamenin l/b maddesine istinaden 1.7.1995 tarihin
den itibaren uygulanacak alım fiyatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenerek alım yapılması . 
için TMO Genel Müdürlüğüne 29.6.1995 tarih ve 218 sayılı yazı gönderilmiştir. TMO Genel Mü
dürlüğünce 1995 yılında toplam 40 657 ton buğday alımı yapılabilmiştir. (Ek : 20) 

Yukarıda etraflıca izah edilen duruma göre; Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi ge
reğince Bakanlığımızca hazırlanan Genel Planın 3/d-lmaddesi ile TMO Genel Müdürlüğünce ha-

Ekim ayı 
Kasım ayı 
Aralık ayı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 154) 



- 41 -

zırlanan Detay Planın Vazife başlıklı bölümünde; TMO Genel Müdürlüğü Seferberlik ve Savaş ha
linde kullanılmak üzere, öncelikle Silahlı Kuvvetler ve Sivil tüketici halkın gıda maddesi ihtiyaç
larının tespiti, tedariki, stoklanması ve dağıtımı ile ilgili hizmetleri yerine getirmekle görevlendiril
mesine, ayrıca Ana Statüsünün 4 üncü ve 4/1 maddeleri ile de, hububat fiyatlarında istikrar sağla-
mak,bu ürünler piyasasında düzenleyici tedbirler almak ve bu ürünlerin her yıl belirlenecek fiyat
larla alım-satımını yapmak, gerekli stok tesisi ve muhafaza etmek suretiyle bu ürünler piyasasında 
istikrar sağlamakla görevlendirilmesine, ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlık Makamı'ndan alınan 
16.11.1994 tarihli Olur'da da olağanüstü hal savaş stok miktarının altına inilmemesini teminen ge
reken tedbirlerin alınması hususunda uyarılmasına rağmen, bu hususları dikkate almayarak stokla
rın yeni alım yapmadan satılması sonucu, TMO'ne Kanunen ve Ana Statüsünce verilen görevleri 
yerine getiremeyecek bir durum ortaya çıkmıştır. 

Bu durumun Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun 08.01.1996 tarih ve 06/00068 sayılı yazıları ile, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına intikal ettirilerek, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 
TMO'nin Kasım 1995 ayı itibariyle mevcut stoklarının, Seferberlik ve Savaş Hali için bulundurul
ması gereken stokları karşılamaması, hakkında düzenlenen İvedi Durum Raporunda değinilen hu
susların Bakanlık Teftiş Kurulunca incelettirilmesi talebedilmiştir. 

Konu Bakanlık Makamı'nın 17.01.1996 tarihli Olur'ları uyarınca Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı Müfettişlerince incelenmiş ve sonuçta 20.04.1996 tarih ve 1996/5-6-10 sayılı İnceleme Rapo
ru düzenlenmiştir. 

Söz konusu İnceleme Raporunda; Olağanüstü hal stoku olarak stoklanması, gereken (Silahlı 
Kuvvetler İhtiyacı 177.501 Ton, sivil tüketici Halk ihtiyacı 543 144 ton) toplam 720 645 ton buğ
dayın stoklarda muhafaza edilmemesi yanında, hububat piyasasının düzenleyici bir görev üstlenen 
TMO Genel Müdürlüğünün 1995 yılının ikinci yarısından itibaren mevcut stokları ile bu görevi ye
rine getirmesinin mümkün olmadığı, nitekim belirtilen nedenlerden dolayı 1995 yılının Aralık 
ayında 500 000 ton ithalat bağlantısının yapıldığı anlaşıldığından, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Plan 
ve Yıllık programlar çerçevesinde kuruluşun verimli olarak çalışmasını sağlayacak kararların alın
masında görevlerini yerine getirmeyen Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile ilgili Daire Başkan
ları hakkında 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 18 inci maddesi uyarınca, hakla
rında Türk Ceza Kanunu'nun 230 ncu maddesine göre işlem yapılmak üzere C. Savcılığına suç du
yurusunda bulunulmasının gerektiği önerilmiştir. 

Söz konusu İnceleme Raporu Bakanlık Makamı'nın 15.05.1996 tarihli Olur'lanna dayalı ola
rak, Teftiş Kurulu Başkanlığının 22.5.1996 tarih ve 1254 sayılı yazıları ile Ankara C. Başsavcılığı
na suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Konu ile ilgili olarak, Ankara C. Başsavcılığınca 22.8.1996 tarih ve Hazırlık 1996/42029 sa
yılı Takipsizlik Kararı verilmiştir. Bu karar üzerine Bakanlık Hukuk Müşavirliğince, Maliye Ba
kanlığı Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel MUdürülügü aracılığı ile 19.09.1996 tarih ve 3080 
sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle T.M.O. Genel Müdürlüğünün, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş 
Hali Kanununa göre bulundurması gereken olağanüstü hal stokları hususunda daha duyarlı ve dik
katli olması gerektiği, 

Netice ve kanaatine varılmıştır. 
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TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİNDE BULUNAN 7518 M1 ARSA VE 
ÜZERİNDE BULUNAN BİNALAR İLE KEMAL SÜTÇÜ'YE AİT APARTMANIN A BLO
ĞUNDAKİ DAİRE VE DÜKKANLARIN TRAMPA EDİLMESİ İLE İLGİLİ İNCELEME 

TMO Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve daha önce merkez atölyesi, bakım, dağı
tım ve depolama tesisi olarak kullanılan, Ankara İli, Merkez İlçesi Akköprü mahallesi sebze bah
çeleri semtinde imarın 172 pafta, 6355 ada, 17 nolu parselinde kayıtlı 75118 m2 arsa ve üzerinde 
bulunan binaların, lojman karşılığı satışının yapılması hususunda, 14.05.1987 tarihinde yapılan 
Olağan Daire Başkanları toplantısında Genel Müdür Ahmet Özgüneş tarafından talimat verilmiş
tir.. \ 

Bu talimat üzerine, söz konusu taşınmazların Türkiye'nin her köşesinde iş yerlerinin lojman 
ihtiyacını karşılamak üzere, asgari 90 m2 net alanlı, 3 oda,salon, mutfak, banyo, tuvalletten müte
şekkil, ısı camlı olmak üzere sosyal konut nitelikli yapılarla takası için Teknik İşler Dairesi Baş
kanlığınca hazırlanan ilan metninin TMO Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 9 üncü maddesi 
gereğince, Resmi Gazete ile Milliyet, Hürriyet, Güneş, Günaydın ve Tercüman Gazetelerinde 2 gün 
arka arkaya ilan edilmesini teminen Genel Müdürlük Makamından 10.03.1987 tarihinde Olur alın
mıştır. (EK-1-2) 

Söz konusu takas işlemlerini yürütmek üzere TMO İhale Yönetmeliğinin 4-2 maddesi uyarın
ca 1 Nolu İhale Komisyonu Makamın 10.03.1987 tarihli Olur'ları ile oluşturulmuştur. 

Takas işlemleri ile ilgili şartname hazırlanmış, şartnameye göre takasa konu olacak gayrimen-
kullerdeki dairelerin asgari 90 m2 net alanlı 3 oda, salon, banyo, tuvalet, mutfaktan müteşekkil, 
camlarının ısı camlı olması şart koşulmuştur.Ayrıca ihalenin yeri, tarihi, binanın ve arsanın mev
cut durumu, işin geçici teminatı, opsiyon süresi, taahhüt konusu, vergi resim ve harçlar, fiyat artı
rımı konularında tarafların uyacağı vecibeler belirtilmiştir. (EK-3-4) 

1 Nolu İhale. Komisyonun 17.4.1987 tarihli kararında, TMO Genel Müdürlüğünün 10.3.1987 
tarih ve 274 sayılı Olur'u gereği halen Atölye ve Mağaza Müdürlüğünün bulunduğu Akköprü te
sislerinin takası için, 18.3.1987 gün ve 19404 sayılı Resmi Gazetede, 18.3.1987 tarihli ise Gü-
neş.Günaydın, Hürriyet gazetelerinde ilan verilmiş olmasına rağmen 17.4.1987 tarihine kadar tek
lif veren firma çıkmadığı belirtilmiştir. 

Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlüğe yazılan durumu belitir 24.4.1987 tarih ve 
408 sayılı yazıda, Makamın 10.3.1987 gün ve 274 sayılı Oluru gereği, takası düşünülen gayrimen
kulun 17.4.1988 tarihinde yapılan ihalesine talip çıkmadığı belirtilerek, konu Makamın tensip ve 
tasviplerine sunulmuştur. Söz konusu yazının altına, Genel Müdür Ahmet Özgüneş tarafından "uy
gun firmalara bizzat yazarak ilgi yaratmaya çalışın" talimatı yazılmıştır. 

Bu talimat üzerine, 1.7.1987 tarih ve 1061 sayılı yazı ile Aktürk İnşaat, Emlak Kredi Bankası 
Genel Müdürlüğü, Tusso Mesa, Hakan Teknik Malzeme ve Kayalar İnşaat A^Ş. ne konu duyurul
muş ve 4.8.1987 günü saat 14.30'a kadar teklif verebilecekleri bildirilmiştir. Bu firmalardan Kaya
lar İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Aktürk Yapı Endüstri ve Ticaret 
A.Ş.lerinin teşekkür mektubu verdikleri, Tusso İnşaat Kollektif Şirketinin ise, Ankara-Emek 7561 
ada 9 parselde kayıtlı natamam gayrimenkullerinin evsafını belirterek 30 dairesini verebilecekleri
ni teslim için iki yıllık süre talebetmelerine karşılık, yapılan iş karşılığında ipoteğin fesh edilmesi
ni talebetmeleri ve gayrimenkullerin değerlerinin denk olmadığı şartname dışı teklifte bulundukla
rı belirtilerek firma teklifi kabul edilmemiştir. 
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Bu aşamada Kemal Sütçü adında bir şahıs 2.11.1987 tarihli dilekçe ile TMO Genel Müdürlü
ğüne müracaat ederek, Ankara-Bahçelievler 42-44 sokakta kain 2990 ada, 16 parsel sayılı arsa üze
rindeki mevcut Sütçüoğlu apartmanın maliki olduğunu, 

Apartmanın (A) blokunu teşkil eden 16 adet Dairenin tamamını, TMO Genel Müdürlüğünün 
sahibi olduğu, Ankara Sebze Bahçeleri Sokağındaki imarın 55 ada, 7 parsel sayılı arsalarıyla takas 
etmeyi düşündüğünü, teklif ettiği 16 daireye ilaveten imalathanesi ile birlikte pastane, terzi ve ka
setçi dükkanlarını devretmeyi taahhüt ettiğini bildirmiştir. (EK : 5) 

Bu müracaat üzerin TMO Genel Müdürlüğünce oluşturulan 3 kişilik heyet marifetiyle yaptırı
lan tesbit sonucunda düzenlenen 17.11.1987 tarihli durum tespit tutanağında; 

- Apartmanını bitişik nizamda iki bloktan müteşekkil 25 yıl önce zemin+2 kat olarak inşa edil
miş, takriben 10 yıl önce 2 kat daha ilave edildiğini, A blokta 16 daire, B blokta 8 daire zemin kat
ta ise dükkanların mevcut olduğunu, ayrıca B bloğun bodrumunda halen otomobil tamirhanesi ola
rak kullanılan garaj yerinin bulunduğunu, 

- Apartmanın iki sokağa cepheli, dış cephesinin renkli hazır sıva ile kaplı oluduğu, 

- A Blokta üç ayrı tipte daire mevcut olduğu, bina projesi temin edilemediğinden ve halen tüm 
daire ve dükkanlarda kiracı bulunduğundan her dairenin ayrı ayrı gezilemediği ve daire m: lerinin 
tesbit edilemediği, ancak 3 oda 1 salondan müteşekkil dairelerden 4 ünün net 120 m2 diğerlerinin 
ise net 100 m2 civarında olduğunun müşahede edildiği, 

- Gezilebilen 3 ayrı tipteki dairelerde salon ve oda duvarlarının kâğıt, yada plastik badanalı, 
salonların parke kaplı olduğu, ancak uzun yıllar kullanıldığından deforme olduğu, salon dışındaki 
tüm oda ve antrenin döşemelerinin dökme mozaik olduğu, 

- Mutfak ve banyo duvarlarının beyaz fayansla kaplı, mutfak dolaplarının ahşap üzeri yağlı 
boyalı ve eskimiş olduğu ve değiştirilmesinin gerektiği, 

- Banyolarda küvet mevcut olup, tavanlarda akıntılar bulunduğu, 

- Binanın merkezi sistem fuel-oil'le ısıtıldığı yakıt bedelinin daire büyüklüğüne göre 40-50 
bin TL civarında bulunduğu, 

- Binada su deposu ve sıcak su tesisatının bulunmadığı, her dairede havagazı şohbenin bulun
duğu, 

- Apartman giriş ve merdiven sahanlıkları tavan ve duvarlarını mermer kaplı, ancak hasarlı ol
duğu, ahşap merdiven küpeştelerinin eskimiş olduğu, 

- Dairelerin büyük çapta bakım ve onarımlarının yapılmasının gerektiği, belirtilmiştir.(EK : 6) 

TMO Genel Müdürülüğünce T.C. Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne yazılan 
10.12.1987 tarih ve 2154 sayılı yazıda; 

Kemal Sütçü'ye ait Ankara-Bahçelievler 42-44 sokakta kain 22990 ada 16 parselde kayıtlı ar
sa üzerindeki Sütçüoğlu Apartmanın, 

- A bloğundaki 16 adet daire ve müştemilatı, 

- A blok zemin katında imalathanesi ile birlikte halen pastahane olarak kullanılan dükkân, 

- A blok zemin katında halen kasetçi ve terzi olarak kullanılmakta oları birbirine bitişik iki 
dükkân, 
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- A blok bodrum katının, 

Ayrıca Genel Müdürlüğe ait, Ankara îli, Merkez İlçesi, Akköprü Mahallesindeki tapunun 172 
pafta, 6355 ada, 7 parselinde kayıtlı, 751 800. m2 lik arsa ve üzerindeki binalarla birlikte takasının 
düşünüldüğü, verilecek karara esas teşkil etmek üzere yukarıda belirtilen taşınmazların rayiç bedel
lerinin tesbit edilerek karşılaştırılmasının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle yapılacak 
masrafların karşılanması şartıyla, adı geçen taşınmazların rayiç bedellerinin tesbit edilmesi istenil
miştir. (EK: 7) 

Türkiye Emlak Kredi Bankası eksperlerince düzenlenen Takdiri Kıymet raporlarında; 
- Kemal Sütçü'ye ait gayrimenkulun Ankara-Çankaya Semti Bahçelievlcr Mahallesinde 42 ve 

44 sokak köşesinde eskiden kargir olarak inşa edilmiş bodrum zemin ve 4 normal katlı kaloriferli 
tamamı 16 daire 6 dükkanlı apartmanın eski olmasına rağmen bakımlı olduğu.bodrum katta kalo
rifer dairesi, zemin katta 6 dükkân, normal katlarda 16 daireden oluştuğu, halen kat irtifakının ku
rulmamış olduğu, binanın bir taraftan bitişik olduğu, yeri ve mevkiinin ticari saha içerisinde bulun
duğu, bütün mevcut dairelerin 3 oda salon ve müştemilatlı, zeminlerin parke ve marley kaplı oldu
ğu, A bloktaki halihazır vaziyette çalışır durumda olan, pastane, terzi ve kasetçi dükkânları ile nor
mal katlarda 16 dairenin tamamına tesbit tarihindeki alım satım rayiçlerine göre 700 000 000 TL 
kıymet taktir edildiği belirtilmiştir. 

Söz konusu Takdiri Kıymet Raporu 15.12.1987 tarihinde düzenlenmiş olmasına rağmen rapo
run arkasına 25.1.1988 tarihinde verilen meşruhatta pastahane, terzi ve kasetçi dükkânları ile Da
irelerin alanları belirtilerek ayrı ayrı fiatlandırılmış, Daire ve dükkân Katlandırmalarında, müşterek 
ve ortak yerlerinde nazara alınarak değerlendirildiği toplam yekunun 715 000 000 TL olduğu, kö
mürlük kalorifer dairesi ve garajın bu değerlendirmeye dahil olduğu belirtilmiştir. (EK :8) 

- TMO Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz ile ilgili olarak düzenlenen 15.12.1987 tarihli rapor
la, Ankara Altındağ İlçesi, Akköprü Mahallesi, sebze bahçeleri semtinde yer alan 7518 m2 lik bir 
alan üzerinde eskiden inşa edilmiş Toprak Mahsullerine ait muhtelif katlarda işyeri ve idari bina
lardan oluşan gayrimenkulun yeri ve mevkii olarak sanayi alanı içerisinde, etrafında büyük ve kü
çük çapta oto tamir ve bakım atölyelerinin bulunduğu, gayrimenkulun etrafında muntazam demir 
korkulukların bulunduğu, binaların ise oldukça eski, kullanılmayacak durumda olduğu, söz konu
su gayrimenkulun halihazır durumu itibariyle tespit tarihindeki piyasa alım-satım rayiçlerine göre 
1 100 000 000 TL kıymet tahmin ve takdir edildiği, bu değerin 902 160 000 TL'nın arsa, 
199 800 000 TL'nın ise binaların değeri olduğu belirtilmiştir. (EK : 9) 

Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca, Genel Müdür Ahmet Özgüneş'e verilen 29.12.1987 tarih
li bilgi notunda özetle; 

Takas işlemi ile ilgili olarak verilen ilanlara talip çıkmadığı, sadece Tusso İnşaat ve Ticaret 
Şirketince verilen teklifinde 1 nolu İhale Komisyonunca uygun bulunmadığı, 

Kemal Sütçü isimli şahsın 2.11.1987 tarihli dilekçesi ile Bahçelievler 42-44 üncü sokak köşe
sinde bulunan 2990 ada 16 parsel üzerindeki iki bloktan müteşekil Sütçüoğlu Apartmanın A blo
ğundaki 16 adet dairesi ile Akköprüdeki taşınmazı takas edebileceğini bildirdiği, 

Görevlendirilen teknik bir komisyonca binanın halihazır durumunun tetkik ettirildiği ve rapo
ra bağlanıldığı, 

Ankara-Akköprii mevkiindeki tesislerin bulunduğu arazinin takas edilmek istenildiğini öğren
diklerini takasa konu arazi ile halen inşaatın kaba bölümü bitmiş Maltepe Onur Sokak 12 numarada
ki 15 daire ve 4 dükkân, toplam 2450 m2 kullanım alanlı apartmanlarını takas etmeyi istediklerini, 
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Binaların, kaloriferli, ısı yalıtımlı, ısı camlı, asmolen ve çift sandvviç duvarlı, daire ve dükkân
lara ait depoların mevcut olduğu, tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda görüşmeye açık olduk
larını, arada ofis aleyhine bir fark doğduğu takdirde bu farkın firmalarınca defaten ödenebileceği
ni beyan etmişlerdir, (EK : 10) 

Bu teklif üzerine TMO Genel Müdürlüğünce T.C. Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne 
yazılan 16.1.1988 tarih ve 76 sayılı yazı ile, teklifte yer alan gayrimenkullerin kıymet taktirinin ya
pılarak sonucunun bildirilmesi istenilmiştir. (EK : 11) 

T. Emlak Kredi Bankasınca düzenlenen 15.1.1988 tarihli taktiri kıymet raporunda; 

Maltepe Onur Sokakta İnşaatı Karkas-kaloriferli olarak devam eden bodrum, zemin ve dört 
normal kattan oluşan ve tamamı 15 daire ve 4 dükkanlı apartmanın, her iki yönden ayrı nizamlı ye
ri ve mevkiinin iyi olduğu, dairelerden 14 adedinin 3 oda salon ve müştemilatı bir adedinin ise 4 
oda, salon ve müştemilattı, inşaat seviyesinin % 30 dolayında olduğu, tesbit tarihindeki normal pi
yasa alım satım rayiçlerine göre, inşaatın tamamlanması halinde, söz konusu apartmanın değerinin 
815 000 000 TL olduğu belirtilmiştir. 

Bu tesbiti takiben H. Sedat Severöz ve Kemal Ceylan TMO Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
na yazmış oldukları 20.1.1988 tarihli yazıda; 

Genel Müdürlükçe yaptırılan tesbitte binalarına 815 000 000 TL kıymet taktir edildiğini, ayrı
ca Genel Müdürlükçe binada bazı tadilatların yapılmasının istenildiğini, yapılacak tadilatlar ve ma
hal listesini ekte sunduklarını, maliyetinin de belirtildiğini, ekspertiz raporundaki değerin üzerine 
yapılacak ilaveler de eklenerek, arsaya takdir edilen değerden düşüldüğünde kalan bakiyenin uy
gun görülecek taksitlerle kuruma ödeneceğini, daha sonra ilave değişiklikler istenildiğinde ödene
cek farktan mahsup edilerek yapılabileceğini belirtmişlerdir. (EK : 12) " 

Kemal Sütçü'ye ait takasa konu edilen gayrimenkulle ilgili olarak, TMO Genel Müdürlüğün
ce oluşturulan Alt Komisyonca düzenlene raporda; 

Sütçüoğlu Apartmanın A bloğundaki toplam 16 daire 6 dükkân ve garajın kullanım alanının 2 
450 000 m2 olduğu, binanın projesi olmadığından bu değerin röleveyc göre hesaplandığını, 

Halen konut ve ticarethane olarak kullanılmakta olup, tahminen 25 yıl önce zemin+2 kat ola
rak inşa edildiği, takriben 10 yıl önce iki kat daha ilave edildiğini, 

Yapının dış cephesinin kaleterasit ve taraklı mozaikle kaplı olduğu, döşemelerin salonlarda 
parke diğer alanlarda mozaik pencereler dilz camlı, ahşap yağlı boyalı, iç duvarlar plastik badana 
ve kâğıt kaplı, mutfakta kısmi fayans, mutfak dolapları sunta üstü yağlı boya, kaloriferli B blokla 
müşterek kullanımlı, apartman girişi basamak ve merdivenlerin mermer kaplı olduğu, sıcak su de
posu ve hidrofor bulunmadığı, 

Kemal Sütçü'nün zemin katta mevcut dükkânlar yerine, TMO'nin isteği üzerine lokal yapma
yı, 16 dairede tadilat ve müstakil kalorifer kazanı yapmayı vadettiği, 

T. Emlak Bankasınca 16 daire ve üç dükkân için takdir edilen 700 000 000 TL sına ilaveten,16 
dairenin tadilatı için 43 261 491 TL restoran ve lokal tadilatı için 106 860 516 TL kazan dairesi 
için 9 114 800 TL bodrum kat tadilatı için 6 147 612 TL firmanın sonradan vermeyi taahhüt ettiği 
3 dükkân ve kapıcı dairesi için 115 440 000 TL garaj için makinen 25 000 000 TL ve daire metre
kare farklarından dolayı 85 600 000 TL ilavesiyle binanın toplam değerinin 1 091 014 419 TL ola
cağı belirtilmiştir. (EK : 13) 
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H. Sedat Severöz ve Kemal Ceylan'a ait Maltepe Onur Sokak 12 nolu apartmanla ilgili olarak 
düzenlenen tarihsiz alt komisyon raporunda; 

Söz konusu apartmanın 15 daire 4 dükkân 1 kapıcı dairesi ve bodrum olmak üzere toplam kul
lanım alanının 1908 00 m2 olduğu, 

Yapının döşemelerinin asmolen, dış cephesinin kaleterasit, dış duvarlarının izoleli çift sand-
wiç duvar, pencerelerin ısı camlı birinci sınıf cilalı çam doğrama, salonlar 1 inci sınıf parke, oda
lar marley, banyo mutfak döşemeleri seramik, mutfak dolapları çelik, çatı kiremit kaplı yarım giz
li izocamlı, bina girişi tabii mermer, merdivenler hazır basamak, merdiven sahanlıkları karo moza-
ik.merdiven duvarları 1.40 m tabii mermer üstü plastik badana, salon ve oda duvarları plastik ba
dana, banyo ve WC duvarları tavana kadar fayans, kalorifer kömürlü radyatörler aliminyum panel, 
su deposu 40 ton hidroforlu tesisat malzemelerinin ECA marka 1 inci sınıf olduğu, 

Firmanın zemin katta bulunan 2 daire 4 dükkânın yerine TMO'nin isteği üzerin lokal yapma
yı, 1 inci bodrumda 84 m2 lik 2 adet daire tadilatını yapacağını, beyan ettiği, bu sonuca göre T. Em
lak Kredi Bankasınca binaya taktir edilen bedelin 815 000 000 TL tadilat bedelleri 76 000 000 TL 
firmanın TMO ya ödemeyi taahhüt ettiği bedel 209 000 000 TL olmak üzere binanın toplam değe
rinin 1 100 000 000 TL olacağı belirtilmiştir. (EK : 14) 

TMO Genel Müdürlürüğü 1. Nolu İhale Komisyonunun 21.01.1988 tarihinde yapmış olduğu 
taplantı sonucunda düzenlenen tutanakta; 

TMO Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulanan tapunun 172 pafta, 6355 ada, 7 parselinde 
kayıtlı 7518 m2 arsa ve üzerindeki binaların sanayi tesisleri içerisinde bulunması nedeniyle^ 
TMO'ce başka bir amaçla kullanılmasının mümkün olmadığının anlaşılması sonucu takasına karar 
verilerek 6.10.1987 tarihli 1 nolu İhale Komisyonu kararı ile uygun görüldüğü bilahare Kemal Süt
çü isimli bir şahsın Bahçelievlerde 16 daire teklif ettiği, bilahare bu teklifine üç dükkân ve kalori
fer dairesini eklediği, 

Bu durumda gerek TMO gerekse Kemal Sütçü'ye ait taşınmazların kıymet taktirinin yaptırıl
ması için T. Emlak Kredi Bankasına müracaat edildiği anılan bankaca TMO arsası ve üzerindeki 
binalara 1 100 000 000 TL Kemal Sütçü'nün teklif ettiği daire ve dükkânlara ise 700 000 000 TL 
takdir edildiği, 

Tesbit edilen takdir sonucunda, Kemal Sütçü 7.1.1988 tarihli dilekçe ile teklifine ilave olarak 
zemin kattaki halen kırtasiyeci, muhasebeci, kıraathane olarak kullanılan dükkânlar ile kapıcı da
iresi ve tamirhane olarak kullanılmakta olan bodrum kattaki garajı vermeyi, bütün devir masraflarının 
TMO'ce karşılamak ve kurum arsası üzerindeki binaların TMO'ce yıkılarak arsadan uzaklaştırıl
ması kaydıyla taahhüt ettiği, 

Bu değerlendirmeler arasında M. Sedat Severöze ve Kemal Ceylan isimli şahıslar, Ankara-
Maltepe Onur sokak no l'de halen inşa halinde bulunan 15 daire ve 4 dükkândan oluşan toplam 
1908 m2 kullanım alanlı apartmanı, arada TMO aleyhine fark doğduğu taktirde defaten ödenmesi 
şartıyla kurum arsası ile takas etmeyi teklif ettiği, bunun üzerine bu binanın da kıymet bedel takti
rinin T. Emlak Kredi Bankasına yaptırıldığı, -

Yapılan kıymet taktiri sonucunda, bina sahipleri, binalarını daha lüks hale getirmek için tadi
latlar yapmayı, TMO isteği üzerine zemin katı komple lokal olarak tefriş etmeyi, yine de arada fark 
kaldığı taktirde bu farkı uygun görülecek taksitlerle ödemeyi ve binayı tadilat projesinin tasdikini 
müteakip 6 ay içerisinde teslim etmeyi teklif ettiklerini, 
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Her iki teklifin Teknik İşler Daire Başkanlığından kurulan alt komisyonca incelendiği, komis
yonlarınca da alt komisyon raporu ve teklif sahiplerinin tekliflerinin incelendiği, her iki tarafın tek
liflerinin incelendiği, her iki tarafın tekliflerinin bedel olarak TMO arsasının biçilen değere ulaştı
ğının görülmesi üzerine Komisyonlarınca yapılan mukayesede; 

- Her iki binanın zemin katlarının lokale dönüştürülmesi halinde Bahçelievler'deki binada 
430 m2 Maltepe'deki binada ise 300 m2 lik lokale sahip olunacağı, dolayısıyla binaların oturma 
alanlarının farklı olduğu, 

- Bahçelievler'deki binada 1 inci kattan itibaren 16 daireye Maltepe'deki binada ise zemin 
kattaki dairelerin lokale dönüştürülmesi halinde birinci kattan itibaren 12 daireye ve 1 inci bodrum-. 
da da 2 daireye sahip olunacağı, 

- Lokal ve lojman tefriş ve tadilatlarında farklılık arz eden malzeme cinslerinden dolayı iki fir
ma arasında fiyat farkı olduğu, 

- Bahçelievler'deki binanın 2 sokağa cepheli ve etrafının açık olduğu, Maltepe'deki binanın 
ise arka ve yan cephelerinin binalarla kapalı olduğu, 

- Bahçelievler'deki binada kapalı garaj olması,buna mukabil Maltepe'deki binada park soru
nu doğabileceği, 

- Bahçelievler'deki binanın eski bir yapı olduğu, ancak dış cephe ve çatısının bir yıl önce ona
rılmış olduğu, bina içerisindeki gerekli tadilat ve onarımların mal sahibince yapılmasıyla binanın 
yenileneceği, ayrıca su deposu ile yeni kalorifer kazanı konularak restorasyonunun yapılacağı, 
Maltepe'deki binanın ise en son imar mevzuatına göre izoleli çift duvarlı ısı camlı, kömür kalori
ferli her daireye ait 2 nci bodrumda depo olarak kullanılabilecek ilave odalı asmolen döşemeli, hid-
roforlu yeni bina olması, 

- Bahçelievler'deki binada daireye ve dükkânlarda kiracıların bulunması, kiracılardan bir kıs
mının 2 yıla varabilecek bir sürede kiralık yerleri boşaltmayacakları, buna mukabil Maltepe'deki 
binanın imar tadilatını müteakip 6 ay içerisinde bitirileceği, 

. - Bahçelievler'deki bina bedelinin daire, restoran ve bodrum tadilatları kazan dairesi ilave 
olarak verilen hacimler ve metraj farkı bedeli ile toplam 1 091 014 000 TL olduğu, 

- Maltepe'deki bina bedelinin ise, bina takdir bedeli, tadilat bedeli ve firmanın nakit olarak 
TMO'ya ödeyeceği bedel farkı ile birlikte 1 100 000 000 TL olduğu, Maltepe'deki bina sahibinin 
nakit olarak ödeyeceği 209 000 000 TL'lik farkın TMO'nin bu amaçla kullanılmasının mümkün 
olamayacağı ancak gelir olarak hesaplara geçeceği, 

Maltepe'deki bina sahibinin önerdiği tadilatlarla TMO'ca istenilecek değişiklikleri, nakit ola
rak ödeyeceği farktan düşmek kaydıyla yapmayı teklif ettiği, 

Belirtilen bu hususların komisyonca tartışılması sonucunda Kemal Sütçü'nün vekili ile de gö
rüşülerek, alt komisyon raporunda belirtilen tadilat ve ilave işleri TMO taşınmazına T. Emlak Kre
di Bankasınca taktir edilen 1 100 000 000 TL bedel içerisinde teminat vererek yapmayı kabul etti
ği, ayrıca daha önce kabul etmediği alım, satım vergisi masrafları ile Akköprü'deki binaların yıkı
mını kabul etmesi, bunun yanısıra Bahçelievler'deki binada kiracıların oturduğu bir kısmının da
ireleri iki yıllık bir sürede tahliye etmelerinin söz konusu olmasına rağmen, Maltepe'deki bitmemiş 
binaya kıyasla daha kullanışlı olması, daha geniş bir alandan istifade imkânını vermesi, ayrıca da
ha çok dairenin teklif edilmiş ve restorasyonla yenileneceği hususları da dikkate alınarak, 
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TMO'nun yararına olacağı tesbit olunan bu binanın takasının, KDV ve sözleşme giderleri TMO'ya, 
alım satım vergilerinin ise taraflara ait olması ve binaların bedeli haricindeki ilave yapılacak işler 
için teminatının alınması kaydıyla komisyonlarınca uygun görüldüğü belirtilmiştir. (EK : 15) 

1 Nolu ihale komisyonunun bu kararı Teknik İşler Dairesi Başkanlığının 22.01.1988 tarih ve 
110 sayılı yazıları ekinde makama sunularak, Kemal Sütçü'ye ait taşınmazın takası ve bu konuda 
Sözleşme akdedilmek üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınması için yazılarının Yönetim Kurulu
na havale edilmesi teklif edilmiş ve uygun görülmüştür. (EK :16) 

TMO Yönetim Kurulunun 3 üncü Olağan toplantısında Teknik İşler Dairesi Başkanlığının 
22.1.1988 tarih ve 110 sayılı yazısı ve eki 1 nolu İhale komisyonu kararı incelenerek, TMO taşın
mazına, T. Emlak Kredi Bankasınca takdir edilen 1 100 000 000 TL bedel üzerinden, Kemal Süt
çü tarafından teklif olunan 16 daire, dükkânlar, kapıcı dairesi, garaj ve alt komisyon raporunda 
belirtilen işler de dahil olarak takasına ve bu konuda sözleşme akdetmek üzere Genel Müdürlüğün 
yetkili kılınmasına oybirliği ile karâr verilmiştir. (EK : 17) 

TMO Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Ahmet Özgüneş ve Genel Müdür Yardımcısı Na
dir Karakaş ile Kemal Sütçü arasında Ankara Akköprü mahallesi 172 pafta, 6355 ada ve 17 parsel
de kayıtlı 7518 m2 TMO arsası üzerindeki atölye ve mağaza binaları ile birlikte, Bahçelievler 42/44 
sokakta bulunan Sütçüoğlu apartmanının A bloğundaki, 16 daire, 6 dükkân, kapıcı dairesi ve ga
rajdan müteşekkil gayrimenkulun trampa edilmesi ve ilave taahhütlerin yapılması konusunda 
4.2.1988 tarihinde sözleşme akdedilmiştir. (EK : 18) 

TMO Genel Müdürlüğünce Kemal Sütçü'ye yazılan 9.2.1988 tarih ve 279 sayılı yazıda her iki 
taşınmazın trampası ile ilgili sözleşmenin gönderildiğinden bahisle, trampa ile ilgili gerekli çalış
maların yapılması istenilmiştir. (EK : 19) 

Kamu ile ilgili olarak çeşitli Makamlara yapılan şikayetler sonucunda Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığınca görevlendirilen Müfettişlerce yapılan inceleme sonucunda; 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Bakanlar Kurulunun 10.10.1983 tarih ve 133 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtildiği gibi, tüzel kişiliğe sahip, fa
aliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olduğu, 

14 Ekim 1986 tarih ve 86/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararında "Madde: 18- İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların bağlı ortaklıklarının 1987 yılı içerisinde arazi 
ve bina alımları ile on yıldan fazla süreli kiralama taleplerinde Devlet Planlama Teşkilatı'nın uy
gun görüşü alınır." 

Yine aynı şekilde Bakanlar Kumlu Kararının 18 Şubat 1988 tarih ve 88/12616 sayılı kararın
da "Madde: 19- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1988 yılı içinde arazi ve bina 
alımları ile on yıldan fazla süreli kiralama taleplerinde Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü 
alınır." Hükümlerinin yer aldığı, (EK : 20) 

Belirtilen bu hükümlere rağmen, TMO Genel Müdürülüğünce DPT Müsteşarlığından uygun 
görüş alınmadan takas işlemlerinin yürütüldüğü, ancak konu ile ilgili şikâyet vukubulduktan sonra 
24.6.1988 tarih ve 208 sayılı yazı ile DPT Müsteşarlığınca bilgi verildiği anlaşılmıştır. (EK :21) 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararlarının amacı, uygulamada.tutarlılığın sağlanılması, hedef 
alınan ekonomik politikalara plan ve program, disiplin içerisinde ulaşabilmesi ve kaynakların kont
rollü bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bütçe kaynaklarının sarfında ortaya konulan bu dar 
boğazı aşabilmek için TMO yetkililerince trampa yöntemi bir çıkış yolu olarak kullanılmış olup, 
trampaya konu olan gayrimenkullerin denklik akçesi sağlıklı bir şekilde sağlanılmamıştır. 
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Aynca Genel Müdürün kadro tanımlamasında en başta gelen görevinin, TMO'sini kanun, tü
zük, yönetmelik yükümleri ile yönetim kurulu kararlan doğrultusunda yönetmek olmasına rağmen, 
söz konusu trampa olayında Bakanlar Kurulu Kararnamelerinde öngörülen kurallara uyulmadığı, 
DPT Müsteşarlığından uygun görüş alınmadan kaynak kullanımına gidildiği ve trampa yöntemiy
le bina alım satımında bulunulduğu, ayrıca trampa işlemine girmeden önce konunun yönetim ku
ruluna götürülerek yetki alınmadığı, ancak benzer bir tasarruf da, Îstanbul-Kuruçeşme'de TMO' 
nun mülkiyetinde bulunan 9656.20 m2 arsanın takası konusunda, işlemlere başlanılmadan önce 
Yönetim Kurulundan yetki alınmasına rağmen, Kemal Sütçü ile yapılan takas işleminde konunun 
önceden Yönetim Kuruluna götürülerek yetki alınmaması dikkat çekici bulunmuştur. 

Bu nedenlerle söz konusu takas işlemlerinde görevlerini gereği gibi yapmayan TMO Genel 
Müdürü Ahmet Özgüneş ve Genel Müdür Yardımcısı Nadir Karakaş haklarında suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 

Ayrıca takasa konu gayrimenkullerin rayiç bedellerinin gerçekçi olarak tesbit edilmediği iddi
aları karşısında, her iki gayrimenkulun 10.12.1987 tarihi itibariyle Bilirkişi marifetiyle tesbiti yap
tırılmış olup, Bilirkişi olarak görevlendirilen ilçe taktir komisyonlarınca düzenlenen raporlarda; 

-Kemal Sütçü'ye ait gayrimenkulle ilgili olarak; 

Arsa yüzölçümünün 842 m2, binanın toplam yapı alanının 2822 m2, bodrum kat yapı alanının 
440^80 m2, zemin kat yapı alanının 440.80 m2 normal katlar yapı alanının 1940.40 m2 olduğu, 

Binanın arsasının Bahçelievler 42 nci sokak ile 44 üncü sokağın kesiştiği köşe arsa olup, Bah-
çelievler alışveriş merkezine yaya olarak gidilip gelinecek yerde olduğu, çevrede boş arsa bulun
madığı, 

Binanın 6 dükkân, 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal katlı olmak üzere, karkas olarak inşa edildi
ği, lüks 1 inci ve 2 nci sınıf karışımı inşaat türünde olduğu, çatısının marsilya tipi kiremitle örtülü, 
giriş cephesi taraklı serpme sıva, diğer cepheleri kajeterasit, 12ci sokak cephesi zemin kat tavan hi
zasına kadar traverten kaplı olduğu, merdiven basamakları, merdiven sahanlıkların, daire giriş ant-
resiyle duvarlarının renkli mermer kaplı olduğu, belirtilerek, binanın katlar itibariyle, ünitelerin ay
rı ayrı tanımları yapılarak, 

Binanın bulunduğu arsanın metrekare fiyatının 400 000 TL, inşaat m2 maliyetinin 1987 yılı ba
şından bu yana 12 aylık (10.12.1987) süre içerisinde gerek devletçe üretilen ve gerekse diğer inşa
at ve tesisat malzemelerindeki piyasa artış nedenleri, yıpranma payı, satış kârı, kalorifer farkı da 
dikkate alınarak bina m2 fiyatının 192 000 TL olarak kabul edildiği, 

Binanın yaşına göre yıpranma payının % 20 olarak kabul edildiği, bu kriterlere göre, arsa be
delinin 376 800 000 TL, bina bedelinin ise 541 824 000 TL olmak üzere toplam bina rayiç bede
linin 918 624 000 TL olduğu belirtilmiştir. (EK : 22) 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkulle ilgili olarak; 

Yerinde yapılan tesbitlerde, Müfettişliğe ibraz edilen projelerde görülen binaların tamamının 
yıkılmış olduğu, ancak üç adet giriş kapısı ile bunlardan ikisinde danışma binalarının mevcut oldu
ğu, bu binaların kullanım alanının toplam 81.18 m2 ve yaklaşık 15 yıllık olduğunun tesbit edildiği, 

Arsanın çevresinde beton harçtan duvarın mevcut olduğu, bunun toplam miktarının 335.42 m: 

olduğu, arsa üzerinde muhtelif ağaçların bulunduğu, TMO Genel Müdürlüğüne ait arsanın İstanbul. 
caddesi ile arasında bir parsel bulunması, inşaat alanının büyük olması, iki yanının yola cepheli ol
masının, arsanın değerini yükselttiği bu nedenlerle m2 sinin 175 000 TL olarak takdir edildiği, 
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Yıkılmış olan binalar Hariç, 1 inci ve 2 nci girişlerin yıpranma payı düşüldükten sonra değeri
nin 6 900 300 TL beton harçlı taş duvarın (malzeme+işçilik+nakliyc) değerinin 6 708 400 TL ol
duğu, duvar temeline ait (beton+demir+kalıp) değerinin ise 3 645 000 TL, bina girişleri ve çevre 
duvar bedelinin 25 567 600 TL, arsa üzerinde bulunan ağaçların bedellerinin 255 000 TL, arsa be
delinin 1 315 650 000 TL olmak üzere söz konusu gayrimenkulun toplam değerinin 1 341 472 600 
TL olduğu tespit olunmuştur. (EK : 23) 

Ancak budeğerin içerisinde yıkılan binaların değerinin bulunmadığı, bu binaların projelerinin 
de bulunmaması nedeniyle, proje üzerinden bir maliyet tespitinin de mümkün olmadığı, bu neden
le T. Emlak Bankası eksperlerinin tespiti arasında halen yıkılmamış olan ye değer tespiti yapılan, 
199 800 000 TL den Bilirkişi tcsbiti sırasında yıkılmayan iki giriş kulübesinin değeri, 6 900 300 
TL çıkarıldığında, kalan 192 899 700 TL nın bina bedeli olarak alınarak farka ilave edilmesi halin
de, toplam değerin 1 534 372 300 TL olduğu, iki değer arasındaki farkın 615 748 300 TL olduğu, 

Bu farktan Kemal Sütçü tarafından yapılması taahhüt edilen tadilat ve ilaveler bedeli 165 414 
419 TL düşüldüğünde aradaki farkın 450 333 881 TL olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu durum karşısında söz konusu farkın imalat ve ilave olarak veya nakten Kemal Sütçü tara
fından denkleştirilmesinin sağlanılması, bu mümkün olmadığı taktirde söz konusu 450 333 881 TL 
farkın İhale Komisyonu Başkan ve Üyeleri Nadir Karakaş, Arif Öztürk, Metin Aruoma, Necdet To-
ker, Fatma Alankuş ve Lütfü Göbüş'ten tahsilinin gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu raporun Bakanlık Makamı onayından geçirilerek gereği yapılmak üzere Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına ve TMO Genel Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine; Ankara Cumhuri
yet Başsavcılığınca düzenlenen 15,10.1990 tarih ve Hazırlık 1990/54970 İddianame ile Genel Mü
dür Ahmet Özgüneş ve Genel Müdür Yardımcısı Nadir Karakaş hakkında Ankara 11 inci Asliye 
Ceza Mahkemesinde dava açmıştır. Diğer sorumlular, Arif Öztürk, Lütfü Göbüş, Mehmet Metin 
Aruoma, Ahmet Nejat Toker ve Fatma Alankuş hakkında 15.10.1990 tarihinde takipsizlik kararı 
vermiştir. (EK: 24-25) 

Ankara 11 inci Asliye Ceza Mahkemesinde Ahmet Özgüneş ve Nadir Karakaş hakkında açı
lan dava, anılan Mahkemenin 05.12.1991 tarih ve 1990/505 Esas, 1991/922 nolu kararıyla beraat-
le neticelenmiş, temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 4 üncü Ceza Dairesinin 3.12.1992 tarih, 
1992/6052 Esas ve 1992/7560 sayılı ilamı ile kesinleşmiştir. (EK : 26) 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Arif Öztürk ve arkadaşları hakkında verilen takipsizlik 
kararı Hazine Avukatlığınca itiraz edilmesi üzerine konu Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesince ince
lenmiş takipsizlik kararındaki gerekçe haklı bulunarak anılan Mahkemenin 3.12.1990 tarih ve Mü
teferrik 1990/574 sayılı kararıyla itiraz reddedilmiştir. (EK : 27) 

Diğer taraftan 10/4 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığınca Ankara Cum
huriyet Başsavcılığına iletilen Müşavir Avukat Demet Gökharman ve A. Attila Gürcan tarafından dü
zenlenen 12.05.1993 tarihli Fezleke ve 12.05.1993 tarihli İnceleme Raporu üzerine Yusuf Demirci ve 
18 arkadaşı hakkında zimmet ve zimmetin vukuuna sebebiyet, suçları merciine bildirmeme, evrakta 
sahtecilik iddialarından ötürü Ahmet Özgüneş ayrılmak suretiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
na 19.10.1993 tarih ve 1993/56630 Hz. sayılı tezkere ile Ahmet Özgüneş yönünden Ankara 11 inci 
Asliye Ceza Mahkemesinde görülüp kesinleşen görevi kötüye kullanma suçuna ait heyet kararıyla il
gili olarak Davanın Mahkemenin iadesi yoluyla yeniden görülmesine karar verilmesi talebedilmiştir. 
Söz konusu talep Ankara Hinci Asliye Ceza Mahkemesinin 3.11.1993 tarih ve 1993/116 kararıyla 
Meclis Araştırma Komisyonunun yetkisini aştığı gerekçesiyle red edilmiştir. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına sözkonusu karara 06.11.1993 tarihinde itiraz edilmişse de Ankara 3 üncü Ağır Ceza 
Mahkemesinin 10.11.1993 tarih ve 1993/165 sayılı kararıyla itiraz reddedilmiştir. 
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Bu karara karşı T.B.M.M.10/4 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı İrfan De-
miralp tarafından 15.11.1993 tarihinde Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulunul
muştur. İtiraz, Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinin 26.11.1993 tarih ve Mut: 1993/525 sayılı kara
rında itirazda bulunanın yetkisizliği yönünden itirazı reddetmiştir. Bunun üzerine, 10/4 Esas Nu
maralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı tarafından 26.04.1994 sayılı yazı ile durum Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına bildirilerek gereği talebedilmiştir. 

Ayrıca Bakanlık Müfettişlerince düzenlenen rapor gereğince TMO Genel Müdürlüğünce söz 
konusu takas olayından doğan 402 840 831 TL kurum zararının öncelikle Kemal Sütçü'den tahsi-. 
li için Ankara Asliye T inci Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. Anılan Mahkemenin 
18.02.1992 tarih ve Esas 1991/751 ve 1992/674 sayılı kararı ile Borçlar Kanununun 21 inci mad
desindeki zamanaşımı gerekçe gösterilerek dava reddedilmiş ve sözkonusu mahkeme kararı Yargı
tay 4 üncü Hukuk Dairesinin 03.12.1992 tarih ve 1992/7560 sayılı ilamı ile onanmıştır. 

Bunun üzerine TMO Genel Müdürlüğünce 402 840 831 TL Kurum zararının müsebbipleri, 
Kurum görevlilerinden tahsili için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tekrar dava açılmış
tır. Söz konusu davada anılan Mahkemenin 16.06.1992 tarih ve 1992/372 sayılı kararı yine Borç
lar Kanununun 21 inci maddesindeki 1 yıllık zamanaşımı ileri sürülerek reddedilmiştir. 

Yapılan itiraz üzerine Yargıtay 4 üncü Hukuk Dairesince verilen 29.3.1994 tarih ve 1994/910 
sayılı kararda; bir tüzelkişi olan davacının (TMO Genel Müdürlüğü) dava açabilmesi için davaya 
yetkili makamın zararı ve sorumluluğu öğrendiği tarihin esas alınmasının gerektiği gerekçesiyle 
mahkeme kararının bozulmasına oybirliği ile karar verilmiş olup yargılama devam etmektedir. 

MERSİN BAKLİYAT DEPOSU İLE İLGİLİ İNCELEME 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.01.1992 tarih ve 153 sayılı kararı ile kurulan 10/4 Esas 
Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili İrfan Demiralp tarafından 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 11.04.1994 tarih ve 4950 sa
yılı yazıların "Netice" bölümünde özetle; 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ihalesiz ve götürü usulde daha önce aktedilen 4.2.1987 ta
rihli sözleşme kapsamında gösterilerek İdil İnşaat A.Ş.'ne verilen Antalya ve Bandırma yem ham
madde depoları ile Mersin Bakliyat depolan ihalesinde Yasa, Sözleşme, İhale Şartnamesi ve ekle
ri gereği İdil İnşaat tarafından ödenmesi gereken işlem tarihi itibariyle 46 540 913 542 TL gümrük 
vergisi, ithal resimleri, fonlar, diğer harçlar ve masrafların müzekkere metni ve Yönetim Kurulu 
Kararı gözönünde sahtecilik yapılarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ödettirildiği, 
usulsüz ve kanunsuz bu ödettirme için, gerek tarih, gerek içeriği itibariyle bu işle alakası olmayan 
90/1 tebliğin İdil İnşaata menfaat temin edilmek üzere kullanıldığı, bu konuda anılan firmanın hiç
bir şekilde müracaat yapmadığı gibi hak elde etmediği, müzekkere metni ve Yönetim Kurulu Ka
rarında bu tebliğ ismindeki 90 ifadesinin yanıltıcı görüntüsü kullanılarak gerekçe gösterildiği ve 
firmaya haksız menfaat sağlandığı ve sağlattırıldığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
kullanılarak firma lehine TMO ve Hazine aleyhine %40 yatırım indirimi, %100 gümrük muafiyeti 
ve % 10 Kaynak Kullanma Destekleme Kredisi sağlandığı iddia edilmiştir. 

Anılan Komisyon Başkanlığınca konunun incelenmesi için uzman olarak görevlendirildiği an- • 
laşılan A. Attila Gürcan, Elk. Müh. Avukat ve Demet Gökharman, Müşavir Avukat unvanları be
lirtilmek suretiyle imzalanan 1.2.1994 tarihli İnceleme Raporunun "Netice" bölümünde özetle; 
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Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Yönetim Kurulunun değişik tarihli kararları ile Antalya'da 
30 000 ton, Bandırma'da 30 000 ton olmak üzere toplam 60 000 tonluk yem hammadde depoları 
ile Mersin'de 30 000 tonluk bakliyat deposu yapım işlerinin ihalesiz olarak İdil İnşaat ve Ticaret 
A.Ş. ne verildiği, 1.2.1980 tarihinde TMO Genci Müdürlüğü ile İdil A.Ş. yetkililerinin imzaladık
ları ek protokolle, İdil A.Ş. nin yapımını yüklendiği ve tamamlamakta olduğu yarı mekanik yatay 
depolara ait yürürlükte olan 4.2.1987 tarihli sözleşmenin esaslarına, uygulanmakta olan sözleşme 
fiyatlarına ve sözleşme eklerine (28.9.1988 tarihli protokol içeriğine) uygun olarak söz konusu edi
len yem hammadde ve bakliyat depolarını yapmayı kabul ve taahhüt ettikleri, Genel Müdürlüğün 
11.4.1990 tarih 0068 22 83 1/344 sayılı müzekkere metni ve Yönetim Kurulunun 16.3.1990 gün 
10/213-41 sayılı karan ile 1.2.1990 tarihli ek protokolün 2 nci maddesini değiştirip, ilave 5 inci 
maddeyi getiren ek protolle sözleşmenin amaçları ye sözleşmeye göre yürütülecek hizmetler için 
kullanılacak, makine ve teçhizatın, fiili ithalatı sırasında tahakkuk edecek tüm gümrük ve ithal re
simleri, fonlar ve diğer harçların TMO tarafından ödenmesinin kararlaştırıldığı, 4.2.1987 tarihli 
sözleşmenin mütenmim cüzü ve 5478 yevmiye no ile tastiklenen "Soru-Cevap"-ın 22 nci ve 23 ün
cü cevaplan ile sözleşmenin 12.2 ve 74 maddelerinden de açıkça görüleceği gibi; kullanılacak ma
kine parkı, malzeme ve teçhizata ilişkin Gümrük ve İthal Resimleri ve Diğer Harçlar'in teklif fiya
tına dahil olduğu, TMO'nun şirketin ödemesi gereken masraf ile gümrük vergi, harç ve fonların yü
kümlülüğünü üstlendiği, bu kararın DPT'nin 90/1 tebliğine göre "İhracatı Teşvik Belgesi" verilme
mesi nedeniyle alındığı, gerekçe gösterilen 4.11.1989 gün ve 20332 sayılı Resmi Gazetede yayın
lanan Devlet Planlama Teşkilatı tebliğinin Antalya ve Bandırma Yem Ham Madde depoları ve 
Mersin Depoları yapım işine etkilerinin, gerek TMO yetkililerince ve gerekse İdil A.Ş. tarafından 
bilindiği, ayrıca, Dünya Bankası Kredisi ile finanse edilmemesi ve Uluslararası İhale alınmaması 
sebebiyle İdil A.Ş.nin böyle bir teşvikten yararlanmasının söz konusu dahi edilemeyeceğinin açık
ça görüldüğü ve bilindiği, Yönetim Kurulu Kararı, müzekkere metni ve 1.2.1990 tarihli sözleşme
nin 2 nci maddesini değiştiren ve 5 inci maddeyi ekleyen Ek protokolün hukuka aykırı olduğu, ge
rek götürü usul mantığı ve gerekse 4.2.1987 tarihli sözleşmenin 7.2 maddesi ve 1.2.1990 tarihli ek 
protokolün 1 inci maddesi beraberce değerlendirildiğinde; teklif sahibi (İdil A.Ş.) ile işverenin 
(TMO) veya Mühendis'in (Ünitek) herhangi bir yetkilisi, temsilcisi veya hizmetlisi arasında, söz
leşmenin imzalanmasından önce veya sonra, hiç bir sözlü anlaşma ya da görüşme, sözleşmede ye-
ralan şartlar ve yükümlüklerden herhangi birisini etkileyemeyeceği veya değiştiremeyeceği, bu tür 
hukuka aykırı tasarruflardan başka.sözleşmenin amir olan 11 inci ve 12 nci maddeleri gereği; İdil 
İnşaat ve Tic. A.Ş. "Teklifini etkileyebilecek ya da değiştirebilecek riskleri, ihtimalleri ve bütün di
ğer koşullar hakkında tüm gerekli bilgiyi elde ettiğini, teklif vermeden önce işler ve götürü teklif 
fiyatı bakımından teklifinin doğruluğunu ve yeterli olduğunu" kabul ettiği, bu kararlar ve ek pro
tokol gereği Toprak Mahsulleri Ofisinin, yaklaşık olarak 1 136 085 369 TL tutarındaki masrafları 
ödediği ve gümrük muafiyeti olarak 45 414 908 173 TL tutarındaki gümrük ve ithal resimleri, fon
lar ve diğer harçlarını ödenmesine mani olduğu, diğer ifade ile sözleşme hükümlerine aykırı Dev
letin zararına, İdil İnşaat ye Ticaret A.Ş.'ne büyük menfaat sağlandığı iddia edilmiştir. 

4.2.1987 tarihli sözleşmenin eki "Soru-Cevap" bölümündeki 22 nci cevap olarak; "Ödemele
rin garantisi imzalanacak sözleşmedir.Akreditif açılmayacaktır." 23 üncü cevap olarak da; "Güm
rük harçları müteahhide aittir ve tekliflere dahil edilecektir.Ancak gümrük harçları için yabancı pa
ra ödenmesi söz konusu değildir." ifadeleri yer almıştır. 

İdil A.Ş. ile 4.2.1987 tarihinde yapılan sözleşmenin; 
7.2 maddesinde; "Teklif sahibi, ihale evrakında yeralan bütün talimatı, koşulları, formları, hü

kümleri, şartname ve çizimleri dikkatle incelemekle yükümlüdür. İhale evrakında yeralan bilgiler-
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le yetinmemek ve sözleşme uyarınca yapılacak işin niteliğinde ve işin ortamını oluşturan koşulla
ra dair tam bir bilgi edinmiş ve bu bakımlardan kendini tatmin etmiş olmak, tüm teklif sahiplerin
ce yerine getirilmesi gerekli bir yükümlülüktür. Bu nedenle, teklif sahipleri, genel olarak sözleşme
nin herhangi bir yönünü etkileyebilecek konularda özellikle mali konularda müteahhidin sözleşme 
kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin gerekli bilgileri toplamalıdır..." 

11 inci maddesinde (ikinci paragraf); "Müteahhidin aynı zamanda teklifini vermeden önce ik
limsel koşullar, işlerin bitirilmesi için gerekli çalışma ve malzemelerin miktarı ve niteliği, iş saha
sına ulaşım yollan, ihtiyaç duyabilecek yerleşme şartlan gibi konularla ilgili bilgileri biçim ve özel
lik açısından incelendiği ve genel olarak teklifini etkileyebilecek ya da değiştirilebilecek riskler ih
timaller ve diğer koşullar hakkında tüm gerekli bilgiyi elde ettiği kabul edilecektir." 

12 nci maddesinde; "Müteahhidin teklif vermeden önce işler ve götürü teklif fiyatı bakımın
dan teklifin doğruluğu've yeterli olduğu konusunda tatmin olduğu kabul edilecektir ki bunlar söz
leşmede başka şekilde belirtilmedikçe sözleşme kapsamındaki bütün yükümlülüklerin ve uygun 
projelendirme ve işleri yürütülmesi ve bakım gerekli bütün koşulları içerecektir." 

c/12.1 maddesinde; "Teklifin fiyatı, işleri tümünü kapsayacak ve tek kalem halinde toplam gö
türü Anahtar Teslimi Sözleşmeye göre verilecektir." 

c/12.2 maddesinde; " Sözleşmeye göre veya başka bir neden ile müteahhit tarafından ödenme
si gereken bütün harç, vergi ve diğer rüsum, teklif sahibi tarafından verilen teklifin toplam fiyat ve 
miktarına dahil edilecek ve işveren tarafından tekliflerin değerlendirilme ve karşılaştırılması bun
lara göre yapılacaktır." 

56-1.a maddesinde; "İşverenle müteahhit arasında mutabakata varılmış şekliyle sözleşmenin 
kapsamının genişletilmesi ya da daratılması," 

74 üncü maddesinde; "teklif verme, sözleşme ve işlerin yapılmasına ilişkin bütün vergiler, üc 
retler, masraflar ve tüm harçlar müteahhit tarafından ödenecektir. Müteahhit sözleşmenin amaçla
rı ve sözleşmeye göre yürütülecek hizmetler için kullanılacak makine parkı, malzeme ve teçhizata 
ilişkin olarak, Türkiye'de, tekliflerin son veriliş tarihinden 28 gün öncesine kadar geçerli kanun ve 
yönetmeliklere göre konmuş, tüm-gümrük ve ithal resimlerini ve diğer harçları teklif fiyatına dahil 
edecektir." 

Hükümleri yer almış bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün 13.12.1989 gün 0068/22.80/1161 sayılı müzekkeresi ve Yönetim Kurulu
nun 28.12.1989 gün 47/721-13 sayılı kararında özetle; yem hammaddelerinin depolanması amacıy
la acilen ihtiyaç duyulan ve dizayn itibariyle inşaatı İdil İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından bitirilmek 
üzere olan yatay depolara benzer depoların, mevcut projelerin revizyonu ile süratle ikmalini sağla
mak bakımından gerek bu işe uygun yeterli miktarda ekipmanlar ile bu tür depo inşaatında ve elekt-
romekanik imalat montajında çok ciddî tecrübe sahibi olmuş kalifiye ekiplerinin bulunması, gerek
se yarı mekanik yatay depolar işinin yabancı firmalara açık olarak 20'den fazla firmadan teklif al
mak suretiyle ciddî bir rekabet sonucunda en düşük fiyata ihale edilmiş olması hususları dikkate 
alınarak, İdil A.Ş. ile aktedilen sözleşmenin 56-a maddesinde yer alan "İşverenle müteahhit arasın
da mutabakat sağlanması şartıyla sözleşmenin kapsamı genişletilebilmekte veya daraltabilmekte
dir." şeklindeki hükme istinaden, Mersin'de 30 000 ton, Bandırma'da 30 000 ton olmak üzere top
lam 60 OOOtonluk yeni yatay depo inşaatlarının yeniden ihale edilmesi yerine, zaman kalite ve ma
liyet konusunda fayda sağlanması açısından işin tümünün, sözleşme fiyatlarıyla yapılacağının fir
maca taahhüt edilmesi koşuluyla, yarı mekanik yatay depolar müteahhidi İdil İnşaat Ticaret 
A.Ş.'nin uygulanmakta olan sözleşmesi kapsamına alınması öngörülmüştür. 
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Anılan bu müzekkere ve Yönetim Kurulu kararına istinaden, söz konusu işlerin 4.2.1987 ta
rihli sözleşme esaslarına, uygulanmakta olan sözleşme fiyatlarına ve sözleşme eklerine (28.9.1988 
tarihli protokol içeriğine) uygun olarak idil A.Ş.'nce yapılmasını hükme bağlayan ek protokol 
1.2.1990 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. 

Genel Müdürlüğün 7.3.1990 tarih 0068/22.80.18/217 sayılı müzekkeresi Yönetim Kurulunun 
8.3.1990 tarih 9/170-15 sayılı kararlarında, İdil A.Ş.'nin iş kapsamına alınan Mersin 30 000 tonluk 
yem hammaddesi deposu yerine yine aynı kapasitede ve aynı yerde bakliyat depolamaya uygun ya
tay depo yapılmasının, sonra da, Genel Müdürlüğün 16.3.1990 tarih 0068/22. 83. 1/243 sayılı mü
zekkeresi ve Yönetim Kurulunun 16.3.1990 tarih 10/213-41 sayılı kararında, Mersin'de yapımı 
mümkün olmayan yem hammaddesi deposunun Antalya liman sahasında İdil A.Ş.'nin iş kapsamı
na alınarak yaptırılması öngörülmüştür. 

Genel Müdürlüğün 11.4.1990 tarih 0068/22.83.1/344 sayılı müzekkeresi ve Yönetim Kurulu
nun 12.4.1990 gün 12/248-16 sayılı kararına istinaden İdil A.Ş. ile imzalanan 1.2.1990 tarihli pro
tokole ek 16.4.1990 tarihli protokolün III. bölüm son paragrafta özetle; "Yarı mekanik yatay depo
lara ait 4.2.1987 tarihli sözleşme esaslarına ve uygulanmakta olan sözleşme fiyatlarına göre yapıl
ması taraflarca kabul edilen ve sözleşme muhtevasına alman ilave işlere, Devlet Planlama Teşkila
tından "Teşvik Belgesi" alınamaması nedeniyle, müteahhidin uygulanmakta olan teklif fiyatında 
yer almayan, (Sözleşmenin amaçları ve sözleşmeye göre yürütülecek hizmetler için kullanılacak, 
makine ve teçhizatın fiilî ithalatı sırasında tahakkuk edecek) tüm gümrük ithal resimleri, fonlar ve 
diğer harçlar, idare tarafından karşılanacaktır." hükmü yer almaktadır. 

TMO Genel Müdürlüğü ile İdil A.Ş. arasında yan mekanik yatay depolar inşaatına ait 
4.2.1987 tarihli sözleşmenin, 28.9.1988 tarihli protokol ile 2.4 maddesi "İşin tümüne ait metrajlar 
uygulama yılı birim fiyatları ile değerlendirilerek uygulama yılı itibari keşif bedelleri bulunacak
tır." ve 2.5. maddesi "Fiyatı bulunmayan iş kalemlerinin birim fiyatları 88/13181 sayılı fiyat farkı 
kararnamesinin 4.3.4. maddesindeki esaslara göre tespit edilecektir." şeklinde değiştirilmiştir. 

88/13181 sayılı fiyat farkı kararnamesinin 4.3.4. maddesinde ise, "Sırasıyla varsa Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı analizleri, yoksa idaresinde mevcut analizler hesaba esas alınacaktır. Bu şekilde 
bir analiz temin edilemediği takdirde müteahhitte bir analiz varsa bu analizde dikkate alınarak ida
re ve müteahhit birlikte teklifin alındığı tarihteki piyasa rayiçlerini kullanmak suretiyle, teklif fiya
tı temsil ederek itibari bir teklif analizi usulüne uygun olarak yapacaklardır." hükmü yer almaktadır. 

TMO Genel Müdürlüğünün 17.5.1991 gün 646 sayılı müzekkeresi ve Yönetim Kurulunun 
22.5.1991 gün 17/276-16 sayılı kararında ilgili Bakanlık birim fiyatlarında yer almayan iş kalem
lerinin fiyatlarının fiyat analizleri ile tespit edildiği belirtilmiştir. 

Mersin 30 000 tonluk bakliyat deposu için; % 40 yatırım indirimi, % 100 gümrük muafiyeti 
ve % 10 kaynak kullanımı destek kredisinden yararlanma imkânına sahip Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığından alınan 3.1.1992 tarih ve 31184 No.lu yatırım teşvik belgesine istinaden, 

Antalya 30 000 tonluk yem hammaddesi deposu için; % 40 yatırım indirimi; % 100 gümrük mu
afiyeti ve % 10 kaynak kullanımı destekleme kredisinden yararlanma imkânınasahip Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığından alınmış 15.4.1992 tarih ve 31503 No.lu yatırım teşvik belgesine istinaden, 

Bandırma 30 000 tonluk yem hammaddesi deposu için; % 40 yatırım indirimi, % 100 gümrük 
muafiyeti ve KDV oranı kadar teşvik priminden yararlanma imkânına sahip Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığından alınmış 7.5.1993 tarih ve 33368 No.lu yatırım teşvik belgesine istinaden, 

Gerekli makinc-teçhizatın tamamının gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edildi
ği, ancak söz konusu ithal işlemlerinde Mersin deposu için 105 539 185 TL., Antalya deposu için 
360 691 923 TL. ve Bandırma deposu için 469 854 261 TL. olmak üzere TMO'ca toplam 936 085 
369 TL. masraf ödenmiştir. 
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11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan TMO A.Ş. ana statüsü 3/1 mad
desinde; " TMO tüzelkişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı 
bir iktisadî Devlet teşekkülüdür." 3/3 maddesinde ise; "Teşekkül Genel Muhasebe Kanunu ile Dev
let İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir." hükümleri yer almış bulun
maktadır. 

18.6.1984 tarih ve 18435 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 233 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 162-c maddesinde; "Kamu İktisadî Kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve ka
mu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürüt
melerini," hükme bağlanmıştır. 

Konu ile ilgili incelemeler yapan T.B.M.M. 10/4 No.lu Meclis Araştırma Komisyonu Başkan
lığına TMO'ca yazılan 5.1.1994 gün 0074/96 sayılı yazıda özetle; söz konusu projelere ait malze
melerin yatırım teşvik belgesi kapsamı dışında ithal edilmiş olması durumunda hesaplanan yakla
şık gümrük vergi ve resimlerini gösterir listenin ekte olduğunun ifade edildiği, anılan listede, An
talya deposu için; 360 691 923 TL. masraf, 24435 678 582TL. gümrük bedeli, Mersin deposu için; 
105 539 185 TL. masraf, 7 419 306 645 TL. gümrük bedeli, Bandırma deposu için; 469 854 261 
TL. masraf, 13 559 922 946 TL. gümrük bedeli olmak üzere toplam 936 085 369 TL. masraf ve 45 
414908 173 TL. gümrük bedelinin yer aldığı, yine aynı listenin not bölümünde ise özetle; "Söz ko
nusu malzemelerin tamamının ithalatı teşvik belgesi kapsamında gümrük vergi ve resimlerinden 
muaf olarak ikmal edildiği ve yer alan tutarların yatırım teşvik belgesi kapsamı dışında ithal edil
miş olması durumunda hesaplanan yaklaşık gümrük vergi ve resimlerini gösterdiği" belirtilmiştir. 

4.11.1989 gün ve 20332 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 90/1 sayılı Teşvik tebliğinin ihraca
tı ve döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin olduğu, 90/2 sayılı tebliğin ise esasen konu ile ilgili yatı
rımların, döviz kazandırıcı hizmetlerin ve işletmelerin teşviki ve yönlendirilmesine ilişkin olduğu, 

10/4 No.lu Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı İrfan Demiralp imzalı Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan 27.12.1993 tarihli yazı
da özetle; İdil A.Ş.'nin 1990 yılında yapmış olduğu "İhracatı Teşvik Belgesi" verilme talebinin red 
edildiğinin öğrenildiği, müsteşarlıkça ilgili firma ve/Veya TMO Genel Müdürlüğüne yazılan söz 
konusu talebin reddedildiğine dair yazı veya yazıların birer suretinin gönderilmesi talep edilmiştir. 

Anılan müsteşarlıkça komisyon başkanlığına gönderilen 21.1.1994 gün ve 3675 No.lu yazıda 
özetle; söz konusu yazısıyla istenen İdil A.Ş.'nin 1990 yılında yapmış olduğu "İhracatı Teşvik Bel
gesi" müracaatının reddedildiğine ilişkin, müsteşarlıklarınca yazılan yazıların birer suretinin ilgili 
firmanın evrak giriş ve çıkış tarih ve sayılarının bildirilmesi durumunda komisyonlarına gönderile
bileceği belirtilmiştir. 

"T.B.M.M. Başkanlığı 10/4 No.lu Meclis Araştırma Komisyonu" başlıklı kâğıdına 14.1.1994 
tarihinde A. Atilla Gürcan adı soyadı ile Elk. Müh. Avukat unvanı yazılmak suretiyle imzalanan ve 
İdil A.Ş.'ne gönderilen yazıda özetle; yine aynı konuda Devlet Planlama Teşkilatında "İhracatı Teş
vik Belgesi" alınamadığının anlaşıldığı, söz konusu işler için düzenlenen 16.4.1990 tarihli ek pro
tokole konu olan "İhracatı Teşvik Belgesi" müracaat belgesi ve/veya müracaat numarası ile Devlet 
Planlama Müsteşarlığının red yazısının aslı veya tasdikli bir fotokopisi istenilmiştir. 

A. Attila Gürcan tarafından hazırlanarak 10/4 No.lu Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı İr-
fa Demiralp'e sunulduğu anlaşılan inceleme raporunun 19 No.lu eki belge muhteviyatında; söz ko
nusu Mersin, Antalya ve Bandırma depolarına ilişkin teşvik belgeleri dökümünün bulunduğu ve bu 
dokumanda anılan depoların % 100 gümrük muafiyeti, % 40 yatırım indirimi, % 10 kaynak kulla
nımı destekleme kredisi ve teşvik primi uygulamalarına işaret edilmiş ayrıca bu işlere ilişkin "Teş
vik Belgesi" tarih ve numaralarına da yer verilmiştir. '_ • . 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünden bilgi ve görüş 
temin edilmesi için yazılan, 12.5.1994 tarih 54/6 sayılı Müfettişlik yazısı ve Bakanlık Teftiş Kuru
lu Başkanlığı'nm aynı tarih TEFKU:İ.S. teşvik tedbirleri (yapılacak olan işlerin uluslararası ihale 
dahilinde olup olmaması ve dış kredi çerçevesinde finanse edilip edilmemesi durumlarında Yatı
rım Teşvik belgesi, Yatırım İndirimi, Gümrük Muafiyeti ve Kaynak Kullanımı Destekleme Kredi
si Oranları) yönünden Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile kurulu olan herhangi bir Anonim Şirket ara
sında bir fark olup olmadığı konusunda bilgi istenilmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 17.5.1994 gün 30038 sayılı cevabi yazısı ve eki tablo
da özetle; 1987 yılına ilişkin Yatırımların Teşviki'ne ait ilgili mevzuat gereği Kamu ve Özel Sek
tör yatırımlarının teşvik tedbirlerinden yararlanabilmesinin Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmala
rı halinde mümkün bulunduğu 1990 yılı Yatırımların Teşvikine ait ilgili mevzuat gereği teşvik ted
birlerinden yararlanılması için özel sektör yatırımlarının teşvik belgesine bağlanma şartı aranır 
iken, 90/2 Nolu tebliğin 39 uncu maddesinde de belirtildiği gibi Yıllık Yatırım Programında yera
lan Kamu Kuruluşlarına ait yatırımların Teşvik Belgesine bağlanmaksızın teşvik tedbirlerinden is
tifade edebilme imkânının mevcut olduğu İktisadi Kamu Müesseselerinin yaptıkları yatırım harca
maları 1.1.1987 tarihinden itibaren Yatırım İndiriminden yararlandırıldığını, 1990 yılı mevzuatı ile 
"Gümrük Muafiyeti" teşviki kaldırılmış ve yerine ilk kez uygulanacak "İthal Hakkı" teşvikinin ih
das edildiğini, bu dönemde yatırımların teşviki Teşvik Belgeli ve Teşvik Belgesiz olarak devam et
tiği, 90/2 sayılı tebliğin 39. madde hükmüne göre Yıllık Yatırım Programında yeralan Kamu Ku
ruluşlarına ait yatırımların, Teşvik Belgesi almadan teşvik tedbirlerinden istifade ettikleri, 87/1 no
lu tebliğin 45 inci maddesine göre Kaynak Kullanımı Destekleme Primine ilişkin uygulama esas
ları çerçevesinde "Her türlü Kamu Yatırımlarının" bu primden yararlandırılamayacağı 90/2 nolu 
tebliğin 26 ncı maddesinde ise Kaynak Kullanımı Destekleme Priminden yararlanamayacak yatı
rım konuları arasında "3- her türlü Kamu yatırımları"nm bulunduğu, 1987 yılında kamu yatırımla
rı Kaynak Kullanımını Destekleme priminden hiç istifade ettirilmezken, 1990 yılında istisna geti
rilerek sadece imalat sanayinde ve tekel niteliği taşımaması kaydıyla Müsteşarlıkça uygun görülen 
Kamu yatırımlarınasöz konusu primden istifade hakkı tanındığı, 1987 ve 1990 yıllarında yatırım
lara uygulanan teşvik tedbirleri itibariyle normal yöre yatırımları için; Yatırım indirimi (%40) ve 
Gümrük Muafiyeti (%100) oranlarının hiç değişmediği, Kaynak Kullanımı Destekleme Priminin 
ise 1987 yılında (%7) iken, 1990 yılında daha da yükselerek (%15) olduğu, 

Yatırımların Teşvikine ilişkin; 13.11.1990 tarih 20694 sayılı 8.4.1992 tarih 21193 sayılı ve 
20.2.1993 tarih 21502 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan sırasıyla 91/1, ve 92/2 ve 93/2 sayılı 
Tebliğlerin "Müracaat Usulleri" bölümü 2. maddelerinde, Teşvik Tedbirlerinden yararlanabilecek
ler arasında hem kumlu sermaye şirketlerinin ve hem de Kamu Kuruluşlarının yer aldığı, 

Konunun açıklanması için Müfettişliğimizce TMO Genel Müdürlüğüne yazılan 4.5.1994 gün 
54/5 sayılı yazıya cevaben Genel Müdürlüğün 18.5.1994 gün 4212 sayılı yazıları II nci bölümü 14. 
maddesinde özetle; Antalya, Mersin ve Bandırma depo projelerine ait malzemelerin ithalatının Yö
netim Kurulu Kararı doğrultusunda T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve 
Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gümrük vergi 
ve resimlerinden muaf olarak ithal edildiği, 18. maddesinde; 4.2.1987 tarihli ihalenin Uluslararası 
ihale olduğu ve kısmen Dünya Bankası Kredisi ile finanse edildiği, 19. maddesinde; 1.2.1990 ta
rihli ek protokol ve 16.4.1990 tarihli protokol eki ek protokolde yeralan işlemlerin ise ayrı bir iha
le konusu olmayıp 4.2.1987 tarihli sözleşme kapsamında yaptırılan işler olduğu ve bu işlerle ilgili 
olarak Dünya Bankası Kredisi kullanılmadığı ifade edilmiştir. 
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Yine bu yazıya ek olarak TMO Genel Müdürlüğü Mali İşler Daire Başkanlığının 27.5.1994 ta
rih ve 4351 sayılı yazılarında özetle; söz konusu Yatırım Teşvik Belgelerine istinaden 1992 yılın
da Mersin deposu için 21 720 000 000.-TL, Antalya deposu için 33 296 000 000.-TL, 1993 yılın
da ise Mersin deposu için 4794 000 000.-TL, Antalya deposu için 8.758 000 000.-TL, ve Bandır
ma deposu için 38 448 000 000.-TL olmak üzere anılan yıllarda toplam 107 016 000 000.-TL ya
tırım indiriminden yararlanıldığı, keza ileriki dönemlerde yapılacak yatırım harcamaları doğrultu
sunda yaklaşık 47 milyar TL daha yatırım indiriminden yararlanılabileceği, söz konusu yatırımla
ra ilişkin kaynak kullanımı kredisi kullanılmadığı, açılan akreditiflere ait ödenen masrafları ithal 
harcı, kuşat harcı, B.S.M.V.K.G.V. ve Teşvik Fonu teşkil ettiği ve bu masrafların Antalya deposu 
için 360 691 923.-TL., Bandırma deposu için 469 854 261.-TL ve Mersin deposu için 105 539 
185.-TL olmak üzere toplam 936 085 369.-TL TMO' ca ödendiği belirtilmiştir. 

Yukarıda yapılan incelemlerin değerlendirilmesi muvacehesinde; 

Genel Müdürlüğün söz konusu müzekkereleri ve Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden; İdil 
A.Ş. ile imzalanan 4.2.1987 tarihli Yarı Mekanik Yatay Depolar sözleşmenin 56-a maddesindeki 
"işverenle müteahhit arasında mutabakat sağlanması şartıyla sözleşmenin kapsamı genişlctilebil-
mekte veya daraltılabilmektedir." hükmüne göre, yeniden ihale edilmesi yerine zaman kalite ve 
maliyet konusunda fayda sağlanması açısından bu sözleşme muhtevasına alınmak suretiyle anılan 
sözleşmenin esaslarına, uygulanmakta olan sözleşme fiyatlarına ve sözleşme eklerine (28.09.1988 
tarihli protokol içeriğine) uygun olarak Mersin'de 30 000 tonluk bakliyat deposu ve Antakya ile 
Bandırma'da 30 000' er tonluk yem hammadde depolarının 01.02.1990 ve 16.04.1990 tarihli ek pro
tokoller çerçevesinde İdil'A.Ş.' ne yaptırılmasının TMO A.Ş. Ana Statüsüne ve ilgili mevzuata ay
kırı bulunmamaktadır. 

Genel Müdürlüğün 17.05.1991 gün 646 sayılı müzekkeresinde belirtildiği üzere; İdil A.Ş. ile 
aktedilen 04.02.1987 tarihli sözleşmenin mütemmim cüzü olan 28.09.1988 tarihli protokol 2.4. ve 
2.5 maddelerinde yeralan, işin tümüne ait metrajın, uygulama yılı birim fiyatları ile değerlendiril
diği, fiyatı bulunmayan iş kalemlerinin birim fiyatları 88/13181 sayılı fiyat farkı kararnamesinin 
4.3.4. maddesine göre tesbit edileceği hükmünden hareketle, depo inşaatındaki işlerden Bayındır
lık ve İskan Bakanlığı Birim fiyatlarında yer alanlarının bu fiyatlardan alındığı, yer almayan iş ka
lemlerinin fiyatlarının ise fiyat analizleri ile tespit edildiği buna göre fiyat analizlerinde fatura be
delinin esas alınması gerekeceği, 28.09.1988 tarihli protokole rağmen 01.02.1990 ve 16.04.1990 
tarihli protokoller çerçevesinde yapılacak işlerde "götürü fiyatın" sözkonusu olamayacağı, 
04.02.1987 tarihli sözleşme ve eklerinde bunun aksine hükümler varsa (yine 28.09.1988 tarihli pro
tokolün ilk paragrafında belirttildiği üzere "...4.2.1987 tarihli sözleşme bu konularla sınırlı olarak 
değiştirilmiştir." hükmüne göre) geçerli olamayacağı, üstelik 01.02.1990 tarihli protokolde 
"28.09.1988 tarihli protokol içeriğine uygun olarak" denilmekle bu husus bilhassa işaret edildiği, 
birim fiyat uygulamasında da varsa ithalatla ilgili masrafların firma tarafından ithal edilen mallar 
için fiyatlara elbette dahil edileceği, 0402.1987 tarihli sözleşmede "götürü fiyata" dahil olan tüm 
gümrük vergi resim ve harçlar ile diğer masrafların, 01.02.1990 ve 16.04.1990 tarihli protokoller 
çerçevesinde yapılacak işlerde hariç olduğu, sözkonusu ithal malzemelerin birim fiyat cetvelinde 
yeralmayan malzemeler olması halinde zaten belgelendirilen tutarların (fatura gibi) fiyatlandırma-
da esas alınması gerektiği, ayrıca 28.09.1988 tarihli protokolle gelen "birim fiyat" uygulamasına 
göre firmanın sözkonusu makina ve teçhizatın ithali ile ilgili bedelleri ödeme yükümlülüğüniindc 
ortadan kalktığı, 
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Bu durumda, sözkonusu işler meyanında depolar için gerekli makina ve teçhizatın %100güm-
rük muafiyeti ile TMO' ca ithal edilmesi suretiyle, % 40 oranında yatırım idiriminden istifade edil
diği, bu suretle 1992 ve 1993 yıllarında toplam 107 016 000 000.-TL tutarında TMO' ca yatırım 
indiriminden yararlanıldığı, keza ileriki dönemlerde yapılacak yatırım harcamaları doğrultusunda 
yaklaşık 47 milyar TL daha TMO'ca yatırım indiriminden yararlanılabileceği, dolayısıyle her ne 
kadar alınan malzemeler için TMO' ca 936 085 369.-TL ödendi ise de, İdil İnşaat A.Ş. tarafından 
söz konusu makina teçhizatın ithali durumunda ilgili firmaca hem % 100 gümrük muafiyetinden 
yararlanılacak ve hem de 936 085 369.-TL masraf ödenmek suretiyle 107.016.000 000.-TL tuta
rında yatırım indiriminden yararlanılacağı, üstelik, 28.09.1988 tarihli protokol gereğince de 936 
085 369.-TL masrafın fiyatlara dahil edileceği gözönüne alındığında, anılan makine teçhizatın 
TMO1 ca masrafları ödenmek suretiyle ithal edilmesinin TMO ve Hazine yararına olduğundan söz 
edilebileceği, 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünden alınan 
17.05.1994 gün ve 30038 sayılı yazıda belirtildiği üzere; (04.02.1987 tarihli sözleşmenin yürürlük
te olduğu) 1987 ve (16.04.1990 tarihli sözleşmenin imzalandığı sırada) 1990 yıllarında uygulan
makta olan teşvik tedbirleri yönünden Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile kurulu olan herhangi bir 
Anonim Şirket arasında yegane farkın, 1987 yılında Kamu ve Özel Sektör yatırımlarının teşvik ted
birlerinden yararlanabilmesi Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmaları halinde mümkün bulunmakta 
iken, 1990 yılında teşvik tedbirlerinden yararlanılması için özel sektör yatırımlarının teşvik belge
sine bağlanma şartı arandığı halde yıllık yatırım programlarında yeralan Kamu Kuruluşlarına ait 
yatırımların Teşvik belgesine bağlanmaksızın teşvik tedbirlerinden istifade edebilme imkanı oldu
ğu, ancak ekli 1 sayılı tabloda da görüleceği üzere hem yatırım indirimi oranında ve hem de güm
rük muafiyeti oranında özel sektör veya Kamu Kuruluşlarına göre bir farkın bulunmadığı, müte
akip yıllarda da gümrük muafiyeti ve yatırım indirimi oranlarının değişikliğe uğramadığı, her ne 
kadar 16.04.1990 tarihli protokolde; 90/1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde İhracatı Teşvik Bel
gesi verilemeyeceği belirtilmekte ve Demet Gökharman - A.Attila Gürcan imzalı inceleme rapo
runda da yine 90/1 sayılı tebliğe göre "İhracatı Teşvik Belgesi" verilmemesinin ileri sürüldüğü an
laşılmış ise de esasen 90/1 sayılı.tebliğ ile ve "İhracatı Teşvik Belgesi" ile konunun hiçbir alakası 
bulunmadığı, gerek protokol taraflarının ve gerekse C.Savcılığına suç duyurusunda bulunan anılan 
Komisyon Başkanı İrfan Demiralp ve görevlendirdiği Demet Gökharman ve A.Atilla Gürcan' in 
sehven konunun 90/2 sayılı tebliğe ilişkin olduğu ve gerekli olan belgenin de "Yatırım Teşvik Bel
gesi" olduğunu bilememiş olabileceği, sözkonusu depolar ile ilgili yatırımların finansmanında 
TMO' ca bu güne kadar Kaynak Kullanımı Destekleme Kredisi kullanılmadığı, Tarım ve Köyişle-
ri Bakanlığı Müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 03.06.1994 tarih ve 
1994/2-3 sayılı İnceleme Raporundan anlaşılmıştır. 

T.B.M.M. 10/4 Esas Numaralan Araştırma Komisyonu Başkanlığının Ankara C. Başsavcılı
ğına yapmış olduğu suç duyurusu üzerine anılan Savcılıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yazı
lan 18.04.1994 ve 101117 sayılı yazı ekinde, Bakanlık Müfettişlerince düzenlenen 03.06.1994 ta
rih ve Hazırlık 1994/35678 ve 1994/35679 sayılı yazılarla söz konusu suç duyurusunda isimleri bu
lunan görevliler hakkında 3771 sayılı yasanın 1 l/b—d maddeleri uyarınca takibat yapılabilmesi için 
Bakan izni talep edilmiştir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca Ankara C.Başsavcılığına gönderi
len 10.06.1994 tarih ve 101 117 sayılı yazı ekinde, Bakanlık müfettişlerince düzenlenen 3.6.1994 
tarih ve 1994/2-3 sayılı İnceleme Raporu ve bu rapora dayalı olarak Bakanlık Makamından alınan 
09.06.1994 tarihli Olur Değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. 
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T.M.O GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AVUSTRALYA'DAN 44 000 TON MAKARNALIK 
BUĞDAY İTHALİ İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORUDUR 

I - BAŞLANGIÇ : 
a) Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 06.03.1996 tarih ve 19 uncu Birleşiminde kurulan 

10/6 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında bulunan ve T.M.O. 
Genel Müdürlüğü'nce Avustralya'dan 44 000 ton buğday ithali hususu bu raporun konusunu teşkil 
etmektedir. 

b) Konu ile ilgili iddialar: 
1. Avustralya'ya kırmızı mercimek pazarlaması için gidildiği halde 44 000 ton makarnalık 

buğday ithal edildiği, ' v 

2. Buğdayın ihale açılmadan ve İhale Yönetmeliğinin ilgisiz madde hükmüne göre, dünya fi
yatlarının üzerinde ithal edildiği, 

3. Yüksek fiyatla alınan buğdayın Makarnacılara verilememesi üzerine iç piyasada da satıla-
madığından görev zararı kapsamına alınmak istendiği, 

4. T.M.O'nun buğday ithali yaparak, özel sektörün bu ithalatı yapması halinde Hazinenin ka
zanacağı 100 $/Ton fon gelirinden mahrum kalındığı, 

5. Buğday ithal edebilmek için T.M.O. stoklarındaki arpanın kaynak bulmak amacıyla ucuz fi
yatla elden çıkarıldığı, 

II - OLAYLARIN TAHLİL VE DEĞERLENDİRİLMESİ : 

a) Olayların safahatı: 
T.M.O. Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 27.09.1993 tarih ve 

1311 sayılı Olurları çerçevesince, hem makarnalık sektörüne kaliteli durum buğday temin edilme
si, hemde iç piyasadaki kalitenin düzeltilmesi amacıyla, özellikle de Makarnacılık sektörünün tale
bine binanen 100 000 M/ton US No:l ve/veya No:2 sert amber durum buğdayı veya eşdeğer kali
tede buğdayın ithali için T.M.O. Genel Müdürlüğüne yetki verildiği (EK-1) 

Yine T.M.O.nun teklifi üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 04.11.1993 tarih ve 1470 sa
yılı Oluruyla da; buğday ithalinden 100 USD/ton fon bedeli alınması halinde bile Makarnacılar için 
durum buğday ithalinin cazip olduğu ancak, durum buğdayında A.B.D. Kanada ve A.E.T' de üre
tim düşüklüğü ve büyük kalite kaybından ötürü, uluslararası piyasada bu buğdayın pirim yaptığı, 
bu şekliyle ithali halinde maliyetin iç piyasa fiyatlarını geçeceği, şimdiye kadar 100 000 Ton buğ
day alınmasına rağmen Makarnacıların 100 000 Ton daha taleplerinin olduğu, T.M.O.nun zararı
nın olmaması şartıyla 100 000 ton daha makarnalık buğday ithali için T.M.O. Genel Müdürlüğüne 
yetki verildiği tespit edilmiştir. (EK-2) . , 

Neticede; T.M.O. Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Daire Başkanlığı'nın 14.01.1994 tarih ve 75 
numaralı müzekkeresi ve Yönetim Kurulu'nun 18.01.1994 tarih ve 2/30-12 sayılı kararı ile T.M.O. 
İhale Yönetmeliğinin 20 nci madde I kısım (d) bendine göre pazarlık usulü ile Avustralya'dan 40 
000 ton buğday alınması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi üzerine T.M.O. Genel Müdürlü-
ğü'nün teklifi ve Bakanlığın 20.01.1994 tarih ve 99 sayılı Olurları ile, buğday ithalinden fon alın
ması halinde iç piyasaya maliyetinin yüksek olacağından bahisle ve Makarnacıların yeniden ma
karnalık buğday talepleri olduğundan Avustralya'dan 40 000 ton buğdayın pazarlık usulü ile 
T.M.O. tarafından ithal edilerek T.M.O. nun zarar etmeyeceği bir fiyattan Makarnacılara satılma-
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sı, şayet bütününün Makarnacılar tarafından alınmaması halinde kalanı ile de stokların desteklen
mesi şartıyla T.M.O. ya yetki verildiği anlaşılmıştır. (EK-3-4) 

Yukarıda zikredilen olurlar çerçevesinde de dalı önce Kanada'dan 100 000 ton ve Kazakis-
tandan da 8 500 ton olarak alımı gerçekleşen buğday dışında, Avustralya Buğday Bordu'nda Re-
uters'in dünya fiyatları gözönüne alınarak İhale Yönetmeliğinin 20/I-d maddesi çevçevesince pa
zarlık usulü ile C+F şekline göre tek limanda tahliye için 239 $/Ton, iki limanda tahliye durumun
da 240 $/ton peşin bedelle 44 057 380 kg makarnalık sert durum buğdayı ithal edildiği tespit edil
miştir. (EK-5) ; 

İthal edilen buğdayın 35 142 tonunun muhtelif firmalara peşin bedelle satıldığı, geriye kalan 
8 914 415 kg buğdayın da olağanüstü hal stoku olarak bloke edildiği, yapılan satışlardan 7 000 to
nunun döviz üzerinden ithalat tarihlerinde geri kalanının da stokta uzun süre bekletildikten sonra 
Aralık-1995 ayından itibaren TL. üzerinden satılarak yazıda kayıtlı bilgilere göre bu satışlardan 
912 393.-USD brüt kazanç elde edildiği, stokta bulunan buğdayın değerinin de 371 42 $/ton üze
rinden hesaplanması durumunda bu ithalattan toplam olarak 2 559 099 ÜSD. kazanç elde edildiği 
belirtilmiştir. (EK-6) 

Ayrıca, T.M.O. Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Gürcan'ın Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlı
ğına yazdığı 07.01.1995 tarihli şikâyet dilekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı 
17.07.1995 tarihli suç duyurusuna istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanlık Müfettişlerince hazırla
nan 26.07.1996 tarih ye 1-2-6 sayılı inceleme raporunda özetle; 

Avustralya'dan alınan 44 000 MT Makarnalık buğday alımında T.M.O. İhale Yönetmeliği'nin 
20/I-d maddesinin mesnet gösterilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı, T.M.O. nun yaptığı itha
latta amacın sadece Makarnacıların ihtiyacını gidermek olmayıp, ana statü gereğince üretici ve tü
keticiyi korumak ve stokları desteklemek görevi çerçevesinde yapıldığı, Avustralya'ya sadece kır
mızı mercimek pazarlaması için gidilmeyip makarnalık buğday.alımının da söz konusu olduğu, 
sadece buğday ithaline mahsus olarak arpa satışından bahsedilemeyeceği bu iddialardan dolayı ku
rum görevlileri hakkında adli ve idari yönden yapılacak bir işlem bulunmadığı hususlarının beyan 
edildiği anlaşılmıştır. (EK-7) 

b) Olayın safahatı ışığında iddiaların tahlili; 
1. Avustralya'ya kırmızı mercimek pazarlamaya gidildiği halde buradan 44 000 ton buğday it

hal edildiği iddiası: 

T.M.O. Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Dairesi Başkanlığının 20.10.1993 tarih ve 1411 sayılı ve 
Genel Müdürlüğe hitaplı yazılarında özetle; Türkiye ile Avustralya arasında mevsim itibariyle zıt
lık bulunduğundan ürünlerde de farklılık oluşmakta iken, bazen rekabet nedeniyle ürün fiyatları ge
reksiz yere aşağı çekilme durumuyla karşılaşılmakta, bu ülke ile işbirliğine gidilmesi halinde hu
bubat ve bakliyat pazarlamasıyanında ithalatta da ilave imkânlar sağlanabileceği, bu nedenle 
Avustralya Wheat Board yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Genel Müdür ve bir daire 
başkanının bu ülkeye gitmesinin uygun mütalaa edilmesi üzerine T.M.O. Yönetim kurulunun 
21.10.1993 tarih ve 23/505-9 sayılı kararında da aynı ifadelere yer verilerek kaliteli ekmeklik ve ma
karnalık buğday ithalatı çerçevesinde ilişki kurulmasının kuruluşa ilave imkânlar sağlayacağından 
bahsedilerek ilgililerin bu ülkeye bu amaçla gitmelerinin uygun görüldüğü anlaşılmıştır. (EK-8) 

Yukarıda incelenen müzekkere ve Yönetim Kurulu kararları muhteviyatından da anlaşılacağı 
üzere T.M.O. Yetkililerinin sadece kırmızı mercimek pazarlamak için Avustralya'ya gittikleri iddi
asının gerçeği yansıtmadığı zira, bakliyat pazarlama imkânlarının araştırılmasının yanında kalite
li buğday ithalinin de daha görevlendirilme aşamasında iken düşünüldüğü tespit edilmiştir. 
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2. Buğdayın, ihale açılmadan ve yönetmeliğin ilgisiz maddesine göre Dünya fiyatlarının üze
rinde bir fiyatla ithal edildiği iddiası; 

T.M.O. Genel Müdürlüğünce Avustralya'dan ithal edilen buğdayın T.M.O. İhale Yönetmeli
ğinin 20 nci madde I. Bölüm (d) bendine göre ve pazarlık usulü ile ithal edildiği dosya muhteviya
tından anlaşılmaktadır. Bahse konu İhale Yönetmeliğinin 12 nci maddesindeki "pazarlık veya tek
lif isteme yöntemleri ile yaptırılacak iş ve ihalelerde duyuru yapma zorunluluğunun bulunmada 
ğı...," şeklindeki hükme göre T.M.O. tarafından ihalesiz olarak ithalat yapıldığı hususunun doğru 
olmadığı, zira pazarlık usulünün de bir ihale şekli olduğu ve ithal edilen buğdayın I nolu ihale ko
misyonu aracılığı ile pazarlık suretiyle alındığı bilinmektedir. (EK-3-4) 

Ancak, T.M.O. tarafından yapılan ihalede, yönetmeliğin 20 nci maddesi I inci bölüm (d) ben
dinin mesnet olarak gösterilmesi; bu bend hükmünün alınacak olan bir malın tekelci kuruluşun 
elinde olması durumunda mesnet olabileceği, halbuki dünya piyasalarında buğday alınabilecek ku
ruluşun sadece Avustralya Buğday Bordunun olmadığı, başka satıcı firmaların da olabileceği gö-
zönüne alındığında, ithal işleminde (d) bendinin mesnet gösterilmesinin isabetsiz bir yorumdan 
kaynaklandığı, düşüncesindeyiz. Üstelik aynı yönetmeliğin 3 ncü madde (e) bendinde; bulunan 
"....ülkelerin resmi kuruluşları ile yapılan alım ve satımlarda bu yönetmelik hükümleri uygulan
maz" hükme göre ve de Avustralya Wheat Board Kuruluşunun, Avustralya Federal Temel Endüst
ri Bakanlığına bağlı bir özerk (resmi) kurum olduğu da gözönüne alındığında bu ihale işleminde 
ihale yönetmeliği hükümlerinin hiç uygulanmayabileceği söz konusu iken alım kararına mesnet 
gösterilen hükmün isabetsiz seçilmiş olmasının çok fazla önem taşımadığı.anlaşılmaktadır. (EK-8) 

Ayrıca, Dünya piyasalarında daha ucuz olan buğday Avustralya'dan yüksek bedelle ithal edil
diği iddiasının da isabetli olmadığı, zira; T.M.O. Genel Müdürlüğüne yazılan bir yazı ile dünya fi
yatlarının nasıl araştırıldığının sorulması üzerine verilen cevapta, T.M.O. nun, en yaygın haberleş
me ağı olan Reuters haber ajansına yıllardan beri abone olduğu, günlük olarak buradan fiyatların 
takip edildiği Avustralya'dan 239-240$/Ton C+F bedelle buğday ithal edildiği zaman periyodunda 
aynı kalitede buğdayın dünya piyasalarında üstelik F.O.B. şeklindeki, nisan-mayıs ayları fiyatları
nın 268 USD/MT düzeyinde olacağının piyasa durum raporu ile de tahmin ve tespit edilmiş olma
sı karşısında söz konusu buğdayın pahalı alındığı iddiasının kuvvetli delillere dayanmadığı herne 
kadar, Reuters raporlarında 1994/Şubat-Mart fiyatları bulunmayıp Nisan ayı F.O.B. fiyatlarının 
268 Dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmiş ise de, Nisan 1994 ayı fiyatlarının ABD Du
rum 2 buğdayı için 202 Dolar F.O.B. düzeyinde gerçekleştiği, bu fiyatın C+F şartlarında ithali ha
linde de Avustralya'dan alınmış olan buğday fiyatının altına düşmeyeceği kanaatini taşımaktayız. 
(EK-9) 

3. Yüksek fiyatla alınan buğdayın makarnacılara da verilmemesi üzerine iç piyasada da satıla
maması sonucu görev zararına sokulmak istendiği iddiası: 

Bu raporun olayın safahatı bölümünde incelendiği üzere ve T.M.O. nun verdiği bilgiler çerçe
vesinde; Avustralya'dan ithal edilen 44 000 ton makarnalık durum buğdayın, yurda getirildiği ta
rihlerde 7 000 tonu döviz mukabili geri kalan miktarın yaklaşık 28 000 tonunun da Aralık-1995 ta
rihinden itibaren TL. karşılığı Makarnacılık Sektörüne satışının yapıldığı, bu buğdayın yurda itha
li tarihlerinde satışı yapılan 7 000 ton buğdaydan sonra yaklaşık bir buçuk yıl süresince bu buğda
yın satışının yapılamadığı ve stokta bekletildiği, esasen Makarnacılık sektörünün ihtiyacına binaen 
ithal edilen 44 000 tonluk durum buğdayının büyük bölümünün, kendisine bağlanan T.M.O. kay
naklarının alternatif maliyetine rağmen, uzun süre beklemiş olmasına, ithal öncesinde T.M.O. Ge
nel Müdürlüğünce, talepte bulunan makarnacılardan gerekli teyitler alınmadan, ithalata girişilmc-
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sinin sebep olduğu düşüncesindeyiz. Halbuki ithal iznine mesnet olan Yönetim Kurulu kararında 
da Makarnacılardan teyit (fiyat ve talep) alındıktan sonra kontratın imzalanmasının ön şart olarak 
belirlendiği tespit edilmiştir. ~ 

Ayrıca, Avustralya'dan alınan 44 000 tonluk durum buğdayının en son olarak 20.5.1996 tari
hinde yapılan satıştan sonra 8 914 tonununda olağanüstü hal stokuna alındığı belirlenmekle birlik
te, T.M.O. Genel Müdürlüğünce şimdiye kadar satışı yapılan buğdayın birinci parti .7 000 tonluk 
satıştan 44 000.-USD lehte fark sağlandığı, ancak daha sonraki yani Aralık 1995 tarihinden itiba
ren yapılan satıştan ise yaklaşık 900 bin USD lehte fark elde edildiği belirtilmekte ise de, gerçek
te bu miktarlık lehte bir farkın olmadığı, bu farkın esasen 150 000-USD düzeyinde olduğu, 
T.M.O.nun çıkardığı listede lehteki farkın 900 000-USD düzeyinde gözükmesinin, ithal edilen buğ
dayın 31.12.1995 tarihindeki maliyetinin 17 183-TL/kg olarak belirlendiği halde, daha sonraki ta
rihlerde yapılan TL. mukabili satışlarda, 1995 yılı sonundaki TL. cinsinden maliyetin sabit tutul
masından kaynaklandığı, satış alanındaki TL. cinsten satış bedeli dolara çevrilip dövize göre satış 
bedeli ($) bulunduğu halde, satış alanındaki maliyetin ise, yıl sonunda (TL. cinsinden) sabitlenen 
maliyetin, sürekli artış gösteren dolara endekslenerek döviz bazında maliyet tespit edilmesinden ve 
dolayısıyla baş alım maliyeti 240-USD/ton düzeyinde olan buğday maliyetinin, 224-USD/ton de
ğerine kadar düşmüş gözükmesinden, neticede fiili satış anındaki gerçek satış değeri ile, satış anın
daki nazarı maliyet arasındaki gerçekçi olmayan farktan dolayı buğday satışı sonucunda 900.- USD 
lehte fark gözüktüğü sonucuna varılmıştır. (EK-10) Nasıl ki, TL. cinsten satış yapılarak o günkü 
kura göre dövize endeksli satış değeri bulunuyor ise yıl sonu birim TL. maliyet tespiti yine yıl so
nu döviz kuruna endekslenerek bulunacak döviz tutarını, satış anındaki artmış olan döviz kuru ile 
ilişkilendirmek suretiyle gerçek farkın tespiti gerekmektedir. 

Yine T.M.O. tarafından Avustralya durum buğdayı ile ilgili gönderilen bilgisayar çıktısında 
olağanüstü hal stokuna ayrılan 8 914 ton buğdayın stok değeri de, yazı tarihinde 1 kg eşdeğer buğ
dayın Türkiyedeki satış fiyat ile ilişkililendirilerek (30 600-TL./kg) 371,42 USD/ton değerden kıy
metlendirilmesi sonucu sözkonusu buğdayın tamamından 2 560 000 dolar düzeyinde kâr elde edile
bileceği belirtilmiş olmakla birlikte, gerçekte bu miktarın/henüz stokta bulunan buğdayın, (net ol
mayan akibetinden dolayı kesin olmamakla birlikte) en son (20.05.1996) satış yapılan tarihte elden 
çıkartılmış olması halinde toplam 700 bin dolar düzeyinde lehte fark olabileceği düşüncesindeyiz. 

Neticede Avustralya'dan ithal edilen buğdaydan herhangi bir zarar edilmediği, ancak gerçek
te kâr elde edilip edilmediği hususunun ise, 1994 başlarında buğday bedeli için 10 560 000-dolar 
olarak bağlanan dövizin, iki yılı aşan geri dönüşüm periyodu çerçevesinde ve alternatif maliyet 
analizi sonucunda tespit edilebileceği, kanaatini taşımaktayız. Ayrıca, söz konusu buğday ithalin
den herhangi bir zarar doğmadığı için, iddia edildiği gibi görev zararının sözkonusu olmadığı, bu 
nedenle de buğdayın satılamadığı iddiası ile satılamadığı için görev zararına sokulmak istendiği hu
susunun gerçeği yansıtmadığı, zira daha ithal öncesinde kararlaştırıldığı üzere Makarnacılar tara
fından alınmayacak miktarın stokların desteklenmesi için kullanılacağı öngörüldüğünden, 8 914 
ton buğday stoka alındığı tespit edilmiştir. 

4- T.M.O.nun buğday ithalatı yaparak, özel sektörün bu ithalatı gerçekleştirmesi halinde Ha
zinenin, her ton başına kazanacağı 100 $//ton fon gelirinden mahrum kaldığı iddiası; 

T.M.O. Genel Müdürlüğü tarafından daha önce Kanada'dan 100 000 ton ve Kazakistandan da 
8 500 ton olmak üzere toplam 108 500 ton olarak ithal edilen buğdaydan dolayı 10 850 000 dola
ra ilaveten son olarak Avustralya'dan ithal 44 000 ton buğday ithalinden dolayı da 4 400 000- do
larlık fon olmak üzere toplam 15 250 000 dolarlık fon gelirini, (bu ithalatı özel sektörün yapması 
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halinde) Hazine elde edebileceği halde mahrum kaldığı hususunun doğru olduğu ancak; T.M.O. 
Ana Statüsünün 4 üncü maddesinde tanımlanan ve teşekkülün "Yurtta, hububat fiyatlarının üreti
ciler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesi
ni önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici önlemler almak" şeklindeki görev kapsamı gere
ğince ve T.M.O. Genel Müdürlüğünün 20.01.1994 tarih ve 99 sayılı teklif yazıları ile Bakanlık olu
runa bağlanan belgede de; "İhracatçı ülkelerde üretim düşüklüğü ve kalite kaybından dolayı durum 
buğdayın Uluslararası piyasada görülmemiş düzeyde prim yaptığı, cins ayırımı yapılmaksızın buğ
day ithalinden ton başına 100 USD doları fon uygulanması bulunması nedeniyle, özel sektör tara
fından fon ödenerek ithal edilecek makarnalık buğdayın iç piyasa fiyatlarının üzerine çıkacağı ve 
bununda makarna fiyatların tüketici aleyhine aşırı derecede yükselteceği" şeklinde görüş beyan edi
lerek Avustralya'dan T.M.O. tarafından durum buğdayı ithal edilmesinin teşekkülün görevi çerçe
vesinde yapıldığı, bu nedenle görev anlayışı içerisinde yürütülen ithalat işlemlerinden dolayı, dö
viz kaybedildiği iddiasına katılmanın makul bir düşünce tarzı olmayacağı düşünülmektedir. Zira 
Dünya piyasalarında F.O.B. usulüyle 268 USD doları olup Avustralya'dan, C+F 240 USD dolara 
alınan 1 ton buğdaya fon uygulanması halinde ton başına 100 USD doları kadar yükseleceği, bu
nun da fondan dolayı buğday fiyatının % 40 düzeyinde ki bir artışla piyasaya yansıyacağı gözönü-
ne alındığında uygulamayı gelir kaybı şeklinde değerlendirmenin isabetli olmayacağı kanaatinde
yiz. 

5- Buğday ithal edebilmek için T.M.O. stoklarındaki arpanın ucuz fiyatla elden çıkarıldığı id
diası : 

Bu hususun açıklığa kavuşturulabilmesi için T.M.O.ya yazılan yazıya alınan cevapta; İthalatı 
yapılan makarnalık buğday bedelinin tamamen T.M.O. öz kaynaklarından elde edildiği, buğday it
halatı için özel olarak hububat satışının söz konusu olmadığı, Teşekkülün 1994 yılı Ocak, Şubat ve 
Mart. aylarında satışı yapılan bütün ürünlerden elde edilen kaynaklardan istifade edildiğinin belir
tildiği tespit edilmiştir. (EK-10) Yazıya ekli tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere; T.M.O. tara
fından söz konusu dönemde toplam 716 133 ton muhtelif ürün satışı yapılarak (Ocak, Şubat, Mart-
1994) yaklaşık 2 125 trilyon TL. hâsılat elde edilmesine karşılık bu satışlar içinde arpa satış mik
tarının 39 752 ton, satış hâsılatının ise yaklaşık 87 milyar TL. olduğu, oysaki ithalatı yapılan 44 000 
ton durum buğdayına 10 560 000 USD karşılığı o günkü değer için yaklaşık 328 milyar TL. öden
diği gözönüne alındığında arpa satışından elde edilen hâsılatın bu ithalat giderinin yaklaşık % 25'si 
düzeyinde katıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle eldeki arpanın ucuz satılarak buğday ithalat yapıl
dığı iddiasının da yeterli dayanaktan yoksun kaldığı kanaatini taşmaktayız. 

III-SONUÇ: 

Avustralya'dan 44 000 ton durum buğdayı ithal edilmesinin detayları bu raporun "II- Olayla
rın Tahlil ve Değerlendirilmesi" bölümünde açıklandığı üzere; 

1- T.M.O. Genel Müdürlüğü yetkililerinin, Avustralya'ya piyasa araştırması için gidilmesi aşa
masında, Yönetim Kurulundan alınan dış seyahat kararında, Avustralya ile hububat ve bakliyat pa
zarlaması yanında hububat ithalatı yönünde de ilişki kurma imkânlarının araştırılması görev ve yet
kisi verildiği tespit edildiğinden, Avustralya'ya kırmızı mercimek pazarlamaya gidildiği halde buğ
day ithal edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı, 

2- T.M.O. Genel Müdürlüğü'nce, kurum İhale Yönetmeliği'nin 20 nci madde I kısım (d) ben
dine göre ve pazarlık usulü ile Avustralya'dan buğday ithali yapıldığı, pazarlık usulünün de bir iha
le yöntemi olduğu, aynı yönetmeliğe göre pazarlık usulü ihalede duyuru yapma mecburiyetinin ol-
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madiği hususları gözönüne alındığında, ihale yapılmadan buğday ithali yapıldığı iddiasının isabet
li olmadığı, 

Ancak, buğday ihalesine mesnet gösterilen İhale Yönetmeliğinin 20/I-(d) bendinin alınacak 
malın tekelde bulunması durumunda geçerli olacağı, halbuki durum buğday piyasasında Avustral
ya Buğday Bordunun tek satıcı olmadığı, bu nedenle ihaleye mesnet gösterilen maddenin isabetsiz 
olduğu, bunun yerine aynı yönetmeliğin 3 üncü madde (e) bendinde ki; ".....ülkelerin resmi kuru
luşları ile yapılan alım ve satımlarda bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz" hükmüne göre, söz 
konusu ithalatın ihalesiz de yapılabileceği, Zira Avustralian Wheat Board şirketinin, Avustralya 
Temel Endüstri Bakanlığına bağlı özerk bir kuruluş olduğunun tespit edilmesi karşısında, ihale iş
lemleri sırasında yanlış maddenin mesnet gösterilmesinin fazla bir önem taşımadığı, 

3- T.M.O.nun da abonesi olduğu Reuters Ajansı raporlarına göre, Dünya piyasasında, Avust
ralya'dan ithalatı yapılan durum buğdayına eşdeğer olan buğday bedelinin 268 USD/Ton düzeyin
de olacağının tahmin edildiği gözönüne alındığında, T.M.O. tarafından 240 USD/Ton C+F düze
yinde bir fiyatla yapılan buğday ithali için dünya fiyatları üzerinde buğday alındığı iddiasının kuv
vetli bir mesnedinin bulunmadığı, 44 000 ton olarak ithalatı yapılan buğdayın 7 000 tonluk bölü
münün satışının, ithalatın gerçekleştiği 1994 yılı Haziran ayında olduğu, geriye kalan 37 00Ö ton 
buğdayın 1995 yılı Aralık ayına kadar stoklarda kaldığı, T.M.O.nun sınırlı kaynaklarından ayrılan 
10 milyon doları aşan bir bedele mal olan bu durum buğdayının uzun süre stoklarda beklemesine, 
ithalattan önce Makarnacıların talebi üzerine bu dış alıma gidildiği, söz konuşu sektörden gerekli 
teyitler alındıktan sonra ithalatın gerçekleştirileceğinin beyan edilerek ilgili makamlardan ithalat 
yetkisi alınmasına rağmen gerçekte Makarnacılardan 7 000 ton dışında buğday alım teyidi alınma
dan ithalat yapılmasından kaynaklandığı, neticede, geri kalan buğdayın 28 000 tonluk bölümünün 
de Aralık/1995 ve Mayıs/1996 tarihleri arasında TL. bedeli üzerinden satıldığı, her iki satıştan 900 
bin dolar lehte fark elde edildiği belirtilmekte ise de, esasen bu miktarın yaklaşık 150 bin dolar ci
varında olduğu, geriye kalan 8 914 ton buğdayın da alıma imkân sağlayan kararlarda da belirtildi
ği üzere Olağanüstü hal stokuna alındığı, 

T.M.O.nun bu buğday ithalatından gerçekte kâr edip etmediği hususunun, bu alım için yatırı
lan dövizin, alımı yapılan buğdayın iki yıla yakın stokta beklemesinden dolayı alternatif maliyet 
analizi ve stokta alınan miktarın elden çıkarılması halinde1 elde edilebilecek hâsılat, miktarı ile bir
likte değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkabileceği, yaplan ithalattan şimdilik herhangi bir zarar 
doğmadığı için, satılamayan buğdayın görev zararına sokulmak istendiği iddiasının da dayanaktan 
yoksun olduğu, zira Makarnacılar tarafından alınmayacak olan buğdayında stokların desteklenme
si için kullanılacağının alımdan önce gündeme getirildiği, 

4- T.M.O. tarafından buğday ithalatı yapılmasi durumunda ton başına 100 dolarlık fon alınma
dığı için Hazinenin döviz kaybına uğradığı iddiasının doğru olduğu, ancak T.M.O. Ofisi, mevzu
atın kendisine yüklediği sorumluluk çerçevesinde bu işlemleri görev anlayışı içerisinde yerine ge
tirildiğinden, söz konusu iddia ile ilgili olarak görevlileri suçlamaya imkân olmadığı, 

5- Buğday ithal etmek için stoklarındaki arpanın ucuz bedelle satıldığı hususunun gerçek ol
madığı, 

Netice ve Kanaatına varılmıştır. 
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AVUSTRALYA'DAN İTHAL EDİLEN 44 000 TONLUK BUĞDAY HAKKINDAKİ 
İNCELEME RAPORUNUN EK LİSTESİDİR. 

EK LİSTE 
No. Adet Ne Olduğu 

1 1 27.9.1993 tarihli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Olur'u 

2 2 4.11.1993 tarihli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Olur'u 
3 3 14.1.1994/75 sayılı Müzakkere ve 18.1.1994-2/30-12 sayılı Yönetim Kurulu 

kararı. 
4 2 20.1.1994 tarihli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Olur'u. 
5 4 25.1.1994 tarihli T.M.O. I.Nolu İhale Komisyonu Buğday alımı kararı. 
6 1 Durum buğday satış fiyat ve analiz tablosu. 
7 33 26.7.1996 tarih ve 1-2-6 sayılı Bakanlık İnceleme Raporu 
8 4 20.10.1993/1411 sayılı Müzakkere ve 21.10.1993 tarih 23/505-9 sayılı 

T.M.O. Yönetim Kurulu kararı ve Dışişleri Bakanlığının 17.7.1996/1829 
sayılı yazısı. 

9 2 Buğday piyasa raporu ve Reuters piyasa raporu 
10 6 12.7.1996/280 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yazısı ve hububat satış 

fiyat listesi. 
Bu raporun (8) parça (10) tane eki vardır. 
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TRABZON LİMAN SİLOSU İNŞAATINDA ELEKTRO MEKANİK EKİPMAN TEMİN
CİSİNİN TAAHHÜTNAMEYE RAĞMEN DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMASI HAKKINDA 

İNCELEME RAPORUDUR 
I-BAŞLANGIÇ: 
a) Konu: Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.3.1996 tarih ve 19 uncu Birleşiminde kurulan 

10/6 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev kapsamında bulunan T.M.O. Trabzon 
Liman Silosu Tevsii ve Yenileme inşaatı sırasında meyadana geldiği iddia edilen usulsüz uygula
malar bu raporun konusunu teşkil etmektedir. 

b) Konu ile ilgili iddialar : 

1. Silonun elektro-mekanik aksamı temincisinin Macar Agrikon firması olmayacağına dair ta
ahhütname verilmesine rağmen, T.M.O. Yönetim Kurulu'nun bilgisi haricinde proje değişikliği ya
pılarak bu firmadan alınması, . 

2. Birinci maddede zikredilen uygulamadan dolayı ortaya çıkan ihtilafın çözümü için oluştu
rulan Hakem Heyeti'ne T.M.O. temsilcisi olarak, işe taraf olan İdil İnşaat'm ortağı İ.T.Ü. Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman F. Gencel'in T.M.O. Genel Müdürü Timuçin Turan 
tarafından atandığı, 

3. Trabzon Liman Silosu işi Müşavir firma seçiminde usulsüzlük yapıldığı, 

4. Bu ihalelere fesat karıştırıldığı hakkındaki Müfettiş raporunun, T.M.O. Hukuk Müşayirli-
ği'nin teklifi üzerine hıfza kaldırıldığı. 

II-OLAYLARIN TAHLİLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Olayın safahatı : 
T.M.O. Genel Müdürlüğü Trabzon Liman Silosu Tevsii ve Rehabilitasyonu işi için yapılan 

ihale sonucu en uygun teklifi veren Dywidag-İdil Ortak Girişimi'nde 7 985 863.- EÇU bedelle iha
lenin kalması sonucunda 3.10.1990 tarihinde imzalanan sözleşmenin, 21.11.1990 tarih ve 50151 
yevmiye kaydı ile Ankara 24 üncü Noterliğince onaylandığı anlaşılmıştır. 

Söz konusu işin müşavirlik hizmetlerini yürütmek üzere önceden beri T.M.O. Genel Müdür-
lüğü'ne müşavir firma olarak hizmet vermekte olan Agriconsult A.B. firmasının, T.M.O. Yönetim 
Kurulu'nun 31.8.1990 tarih 28/515-15 sayılı kararı ile hizmet kapsam ve süresi uzsatılarak Trabzon 
Liman Silosu işinde de müşavir firma olarak görevlendirildiği ancak, müşavir Agriconsult A.B fir
masının 28.6.1985 tarihli sözleşme fiyatları ile işi yürütemeyeceği gibi yabancı eleman maaş öde
melerinin de sadece yabancı para cinsinden kabul edebileceğini bildirmesi üzerine (Ek-1) 
T.M.O.'nun 28.9.1990 tarih ve 1074 sayılı yazısı ile, Trabzon Liman Silosu işinin Agriconsult 
A.B'nin iş kapsamından çıkarıldığının bildirildiği, neticede T.M.O.'nun 18.10.1990 tarih ve 1166 
sayılı müzekkeresi ve Yönetim Kurulu'nun aynı tarih 34/592-8 sayılı kararı gereğince Trabzon Li
man Silosu müşavirlik işinin önceden var olan 14.9.1990 tarihli protokol çerçevesinde Ünitek-Mo-
uchel firmasına verildiği ve bu işte 35 yabancı 16 da yerli adam/ay kullanılacağının kararlaştırıldı
ğı tespit edilmiştir. (EK-2) 

Dosya muhteviyatından anlaşıldığına göre, zaman içinde işin uzaması ve ihtiyaç duyulması 
üzerine, işte kullanılacak adam/ay miktarları T.M.O. Yönetim Kurulu'nun 20.2.1991 tarih ve 7/79-
5 sayılı kararı ile artırılmış ve iş 3 821 085 721.-TL. ödeme ile bitirilmiştir. (EK-3) 

Yine dosyanın tetkikinden işin geçici kabulünün 13.3.1993 tarihinde yapıldığı (EK-4), bu ge
çici kabul tutanağına göre; 1-inşaat, elektrik ve mekanik işlere ilişkin ekli eksik ve kusurlu işlerin 
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Sözleşme, Şartname ve Projelerine göre giderilmesi, 2- Elektro mekanik ekipmanların temin ve te
sisi, Genel Müdürlükçe onaylanmış bulunan projelere göre imal ve temin edilmiş olmakla birlikte; 
bazı kısımlarında sözleşmenin idari ve teknik kısımlarına göre farklılık olduğu tespit edilen elekt-
ro-mekanik ekipmanların Heid firmasından temini gerekirken Macar Agrıkan firmasından temin 
edilmiş olması ve görülen diğer kusurlu işlerin tespitinin yapılarak, Sözleşmenin 29.4c maddesine 
göre (ki bu madde; Geçici Kabul Muayenesine Geçmeme Sonuçları hususunu düzenlemektedir.) 
işlem yapılması kaydıyla işin geçici kabulünün yapıldığı anlaşılmıştır. 

Geçici kabul'tutanağında zikredilen noksanlıkların giderilip giderilmediğinin, bilahare T.M.O. 
Müfettişleri gözetiminde ve iş mahallinde ilgili teknik personel ile birlikte kontrol edildiği ve tan
zim edilen kontrol çizelgesinde umumiyetle geçici kabulde tespit edilen noksanlıkların giderildiği
nin vurgulandığı belirlenmiştir. (EK-5) 

Bilahare 22.9.1994 tarihinde kesin kabul işlemlerine başlanıldığı ve tanzim edilen tutanaklar
da; "yapılan işlerin kesin kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığı, ancak 
detayları ekli tutanakta belirtildiği üzere (EK-6) müteahhit tarafından giderilmeyen/giderilemeycn 
işler için; 1- Müteahhidin, proje kapsamında olmadığı gerekçesiyle yükümlülüğünde olmadığını 
belirttiği, buna karşılık 30.12.1993 tarihinde onaylanan 13.3.1993 tarihli geçici kabul belgesinde 
kabul etmiş olması sebebiyle yapmak zorunda olduğu işler için, Sözleşmenin doküman I'deki hata 
telafisinde gecikme-başlıklı 33.5.inci maddesi gereğince müteahhitten toplam 6 650.ECU'nün tah
sil edilmesi 

2... 
3....Geçici kabul belgesinin 2 nci maddesinde belirtilen ve sözleşmenin 47 nci maddesi gere

ğince Hakeme verilen hususlarda, hukuki işlemin sonucuna göre hareket edilmesi kaydıyla kesin 
kabulün yapılması ....."nın uygun görüldüğü ve bu belgenin 4.11.1994 tarihinde onaylandığı (EK-
7) anlaşılmıştır. , 

Geçici kabul tutanağında tespit edilen noksanlık ve farklı imalat uygulamalarından dolayı, 
noksanlıkların giderilmesi ile imalat farklılığı nedeniyle T.M.O. aleyhine oluşan 137 850.-ECU'lük 
bedelin sözleşme hükümleri gereğince işin götürü bedeline yansıtılması ve anlaşma sağlanamazsa 
yine sözleşme gereğince hakeme gidilmesi hususlarında T.M.O. Genel Müdürlüğünce 1.12.1993 
tarih ve 2440 sayılı müzekkere ile Yönetim Kurulu'ndan yetki istendiği, bu yetkinin 16.12.1993 ta
rih ve 30/582-7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile verildiği (EK-8), aynı kararda; "...»sözleşme ve hü
kümlerine aykırı olarak elektro-mekanik ekipman proje değişikliği ve tastiki ile temincisinin deği
şikliğini yönetim kuruluna getirmeden yetkisiz olarak kabul edip, uygulatan görevlilerin tespiti ve 
cezalandırılmasını teminen T.M.O. Teftiş Kurıılu'nca gerekli soruşturmanın yapılmasının" istenil
diği anlaşılmıştır. •• 

Yukarıda zikredilen Yönetim Kurulu karan gereğince T.M.O. Başmüfettişi Ali Kaskan tara
fından hazırlanan 28.2.1994 tarih ve 4 sayılı raporda; Hatalı proje uygulamalarından dolayı, kurum 
aleyhine "ortaya çıkan 137 850 ECU'nun yüklenici firma tarafından tazmin edilmesi şartıyla kurum 
zararı oluşmayacağından yasal suç, 10.9.1991 tarihinde gerçekleşen proje tastiki, 3817 sayılı Di
siplin Affına dair Kanun kapsamına girdiğinden disiplin suçu'nun oluşmadığı, elektro mekanik 
ekipman temincisinin değiştirilmesine, yüklenicinin Türk Ceza Yasasının 363 üncü maddesinde 
zikredilen "Ticari itimadı" ihlal eden fiilinin sebep olduğu, bu uygulamalardan üst yönetimin bil
gilerinin olduğu ilgililerce beyan edildiğinden, bu durumun soruşturma yetkisini aştığı hususları 
belirlendiği için durumun açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla T.M.O.nun 27.5.1994 tarih ve 
225 sayılı yazılarıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na gönederildiği, (EK-9-10) 
anlaşılmıştır. 
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Liman Silosunun geçici kabulü aşamasında tespit edilen bazı kusurlu işlerden dolayı T.M.O. 
ile yüklenici Dyekerhoff $ Widman AG/İdil İnşaat Ticaret A.Ş. Müşterek Teşebbüs Ortaklığı (D.İ.) 
arasında müzakereler yoluyla anlaşma sağlanamaması üzerine D.İ. tarafından T.M.O.ya hitaben 
yazılan 5.1.1994 tarih ve TRB/008 sayılı yazılarında; Müteahhit olarak fazladan yaptıkları işlerden 
dolayı (ilaveler/eksiltmeler) yapılan hesaplamalarda lehlerine 50 775- ECU tutarında fark tahakkuk 
ettiğini, sözleşmeye'göre anlaşma sağlanamadığından sözleşmenin 47/2 maddesi gereğince Hake
me başvurdukları ve hakem olarakta Y. Makina Mühendisi Celal Okutan'ı tayin ettiklerini bildir
meleri üzerine (EK-11), T.M.O. Genel Müdürlüğü Tahıl Depolama Daire Başkanlığı'nın 13.1.1994 
tarih ve 92 sayılı teklif yazısı üzerine İ.T.Ü. Makina Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman 
Fevzi Genceli'nin T.M.O. temsilcisi olarak Hakem Heyetinde görevlendirildiği (EK-12) ve Hakem 
Heyetine 3 üncü üye olarak, atanan iki üye tarafından İ.T.Ü. Mak. Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Selahattin Anık'ın seçildiği anlaşılmıştır. (EK-13) • 

T.M.O. Genel Müdürlüğünün yukarıda zikredilen talep yazılan gereğince Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Müfettişlerince hazırlanan 21.11,1994 tarih ve 1994/2-6 sayılı inceleme raporunda Ha
kem kararına dayanılarak özetle; Hakem kurulu kararından da anlaşılacağı üzere; 1) Elektro-Me-
kanik ekipmanın Heid firması yerine, Agrikon firmasının temin edilmiş olmasında, aksamda kali
te noksanlığı ve geri teknoloji söz konusu olmadığından firma değişikliğinin menfi bir etkisinin ol
mayacağı, 

2. Farklı imalattan dolayı T.M.O.nun 144 004.-ECU'lük talebinde; anahtar teslimi işlerde işin 
yapımı esnasında teknik bakımdan ortaya çıkan kaçınılmaz durumların ortaya çıkması, yapılan uy
gulamaların kalite ve işletme sistemine menfi etkisinin olmaması nedeniyle, haklı olmadığı bu ne
denle herhangi bir kurum zararı ve suç unsurunun bulunmadığı, ancak Hakem Kurulu Kararına 
T.M.O.nun Yargıtay nezdinde yaptığı itiraz sonucu T.M.O. aleyhine bir karar çıkması halinde, ko
nunun yeniden ele alınabileceği hususlarının beyan edildiği anlaşılmıştır. (EK-14) 

Hakem Heyetinde yargılamanın başlmasına müteakip T.M.O. tarafından 18.5.1994 tarihli ce
vabı ve mukabil dava dilekçesinde, müteahhidin talebinin reddedildiği gibi şartname ve sözleşme
ye uymayan işlerden dolayı üniversitelere ve diğer satıcı firmalar aracılığı ile tespit ettirilen 137 
850.-ECU ile yedek parçalardan oluşan 6 154.-ECU olmak üzere toplam 144 004.- ECU'luk alacak 
talebinde bulunulduğu tespit edilmiştir. (EK-15) 

Gerekli incelemeyi yapıp karşılıklı iddiaları değerlendiren Hakem Heyeti 9.9.1994 tarihinde 
nihai kararını vererek, "...davalı ve karşı davacı T.M.O.nun işin başından beri clektro-mekanik ak
samın Heid firması yerine Agrikon firmasından alınacağını bildiğini, işin yapımı sürecinde 
T.M.O.nun bir itirazının bulunmadığını, farklı malzeme kullanılmasının,...anahtar teslimi işlerde 
uygulamada ortaya çıkacak bazı değişikliklerin normal ve yerinde olacağı "nı belirtip hem.dava
cı ve karşı davalı Diyvvidag-İdil (D.İ.) in hemde davalı ve karşı davacı T.M.O.nun yerinde görül
meyen 144 004.-ECU'luk talebini reddettiği anlaşılmıştır. (EK-16) 

Hakem Heyetinin kararına Yargıtay nezdinde yapılan itirazlar sonucunda, Yargıtay'ın 
23.3.1995 tarih 1079 esas ve 1689 numaralı kararı ile; Yargıtay içtihadı Birleştirme Hukuk Genel 
Kurulunun 28.1.1994 günlü ve esas 1993/4, karar 1994/1 sayılı içtihadı birleştirme kararında taraf
lar tahkim sözleşmesi veya şartında hakemlerin, uyuşmazlığı maddi hukuk kurallarına göre çözüm
lemelerini öngördükleri takdirde, buna aykırı karar verilmesinin temyiz sebebi sayılacağı, oysa ki 
tarafların hakem şartında uyuşmazlığın maddi hukuk kurallarına göre çözümleneceğine dair bir hü
küm bulunmadığından temyiz itirazlarının reddine ve kararın onanmasına karar verdiği anlaşılmış
tır. (EK-17) 
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Yargıtay'ın hakem kararını onaylaması sonucu T.M.O.'nun mahrum kaldığı 144 004,-ECU'nun 
akibeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Gürcan'ın suç duyurusu hakkında yapılacak işlemler için 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan talimat istendiği tespit edilmiştir. (EK-18) 

- Yukarıdaki paragrafta zikredilen ve Yönetim Kurulu üyesi Atilla Gürcan'ın suç duyurusu çer
çevesinde Bakanlık Müfettişlerince hazırlanan 19.7.1996 tarih ve 1996/6-4 sayılı inceleme rapo
runda da özetle; Trabzon Liman Silosu işinin Müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi aşamasında 
Müşavir firma olarak Pnitek-Mouchel firmasının seçilmiş olmasında herhangi bir art niyet olma
dığı gibi bir fahiş ödeme yapıldığına dair herhangi bir işlem tespiti olmadığı, elektro mekanik ekip
man temincisinin taahhütnameye rağmen değiştirilmiş olması hususunun sözleşmeye göre Hakem 
Heyetine gidilerek çözümlenmesi, Hakem kararında hem T.M.O.nun 144 004 - ECU lük alacak ta
lebinin hemde D.İ nin talebinin reddedilmesi ve bu kararında Yargıtay tarafından onaylanması üze
rine her türlü merciyi bağlayıcı durum alan bu karardan dolayı yapılabilecek herhangi bir işlem ol
madığı görüşünün beyan edildiği anlaşılmıştır. (EK-19) 

b) Olayın safahatı ışığında iddiaların değerlendirilmesi:-

1. Silonun elektro-mekanik aksamının Avusturya Heid firmasından temin edileceği taahhüde 
bağlandığı halde, T-M.O. Yönetim Kurulu'nun da kararı alınmadan Macar Agrikon firmasından te
min edildiği: 

Silo işi ile ilgili olarak D.İ. ile T.M.O. arasında imzalanan 3.10.1990 tarihli sözleşmenin ekle
rinden olup 21.11.1990 tarih ve 50151 numaralı yevmiye kaydı ile tastikli ve İdil İnşaat antetli 
23.8.1990 tarih ve 1386 sayılı belge ve ekindiki 21.11.1990 tarih/onaylı taahhütnamenin tetkikine 
göre; "Elektro-Mekanik aksam, teklifimizde belirtilen HeidrAgrikon yerine Heid Saattecnik Mbh. 
firması tarafından sözleşme ve şartlarına uygun olarak yapılacaktır. Yukarıdaki hususları teyit ede
riz..." şeklinde elektro-mekanik aksamın Heid firmasından temin edileceğinin taahhüt edildiği an
laşılmıştır. (EK-18) 

Ancak, Dyvvidag/İdil İnşaat Müşterek ortaklığının 11.12.1990 tarih ve 1471 sayılı yazılarıyla 
T.M.O.dan, Macar Agrikon firmasından temin edilecek elektro-mekanik aksam için akreditif açıl
ması istediğinden, T.M.O.nun bu yazıya cevaben 13.12.1990 tarih ve 1506 sayılı yazısı ile işe ait 
sözleşmeye ek 21.11.1990 tarihli taahhütname ile taahhüt edildiği şekliyle elektro-mekanik malze
me teminin gerektiğinin yüklenici D.İ'ye bildirdiği, buna rağmen D.İ'nin 14.12.1990 tarih ve 1478 
sayılı yazılarıyla sözleşme hükümlerine bağlı kalınacağı ancak yine de Macar Agrikon firması le
hine akreditif açılmasının istenildiğinden bu amaçla T.M.O. Genel Müdürlüğü Tahıl Depolama Da
iresi Başkanlığının 1.3.1991 tarih ve 313 sayılı yazıları ile daha önce Heid firması adına düzenlen
miş bulanan akreditifte, menşey bölümünde Avusturya yerine Avusturya veya Macaristan tabirinin 
eklenmesi şeklinde bazı değişiklikler yapılmasının T.M.O. Mali İşler Dairesi Başkanlığından iste
nildiği, bu değişikliğin 27.2.1991 tarih ve 1609 sayılı Heid firmasının yazılı talebinden kaynaklan
dığı, istek doğrultusunda sözleşmeye göre Heid firması adına "bölünebilir" akreditif açılması gere
kirken, Heid ile Agrikon firması arasında önceden var olan anlaşma gereğince işin taşeronluğunu 
Agrikon firmasının yapmasından dolayı "Transfferabl "akreditif açıldığı anlaşılmıştır. (EK-20) 

Akreditifin Macar Agrikon firması lehine düzenlenmesinden sonra bu kez, bu firma tarafından 
temin edilen elektro-mekanik ekipmanları fabrika kontrolünün yapılabilmesi için Tahıl Depolama 
Dairesi Başkanlığı teknik uzmanlarından Metin Küçükköseler'in 07-12 Ekim 1991 tarihleri arasın
da Macaristan'da görevlendirilmesi için ilgili daire başkanı Taner Maraşlıoğlu'nun teklifi Genel 
Müdür Yardımcısı Kurtcebc Gürkan'ın uygun görüşü ve Genel Müdür Vekili Nevzat Arsevcn'in 
onayı ile 26.9.1991 tarih ve 1219 sayılı müzekkere gereğince Yönetim Kurulu'na havale edildiği, 
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bundan öncede 10.9.1991 tarih ve Agrikon antetli projede Tah. Dep. Daire Başkanı Taner Maraş-
lıoğlu ile Makina Mühendisi Murat Ercan'ın onaylarının bulunduğu anlaşılmıştır. (EK-21) 

Sözleşme ve eklerine aykırı olarak elektro-mekanik ekipman temincisi ve proje değişikliğinin 
yukarıda zikredildiği üzere, taahhütnameye aykırı olarak ve de T.M.O. Yönetim Kurülu'nun kara
rı alınmadan yapıldığının geçici kabul işlemleri sırasında tutanağa kusurlu ve noksan işler şeklin
de intikal ettirilmesinden sonra, T.M.O. Yönetim Kurülu'nun 1.12.1993 tarih ve 28/574-16 sayısı 
ile 16.12.1993 tarih ve 30/582-7 sayılı kararları doğrultusunda yüklenici firma ile doğan ihtilafla
rın müzakareler yoluyla halledilememesi üzerine sözleşme hükümleri gereğince hakeme gidilme
sinin yanında, elektro-mekanik ekipmanların teminci ve proje değişikliğini Yönetim Kurülu'nun 
bilgisi dışında yetkisiz olarak kabul edip, uygulatan görevlilerin tespit ve cezalandırılmalarını te-
minen soruşturma açılmasının karara bağlanması nedeniyle (EK-8) T.M.O. Genel Müdürlüğü Mü-
fettişliğince yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 28.2.1994 tarih ve 4 sayılı raporda özetle; Söz
leşme dışı uygulamalardan dolayı Tahıl Dep. Pro. Dairesi Başkanı Taner Maraşlıoğlu'nun, proje 
ile ilgili bütün işlemlerden üst yönetimin bilgileri olduğu ifadesi karşısında sözkonusu değişiklik
lere neden onay verildiğinin müfettişliğin meçhulü olduğu ve bu hususun araştırılmasının yetki 
kapsamını aştığı görüşü beyan edildiğinden (EK-22) Konunun Tarım Bakanlığı Teftiş Kürulu'nca 
soruşturulması için 27.5.1994 tarih ve 225 sayılı yazı ile Bakanlığa gönderildiği tespit edilmiştir. 
(EK-10) 

Soruşturma yetkisini aştığı gerekçesi ile T.M.O. Müfettişlerince gerekli soruşturması yapıla
mayan Silonun elektro-mekanik temincisinin taahhütnameye rağmen T.M.O. Yönetim Kurülu'nun 
da bilgisi haricinde değiştirilmesinin sorumlularının tespiti hususunda Tarım ve Köyişleri Bakanlı
ğı Müfettişlerince hazırlanan 29.11.1994 tarih ve 1994/2-6 numaralı inceleme raporunda esas ola
rak ihtilaf konuları hakkında hakem heyetinin aldığı karara dayanılarak elektro-mekanik ekipman 
teminci firmasının değiştirmiş olmasının siloda kalite ve işletme açısından menfi bir etki yapmaya
cağından herhangi bir zarar ve suç oluşmadığı görüşüne yer verildiği tespit edilmiş, ancak yükle
nici D.İ.nin söz konusu elektro-mekanik ekipman temincisi olarak Macar Agrikon firmasıyla iş 
yapmayacağını taahhüt etmiş olmasına rağmen uygulama sırasında T.M.O. elemanlarından Mü
hendis Murat Ercan ve Tahıl Depolama Projesi Daire Başkanı Taner Maraşlıoğlu tarafından 
10.9.1991 tarihinde proje değişikliğinin tastik edilmesi yanında, akreditif belgesine menşe olarak 
Macaristan yazılması ile bölünebilir akreditif yerine transferabl akreditif açılması ve imal edilen 
ekipmanların yerinde kontrolü için Macaristan'a eleman gönderilmesi hususunun, Tamer Maraşlı
oğlu'nun teklifi, Genel Müdür Yardımcısı Kurtcebe Gürkan'ın uygun görüşü ve Genel Müdür Ve
kili Nevzat Arseven'in onayı ile gerçekleşmesi şeklindeki elektro-mekanik ekipman temincisinin 
tahhütnameye rağmen değiştirilmesi çalışmalarına değinilmediği tespit edilmiştir. Bu raporda şa
yet T.M.O.nun Yargıtay nezdinde hakem kararına yaptığı itiraz sonucu T.M;0. aleyhine sonuç çık
ması halinde konunun tekrar ele alınacağı beyan edilmiş olmakla birlikte, Yargıtay tarafından Ha
kem kararı onaylanarak T.M.O.nun yükleniciden beklediği 144 004 -ECU'lük alacağında mahrum 
kalması sonucu ortaya çıkmasına rağmen bu kez Tarım Bakanlığı Müfettişlerince hazırlanan 
19.7.1996 tarih ve 1996/6-4 sayılı.inceleme raporunda, farklı malzeme kullanılması sonucu herhan
gi bir zarar doğmadığından ve Mahkeme kararları da herkesi bağlayacağından yapılabilecek her
hangi bir işlem olmadığının beyan edildiği anlaşılmıştır. 

Neticede; Trabzon Liman Silosu işinde yüklenici D.İ.nin taahüdüne aykırı elarak elektro-me
kanik. ekipmanların yapımcısını değiştirmiş olması nedeniyle T.M.O. aleyhine malzeme fiyat far
kından dolayı oluşan 144 004-ECU'lük bedelin, Hakem heyetinin aleyhte kararı ve Yargıtay'ın da 
bu kararı onaylaması sonucunda tahsil imkânının kalmadığı, ortaya kesinleşmiş bir yargı hükmü 
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çıktığından ve bu hükümde de yapılan uygulama T.M.O.yu zarara sokan bir sonuç olarak görülme
diğinden herhangi bir suçlu da bulunmadığı, bu nedenle disiplin hukuku, tazmin ve ceza hukuku 
yönünden işlem tesisine imkân kalmadığı sonucuna varılmıştır. 

Hakem Heyetince, T.M.O.nun beklentisinin karşılamayacak bir şekilde karar verilmesine, işe 
ait akdedilen sözleşmenin Tahkim ile ilgili maddelerine "anlaşmazlığın maddi hukuk kurallarına 
göre çözümleneceği "ne dair hüküm konulmamış olmasının sebep olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle 
bundan sonrada yapılacak sözleşmelerin tahkim şartlarına yukarıda anılan hükümlerin koyulması
nın zorunluluk arzedeceği anlaşılmaktadır. 

2. Trabzon Liman Silosu işinde yüklenici D.İ. ile ortaya çıkan, ihtilafların çözümü için oluş
turulan Hakem Heyetine T.M.O. temsilcisi olarak, karşı taraf olan İdil İnşaatın iş ortağının, atandı
ğı iddiası: 

Bu iddianın açıklığa kavuşturulabilmesi için İdil İnşaat ve Ticaret A.Şirketinin ortaklarının 
gerçek kişiler düzeyinde tespiti için İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne yazılan yazıya ve
rilen 15.8.1996 tarih ve 68123 ile 29.8.1996 tarih ve 72139 sayılı cevap yazıları ve eklerinin tetki
kinden; D.İ. ile T.M.O.nun ihtilafının çözümü için oluşturulan Hakem Heyetine T.M.O. temsilcisi 
olarak T.M.O. Genel Müdürü Timuçin Turan tarafından atanan İ.T.Ü. Makina Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Osman Fevzi Gencel'nin, İdil İnşaat ve Ticaret A.Ş.ye ortaklığı bulunmadığı gibi 
bu şirketin ortakları arasında bulunan İdil Endüstriyel Yatırım Holding Şirketinin ortakları arasında 
da bulunmadığı tespit edildiğinden bu iddianın gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılmıştır. (EK-23) 

3. Liman Silosu Müşavir firma seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiası: 
Dosya üzerinde yapılan tetkiklerden bu işin müşavirlik hizmetlerinin 31.8.1990 tarih ve 

28/515-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile daha önceden akdedilmiş bulunan 28.6.1985 tarihli 
sözleşme çerçevesince Agriconsult AB firmasının hizmet kapsamına alındığı, ancak müşavir Agri
consult AB firmasının, hem işi 28.6.1985 tarihli sözleşme ücretlerinden yapmayı kabul etmeyip 
zam istemesi, hemde çalıştıracağı yabancı elemanlara ödenecek ücretleri, sadece döviz cinsinden 
ödeme kabul edeceğini bildirmesi üzerine bu kez T.M.O. 28.9.1990 tarih ve 1074 sayılı yazıları ile 
Trabzon Liman Silosu müşavirlik işinin Agriconsult AB firmasının iş kapsamından çıkarıldığı bu
nun yerine, önceden beri müşavirlik hizmeti vermekte olan Unitek Mouchel firmasına, 18.10.1990 
tarih ve 34/592-8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 14.9.1990 tarihli protokol çerçevesinde verildi
ği tespit olunmuştur. (EK-1-2) 

Daha önce Agriconsult AB firmasına, 105 yabancı ve 66 Türk adam/ay olmak üzere toplam 
171 adam/ay üzerinden verilen müşavirlik işi bu firmanın ileri sürdüğü şartlardan dolayı anlaşma 
sağlanamaması üzerine bu kez adam/ay miktarları azaltılarak 78 yabancı ve 40 Türk adam/ay top
lanıl 18 adam/ay üzerinden Unitek-Mouchel firmasına verildiği ve neticede 53 adam/ay miktarlık 
bir eksiltmede bulunulduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, 1990 yılı fiyatlarıyla Agriconsult AB firmasının 
teklifine göre A kategori yabancı adam/ay fiyatı 40 milyon TL ve Türk adam/ay fiyatı da 14 mil
yon TL. civarında iken, bu fiyatların işi alan Unitek-Mouchel firmasınca yabancı adam/ay için 31 
milyon ve Türk adam/ay için ise 11 milyon TL. civarında daha düşük fiyata yapıldığı işin uzama
sı nedeniyle bir miktar ilave adam/ay kullanımının daha gerçekleştiği, bu nedenle dosya muhtevi
yatına göre Trabzon Liman Silosu Müşavirlik işinde T.M.O.nun aleyhine cereyan etmiş herhangi 
bir uygulamanın olmadığı sonucuna varılmıştır. (EK-3) 

4. Bu ihalelere fesat karıştırıldığı hakkındaki Müfettiş raporunun T.M.O. Hukuk Müşavirli-
ği'nin teklifi üzerine hıfz-a kaldırıldığı iddiası: . ' 
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Söz konusu işin geçici kabulü aşamasında tespit edilen kusurlu ve noksan işlerin müsebbiple
rinin belirlenmesi amacıyla T.M.O. Yönetim Kurulu'nun 16.12.1993 tarih ve 30/582-7 sayılı kara
rı gereğince Başmüfettiş Ali Kaskan tarafından hazırlanan 28.2J.994 tarih ve 4 sayılı raporda özet
le; Yüklenici (müteahhit) D.İ. firmasının işin sözleşmesi aşamasında taahhüt ettiği halde uygulama 
safhasında proje.değişikliği yaptırarak elektro-mekanik ekipman temincisi olarak Avusturya-Heid 
firması yerine Macar-Agrikon firmasını dereye sokması şeklindeki fiilin Türk Ceza Kanunu'nun 
363 maddesine göre "Ticari itimadı İhlal" ve "Ticarete fesat karıştırılması" suçunu oluşturduğu an
cak bu uygulamada T.M.O. personelinin ne derece sorumlu olduğunun tespiti hususunun soruştur
ma yetkisinin dışında kaldığını, ayrıca hatalı uygulamalar ve farklı malzeme kullanımından dolayı 
oluşan 137 850 -ECU'lük T,M.O. kaybının yüklenici D.t. tarafından karşılanması halinde bir zarar 
doğmayacağından yasal suç oluşmayacağı gibi yönetimin bilgisi haricinde proje değişikliği yapıl
ması işinin 10.9.1991 tarihinde olması ve bu tarihten sonra çıkan 3817 sayılı Disiplin Suçlarının 
Affına Dair kanuna göre ilgili personelin bu fiillerinden dolayı disiplin suçunun oluşmayacağı gö
rüşlerine yer verildiği tespit edilmiştir. (EK-9) 

Yukarıda zikredilen Müfettiş raporunun T.M.O. Genel Müdürü tarafından T.M.O. Hukuk Mü
şavirliğine görüş alınmak üzere havale edilmesi üzerine, Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan 
26.4.1994 tarih ve 523 sayılı görüş yazısında da özetle; Hakeme intikal eden ihtilaflı konuların hal
li sırasında eğer Ofis zararı belirlenir ve bu zarar firma tarafından karşılanmayacak olursa müseb
biplerinden tahsili cihetine gidilmesinin gerekeceği, ayrıca müteahhidin, taahhüt ettiği halde bu ta
ahhüdünü yerine getirmeyerek elektro-mekanik ekipman teminci firmasını değiştiren fiilinin Türk 
Ceza Kanunundaki 363 üncü maddeye göre suç teşkil etmesi için eylemin hileye dayanmasının ge
rektiği, halbuki bu olayda, yüklenici tarafından E/M ekipmanların Agrikon firmasından temin edil
diğinin T.M.O, tarafından bilindiğinden suçun maddi unsurunun oluşmadığı, bu nedenle unsurla
rıyla teşekkül etmeyen suçtan dolayı yargı mercilerine başvurulmasının gerekmediği görüşleri be
yan edilmiştir. .. 

Yukarıda izah edildiği üzere, Müfettiş tarafından müteahhidin suçundan dolayı yargı yoluna 
başvurulması açıkça teklif edilmediği gibi, Hukuk Müşavirliği tarafından da görüş bildirilmesinin 
dışında raporunun hıfz-a kaldırılmasının teklif edilmediği anlaşılmıştır. 

I I I -SONUÇ: 
Trabzon Liman Silosu işine dair ortaya atılan iddiaların detayları bu inceleme raporunun "II 

Tahlil ve Değerlendirme" bölümünde incelenerek : 
1. Silonun Elektro-mekanik ekipmanlarının Macar Agrikon şirketi yerine Avusturya Heid şir

ketinden temin edileceği yüklenici D.I. tarafından noter onaylı taahhütnameyle garanti edildiği hal
de, uygulama sırasında T.M.O.nun bazı görevlilerinin bilgisi dahilinde proje değişikliği yapılarak 
elektro-mekanik ekipman temincisinin taahhütname ve sözleşme hilafına ve Yönetim Kurulu'nun 
bilgisi haricinde değiştirildiği, farklı malzeme uygulamasından dolayı T.M.O. aleyhine oluşan 
144 004 - ECU'lük bedelin tahsili için sözleşmeye göre Hakeme gidildiği, hakem heyeti tarafından, 
"anahtar teslimi işlerde bazı değişikliklerin olmasının normal olduğu, bu değişikliklerden T.M.O. 
ilgililerinin de haberdar olduğu, farklı firmadan elektro-mekanik ekipmanların temin edilerek kul
lanılmış olmasının kalite ve işletme yönünden bir sakınca doğurmayacağı", değerlendirmesi yapı
larak T.M.O.nun 144 004 -ECU'lük talebinin reddedildiği, bü karara Yargıtay nezdinde yapılan iti
razında, hakem şartında anlaşmazlığın maddi hukuk kurallarına göre çözümleneceği hükmü bulun
madığı gerekçesiyle, reddedilerek kararın onaylandığı anlaşıldığından, Yönetim Kurulu'nun onayı
na sunmadan proje değişikliği yapan T.M.O. görevlilerinin bu fiilleri 3817 sayılı disiplin affına da
ir kanun kapsamına girdiğinden disiplin suçunun, oluşmadığı kesinleşen hakem kararma göre de 
zarar oluşmadığından, tazmin ve ceza takibatı yapılmasına imkân kalmadığı, 
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2. T.M.O. ile D.İ. arasında oluşan ihtilafın çözümü için sözleşmeye göre oluşturulan Hakem 
heyetine T.M.O. temsilcisi olarak T.M.O. tarafından atanan İ.T.Ü. Makine Fakültesi Öğretim Üye
si Prof Dr. Osman Fevzi Genceli'nin, yüklenici İdil İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin ortağı olduğu iddi
asının mesnetsiz olduğu, 

3. Söz konusu işin Müşavir firma seçilmesinde usulsüzlük yapıldığına dair herhangi bir bilgi 
ve belge bulunmadığı, bu iş için kullanılan adam/ay sayısının artmasına, zorunlu sebeplere daya
nan işin uzamasının sebep olduğu, 

4. Bu ihalelere fesat karıştırıldığını belirleyen T.M.O. Genel Müdürlüğüne ait Müfettiş rapo
runun T.M.O. Hukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine hıfza kaldırıldığı iddiasının da gerekli dayanak
tan yoksun olduğu, zira ne söz konusu raporda savcılığa suç duyurusu yapılmasının kesin bir talep 
olarak teklif edildiği, ne de müşavirlik tarafından hıfza kaldırılmasının istendiği, sadece Hukuk 
Müşavirliğince suçun unsurlarının oluşmadığı görüşünün beyan edilerek Türk Ceza Kanununun 
363 üncü maddeye göre dava açılmasının uygun olmayacağının belirtildiği, takdir yetkisinin Genel 
Müdürlük Makamında olduğu, 

Netice ve kanaatine varılmıştır. 

TRABZON LİMAN SİLOSU İNŞAATI HAKKINDAKİ İNCELEME 
RAPORU EK LİSTESİDİR 

- EK LİSTE 

No. Adet Ne Olduğu . ; 

1 13 31.8.1990 tarih ve 28/515-15 sayılı yönetim Kurulu Kararı ve 10.9.1990 tarih 
LPE-011 sayılı Agriconsult yazısı 

.2 8 28.9.1990/1074, 18.10.1990/1166 sayılı T.M.O. yazıları ve 18.10.1990 tarih 

34/592-8 sayılı T.M.O. Yönetim Kurulu Kararı 
20.2.1991 tarih 7/79-5 sayılı T.M.O. Yönetim Kurulu kararı 

13.3.1993 tarihli Geçici kabul tutanağı 
T.M.O. Müfettişlerince tanzim edilen değerlendirme tablosu 
Kesin Kabul tutanağı 

4.11.1994 tarihli kesin kabul onay belgesi 
1.12.1993/2440 sayılı müzekkere ve 16.12.1993 tarih 30/582-7 sayılı Yönetim 
Kurulu Kararı ile geçici kabul onay belgesi 
28.2.1994 tarih ve 4 sayılı T.M.O. Soruşturma raporu 
27.5.1994/225 sayılı T.M.O. yazısı (Bakanlığa hitaplı) 
5.1.1994/TRB-008 sayılı D.İ. yazısı (Hakem tayini) 
13.1.1994/92 sayılı T.M.O. yazısı (Hakem tayini) 
25.2.1994 tarihli hakem kararı (Üçüncü hakem tayini) 
29.11.1994 tarih ve 1994/2-6 sayılı Bakanlık İnceleme Raporu 
18.5.1994 tarihli T.M.O. Mukabil dava dilekçesi (Hakeme) 
9.9.1994 tarihli Hakem Heyeti Nihai Kararı. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 -
13 
14 
15 
16 

5 
2 
33 
5 
2 
7 

10 
1 
6 
8 
2 
4 
76 
14 
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Ne Olduğu ' • ' 

23.3.1993 tarih 1079 Esas, 1869 karar sayılı Yargıtay ilamı 
15.2.1996/93 sayılı T.M.O. yazısı (Bakanlığa hitaplı) 
19.7.1996 tarih ve 1996/6-4 sayılı Bakanlık İnceleme Raporu 
23.8.1990/1386 sayılı İdil İnşaat yazısı ve taahhütname 11.12.1990/1471 sayılı 
D. İ. yazısı, 13.12.1990/1506 sayılı T.M.O. yazısı 14.12.1990/1478 sayılı D. İ. 
yazısı, 1.3.1991/313 sayılı T.M.O. yazısı ve 27.2.1991/1609 sayılı HEİD yazısı 
26.9.1991/1219 sayılı T.M.O. müzekkeresi ve proje onayı 
Taner Maraşlıoğlu'nun ifade tutanağı 

15.8.1996/68129 ve 29.8.1996/72139 sayılı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürlüğünün yazıları 

24 4 26.4.1994/356 sayılı T.M.O. Hukuk Müşavirliği yazısı 
Bu raporun (261) parça (24) tane eki vardır. 

21 . 
22 

23 

" 4 
5 
16 
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T.M.O. TARAFINDAN 1995/96 DÖNEMİNDE ALIMI YAPILAN 
ÇELTİK İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORUDUR 

I-BAŞLANGIÇ: 
a) Konu : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.3.1996 tarih ve 19 uncu birleşiminde kurulan 

10/6 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun görev kapsamında bulunan 1995/96 sezonu 
çeltik alımı hakkındaki iddiaların araştırılması bu incelemenin konusunu teşkil etmektedir. 

b) İddialar: 
1. T.M.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca, Genel Müdürlüğe 20 000 ton çeltik alımı 

için yetki verildiği halde, Bakanlar Kurulu Destekleme alım kararnamesi de çıkarılmadan, 54 000 
ton çeltik alındığı, 

2. Piyasadaki çeltik fiyatları 17 000 TL/kg. düzeyinde olduğu halde T.M.O. tarafından 28 000 
TL/kg. fiyattan 50 000 ton çeltik alındığı, 

3. Vasıfları iyi olmayan kalitesiz çeltiğin alındığı, hatta Kafkaslar Bölgesinden 8-12 000 
TL./kg. bedelle alman çeltiğin T.M.O. ya 27 000 TL. bedelle satıldığı. 

I I - KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TAHLİLİ: 
a) Çeltik alımının safahatı: 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı başlıklı, 14.8.1995 tarih ve 608 sayılı, Başbakanlığa hitaben ya

zılıp Bakan Refaiddin Şahin tarafından imzalı yazıda; özetle "1995/96 dönemi çeltik ürünü destek
leme alımı ve satımı ile ilgili olarak hazırlanan Bakanlar Kurulu Karar Taslağı ilişiktedir." denil
mekte ve karar taslağında; uzun dane çeltiğin 24 000 TL/kg. orta dane çeltiğin 22 000 TL/kg. ve 
kısa dane çeltiğinde 20 000 TL/kg. bedelle satınalınacağının, çeltik alımı sonucu oluşacak zararın 
görev zararı sayılıp Hazinece karşılanacağı, T.M.O. nun sadece üreticiden çeltik alımı yapacağı" 
hükme bağlanmıştır. (EK-1) 

Bu kararname taslağının, Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın öne sürdüğü fiyat ayarlamaları v.s. 
sebebi ile çıkartılamadığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alpaslan Pehlivan-
türk antetli bilgi notundan anlaşılmıştır. (EK-2) 

Yukarıda zikredilen destekleme alım kararnamesinin çıkması üzerine bu kez Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığınca 4.10.1995 tarih ve ÖKM-2-437 sayılı yazı yazılarak T.M.O. nin mevzuat gereği 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halkın ihtiyaçları için bulundurulması gereken 6 150 tonluk pirin
cin stoklarda bulunmadığı bu nedenle derhal çalışmalara başlanılarak iç piyasadan veya ithal yolu 
ile pirinç tedarikinin hangisinin uygun olacağının belirlenmesinin T.M.O. dan istendiği ve bu yazı
da da Bakan Refaiddin Şahin'in imzasının bulunduğu tespit edilmiştir. (EK-3) 

Bilahare, yukarıda belirtilen yazıya T.M.O. tarafından herhangi bir cevap verilmeden bu kez, 
T.M.O. ya Müsteşar Cengiz Aysun'un teklifi ve Bakan Nafiz Kurt imzalı, 11.10.1995 tarih ve 85 
sayılı Olur yazısı gönderilerek bu yazıda özetle; Yurt içi çeltik üretiminin ülke ihtiyacını karşıla
mayacağı, açığın ithalat yoluyla kapatılmasının gerekeceği, T.M.O. nun pirinçte de olağanüstü hal 
stoku bulundurulmasının gerektiği, üstelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıllık olağan ihtiyaçlarının 
da T.M.O. tarafından karşılandığı gözönüne alınarak ihtiyacın 12 000 ton civarında pirince tekabül 
etmekte olduğu ve bir kısım stokun halka satılması durumunda yıllık ihtiyacın 20 000 tona çıktığı, . 
halen piyasada uzun dane pirinçlerin toptan satış fiyatının 40 000-45 000 TL/kg. olduğu, orta dane 
ithal pirinçlerin toptan satış fiyatlarında 31 000-33 000 TL/kg. düzeyinde olduğu bu nedenle 
T.M.O. ca alınacak çeltiklerden uzun dane için 27 000 TL. orta dane için 25 000 TL. kısa dane için 
23 000 TL. fiyat uygulanmasının ve finansmanında T.M.O. kaynaklarından sağlanmasının istendiği 
anlaşılmıştır. (EK-4) 
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Bakanlığm bu oluru üzerine, T.M.O. Yönetim Kurulunca, 13.10.1995 tarih ve 43/289-8 sayı
lı kararı ile, müzekkere teklifi doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halkın ihtiyaçları için 
pirinçte tutulması gereken 5879 ton olağanüstü hal stokunun sağlanması için, Bakanlık olurunda 
tespit edilen fiyatlar doğrultusunda, T.M.O. Genel MüdUrlüğü'ne yetki verildiği anlaşılmıştır.(EK-5) 

Yukarıda zikredilen Bakanlık ojuru, Genel Müdürlük müzekkeresi ve T.M.O. Yönetim Kurulu 
kararı çerçevesinde 16.10.1995 tarihinde çeltik alımına başlanıldığı, alımlar devam etmekte iken 
T.M.O. Genel Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kanalıyla, Bakanlıkça çeltik alım 
baş fiyatlarının yüksek açıklandığı, bu fiyatlarla alımı yapılan çeltiğin serbest piyasada kârlı satışının 
kolay olmayacağı, görev zararı doğması ihtimaline karşı Bakanlar Kurulu'nca Çeltik Alım Destekle
me kararı çıkartılmasının gerektiği, bu kararın çıkartılması halinde üreticinin elindeki bütün çeltiğin 
alınabileceği gerekçeleriyle, 9.11.1995 tarih ve 802, 1.12.1995 tarih ve 859 ve 20.12.1995 tarih ve 
939 sayılı yazılarıyla istekte bulunulduğu tespit edilmiştir. (EK-6) 

T.M.O. Genel Müdürlüğünün yukarıda zikredilen ve alım kararnamesi çıkartılması talep yazıla
rına rağmen destekleme alım kararnamesi çıkartılmadığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar
lık başlıklı 26.12.1995 tarih ve 86549 numaralı "Evrak akış ve talimat fişi" üzerinde özetle "Sayın 
Şenol Erdoğan, Müsteşar Yardımcısı, konu Bakana intikal ettirilmiş, şifahen size de daha önce söy
lediğim gibi, Sayın Bakan böyle bir kararnameye gerek olmadığını ifade etmiştir" şeklinde, Bakan
lık Müsteşarı Cengiz Aysun tarafından görüş ve açıklama yazıldığı (EK-7) ve alım kampanyasının 
2.1.1996 tarihinde tamamlanarak toplam 54 813 ton çeltik alındığı anlaşılmıştır. 

b) Çeltik alımı ile ilgili iddiaların, olayın safahatı çerçevesinde değerendirilmesi : 

1. T.M.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdürlüğe 20 000 ton çeltik alımı için 
yetki verildiği halde, Bakanlar Kurulu Destekleme Alım Kararnamesi de çıkartılmadan, 54 000 ton 
çeltik alındığı iddiası; 

Çeltik alımı olayının safahatı bölümünde zikredildiği üzere; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
4.10.1995 tarih ve 437 sayılı yazısı ile T.M.O. Genel Müdürlüğüne, 6 150 ton pirincin olağanüstü hal 
stoku olarak bulundurulması gerektiği halde bu stokun bulunmadığı, yine Bakanlığın 11.10.1995 ta
rih ve 85 sayılı Oluru ile T.M.O. Genel MüdUrlüğü'ne çeltik alım baş fiyatlarını bildirmesi üzerine, 
T.M.O. Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığının 12.10.1995 tarih ve 725 sayılı müzekkeresindeki, 
olağanüstü hal stoku için 5879 ton pirinç ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1996 yılı mutad ihtiyaçları 
için gereken pirinç ile birlikte 12 000 ton pirincin tedariki için, (1 ton çeltikten yaklaşık 600 kg. pi
rinç elde edildiğinden bahisle) 20 000 ton çeltik alımı gerektiğinden müzekkerenin Yönetim Kurulu
na gönderildiği ve Yönetim Kurulunun 13.10.1995 tarih ve 43/289-8 sayılı kararı ile müzekkerede
ki teklif ile Bakanlık olurundaki fiyatlar çerçevesinde, 5879 ton olan olağanüstü hal stoku bulundu
rulması maksadıyla, Genel Müdürlüğe çeltik alımı için yetki verildiği halde; T.M.O. Genel Müdür-' 
lüğünce 20 000 ton çeltik yerine 54 813 ton çeltik alındığı, bu miktar çeltiğin Bakanlığın belirlediği 
fiyat üzerinden alındığı ve T.M.O. Genel Müdürlüğünce aralıklarla, çeltik fiyatlarının yüksek belir
lendiği, T.M.O. kaynaklarının uzun süre çeltiğe bağlanması halinde oluşacak çeltik maliyeti ile piya
sada kârlı pirinç satma imkânının zor olacağından bahsedilerek destekleme alım kararı çıkartılması 
istendiği ancak bu karar çıkmadığı halde T.M.O. ca 24 383 ton Samsun, 17 552 ton İstanbul, 11 524 
ton Ankara, 1 287 ton Bandırma ve 167 tonda İskenderun bölgesinden olmak üzere toplam 54 813 
ton çeltik alımı yapıldığı tespit edilmiştir. (EK-8) 

Neticede; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 4.10.1995 tarih ve 437 sayılı yazılarıyla 91/1434 sayı
lı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi" 
gereğince T.M.O. nun 6 150 ton olağanüstü hal stoku bulundurması gerektiğinin T.M.O. ya hatırla-
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tıldığı, bunun üzerine T.M.O. Yönetim Kurulu'nca Genel Müdürlüğe Olağanüstü hal stoku ile 
T.S.K.'nın 1996 yılı olağan ihtiyaçlarının temini için gerekli olan yaklaşık 20 000 ton çeltik alımına 
yetki verildiği halde herhangi bir Destekleme Kararı da alınmadan T.M.O. Genel Müdürlüğü'nce 
54 813 ton çeltik alındığı hususunun doğru olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca; Bakanlık makamının 11.10.1995 tarih ve 85 sayılı Olur talimatı ile T.M.O. Genel Mü-
dürlüğü'ne çeltik alım fiyatlarını bildirmesi hususunun mevzuat ışığında yapılan değerlendirilmesin
de; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi ile T.M.O. Genel Müdürlüğü ana sta
tüsünün 23 üncü maddesindeki düzenleyici hükümlere göre olağanüstü hal stoku tesisi ve tüketici 
ve/veya üreticiyi korumaya matuf zorunlu satışlarda fiyatların Bakanlar Kurulu'nca belirlenmesi ha
linde doğacak zararın Hazinece karşılanacağının belirtildiği, bunun dışında teşebbüsün fiyatları ser
bestçe belirleme görev ve yetkisi olduğu halde yine 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 
inci maddesi 2 nci fıkrasında ilgili bakanlık olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının denetim görevi
ni yerine getirirken kuruluşun görev ve yetkilerini daraltmayacak, normal faaliyetlerini aksatmaya
cak şekilde kullanabileceği hükme bağlandığı halde, doğrudan doğruya Tarım ve Köyişleri Bakanlı
ğınca çeltik alım fiyatlarının belirlenmiş olmasında mevzuatta uygunluk olmadığı kanaatini taşımak
tayız. 

2. Piyasa fiyatları 17 000 TL/kg. düzeyinde olduğu halde, T.M.O. ca piyasadan 28 000 TL/kg. 
bedelle çeltik alındığı iddiası: , 

Bu raporun "olayın safahatı" bölümünde detaylıca anlatıldığı üzere, Tarım ve Köyişleri Bakan-
lığı'nm 11.10.1995 tarih ve 85 sayılı Oluru ile T.M.O. Yönetim Kurulu'nun, 13.10.1995 tarih ve 
43/289-8 sayılı kararı doğrultusunda 1995/96 dönemi çeltik alımı genel yazısı ve baremi çerçevesin
de üreticiden; . 

Uzun dane çeltiğin 27 000 TL/kg. 

Orta dane çeltiğin 25 000 TL/kg. 
Kısa dane çeltiğin 23 000 TL/kg. baş fiyatla alımına karar verildiği (EK-9) fiili alım ortamın

da ise; 

Uzun dane çeltiklerin 27 000 - 17 400 TL/kg. 
Orta dane çeltiklerin 25 000 - 15 000 TL/kg. ve 
Kısa dane çeltiklerin 23 000 -13 800 TL/kg. fiyatları arasında kalite durumuna göre işlem gör-

- düğü, alım ortalamalarının ise bölgesel olarak; 

Uzun dane çeltik Orta dane çeltik 
Samsun 23 922,29 TL/kg. 22 248,97 TL/kg 

Bandırma 24 690 TL/kg. 23 314 TL/kg. 
. İstanbul 24 521,86 TL/kg. Alınmamış 

İskenderun Alınmamış • 23 569,69 TL/kg 
Türkiye geneli olarak da bütün çeltik türleri itibariyle; 

Ekim- 1995 Kasım- 1995 Aralık- 1995 
24 687 TL/kg. 23 296 TL/kg. 24 231 TL/kg. ortalama fiyatlardan 

alınmasına karşılık (EK-10) serbest piyasada bu fiyatların tespit edilebilen bölgeler itibariyle; 

Kısa dane çeltik 
Alınmamış 

" fiyatlardan 
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Alım bölgeleri : Alım 

İstanbul 

Samsun 
Terme (Müstakil) 
Çarşamba (Müstakil) 

Bafra (Müstakil) 

Bandırma (Ağırlıklı) 

zamanı ve ortalama fiyatı (Bütün çeltik türleri) 

Ekim/1995 

16 710 TL. . 

20 000 TL. 
18 740 TL. 
17 154 TL. 

19 181TL. 
24 128 TL. 

Kasım/1995 

Alım yok 
21000 TL. 
21 490 TL. 
18 996 TL. 

23 435 TL. 
22 268 TL. 

Aralık/1995 

20 116 TL. 
22 000 TL. 

22 998 TL. 
18 180 TL. 

23 189 TL. 

22.808 TL. 

(EK-11) 

(EK-12) 

(EK-13) 
ortalama fiyatlardan alım yapıldığı tespit edilmiş ancak, Ankara ve İskenderun piyasasında serbest 
piyasa alımı gerçekleşmediğinden ortalama fiyat tespiti yapılamamıştır. (EK-14) 

Yukarıdaki çizelgelerden anlaşılacağı üzere serbest piyasa alım bölgelerinde hemen hemen 
24 000 TL/kg. ortalama fiyatın üzerinde herhangi bir fiyat oluşmamışken, T.M.O. nun Türkiye orta
lama fiyatlarının 24 000 TL/kg. bedelinin üzerinde olduğu zira T.M.O. nun da Yönetim Kurulu ka
rarı ile benimsendiği Bakanlık çeltik alım olurundaki fiyatların, serbest piyasa alım fiyatlarının üze
rinde oluştuğu hususunun T.M.O. Genel Müdürlüğünce hazırlanan çeltik destekleme alım kararna
mesi çıkartılmasına yönelik talep yazılarında da beyan edildiği tespit edilmiştir. (EK-6) 

i Yukarıda zikredildiği üzere T.M.O. ca 1995/96 döneminde alımı yapılan çeltiğe serbest piyasa 
fiyatlarının üzerinde bir fiyat verilmiş olmakla beraber; bu dönemde 54 813 ton olarak alımı yapılan 
çeltiğin 35 804 tonunun kırdırılarak 22 383 ton pirinç elde edildiği, bu pirinçlerin 5 880 tonunun ola
ğanüstü hal stoku olarak ve 7 850 tonunun da Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1996 yılı olağan ihtiyacı 
olarak bloke edildiği, bir kısım serbest piyasaya satıldığı ve halen stoklarda (yazı tarihi itibariyle) 18 
859 ton kaldırılmamış çeltik ve 7 077 ton da satışa hazır halde pirinç bulunduğu anlaşılmıştır. (EK-8) 

1995/96 dönemi çeltik alım kampanyasında 1 300 700 000 000 TL. yaklaşık alım maliyetine ila
veten bütün çeltiğin kırdırılmış olması halinde ilave olarak gelecek yaklaşık 200 milyar TL. ile top
lam 1,500 trilyon liralık peşin maliyete karşılık, yazı tarihine kadar satışı yapılan yaklaşık 4 000 ton 
pirinçten elde edilen (yaklaşık) 235 milyarlık hasılat ile halen stokta bulunan çeltiklerin pirince dö
nüştürülmesi ve stoktaki diğer pirinçlerin türüne göre 1.6.1996 fiyatları ile değerlendirilmesi halinde 
elde edilmesi beklenen 1,440 trilyonla birlikte (yaklaşık) toplam 1,675 trilyon gelir beklentisi olaca
ğı düşünüldüğünde oluşacak müspet farkın 150 milyar lira tutarında olacağı, bu miktarın hali hazır
daki bir mukayeseye göre zarar ifade etmediği, kesin zarar veya kâr durumunun alternatif maliyet 
analizi, gelişecek fiyat ve oluşacak maliyet ile olağanüstü hal stokuna ayrılan pirinçten dolayı mey
dana gelebilecek görev zararı çerçevesinde değerlendirilmesinin daha isabetli'olacağı düşünülmekte
dir. (EK-15-16) 

Ancak, alım fiyatının, Bakanlar Kurulu destekleme alım kararı ile tespit edilmemiş olmasından 
dolayı mevzuata göre (233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 35 inci madde) görev zararından 
bahsedilemeyeceği sonucuna varılmıştır. 

3. Vasıfları iyi olmayan kalitesiz çeltiğin alındığı hatta Kafkaslar Bölgesinden 8 000 - 12 000 
TL. bedelle getirtilen kalitesiz çeltiğin T.M.O.ya 27 000 TL/kg. bedelle satıldığı iddiası: 

T.M.O. Genel Müdürlüğünce, 12.10.1995 tarih ve 95-3 sayılı "Genel Yazı" ile 1995/96 dönemi 
"Çeltik Alım Baremi" çerçevesinde kalite ve vasıflarına göre üreticiden; 

Uzun danc çeltiğin 27 000 - 17 400 TL. 
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Orta dane çeltiğin 25 000 - 15 000 TL. 

Kısa dane çeltiğin 23 000 - 13 800 TL. bedeller arasında alındığı, 

iyi kalite çeltiği iyi fiyat, barem çizelgesi içerisinde kalitesi nispeten düşük olan çeltiğe düşük fiyat 
verildiği, bu uygulamada, her tür çeltik için baş fiyatla en düşük fiyat arasında 10 000 TL/kg. fiyat 
farkı oluştuğu, çeltik alım şartlarının alıma başlanılmadan önce belirlendiği ve bu şartlara uymayan 
çeltiğin alınmadığı kanaatini taşımaktayız. (EK-15) 

Ayrıca, Kafkaslar Bölgesinden gelen kalitesiz çeltiğin T.M.O.ya yüksek fiyatla satıldığı iddiası: 
Yukarıda zikredilen 12.10.1995 tarih ve 95/3 sayılı Genel Yazı'nın 2 nci maddesindeki "....Sadece 
üreticiden alım yapılacaktır. Ziraat Odalarından alınacak 'üretici belgeleri' sahipleri üretici olarak ka
bul edilecektir..." şeklindeki düzenlemeye göre üretici dışında çeltik alımı yapma imkânı verilmedi
ği gibi, çeltik ithalatı ile ilgili olarak Gümrük ve Hazine Müsteşarlıklarına yapılan yazışmalarda, Ka
zakistan menşeli az miktarda (19 000 kg.) çeltik ithal edildiği, ağırlıklı olarak Rusya Federasyonun
dan çeltik ithalatı yapıldığı ancak, bu ithalatın muhtelif giriş gümrüklerinden gerçekleştiği ve değişik 
şirketler tarafından ithalatın yapıldığı, bu çeltiklerin, çeltik alımı ile ilgili olarak yapılan düzenleme
lere göre T.M.O. tarafından yerli üretici çeltiği statüsünde alımının sözkonusu olmayacağı düşünül
mektedir. (EK-17) • 

III-SONUÇ: 
-1995/96 dönemi çeltik alımı ile ilgili olarak öne sürülen iddialar hakkında bu raporun "Olay

ların Tahlil ve Değerlendirilmesi" bölümünde detaylıca inceleme yapıldığı üzere; 
1. T.M.O. Genel Müdürlüğüne, Olağanüstü Hal stoku ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1996 yı

lı mutad yılı ihtiyaçları ile birlikte yaklaşık 12 000 ton pirincin tedariki amacıyla, Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığı talimatları doğrultusunda ve T.M.O. Yönetim Kurulu kararları ile bu miktara tekabül 
eden en fazla 20 000 ton civarında çeltik alımı görev ve yetkisi verildiği halde, T.M.O. Genel Mü
dürlüğünce yetkisiz olarak 54 813 ton çeltik alımı yapıldığı, üstelik çeltik fiyatlarının yüksek açık
landığından bahsedilerek Bakanlar Kurulu'nca destekleme alım kararnamesi çıkartılması istendiği 
ve bu istek defaatle tekrarlanıp karar çıkartılmadığı halde alıma devam edildiği, 

Ayrıca 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 ve 40 inci maddeleri ile T.M.O. Ana 
Statüsünün 4 ve 23 üncü maddeleri serbest alım fiyatlarını belirleme yetkisini Teşekkül Yönetim 
Kurulu'na, destekleme alım fiyatları belirleme yetkisini Bakanlar Kurulu'na verdiği halde, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığınca 1995/96 dönemi çeltik alım baş fiyatlarının doğrudan belirlenip, T.M.O. 
ya bildirdiği ve T.M.O. Yönetim Kurulunca da bu fiyatların karara bağlandığı. 

2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının olurları çerçevesinde belirlenen 1995/96 dönemi çeltik 
âlım ortalama fiyatlarının, serbest piyasa alım ortalama fiyatlarının üzerinde oluştuğu, bu hususun 
T.M.O. Genel Müdürlüğünce de raporu ekli yazıları aracılığı ile Bakanlığa bildirildiği, şimdiye ka
dar satışı yapılan 4 000 ton civarındaki-pirinçten kısmî bir kâr elde edildiği, nihaî durumun, eldeki 
çeltiklerin tamamının kırdırılarak diğer pirinçlerle birlikte satılması sonucu elde edilecek hasılatın, 
bu ürün için T.M.O. tarafından peşin olarak ödenen 1 300 trilyon TL. ye ilaveten yapılan diğer 
masrafların ve alternatif maliyet değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkabileceği, olağanüstü hal 
stokuna alınan miktarın, şayet oluşursa görev zararına sokulabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı 
çerçevesinde alınmış olması gerektiği, 

3. Kalitesiz ve Kafkaslar Bölgesinden gelen çeltiğin yüksek fiyatla alınması hususunun mev
cut bilgi ve belgelere söz konusu olamayacağı, 

Netice ve kanaatine varılmıştır. 
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No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 -
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

Adet 
\ 5 

1 
1 

.' 2 

3 
5 
1 
7 
ıo 
7 
1 
1 
14 
2 

1 
5 
6 

1995/96 DÖNEMİ ÇELTİK ALIMI HAKKINDAKİ İNCELEME 
RAPORUNUN EKLER LİSTESİDİR 

Ne olduğu . • 

14.9.1995/608 tarih sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yazısı. 

20:9.1995 tarihli bilgi notu. 
4.10.1995/437 tarih sayılı Tariîm.ve Köyişleri Bakanlığı yazısı. 
11.10.1995/85 tarih sayılı Bakanlık oluru. 

13.10.1995 tarih ve 43/289-8 sayılı T.M.O. Yönetim Kurulu kararı. 
T.M.O. nun 802,859 ve 939 sayılı yazıları (Bakanlığa) 

26.12.1995 tarih ve 86549 sayılı Talimat fişi. 
18.6.1996/223 tarih sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlık yazısı. 
12.1.0.1995 tarih 95-3 sayılı Genel Yazı ve ekleri 

19.7.1996/296 tarih sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yazısı. 
18.7.1996/32282 tarih sayılı İstanbul Ticaret Odası yazısı. 
26.6.1996/3862 tarih sayılı Samsun Ticaret Odası yazısı. 
10.6.1996/332 tarih sayılı Bandırma Ticaret Odası yazısı. 
13.6.1996/476 tarih sayılı İskenderun Ticaret Odası yazısı. 

26.6.1996/4230 tarih sayılı Ankara Ticaret Odası yazısı. 
Çeltik alım fiyat tablosu. 

Çeltik ve pirinç maliyet tablosu. 
29.7.1996/36421 tarih sayılı Gümrük Müsteşarlığının yazısı. 

14.6.1996/28114 tarih sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yazısı. 

Bu raporun (72) parça (17) tane eki vardır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
10/6 ESAS NOLU ARAŞTIRMA KOMİSYONU 

Toprak Mahsulleri Ofısi'ndcki Yolsuzluk ve Usulsüzlükleri Araştırmak Üzere 
TBMM'nin 27.3.1906 Tarih ve 29. Birleşiminde Kurulan 10/6 Nolu Araştırma Komisyonu 

Raporu 

I. Tradigrain Firması ile İlgili İddialar : 

A) Konuyla İlgili İddialar : 

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1995 yılında ihalesini açtığı ve 1996 yılında ithal ettiği 400 000 ton 
buğdayın 175 000 tonunun Tradigrain firmasından alındığı, bu firmanın işlemlerinin Hayrettin Kara
ca ve Fikret Ergi ner (Eski TMO Daire Başkanları) tarafından yürütüldüğü, ithal edilen buğdayların 
istenen standartlara uygun olmadığı ve TMO tarafından Romanya'ya gönderilen gözetmenlerin yük
leme limanlarına ve laboratuvarlara sokulmadığı iddia edilmektedir. 

Yukarıda sözkonusu edilen iddialarla ilgili olarak 10/6 Esas No'lu Araştırma Komisyonu'na 
herhangi bir belge verilmemiştir. 

B) Olayın İçeriği ve Olayla İlgili Olarak Yapılan Araştırmalar: 

Toprak Mahsulleri Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Saray başkanlığında Necdet Küçüktaş (Al. 
Muh. Da. Bşk.), Şahin Özdemir (İç. Tic. Da. Bşk.), Burhanettin Köroğlu (Malî İşler Da. Bşk.), R. 
Kayhan Ünal (Dış Tic. Da. Bşk. V.) ve Melahat Özkan (Hub. İth. İhr. Şb. Md.) in katılımıyla bir top
lantı yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. (Ek : 1, Toplantı Tutanağı) 

1. Devreden 200 000 ton civarındaki stok miktarının yetersiz olduğu, 
2. 1995/1996 kampanya döneminde Haziran, Temmuz buğday iç alım miktarının 9.5.1995 tarih

li Bölge Müdürleri Toplantısında tahmin edilen 1 033 000 MT'nun çok altında seyrettiği, TMO'nun 
alımlarının 29.11.1995 tarihi itibariyle 40 657 MT olduğu, 

3. TMO'nun ihracat bağlantısının bulunmadığı, 

4. Mevcut stok miktarının, 720 005 MT olması gereken olağanüstü hal stokunu karşılayamaya
cağı, iç satış talepleri karşısında tamamıyle yetersiz kalacağı ve TMO'nun piyasayı düzenleme göre
vinin yerine getirilemeyeceği gerekçesiyle Kurumun buğday ihtiyacının 400 000 MT'luk kısmının it-
halen karşılanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Ba
kanlık makamına (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) yazılan 1.12.1995 tarih ve 725 sayılı yazıda; (Ek:2, 
Yazı) . 

- Askerî ve sivil halkın ihtiyacı olan toplam buğday olağanüstü hal stokunun 720 005 MT oldu
ğu, 

- 30.11.1995 tarih itibariyle buğday stokunun 173 457 MT olduğu, Ekim ayında bağlantısı ya
pılan 100 000 MT buğday ithalat bakiyesi 86 000 MT ile birlikte stok miktarının 259 458 MT'a ula
şacağı, 

- TMO'nun sözkonusu tarihte finansman sıkıntısının olmadığı, istenen miktarda buğdayın çeşit
li orijinlerden gerek kredili gerekse peşin olarak temin etme imkânlarının olduğu belirtilerek, olağa
nüstü hal stokunun takviye edilmesi, TMO Statüsünün 4 üncü maddesi ile TMO'ya verilen piyasa is
tikrarının sağlanabilmesi ve iç piyasadaki spekülatif fiyat artışlarının önlenebilmesi için 31.8.1995 
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tarih ve 22390 sayılı ResmîGazete'de yayımlanan 95/7219 sayılı Bakanlar.Kurulu Karan'nın 4 üncü 
maddesine istinaden 400 000 MT buğday için peşin akreditif ve/veya GSM-102 kredisiyle veya 
eşdeğeri devlet veya firma kredisiyle TMO'ca belirlenecek orijin ve spektlerde ekmeklik buğdayın 
FOB veya C+F bazda ithali ve ayrıca FOB bazda ithalat yapılması durumunda taşıma ihalesinin de 
gerçekleştirilmesi hususunda TMO'nun görevlendirilmesi hususunda onay istenmiştir. Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Nafiz Kurt da 1.12.1995 tarihinde bu görevlendirme talebine "olur" vermiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu'nun 1.12.1995 tarih ve 49/318-1 sayılı kararında 400 
000 MT buğday (50 000 MT beyaz ekmeklik, 350 000 MT kırmızı ekmeklik buğday) ithal edilmesi 
ve bu ithalatın gerçekleştirilmesiyle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınması 
kararlaştırılmıştır. (Ek:3, Yönetim Kurulu Kararı) 

Daha sonra, 400 000 MT'luk buğday ithalatı ihalesiyle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında 
gerekli ilanları yapmış ve ihalenin 14.12.1995 günü saat 10.00'da Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
MüdürliiğU'nde (Müdafaa Caddesi' No : 18 Kızılay 06100 Ankara/Türkiye) yapılacağı ilgililere 
bildirilmiştir. 

14.12.1994 günü saat 10.00'da yapılan ihaleye 13 firmanın temsilcileri katılmıştır. (Ek:4, 
Ekmeklik Buğday İthalat İhalesine Katılanlar Listesi) Bu firmalardan 8 tanesi tekliflerini ihale salo
nunda elden vermişlerdir. (Ek:5,1 No'lu İhale Komisyonu Tespit Tutanağı) Tekliflerin alınmasından 
sonra alt komisyonlar da kurarak çalışmaya başlayan 1 No'lu İhale Komisyonu çalışmaya başlamış 
ve konuyu değerlendirip ulaşılan sonuçlan yazı ekinde Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Toprak 
Mahsulleri Genel Müdüflüğü'ne sunmuştur. (Ek:6, Yazı ve Ekleri) 

1 No'lu İhale Komisyonu'nun değerlendirmesine göre Tradigrain firmasına ihale edilmesi 
uygun görülen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan buğday miktarı ve bu buğdayın getirilmesi 
gereken limanlar aşağıdaki gibidir. (Ek:6, Yazı) 

15 Ocak-15 Şubat 1996 16 Şubat - 15 Mart 1996 

C+F FOB C+F FOB 
MERSİN 50 000 MT Kırmızı Ekmeklik Buğday 

227, 37 (25 000 MT) 
228, 87 (25-000 MT) 

İSKENDERUN 50 000 MT Kırmızı Ekmeklik Buğday 
225,87 (50 000 MT) 

İZMİR 25 000 MT Kırmızı Ekmeklik Buğday 25 000 MT Kırmızı Ekmeklik Buğday 
227,37 (25 000 MT) , 228, 87 (25 000 MT) 

15.12.1995 tarihinde toplanan Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu aldığı 51/337-16 sa
yılı Yönetim Kurulu kararıyla, 1 No'lu İhale Komisyonu'nun ithal edilecek buğdayın 150 000 
MT'luk kısmının Tradigrain firmasına ihale edilmesi yönündeki önerisini aynen kabul etmiştir. 
(Ek:7, 15.12.1995 Tarih ve 51/337-16 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı) görüldüğü üzere Tradigrain 
firmasından ithal edilmek üzere ihale edilen buğday miktarı 175 000 MT olmayıp 150 000 MT'dur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi ile TradigrainS.A. (118, Rue du Rhone Casc Postale 3689 1211 Gc-
neve 3) arasında 22.12.1995 tarih ve 0150001/95.IMP.02-68D-45 sayılı Buğday İthalat Sözleşme
si C+F imzalanmış ve yapılacak ithalata ilişkin detaylar ayrıntılı bir şekilde kararlaştırılmıştır. 
(Ek:8, Buğday İthalat Sözleşmesi C+F, Türkçe ve İngilizce Metinler) 
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Toprak Mahsulleri Ofisi ile ISI (Inspection Services International) Gözetmenlik Analiz Servi
si Limited Şirketi arasında 10.1.1996 tarihinde bir anlaşma imzalanmış ve ithalatla edilecek buğ
dayın ihale sözleşmesindeki şartlara uygunluğunun bu şirket tarafından araştırılması kararlaştırıl
mıştır. 

Yapılan anlaşmalardan sonra Tradigrain firması çeşitli tarihlerde değişik tonajda gemilerle 
buğday sevkiyatına başlamıştır. Her sevkiyatla ilgili olarak ISI Gözetmenlik Analiz Servisi limited 
Şirketi tarafından gerekli analizler yapılmış ve Kalite Sertifikası, Ağırlık Sertifikası ve Ambar 
Kontrol Sertifikası düzenlenmiştir. Sözkonusu analizler ve denetlemeler sonucunda düzenlenen 
sertifikalara (Kalite, Miktar ve Ambar Kontrol Sertifikaları) göre, Tradigrain firmasından ithal edi
len buğdayların tamamının ilgili firmayla yapılan Buğday İthalat Sözleşmesinde yer alan şartlara 
uygun olduğu tespit edilmiştir. -

Öte yandan Dış Ticaret Daire Başkanı V. R. Kayhan Ünal tarafından Genel Müdür Yardımcı
sı Eyüp Saray'dan alınan 15.02.1996 tarih ve 154 sayılı '"olur"a göre Tradigrain firmasıyla imza
lanan anlaşma uyarınca 15 Ocak - 15 Şubat 1996 döneminde ilgili firmanın yüklemesi gereken 
75 000 MT miktarında kırmızı ekmeklik buğdayla ilgili olarak Tradigrain firması lehine açtırılan 
67 300 202 sayılı akreditif kapsamı yükleme vadesinin 15 Mart 1996, akreditif vadesinin ise 5 Ni
san 1996 tarihine uzatılması kararlaştırılmıştır. Sözkonusu olura göre, bu süre uzatımıyla ilgili ola
rak sözleşmede yer alan cezai hükümlerin uygulanacak, ayrıca bankalar tarafından TMO'ya her
hangi bir masraf tahakkuk ettirilmesi durumunda bu masraflar da ilgili firmadan tahsil edilecektir. 
(Ek:9, 15.2.1996 Tarih ve 154 sayılı olur) 

Diğer taraftan, yine Dış Ticaret Daire Başkanı V. R. Kayhan Ünal tarafından Genel Müdür 
Yardımcısı Eyüp Saray'dan alınan 15.3.1996 tarih ve 223 sayılı "olur"a göre, Tradigrain firmasıy
la imzalanan anlaşma uyarınca 16 Şubat-15 Martl996 döneminde ilgili firmanın yüklemesi gerken 
75 000 MT miktarında kırmızı ekmeklik buğdayla ilgili olarak Tradigrain firması lehine açtırılan 
08200008196030, 08200008196029 ve 673 00209 sayılı akreditiflerin kapsamındeki yükleme va
desinin 15 Nisan 1996, akreditif vadesinin ise 6 Mayıs 1996 tarihine uzatılması kararlaştırılmıştır. 
Sözkonusu olura göre, bu süre uzatımıyla ilgili olarak sözleşmede yer alan cezai hükümleri uygu
lanacak, ayrıca Bankalar tarafından TMO'ya herhangi bir masraf tahakkuk ettirilmesi durumunda 
bu masraflar da ilgili firmadan tahsil edilecektir. (Ek: 10, 15.3.1996 tarih ve 223 sayılı olur.) 

Tradigrain firmasına sözleşme kapsamında verilen ilave sürelerden sonra firma, I. yükleme 
•döneminde toplam 77 714 234 MT (Ek: 11, liste), II. yükleme döneminde 74 792 308 MT (Ek: 11, 
liste) olmak üzere toplam (77 714 234 + 74 792 302) = 152 506 536 MT kırmızı ekmeklik buğday 
yüklemiştir. 

Bu yüklemelerin bir kısmı normal yükleme tarihleri olan 15 Ocak - 15 Şubat ve 16 Şubat - 15 
Mart dönemlerinin dışında olduğu için Tradigrain Firması ile Toprak Mahsulleri Ofisi arasında ya
pılan sözleşmenin 8 inci maddesine göre ton başına günlük 0.20 ABD $ ceza tahakkuk ettirilmesi 
gerekmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi de sözkonusu cezayı tahakkuk ettirmiş ve I. yükleme döne
mi için 303 423 588 ABD $, II. yükleme dönemi için 323 545 730 ABD $ olmak üzere toplam 
(303 423 588 + 323 545 730) = 626 969 318 ABD $ gecikme cezası hesaplamıştır. (Ek : 12, Tablo) 

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Komisyonumuza sunulan Tradigrain firma
sıyla yapılan işlemlere ait dosyalar üzerinde yapılan incelemelerde Hayrettin Karaca ve Fikret Er-
giner'in (Eski TMO Daire Başkanları) gerek TMO'yla gerekse Tradigrain firmasıyla herhangi bir 
ilişkileri tespit edilmemiştir. 
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Yine Komisyonumuza sunulan dosyalar üzerinde yapılan çalışmalarda, TMO tarafından 
Romanya'ya gönderilen gözetmenlerin yükleme limanlarına ve laboratuvariara sokulmadığı 
yönünde herhangi bir bilgiye de rastlanmamıştır. 

C) Sonuç : . 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Tradigrain firmasına ihale edilen 150 000 MT kırmızı 
ekmeklik buğdayın ithaliyle ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucunda : 

- Sözkonusu ithalatın Kanun, yönetmelik ve sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştiril
diği, 

- Eski TMO Daire Başkanları Hayrettin Karaca ve Fikret Erginer'in gerek TMO'yla gerekse 
Tradigrain firmasıyla herhangi bir ilişkilerinin tespit edilemediği, 

- TMO tarafından Romanya'ya gönderilen gözetmenlerin yükleme limanlarına ve laboratu
variara sokulmadığı yönünde herhangi bir bilgiye rastlanmadığı, sonucuna varılmıştır. 

II. Toprak mahsulleri Ofisi' nin Menkul Kıymet Gelirleri ve Kurum Tarafından Alınan 250 
Milyon $'lık Kredi İle İlgili İddialar : 

A) Konuyla İlgili İddialar : 
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde 6 trilyondan fazla kazanç sağlayacak kadar kaynak bulun-. 

masına rağmen Kurum Londra piyasasında 1 yıl vadeli 250 milyon ABD $ borçlanmış, daha onra 
bu kredi Hazine'ye devredilmiş ve böylece Kurum zarara uğratılmıştır. 

B) Olayın İçeriği ve Olayla İlgili Olarak Yapılan Araştırmalar : 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Menkul Kıymet Gelirleri: 
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1995 yılında elde ettiği repo, mevduat ve hazine bonosu faizi ge

lirleri aşağıdaki gibidir. (Ek: 13, Tablo) ' -

• Repo Gelirleri 719 019 870 446 

Mevduat Gelirleri 4 887 159 499 529 
Vadeli Mev. (Merkez) 4 775 454 693 951 
Vadesiz Mev. (Mer. Taşra) 2 390 280 353 
Döviz Tevdiat (Merkez) 109 314 525 225 

Hazine Bonosu (T.C.M.B.) , 588 310 784 033 
Diğer Menkul Kıymet Gelirleri — 

TOPLAM 6 194 490 154 008 
2. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Aldığı 250 Milyon ABD $ Kredi : ; 

Toprak Mahsulleri Ofisi, 1995-1996 Hububat Alım Kampanyası döneminde 2 600 000 ton 
buğday, 1 100 000 ton arpa ve 400 000 ton diğer ürünlerin alınacağını ve bu alımlar karşılığında 
25,2 trilyon TL. Ödeneceğini tahmin etmiştir. (Ek : 14, Yazı Md.l) 

Öte yandan Citibank International Plc./Londra Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 100 milyon ABD $ 
kredi teklif etmiş (Ek : 15, Yazı), TMO Genel Müdürlüğü de bu teklifi 5.4.1995 tarih ve 3046 sa
yılı yazı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Rcfaiddin Şahin'c (Ek: 16, Yazi) 5.4.1995 tarih ve 3047 sa
yılı yazı ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Aykon Doğan'a (Ek: 17, Yazı), 5.4.1995 tarih ve 
3048 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne (Ek: 18, Ya
zı) ve 5.4.1995 tarih ve 3049 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel 
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Müdürlüğü'ne (Ek: 19, Yazı) bildirmiştir. Sözkonusu yazılarda özetle; Toprak Mahsulleri Ofi
si' nin 1995-1996 kampanya döneminde üreticilerden alacağı ürün bedelinin 25-30 trilyon TL.oldu-
ğu ancak Kurumun bu alımlara tahsis edebileceği kaynak miktarının 10 trilyon TL. olduğu, bu du
rumda 15-20 trilyon kaynak açığının olduğu, bu arada Citibank International Plc./Londra'dan alı
nan 100 milyon ABD $ tutarında (1 yıl vade, Libor+1,50 faiz ve % 0,50 ararijörlük hizmeti) kredi 
teklifi olduğu ve konuyla ilgili talimat istendiği belirtilmektedir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'ne gönderilen 
10.4.1995 tarih ve 577 sayılı yazıda (Ek : 20, Yazı) Kurumun finansman ihtiyacının karşılanabil
mesi için, 100 milyon ABD$ tutarındaki kredi teklifinin Hazine Müsteşarlığı ile görüşülerek bir 
karara bağlanması ve sonuçtan kendisinin bilgilendirilmesini istemiştir. 

Daha sonra Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin Hazine Müsteşarlığı'na 14.4.1995 ta
rih ve 3309 sayılı bir yazı yazmış (Ek':21, Yazı), Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1995-1996 alım dö
nemi için finansman açığının olduğunu, kendilerinin kamu müesseselerine açılacak reeskont kredi
si limitini aştıkları için reeskont kredisi kullanma imkânlarının olmadığı, bu arada Citibank-Inter
national Plc./Londra'dan 100 milyon ABD$ tutarında kredi teklifi aldıklarını belirterek gereğini 
yapmak için müsaadeleri istenmiştir. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Toprak 
Mahsulleri Ofisi'ne gönderilen 15.6.1995 tarih ve 25132 sayılı yazıda (Ek : 22, Yazı) Citibank In
ternational Plc./Londra'dan alınan 100 milyon ABD $ tutarındaki kredi teklifi ile ilgili olarak adı 
geçen Banka ile yapılan görüşmelerin tamamlandığı ve anlaşmaya varıldığı belirtilmektedir. Öte 
yandan yine Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü tarafından 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yazılan 5.7.1995 tarih ve 28364 sayılı yazıda (Ek:23, 
Yazı) Citibank International Plc. liderliğindeki bankalar konsorsiyumundan 250 milyon ABD $ tu
tarında kredi alınmasının uygun görüldüğü ve bu doğrultuda kendileri (Hazine Müsteşarlığı) tara
fından hazırlanan mandate'in ilgili bankaya verilmesini istemiştir. Buna göre 15.6.1995 tarih ve 
25132 sayılı yazıda uygun görülen 100 milyon ABD $ tutarındaki kredi miktarı 250 milyon ABD 
$' na çıkarılmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi ile Citibank International Plc. liderliğindeki bankalar konsorsiyumu 
arasında 11.8.1995 tarihinde 250 milyon ABD $ tutarındaki kredi anlaşması imzalanmıştır. Öte 
yandan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi arasında yine 11.8.1995 tari
hinde imzalanan devir anlaşmasıyla (Ek:24, Yazı ve eki Anlaşma) Toprak Mahsulleri Ofisi, Citi
bank International Plc. liderliğindeki bankalar konsorsiyumuyla imzaladığı anlaşmaya göre alaca
ğı 250 milyon ABD $• tutarındaki kredinin tamamını anlaşmadaki şartlarla Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı'na devretmiştir. 

Citibank International Plc. liderliğindeki bankalar konsorsiyumuyla yapılan anlaşma uyarınca, 
21.8.1995 tarihinde 250 milyon ABD $ tutarındaki kredinin 1 290 000 ABD $ tutarında masraf (40 
000 ABD $ avukatlık gideri ve 1 250 000 ABD $ komisyon) düşüldükten sonra kalan 248 710 000 
ABD $ Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Türkiye Vakıflar Bankası nezdindeki hesabına transfer edil
miştir. (Ek : 25, Banka Dekontu) sözkonusu işlemlerle ilgili kayıtlar, Toprak Mahsulleri Ofisi Ge
nel Müdürlüğü'nün Yevmiye Defterine 29.9.1995 tarih ve 3/11795 nolu yevmiye maddesiyle mu-
hasebeleştirilmiştir. (Ek:26, Yevmiye Defteri Kaydı) Toprak Mahsulleri Ofisi, hesabına yatan tuta
rın tamamını yine 21.8.1995 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'na devretmiştir. Sözkonusu devir işlem
leri yukarıda anılan yevmiye maddesiyle muhasebeleştirilmiştir. Öte yandan 250 milyon ABD $ tu
tarındaki krediyle ilgili olarak ödenen T290 000 ABD $ tutarındaki masraf da yukarıda anılan 
yevmiye maddesiyle Hazine Müsteşarlığına devredilmiştir. 
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Diğer taraftan yukarıda sözkonusu edilen 250 milyon ABD $ tutarındaki krediyle ilgili olarak 
1995 sonu itibariyle hesaplanan 3 045 750 000 000 TL. tutarındaki aleyhte kur farkı yine aynı tu
tarda hesaplanan lehte (Hazine aleyhinde) kur farkı ile karşılaştırılarak hesap kapatılmıştır. (Ek:27, 
Yevmiye Defteri Kaydı) 

C) Sonuç : 

Yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Citibank International 
Plc. liderliğindeki bankalar konsorsiyumundan aldığı ve daha sonra aynı koşullarla Hazine Müste
şarlığına devrettiği 250 milyon ABD $ tutarındaki krediyle ilgili olarak Kurumun herhangi bir za
rara uğramadığı tespit edilmiştir. 

III. Düşük Bedelli Buğday Satışı: 

A) Konuyla İlgili İddialar: 

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Nisan, Mayıs ve Haziran 1995 dönemlerinde ucuz fiyatla buğday 
satmış ve dolayısıyla Kurumu zarara uğratmıştır. 

B) Olayın İçeriği ve Olayla İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar: 

Komisyonumuz çalışmalarında kullanılmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Nisan, Mayıs, 
ve Haziran 1995 dönemlerinde satılan buğdaylara uyguladığı fiyatlar (Ek :28, Liste) istenmiş, da
ha sonra bu fiyatlar çeşitli illerin Tahıl Borsalarından temin edilen fiyatlarla karşılaştırılmış ve buğ
day türleri itibariyle aralarında önemil farklılıklara rastlanmamıştır. Bu tespitlerden sonra Toprak 
Mahsulleri Ofisi'nin kendi satışlarında genel olarak uyguladığı fiyatlar Nisan, Mayıs ve Haziran 
1995 dönemlerindeki satış faturalarında yer alan fiyatlarla karşılaştırılmış ve bazı farklılıklar tespit 
edilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Nisan, Mayıs ve Haziran 1995 dönemlerinde sattığı değişik kali
tede 19 861 804 kg. miktarındaki buğday genel olarak uygulanan satış fiyatının altında bir fiyatla 
satılmıştır. Sözkonusu buğdayların toplam satış tutarı 122 744 924 950 TL.'dır. (Ek : 29, Liste) Dü
şük bedelli buğday satış miktarı normal olarak belirlenen fiyatlarla değerlenirse elde edilecek ila
ve hâsılat tutarı 21 157 187 050 TL.'dır. (Ek:29, Liste) Öte yandan düşük bedelli satış faturalarının 
bir kısmında "protokollü", bir kısmında "ihaleli", bir kısmında ise "peşin" ibaresi vardır. Sözkonu
su faturaların bir kısmında ise herhangi bir ibare yoktur. Konuyla ilgili olarak Toprak Mahsulleri 
Ofisi yetkililerinden bilgi istenmiş, Kurum yetkilileri aşağıdaki açıklamaları yapmışlardır. (Ek : 30, 
Yazı) 

"Kuruluşumuzca satışı yapılan emtialar için tanzim edilen faturalarda yer alan kg. satış fiyat
ları ile fatura tarihlerindeki hububat kg. satış fiyatları arasında görülen farklılıklar aşağıdaki neden
lerden kaynaklanmaktadır : 

1. Protokollü Satışlar (Sabit Fiyat Garantili Peşin Protokollü Satışlar): 

Bu tür satışlarda müşterinin talep etmiş olduğu hububat miktarı cari fiyat ve esaslarımız üze
rinden protokole bağlanır. Protokol yapıldığı tarihteki cari satış fiyatlarımız üzerinden mal bedel
leri peşin olarak müşteriden tahsil edilir. Mal bedelleri peşin tahsil edildiği ve protokole bağlandı
ğı için satış fiyatı da sabitlenir. Müşteri malını TMO depolarından verilen süre içerisinde çekene 
kadar satış fiyatlarımızda (Maniplasyon vp Nakliye İlave Ücreti Dahil) değişme olsa dahi bu tür sa
tışlarda fiyat artışları müşteriye yansıtılmaz. Müşteri ile aktedilen protokol tarihindeki fiyatlar üze
rinden tanzim edilen faturalardaki fiyatlar ile fatura tarihindeki cari satış fiyatlarının farklı olması, 
iki tarih arasındaki fiyat değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. 
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2. İhaleli Satışlar (İhale Yolu ile Sertifikalı Hububat Satışları): 

1995 yılında Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mermer, Bağdcrc ve Sinan işyerleri stok
larında bulunan ekmeklik ve yemlik buğdayların büyük bölümünün açık yığınlarda olması, bir kıs
mının eski yıl mahsulü olması nedeniyle kıymet kayıplarının oluşma ihtimalinin ortaya çıkması ile 
Irak'a yapılan un ihracatının durması ve yörenin özelliği sebebiyle satışların çok cüzi miktarlarda 
gerçekleşmekte olduğu dikkate alınarak stoklarda bulunan hububatın bir an önce nakte dönüştürül
mesini teminen ihaleli satışlar yapılmıştır. 

İhaleli satış sisteminde, emtia satışlarında cari satış fiyatlarından % 30'a kadar indirim yapıla
bilmekte olup, satış sonucunda tanzim edilen faturalarda yer alan ihale fiyatları ile fatura tarihinde
ki satış fiyatlarımız arasındaki farklar bu nedenden oluşmaktadır. 

3. Peşin Satışlar: 

Peşin satışlarımıza hububat teslimatı yapılmadan önce mal bedelleri peşin olarak dahsil edilir. 
Faturalar ise Kanunun öngördüğü teslimatı takip eden 10 günlük süre içerisinde tanzim edilir. 

Bu nedenle, faturalar mal teslimatının tamamlanmasını müteakip 10 gün içerisinde tanzim 
edildiğinden fatura tarihindeki fiyat ile mal teslimatının yapıldığı tarihteki fiyat farklı olabilmekte
dir. Faturada gösterilen satış fiyatı, parası peşin tahsil edilen malın teslim tarihindeki fiyatıdır. Fa
turadaki satış fiyatı ile fatura tarihindeki satış fiyatı arasındaki farklılık da buradan oluşmaktadır." 

Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerinin, Bölge Müdürlükleriyle yaptığı yazışmalar sonucunda, 
yukarıda belirtilen faturalardan üzerinde "protokollü, ihaleli veya peşin satış" şeklinde herhangi bir 
ibare bulunmayan satışların da protokollü veya ihaleli satışlar olduğunu göstermektedir. (Ek:31, 
32, 33, Yazılar) 

Yukarıda açıklandığı üzere Nisan, Mayıs ve Haziran 1995 dönemlerindeki Toprak Mahsulle
ri Ofisi tarafından tespit edilen satış fiyatlarının altında yapılan satışlar özelliği olan (protokollü, 
peşin veya ihaleli) satışlardır. Öte yandan bu satışlar, miktar ve tutar olarak ilgili aylardaki toplam 
satış miktar ve tutarlarıyla kıyaslandığında çok cüzi kalmaktadırlar. Ayrıca bu satışlar belli kişi 
veya kişilere yapılmamış, küçük miktarlarda bir çok kişiye yapılmıştır. Bu açıklamalar ışığında 
Nisan, Mayıs ve Haziran 1995 dönemlerinde yapılan düşük bedelli satışlarla ilgili olarak Toprak 
Mahsulleri Ofisi yetkililerinin herhangi bir usulsüzlüğü sözkonusu değildir. 

3. Sonuç : 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Nisan, Mayıs ve 
Haziran 1995 dönemlerinde Kurumca tespit edilen genel satış fiyatlarının altında satılan buğday
ların satış koşullarının özelliğinden dolayı düşük fiyat uygulandığı, dolayısıyla Toprak Mahsulleri 
Ofisi yetkililerinin herhangi bir usulsüzlüklerinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 154) 



- 8 8 -

EKLER 
1. Toplantı Tutanağı. 

•2. 1.12.1995 Tarih ve 725 Sayılı Yazı. 

3. 1.12.1995 Tarih ve 49/318-1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı. 

4. Ekmeklik Buğday İthalat İhalesine Katılanlar Listesi. 
5. 1 Nolu İhale Komisyonu Tespit Tutanağı. 

6. 15.12.1995 Tarih ve 762 Sayılı Yazı ve Ekleri. 
7. 15.12.1995 Tarih ve 51/337-16 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı. 
8. Buğday İthalat Sözleşmesi C+F, Türkçe ve İngilizce Metinler. 
9. 15.2.1995 Tarih ve 154 Sayılı Yazı. 

10. 15.3,1995 Tarih ve 223 Sayılı Olur. 
11. Liste. 

1 2 . T a b l o . ' • ' . . . 

13. Tablo. 

14. 17.6:1996 Tarih ve 3122 Sayılı Yazı.. 

15. 4.4.1995 Tarihli Yazı. 

16. 5.4.1995 Tarih ve 3046 Sayılı Yazı. 
17. 5.4.1995 Tarih ve 3047 Sayılı Yazı. 
18. 5.4.1995 Tarih ve 3048 Sayılı Yazı. 
19. 5.4.1995 Tarih ve 3049 Sayılı Yazı. 
20. 10.4.1995 Tarih ve 577 Sayılı Yazı. 
21. 14.4.1995 Tarih ve 3309 Sayılı Yazı. . 
22. 15.6.1995 Tarih ve 25132 Sayılı Yazı. 
23. 5.7.1995 Tarih ve 28364 Sayılı Yazı. 
24. 25.8.1995 Tarih ve 37219 Sayılı Yazı ve Eki Anlaşma. 

25. 21.8.1995 Tarih ve 809489 Sayılı Banka Dekontu. 

26. Yevmiye Defteri. Kaydı. 
27. Yevmiye Defteri Kaydı. 
28. Liste. 
29. Liste. . 
30. Yazı. 
31. 26.7.1996 Tarih ve 8675 Sayılı Yazı. 

32. 26.7.1996 Tarih ve 6823 Sayılı Yazı. 

33. 26.7.1996 Tarih ve 3338 Sayılı Yazı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 154) 



- 8 9 -

DERİNCE LİMAN SİLOSUNUN YAPIMI SIRASINDA YAPIMCI 
MÜŞAVİR-MÜHENDİS VE T.M.O. ARASINDA ORTAYA ÇIKAN 

SORUNLAR VE SÜRE UZATIMI HAKKINDA İNCELEME RAPORU 
I-BAŞLANGIÇ: 
a) Konu : 10/6 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun görev kapsamına giren Derin

ce Liman Silosu İnşaatı işi, bu raporun konusunu teşkil etmektedir. 
b) iddia : T.M.O. Genel Müdürlüğü tarafından yapımı Laing-Mapa (L/M) ortaklığına, müşa

virlik işi Unitek firmasına verilen 95 000 tonluk Derince Liman silosu inşaatının tamamlanması 
için 28 ay süre verilerek müteahhide (L/M) 7 milyon ECU tutarında ilave talep hakkı sağlanması 
ile ilgili usulsüz uygulamalar yapıldığı, 

II - OLAYLARIN TAHLİL VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 
Genel Müdürlükçe yaptırılmakta olan 95 000 ton kapasiteli Derince Liman Silosu ve Tesisle

ri inşaatının 1990 yılında ihale edilerek Laing-Mapa (L/M) ortak girişimiyle 20.6.1990 tarihinde 
sözleşme imzalandığı, sözleşmeye göre; inşaat bedelinin 42.2. milyon ECU, süresinin ise 24 ay ola
rak belirlendiği ve 20.6.1992 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü, (Ek. 1) 

TMO ile Unitek Mühendislik Ltd. arasında 27.6.1985 tarihinde yapılan sözleşmeyle TMO'nun 
çelik siloları ve yatay depolardan oluşan tesis inşaatlarının mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
nin adı geçen firmaya verildiği (Ek.2) Mouchel firmasının söz konusu işlerde Unitek'in taşaron fir
ması olarak çalıştığı (Ek.3) 

TMO yönetim kurulunun 31.8.1990 tarih ve 28/515-15 sayılı kararıyla, Unitek'in, 1.4.1990 ta
rihinde biten hizmet süresinin 1.7.1992 tarihine kadar uzatıldığı ve Derince projesine ait kontrol
lük hizmelcriyle kesin inşaat projelerinin hazırlanması işinin Unitek'in iş kapsamına alındığı (Ek.4) f 

ve Derince Liman Silosu inşaatı için Unitek ile 14.9.1990 tarihli protokolün imzalandığı (Ek.5) 
TMO Yönetim Kurulunun 16.7.1992 tarih ve 18/242-21 sayılı kararıyla Unitek'in 1.7.1992 ta

rihinde sona eren sözleşme ve ek protokol sürelerinin 1.7.1994 tarihine kadar 2 yıl uzatıldığı, (Ek. 6) 
Tespit edilmiştir. . 
Derince Liman Silosu inşaatında çelik projelerinin çizimleri ile müteahhit firma ve onun taşa-

ronlarınca hazırlanan projelerin kontrolü işlerini yürüten Mouchel'in, Unitek kanalıyla TMO'ya 
teslim ettiği projeler ve bu projeler için kendisine yapılan ödemeler konusundaki belgeler ile söz
leşme ve protokol hükümlerinin incelenmesinde; 

- TMO ile Unitek arasında 14.9.1990 tarihinde imzalanan protokolün 4 ve 5 inci maddelerin
de, Mouchel personeline ödenecek ücretlerdeki düzenlemelerin belirtildiği, ödeme biçimine ilişkin 
bir açıklamanın bulunmadığı, ancak 13 üncü maddedeki "işçilerin yürütülmesi ile ilgili bütün diğer 
hususlarda 27.6.1985 tarihli sözleşmenin maddeleri aynen uygulanacaktır." hükmü doğrultusunda 
(Ek. 5) anılan sözleşmenin, 8/2 ve 9/2 maddelerine göre avan ve tatbikat projeleri ile inşaat işleri
nin kontrol hizmetlerinin bedelinin adam/ay sistemiyle aylık hakedişler karşılığında ödenmesinin 
gerektiği (Ek 2), 

- Mouchel'in proje teminatlarına Aralık 1990 da başladığı, 1.7.1992 tarihine kadar kesintisiz 
devam ettiği, 1.7.1992 - 15.10.1992 tarihleri arasnıda çok az sayıda projenin teslim edildiği (Ek: 7) 
1991 yılı Ağustos ayına kadar olan ödemelerin yabancı adam/ay listeleri bulunan aylık hakedişle-
re göre yapıldığı, Ağustos 1991-Mayıs 1992 dönemine ait hizmetler tutarının Aralık 1992 de tek
bir hakedişle ödendiği, Haziran 1991 - Kasım 1992 dönemine ait ödemelerin Aralık 1992 tarihin
de, Ocak 1993 - Mayıs 1994 dönemine ait ödemelerin de yine aylık hakedişlerle yapıldığı 
(Ek: 8,9,10), 
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- Yukarıda açıklandığı üzere, Möuchel'in Ağustos 1991 - Mayıs 1992 döneminde ilave ve rc-
vizelerle birlikte proje teslimatının, sözleşmenin 11/1 maddesi hükmüne göre sürdürmesine karşın 
TMO tarafından bu projeler için herhangi bir ödeme yapılmadığı, ancak TMO tarafından ödenme
miş bir hakedişin de bulunmadığı, Unitek tarafından, hakedişlcrin ödenmemesi haline ilişkin söz
leşmenin 15/4 maddesi hükmü doğrultusunda bir girişimde bulunulmadığı, 

- Möuchel'in 1.7.1992 tarihinden itibaren proje çalışmalarını durdurması üzerine (Ek. 11) 
TMO'ca sözleşmenin feshi ile protokolün 24 üncü maddesindeki dava açmaya ilişkin hükümleri 
doğrultusunda işlem yapılması yoluna gidilmediği, bekleme ve gecikme cezaları talep edilmediği, 

Anlaşılmıştır. 

Sözleşme uyarınca müteahhid'in 7.8.1990 tarihli yazı ile yaptığı müracaat üzerine 60 gün için
de müteahhidin taşeronu Berga lehine akreditif açılması gerektiği (Ek: 1), TMO'nun içinde bulun
duğu malî güçlükler nedeniyle akreditifin zamanında açılamadığı ve parçalar halinde açılması yo
lunun benimsendiği (Ek : 12, 13, 14) LM'nin 23.10.1990 ve Berga'nın 10.10.1990 tarihli yazıla
rında akreditif açılmadığından proje çalışmalarının durdurulduğunun bildirildiği (Ek : 15, 16), 
TMO ile LM arasındaki uzlaşma doğrultusunda ilk parça akreditifin 28.1.1991 tarihinde açıldığı 
(Ek : 17), böylece 7.10.1990 tarihinde açılması gereken akreditifin 28.1.1991 tarihinde açılması su
retiyle 3 ay 20 günlük gecikme olduğu, TMO tarafından yabancı personel hizmetleri ile Foss fir
masından temin edilecek ısı ölçme sistemleri ile Molen firmasından sağlanacak otomatik basküller 
için gerekli akreditiflerin açılmalarında da yine gecikmeler olduğu (Ek : 18,19,20,21,22,23) tespit 
edilmiştir. 

Ayrıca LM'nin TMO'ya gönderdiği 3.12.1990 tarihli yazıda; patlayıcı bulunması muhtemel 
sahada, gerekli etüdler yapılıncaya kadar işlere ara verildiği (Ek : 24), TMO'ca LM ve Unitck'e 
gönderilen 13.2.1991 tarihli yazıda, sahada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanılmadığından, 
ilave bir önlem ve çalışmaya gerek kalmaksızın program doğrultusunda işe devam edilmesinin is
tenildiği (Ek:: 25), 

Unitek tarafından TMO'ya gönderilen 14.3.1991 tarihli yazıda; 2 no'lu rıhtımın doğusunda 
kalan kapak atma rıhtımının çöktüğünün bildirildiği (Ek : 26), Unitek'in TMO'ya yazdığı 
27.6.1991 tarihli yazıda, gerekli teknik çalışmalar yapılarak, iskelenin dolgu yapılacak tarafına, ku
leyi emniyete alabilecek, uzunlukta palplanş tesis edilmesinin uygun olacağının bildirildiği (Ek : 27), 

TMO ve Unitek yetkilileri arasında yapılan 30.1.1991 tarihli toplantıya ilişkin tutanakta; pro
jede havalandırma tesisatının öngörülmediğinin, belirlenecek sayıdaki kuyuda havalandırma tesi
satının ve personelin silo üstüne çıkış ve iniş için bir asansör tesisinin gerektiğinin belirtildiği (Ek 
28), söz konusu ilave işler ve karayolu hattına 2x200 ton/saat kapasiteli kantarların ilave edilmesi
nin TMO yönetim kurulunca kabul edildiği (Ek : 29), 

TMO'ca Kocaeli Valiliğine yazılan 2.11.1990 tarihli yazı ile; taramada çıkacak malzemeler 
için doku yerinin bildirilmesinin istendiği (Ek : 30), bu konudaki valilik talebinin (Ek : 31) TMO 
tarafından Unitek ve LM'e bildirildiği (Ek : 32), 

Tesislerin enerji haltının besleneceği noktanın TEK Kocaeli Elektrik Dağıtım Müessesesi 
Müdürlüğü tarafından değiştirilmesi üzerine 1400 m. yerine 2200 m. kablolu hat ile harici kabin 
tesis edilmesinin TMO Yönetim Kurulunca kabul edildiği (EK : 33), 

Silo tesislerinin inşaatının İzmit Belediyesince ruhsat alınmadığı gerekçesiyle durdurulduğu, 
silo tesislerinin imar planına işlenerek, gerekli inşaat ruhsatının verilmesinin talep edildiği (34, 35, 
36), 
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TMO'ca Kocaeli Valiliği'nden, silo ve yem tesislerinin kurulacağı sahanın denizden doldu
rulmak suretiyle kazanılması gerektiği için dolgu izni verilmesinin istendiği (Ek : 37), 

LM tarafından, iskeleye yanaşık durumundaki 2 geminin, ulaşımı, deniz gibi taramalarını ve 
kazık imalatını engellediğinin bildirildiği (Ek : 38), 

TMO, LM ve Unitek arasında 30.4.1992 tarihinde yapılan toplantıda proje değişiklikleri sonu
cu artan çelik malzemenin ithalinde güçlükler çıkacağı ve maliyetleri artıracağı için yeterli çelikle 
ikamesi kararı alındığı (Ek 39), 

tespit edilmiştir. 
Mouchel tarafından TMO'ya gönderilen yazı (Ek : 40) ile LM firmasına gönderilen 4 ayrı ya

zıda (Ek : 41,42,43,44) ve Unitek firmasınca TMO'ya yazılan 17.1.1992 ile 20.2.1992 tarihli ya
zılarda (Ek: 45,46); LM'nin taşeronu ve elcktromekanik imalat sorumlusu Berga'nın Mouchel'in 
çizimleri için gerekli olan bilgi ve doneleri göndermekte gecikmelere neden olduğunun belirtildi
ği, Gazi Üniversitesi Makina Fakültesince hazırlanan 1.2.1993 tarihli raporda da "Avan proje ile 
çıkılan bir ihaleden sonra 10 ayrı yabancı ülkeden malzeme teminine geçilmiş, tabii ki bu malze
menin projeye aktarımı için veriler gerekli olmuştur. Berga verilerinin geciktiği, mekanik ekipman
ları veren Berga'ya ait verilerin gecikmesi elbette proje üzerinde etkili olmuştur." denilerek Unitek 
Mouchel'in iddialarının doğrulandığı anlaşılmıştır. (Ek : 37). 

Proje gecikmeleri konusunda Unitek'in görüşlerine karşılık LM tarafından yapılan 9.3.1992 
tarihli yazıda; genel olarak Berga'nın yeterli bilgiyi zamanında verdiğinin, kendi tekliflerinde çe
lik profillerinin Türkiye'den tedarik edileceğinin açıkça gösterildiğinin, uygulama projelerindeki 
gecikmelerin halen uzatılmış olan sözleşme bitiş tarihinde de yeni gecikmelere yol açtığının bildi
rildiği (Ek 48), 

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine hazırlatılan raporda da inşaat sırasında; 
silo blok temelleri için kazık dispozisyon planlarının değiştirildiği, makina binasının katsayısının 
bir kat artırıldığı ve yerleşecek ekipmanlara göre kat planlarının değiştirildiği, ihale aşamasında ön
görülmeyen 1000 kg. kapasiteli asansörün yapımı için proje değişikliği yapıldığı, silo üstü çelik 
konveyor ayakları projesinin de ihaleden sonra yapımcı Berga firmasından gelen doneler doğrultu
sunda değiştirildiği, ihale öncesi projelerde yeralan yabancı çelik profillerinin idarenin izni ile yer
li profillere dönüşmesi sonucu çelik miktarının 3 katına çıktığı, konveyör köprüsünün uzunluk, 
yükseklik ve ayak açıklıklarının değiştiği, rıhtım konveyör köprüsü açıklıklarının TCDD'nin tale
biyle değiştiği, trafonun da yine TCDD'nin talebi ile konveyör yapısı üzerine alındığı, köprü temel
lerinin kazık temele dönüştüğü, toplam olarak ihalede öngörülen çelik miktarının 1397 tondan 3177 
tona yükseldiği, bu durumun doğal olarak proje revizyonu işlerini artırdığı, akreditif açılmasında 
gecikmeler olduğu, inşaat alanında patlayıcı maddeler bulunabileceği endişesi ile yazışmalar yapıl
dığı, yerleşim planının TCDD tarafından onaylanmayıp değiştirildiği, TCDD'nin revizyon taleple
rinde bulunduğu, özellikle Berga'dan sağlanan verilerin gecikmesinin projenin gecikmesi üzerinde 
etkili olduğu, rıhtım uzunluğunun 100 m. artırıldığı belirtilmiştir. (Ek : 47), 

Yukarda belirtilen gecikmeler sonucu TMO Yönetim Kurulu Laing-Mapa (L/M) ortak girişimi-
ile 20.6.1992 tarihinde tamamlanması öngörülen Derince Liman Silosu ve tesisleri inşaatı işinin 
bitim tarihini 31.8.1992 tarihine, 20.1.1993 tarih ve 1/16-17 sayılı kararıyla 1.7.1993 tarihine, 
20.7.1993 tarih ve 15/355-13 sayılı kararıyla da testler hariç 20.7.1994 tarihine ve testler dahil 
olmak üzere de 26.10.1994 tarihine kadar ertelenmiştir. 

1. Süre uzatımıyla ilgili 31.8.1991 tarih ve 33/476-4 sayılı Yönetim Kurulu kararında (Ek : 49) 
süre uzatımının gerekçesi olarak; 
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- Elektro-mekanik makina, cihaz, ekipman ve tesis imalatçısı firması Berga Ltd'ye 
sözleşmesine göre 60 gün içerisinde açtırılması gereken akreditifin zamanında açtırılmaması 
nedeni ile meydana gelen gecikmenin adı geçen firmanın işi durdurmasına ve dizayn için gerekli 
bilgilerin kesin proje hazırlama sorumluluğu bulunan mühendis/müşavir firmaca alınamamasına, 
dolayısı ile projelerin zanıamnda hazırlanarak şantiyeye verilememesine neden olması, 

- vSahada başlatılan kazık çakma faaliyetinin "patlayıcı madde" bulunması olasılığı ile uzun 
süre durması ve muhtemel risk nedeni ile MTA, MSB ve diğer çeşitli ilgili kuruluşlar nezdinde 
yapılan araştırmalar ve ilave tarama ve sondajların yapım işini aksatması, 

- Genel yerleşim planının TCDD Genel Müdürlüğünce onaylanmasında "Proje ve dizayn
ların" adı geçen Genel Müdürlük onayı çerçevesinde hazırlanmasının gerekmesi nedeniyle 
karşılaşılan problemlerin zaman kaybına yol açması, özellikle ihaleden sonra TCDD Genel 
Müdürlüğünce getirilen Öneriler doğrultusunda genel yerleşim planında yapılan değişikliklerin pro
jelerin hazırlanmasında gecikmeler meydana getirmesi ve genel yerleşim planının TCDD Genel 
Müdürlüğünce onaylanmasının gecikmesi, 

- Otomasyon sisteminde değişikliğe gidilmesi ve ilave diğer işlerin kapsama alınmasının proje 
hazırlama çalışmalarında gecikmelere yol açması ve bu çerçevede imalatçı firmaların yeniden 
belirleme zorunluluğunu doğurması, ' ' 

- Rıhtım çökmesi, mevcut iskelenin TCDD Genel Müdürlüğünce kullanılması ve döküm 
yerinin belirlenmesinde karşılaşılan güçlükler. 

2. Süre uzatımıyla ilgili 20.1.1993 tarih ve 1/16-17 sayılı Yönetim Kurulu Kararında (Ek 50) 
süre uzatımının gerekçesi olarak; 

- Müteahhit firma tarafından hazırlanarak mühendis/müşavir Unitek tarafından kontrolü 
müteakip onaylanmakta olan detay proje hazırlama süresinin henüz devam etmekte olması, 

- Çelik malzeme tonajının yaklaşık 3 katı artmış olmasına rağmen müteahhit firmanın ilave 
taşeron firmalar bularak aylık çelik imalatını arttırmak suretiyle imalat süresinin kısaltılabilmesi 
olanağının tespit edilmesi, 

- TCDD Genel Müdürlüğü talepleri doğrultusunda özellikle rıhtım konveyör galerisi boyunun 
kısaltılmasına ilişkin proje revizyon çalışmalarının henüz sonuçlandırılmamış olması ile Genel 
Yerleşim Planının onaylanmamış olması, 

- PMS otomasyon sisteminin tesisine ilişkin nihai değerlendirme çalışmalarının devam 
etmesi, 

gösterilmiş, 
Nihai süre uzatımına ilişkin 16.7.1993 tarih ve 1370 sayılı müzekkerede (Ek : 51) süre 

uzatımının nedenleri; 
- 31.8.1991 tarihinden sonra müteahhit kapsamına alınan ilave işler (havalandırma, asansör, 

ilave kantar ile elevatör ve PMS sistemi) 
- TCDD Genel Müdürlüğünün genel yerleşim planındaki etkisi nedeniyle yapılan dizayn 

değişiklikleri (silo-rıhtım konveyör köprüsünün orta ayağının kaldırılması, rıhtım konveyör ayak 
açıklarının artırılması, rıhtım trafo istasyonunun rıhtım konveyör çelik köprüsü üzerine alınması), 

- Mekanik ekipmanlara bağlı olarak dizayn gelişmeleri ve değişiklikleri (ana elevatör 
kulesinin kat adedinin artması ve alanının büyümesi, bir adet kantar ve elevatörün ilavesi), 

- Yurt dışında üretilen çelik profil yerine yerli çelik profilin projeye ikamesi, 
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Yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle çelik konstrüksiyon işlerinde meydana gelen ortalama 
% 250'lik keşif artışı, 

-TCDD Genel Müdürlüğü'nün genel yerlcşimindeki etkisi nedeniyle ortaya çıkan yeni işler 
(rıhtım konveyör temellerinin münferitten kazıklıya dönüştürülmesi), 

- Belirtilen etkenler nedeniyle projelerin müşavir/mühendis firma Unitek-Mouchel tarafından 
hazırlanmasında ve dolayısıyla müteahhide tesliminde meydana gelmiş gecikmeler neticesinde iş
lerin başlama tarihlerinde meydana gelmiş ötelemeler, 

- Projelerin kapsamlarının gelişmesi veya değişmesi dolayısıyla revize ve/veya hazırlanması 
nedeniyle proje tesliminde ve dolayısıyla işlerin başlamasında meydana gelmiş duraksamalar, 

- Proje hazırlayıcısı Unitek-Mouchel'le proje bedeli ödemesi hususunda meydana gelmiş ve 
bilahare çözümlenmiş sorunlar nedeniyle proje tesliminde meydana gelmiş gecikmeler, 

olarak gösterilmiş, 
31.12.1992 - 20.7.1994 tarihleri arasında toplam 81 haftalık gecikmenin 21 haftasının meyda

na gelen keşif artışı ve montaj güçlüğü nedeniyle, 60 haftasının ise yukarda belirtilen nedenlerden 
dolayı meydana geldiği belirtilmiştir. 

Söz konusu müzakkereyi görüşen YönetimKurulu 20.7.1993 tarih 15/355-13 sayı ile (Ek : 52) 
Derince Liman Silosu ve Tesislerine ilişkin müteahhit I^aing-Mapa ortak girişimi ile aktedilen 
20.6.1990 tarihli sözleşmeye göre 24 ay olan tamamlama süresi daha önce Yönetim Kurulunun 
31.8.1991 tarih ve 33/476-4 sayılı kararı ile 31.12.1992 tarihine kadar, bilahare Yönetim Kuru-
lu'nun 20.1.993 tarih ve 1/16-17 sayılı kararı ile belirtilen nedenlerle 1.7.1993 tarihine kadar veri
len geçici süre uzatımının, devreye alma ve kabul testleri hariç olmak üzere 20.7.1994 tarihine ka
dar, devreye alma ve kabul testlerinin bitirilmesi için 26.10.1994 tarihine kadar süre verilmesine 
karar verildiği, 

Unitek'in sözleşme ve protokol sürelerinin 1.7.1994 tarihinde sona erdiği, 
Derince Liman Silosu Tesislerinin 26.10.1994 tarihinde devreye alındığı, 
Tespit edilmiştir. 
TMO tarafından Derince Liman Sahasında yaptırılacak olan liman silosu ve tesislerinin yapı

lacağı sahaTCDD'ye ait olup, böyle bir inşaata başlamadan önce "Genel Yerleşim Planı"nın her-
halükârda limanın kullanım hakkına sahip olan ve sahada kendi tesisleri de bulunan TCDD tarafın
dan onaylanması gerekirken bu zorunlu işlem yerine getirilmeden söz konusu işin ihalesi yapılarak 
inşaatına başlanması, uygulama sırasında TCDD'nin onay için öne sürdüğü şartların proje değişik
liklerini, iş kapsamının genişlemesini ve ödeneksiz ilave yatırımların yapılmasını gerektirmiş ve 
genel yerleşim planının onayı sözleşme tarihinden 3 yılı aşkın bir süre sonra 3.11.1993 tarihinde 
yapıldığından, bu uygulama proje ve yapım işlerini geciktirmiştir. (Ek : 53) 

Yapılan incelemede; LM tarafından Unitek'e yazılan 10.1.1992 tarihli, aynı tarih ve 008 sayı
lı, 13.1.1992 tarihli yazılarda; iş programına göre projelerin ve revize projelerin verilmesindeki ge
cikme süreleri belirtilerek süre uzatımı talebinde bulunulacağı, ayrıca ilave masrafların isteneceği
nin (Ek : 54, 55, 56) belirtildiği, 

LM'in bu bildirimlerinin TMO ile yaptığı 20.6.1990 tarihli sözleşmenin 6 ncı maddesine ve 
bu maddeye ek 84 üncü maddesinin müteahhit tarafından talep edilen herhangi bir proje veya tali
matın kontrollük tarafından makul bir sürede temin edilememesi durumunda müteahhit aleyhine 
gecikme ve/veya masraf doğduğu takdirde gecikmenin süre uzatımında dikkate alınacağına ve 
makul ilave masrafların ödeneceğine dair hükme dayalı olduğu (Ek: 1), 
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Unitek tarafından TMO'ya yazılan 17.1.1992 ve 29.2.1992 tarihli: yazılarda, ortaya çıkan ge
cikmelerin Moııchel'den değil LM'in elektro-mekanik taşaronu Berga'dan kaynaklandığının bildi
rildiği (Ek : 45, 46), 

LM tarafından TMO'ya yazılan 10.8.1993 tarihli yazıda; işin 20.6.1992 tarihinden 26.10.1994 
tarihine kadar uzatılmasının, akreditif açılmasındaki gecikme, inşaat mahallinde patlayıcı madde 
araşırması, TCDD'den kaynaklanan sorunlar, kontrol sisteminin PLC'den PMS'ye dönüştürülme
sinden kaynaklandığı, bunların müteahhidin kontrolü, dışında olduğu belirtilerek, şantiye genel gi
derleri, Ankara bürosu masrafları, ortakların ortak girişimden doğan masrafları için, maliyet keşif 
özetinden yararlanılarak hesaplanan aylık genel giderin süre uzatımının tümüne uygulanması yo
luyla bulunan toplam 6 450 000 ECU'nün ödenmesinin talep edildiği (Ek : 57), 

20.6.1990 tarihli protokolün 45 inci maddesine göre; herhangi bir şekilde işlerin bitirilmesi 
için müteahhide süre uzatımı verilmesini haklı kılan durumlarda, bu uzatımın süresini 2 nci madde 
hükümlerine göre mühendisin kararlaştıracağı (Ek : 1), 

TMO'ca LM Ortak Girişimi ve Unitek'e gönderilen 1.11.1993 tarihli yazıda, 10.8.1993 tarih
li ek ödeme talebinin incelendiği belirtilerek, sözleşmenin anlaşma metnine ek protokolün 6 inci 
maddesine ek 84 üncü maddesine göre proje teslimindeki gecikmelerden kaynaklanan makul mik
tardaki ilave masraflarının belgelenerek sunulması halinde taleplerinin değerlendirilerek gereğinin 
yapılabileceği (Ek: 58), 

LM tarafından TMO'ya gönderilen 8.4.1994 tarihli yazıda; ilave masraflara ilişkin belgelerin 
hazırlanarak sunulduğunun, 1992 Temmuz - 1994 Şubat dönemine ait masraf tutarının 5 393 560 
ECU olduğunun bildirildiği (Ek : 59), 

TMO'ca Unitek'e yazılan 19.4.1994 tarihli yazıda; LM'nin talep ettiği makul ilave masrafla
ra ilişkin olarak müteahhit talebinin sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesinin isten
diği (Ek : 60), 

TMO'nun istemi üzerine Unitek tarafından yapılan inceleme sonunda düzenlenen ve 2.6.1994 
tarihli yazı ekinde sunulan raporda; müteahhide toplam 28 ay 5 gün süre uzatımı verildiğinin, süre 
uzatımına neden olan etkenlerden, Berga firması lehine akreditif açılması işindeki 3 ay 21 günlük 
gecikme ile proje çizim çalışmalarının durdurulduğu 3 ay 15 günlük sürenin, sözleşmenin 84 üncü 
maddesindeki hükümlere göre kabul edilerek, bu sürelerle ilgili ilave masrafların belgelenmesi 
kaydıyla ödenebileceğinin belirtildiği (Ek : 61), 

TMO Yönetim Kurulu'nun 15.6.1994 tarihli kararı üzerine, Unitek'çe hazırlanan raporun 
TMO görevlilerinden oluşan bir komisyonca incelendiği (Ek : 62) ve inceleme sonunda düzenle
nen raporda, akredidifin açılmasındaki gecikmenin 6 inci madde ve ek 84 üncü madde kapsamına 
girmediğinin, proje gecikmelerinden doğan 3 ay 15 günlük sürenin ise bu madde çerçevesinde ka
bul edilebileceğinin belirtildiği (Ek : 63), 

TMO'ca LM'ye gönderilen 23.11.1994 tarihli yazıda, projelerin gecikmelerinden doğan 3 ay 
10 günlük süreye ilişkin makul ilave masrafların belgelendirilerek incelenmek üzere TMO'ya gön
derilmesinin belirtildiği (Ek : 64) 

LM tarafından TMO'ya gönderilen 21.02.1995 tarihli yazıda, TMO'nun görüşünün kabul edil
mediğinin, 28 ay 6 günlük süre için sözleşmenin 41,43,84,85 inci maddelerine göre belirlenen ve 
yaklaşık 7 milyon ECU'ya ulaşan ilave masrafların faizi ile birlikte ödenmesi için, sözleşmenin 70 
inci maddesine göre Tahkim Prosedürünü başlatacaklarının beyan edildiği (Ek : 65), 

3 kişilik Hakem Heyetinin oluşturulduğu, henüz karar verilmediği, 
Tespit edilmiştir. 
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TMO Yönetim Kurulunun 25.9.1992 tarih ve 23/389-18 sayılı kararı ile; yapılan adam/ay öde
melerindeki gecikmelerin nedenleri, süre uzatımı ve proje teslimi yönünden sonuçları ve varsa so
rumlularının tespiti konularının, görevlendirilecek TMO Başmüfettişlerince, teknik elemanlar ve 
Hukuk Müşavirliğinden de yararlanarak incelenmesine ve sonucun 26.10.1992 tarihine kadar Yö
netim Kuruluna getirilmesinin istendiği (Ek : 66), 

TMO Başmüfettişi Koksal Kıymaz tarafından düzenlenen 13.11.1992 tarihli raporda; Mühen
dise yapılan hakediş ödemelerinde bir gecikme olmadığı, mühendisin proje teslimini geciktirme ve 
süre uzatımı hakkının bulunmadığı belirtilmiş, projelerin zamanında verilmesi için sözleşme hü
kümlerini uygulamamak ve mühendisin adam/ay konusundaki isteklerini cevaplandırmamak sure
tiyle kusur işleyen TMO görevlileri hakkında soruşturma yapılması önerilmiştir. (Ek : 67)< 

Genel Müdürlüğün söz konusu incelemeyi, Yönetim Kurulu kararında belirtildiği üzere birden 
fazla müfettiş ile teknik eleman ve Hukuk Müşavirliğinin katılmasının sağlanmasını istemesi üze
rine Başmüfettiş Necdet Toker ve Koksal Kıymaz tarafından hazırlanan 23.11.1992 tarihli yazıda 
(Ek : 68); Proje olmadan imalat, montaj ve inşaat yapılamacağından proje teslimindeki gecikmele
rin imalat, montaj ve inşaat işlerinde gecikmelere neden olacağı ve bunun müteahhide süre uzatımı 
hakkı vereceği belirtilmiş, müteahhide verilecek sürenin tespiti konusunda sözleşmenin 45 inci mad
desi gereği mühendisin görüşünün alınması ve Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi önerilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 3.12.1992 tarih ve 28/252-25 sayılı kararları doğrultusunda, Müfettiş ra
porları yeterli bulunmamış, Üniversitelere hazırlatılan raporlar da daha ziyade ödemenin kaç 
adam/ay olması gerektiği tartışılmış (Ek : 69), Yönetim Kurulunun 30.4.1993 tarih ve 9/186-15 sa
yılı kararı ile; 25.9.1992 tarihli Yönetim kurulu kararında incelenmesi istenilen hususlar açıklık ka
zanmadığı gerekçesiyle Tahıl Depolama Dairesi Başkanlığının diğer mütalaa ve raporları da değer
lendirilerek, yapılacak uygulamaya ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna getirmesi kararlaştırılmış
tır. (Ek : 70) 

Fakat 2.6.1994 tarihine kadar, geç ödemenin ve sözleşme gereği işlem yapmayan görevlilerin 
ve sorumluluklarının tespitine yönelik her hangi bir işlem yapılmamıştır. 

Genel Müdürlüğün 22.2.1994 tarih ve 480 sayılı müzekkeresinde (Ek : 71) projelerin geç tes
liminden kaynaklanan süre uzatımı, kurum zararları ve sorumlularının belirlenmesi konularındaki 
inceleme ve soruşturmanın, Tahkim Kurulu kararıyla konunun kesinlik kazanmasından sonra ya
pılması yolundaki önerisi Yönetim Kurulunun 2.6.1994 tarih ve 7/108-17 sayılı, 8.6.194 tarih ve 
8/161-51 sayılı kararlarıyla incelemeye alınmış (Ek : 72,73), 15.6.1994 tarih ve 9/181-15 sayılı ka
rarı ile; Müteahhidin ilave ödeme talebine ilişkin olarak Unitek'çe hazırlanan raporun Genel Mü
dürlükte oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenmesinden sonra Yönetim Kuruluna getiril
mesi kararlaştırılmıştır. (Ek : 62) 

Yönetim Kurulunun 9.11.1994 tarih ve 27/381-10 sayılı kararı ile de; söz konusu komisyon ra
poruna dayalı müzekkerede yer alan soruşturmanın Tahkim Kurulu kararında ilave ödeme söz ko
nusu olursa, bunun miktarının kesinleşmesinden sonra yapılması kararlaştırılmıştır. (Ek : 74) 

Yönetim Kurulu kararları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1992-1993 yılı raporla
rı ve TMO Müfettişliğince hazırlanan raporda; Müteahhide verilen süre uzatımında, müşavir-mü-
hendislik firması dışında, süre uzatımına sebep olan sorumluların tespit edilerek haklarında gerek
li işlemin yapılması istenildiği halde bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşılmıştır. 

I I I -SONUÇ: 
Derince Liman Silosu ve Tesisleri inşaatının sözleşmesinde öngörülen süre içerisinde bitiri-

lemeyip 28 aylık bir süre uzatımı ile işin bitirilmesi nedeniyle yapımcı Laing-Mapa (LM) 
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tarafından 7 milyon ECU'lük ilave talepte bulunulması hususunda, bu raporun " II-Tahlil ve 
Değerlendirme" bölümünde açıklandığı üzere aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

- TMO'nun liman silosu yapacağı saha TCDD'nin kullanımında,bulunup, herhangi bir inşaa
ta girişmeden önce "Genel Yerleşim Planı"nın bu kuruluş tarafından onaylanması zaruri olduğu 
halde, bu gereklilik yerine getirilmeden işe başlanması nedeniyle; Yerleşim planının işin yürütümü 
aşamasında TGDD tarafından onaylanmasının bazı önşartlara bağlandığı, bu şartların yerine getir
ilmesi ve dolayısıyla yerleşim planının onayı sözleşme tarihinde 3 yılı aşkın bir süre sonra gerçek
leştiğinden, TMO yönetiminin bu kusurlu uygulaması nedeniyle liman silosuna ait proje ve yapım 
işlerinin işin daha başında gecikmeye maruz kaldığı, 

" - Söz konusu Liman Silosu işinde, işin yapımı ile ilgili TMO'nun resmî muhatabı, LM ortak-
girişimi olmakla beraber bu girişimin, yükümlülüğü altındaki bazı işlerin yapılmasında Berga Şir
ketinin taşoron olarak kullanılması, yine işin yürütümü ile ilgili TMO adına Müşavir-Mühendislik 
hizmetlerini verecek olan Unitek Firmasının da Mouchel firmasını taşoron olarak kullanması 
nedeniyle işe taraf olarak (dolaylı ye direk) bir çok firmanın ortaya çıktığı, TMO ve/veya bunlann 
herhangi birisinin sorumluluğunu zamanında yerine getirmemesinin zincirleme olarak bütün ilişk
ileri etkilediği ve neticede işte aksama ve gecikmelere sebep olduğu, 

- Genel Yerleşim Planının TCDD tarafından onaylanması için, bu bölümün 2 nci paragrafın
da da değinildiği üzere, öne sürülen şartlar çerçevesinde işin kapsamında bazı değişiklikler ve 
ilavelerin ortaya çıkmasının yanında uygulama sırasında da önceden tahmin edilemeyen bazı 
işlerin ilave olarak yapılmasının işin uzamasına sebep olduğu, 

- Derince Liman Silosu işinin zamanında bitirilememesine kısmen de olsa; TMO'nun içinde-
bulunduğu malî sıkıntı nedeniyle, bazı akreditifleri zamanında açamamasının yanında, proje hazır
layıcısı Unitek-Mouchel'e proje bedeli ödemesi hususunda meydana gelmiş ve bilahare çözümlen
miş sorunların sebep olduğu, 

- Yukarıdaki paragraflarda zikredildiği üzere, Derince Liman Silosu işinin 28 ayı aşkın bir 
süre uzamasına ve bu nedenle Müteahhidin TMO'dan ilave olarak 6 450 000 ECU talep etmesine 
müteselsil birçok olayın sebep olduğu, hangi olaydan dolayı ne kadar gecikme olduğunun tespitinin 
çok güç olduğu, söz konusu ihtilafın halen "Hakem Kurulu"nun incelemesinde bulunduğu, burdan 
çıkacak karara göre TMO'nun herhangi bir kaybının söz konusu olması durumunda buna göre 
işlem yapılmasının, . 

Gerektiği netice ve kanaatine varılmıştır. 
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No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Adet 
7 
17 
2 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 

DERİNCE LİMAN SİLOSUNUN YAPIMI İLE İLGİLİ 

İNCELEME RAPORUNUN EK LİSTESİDİR 

Ne olduğu 

20.6.1990 tarihli TMO-Larup/Mapa sözleşmesi 
27.6.1985 tarihli TMO-Unitek sözleşmesi 
31.5.1985 tarihli TMO-Unitek protokolü 
31.8.1990-28/515-15 tarih sayılı YK kararı 

14.9.1990 tarihli TMO-Unitek.protokolu 
16.7.1992-18/242-21 tarih sayılı YK kararı 

Mouchel tarafından hazırlanan projeler listesi 

21.6.1991-872 tarih sayılı TMO'nunUnitek'e yazısı 
28.11.1991-1478 tarih sayılı TMO'nun Unitek'e yazısı 
23.5.1995 tarihli Unitek (Mouchel)'e ödenen hakedişler çizelgesi 
12.8.1992-14/5 tarih sayılı Unitek'in TMO'ya yazısı 

18.9.1990-2387 tarih sayılı Akreditife ilişkin TMO Malî İşler Dairesi 
Başkanlığı yazısı 

13 1 27.9.1990-1056 tarih sayılı Tahıl Depolama Projesi Dairesi Başkanlığı 

yazısı 

9.10.1990-176/90 tarih sayılı LM yazısı 
23.10.1990-194/90 tarih sayılı LM yazısı 
10.10.1990-1733 tarih sayılı Berga'nm faksı . 

25.1.1991-131 tarih sayılı TMO Tahıl Depolama Dairesi Başkanlığı 
yazısı 
26.12.1990-1576 tarih sayılı TMO yazısı 

1.4.1990-456 tarih sayılı TMO yazısı 
14.5.1991-619 tarih sayılı TMO yazısı 

23.1.1991-106 tarih sayılı TMO yazısı 
27.2.1991-81/91 tarih sayılı LM'nin TMO'ya yazısı 
4.3.1991-355 tarih sayılı TMO yazısı 

3.2.1990-243/90 tarih sayılı LM'nin TMO'ya yazısı 
13.2.1991-257 tarih sayılı TMO yazısı 
14.3.1991-13/5 tarih sayılı Unitek'in TMO'ya yazısı 
27.6.1991-13/5 tarih sayılı Unitek'in TMO'ya yazısı 
30.1.1991 tarihli Derince Silosuna ilişkin toplantı tutanağı 
20.2.1991-7/99-25 tarih sayılı YK kararı 
2.11.1991-273 tarih sayılı TMO'nun Kocaeli Valiliğine yazısı 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
I. 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
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Adet ' Ne olduğu -

1 21.11.1990-3018 tarih sayılı Kocaeli Valiliği yazısı 

1 , 28.11.1990-1428 tarih sayılı TMO yazısı 

1 . 20.8.1991-90/452-15 tarih sayılı YK kararı 
1 11.9.1991-1237 tarih sayılı TMO'nun TCDD'ye faksı 
1 13.9.1991-8370 tarih sayılı TCDD'nin TMO'ya faksı 

. 1 13.9.1991-3030 tarih sayılı TCDD'nin Limanlar Dairesi Başkanlığı 
yazısı 

1 30.10.1990-1259 tarih sayılı TMO'nun Kocaeli Valiliğine yazısı 
2 3.9.1990 tarih sayılı LM'nin TMO'ya yazısı 

23 30.4.1992 tarihli çelik işleri toplantı tutanağı 
4 5.12.1995-27138 tarih sayılı Mouchel'in TMO'ya yazısı 
1 4.3.1992 tarihli Mouchel'in Unitek'e faksı 

/ l 14.4.1992 tarihli Mouchel'in LM'ye faksı 
1 16.4.1992 tarihli Mouchel'in LM'ye faksı 
1 23.4.1992 tarihli Mouchel'in LM'ye faksı . 

1 17.1.992-92/4-5 tarih sayılı Unitek'in TMO'ya yazısı 
5 20.2.1992-92/14-4 tarih sayılı Unitek'in TMO'ya yazısı 

22 19.2.1993-1460 tarih sayılı Gazi Üniversitesinin TMO'ya yazısı ve 
1.2.1993 tarihli raporu 

7 9.3.1992-81/92 tarih sayılı LM'nin Unitek'e yazısı , 
1 31.8.1991-476/4 tarih sayılı TMO, YK kararı 
1 20.1.1993-1/16-17 tarih sayılı TM YK kararı 
4 16.7.1993-1370 tarih sayılı TMO müzekkeresi 
{ 20.7.1993-15/355-13 tarih sayılı TMO YK kararı 
1 3.11.1993-8066 tarih sayılı TCDD'nin genel yerleşim planının 

gönderildiğine ilişkin yazısı 
3 10.1.1992-9/92 tarih sayılı LM'nin çelik inşaat iş programı 
2 10.1.1992-8/92 tarih sayılı LM'nin Makina Dairesi hakkında yazısı 
3 13.1.1992-13/92 tarih sayılı LM' nin projeler hakkında yazısı 

18 10.8.1993-249-93 tarih sayılı LM'nin TMO'ya yazısı 
1 1.11.1993-2242 tarih sayılı TMO'nun LM ve Unitek'e yazısı 
2 8.4.1994-80/94 tarih sayılı LM'nin TMO'ya yazısı 
1 19.4.1994-756 tarih sayılı TMO'nun LM ve Unitek'e yazısı 
3 2.6.1994-34-10 tarih sayılı Unitek'in TMO'ya yazısı ve rapor 
1 15.6.1994-181-15 tarih sayılı TMO YK kararı 
3 29.7.1994 tarihli TMO ilgililerince hazırlanan rapor 
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64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
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3 
4 
1 
10 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
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Ne olduğu • 

23.11.1994-1964 tarih ve sayılı TMO'nun LM ve Unitek'e yazısı 

21.2.1995-31/1995 tarih sayılı LM'nin TMO'ya yazısı 
25.9.1992-23/389-18 tarih sayılı YK kararı . 
13.10.1992-3/89 tarih sayılı TMO müfettişliği raporu 

23.11.1992-60/94 tarih sayılı TMO müfettişliğinin TMO'y yazısı 
3.12.1992-28/552-25 tarih sayılı YK kararı 
30.4.1993-9/186-15 tarih sayılı YK kararı 
22.2.1994-480 tarih sayılı TMO müzekkeresi 

2.6.1994-7/108-17 tarih sayılı YK kararı 

8.6.1994-8/161-51 tarih sayılı YK kararı 
9.11.1994-27/381-10 tarih sayılı YK kararı 
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TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 1992 YILINDA YAPILAN 
100 000 M/TONLUK (METRELİK/TON) İHRACATLA İLGİLİ İDDİALARLA İLGİLİ 

R A P O R 

A) KONU İLE İLGİLİ İDDİALAR : 
• 1. Özbekistan'a yemlik buğday yerine ekstra ekmeklik buğday gönderildiği, 
2. İhracatı yapılan buğday FOB usulü olup mal yükleme limanında alıcıya teslim edilip satıcı

nın sorumluluğu bittiği halde, hastalıklı buğdayı TMO tarafından geri alındığı, 

3. Hastalıklı olduğu için Özbekistan tarafından kabul edilmeyen buğdayın T.M.O. tarafından 
alınarak iç piyasaya satıldığı, 

4. TMO'den buğdayı alan firma sonra malı getirerek TMO depolarına kendi adına stokladığı 
için ödemesi gereken 1 300 000 US$ depo kirası yerine 65 000 US $ ödediği, 

B) KONUNUN İÇERİĞİ VE KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR : 
TMO Genel Müdürlüğünce silolarda bekleyen buğday için, ihale açılarak, prefinansman yo

luyla ihraç etmek ve bu yolla nakit kaynak sağlanmak amacı ile 100 OOOM/ton yemlik buğdayın ih
racatı için Türkiye mümessili Cevher Madencilik ve Tic. A.Ş. olan Richco/Rotterdam B.V. Şirke
ti ile 20,7.1992 tarihinde mukavele imzalanmıştır. 

Bu mukaveleye göre, yükleme periyodu, fiyat ve miktarların aşağıdaki gibi olması gerekmek
tedir. 

1. Ocak 1993 yüklemdi 107,08 USD MT FOB x 50 000 MATon (MetrikATon) 
2. Şubat 1993 yüklemdi, 106.28 USD M/T FOB x 50 000 M/Ton. 
Ocak 1993 ayı yüklemdi 50 000 M/Ton'luk kısım için Richco,. Rottcrdam B.V. firmasınca 5 

354 000 USD ($) lık gayrıkabili rücu TC Ziraat Bankası nezdindc işlem gören akreditif açılmıştır. 
RichcoTirmasl, TMO Genel Müdürlüğünden Özbekistan Cumhuriyetine ihraç etmek üzere al

dığı 22 049 838 M/Ton'luk buğdayı, 24.2.1993 tarihli konşimento ile M/V Zlatoust gemisine İs
kenderun Limanından yüklemiştir. 

Bahse konu gemi yükünü tahliye etmek için Ukrayna Limanına yanaşmış, 8 000 ton civarın
da buğdayın tahliyesi yapıldıktan sonra tahliye esnasında hazır bulunan gözetim firmalarının aldı
ğı numulerin incelenmesi sonucunda buğdaylarda fungus (mantar) ve sürmeli tane (Smutty kemal) 
tespit edildiği gerekçe gösterilerek gemide kalan bakiye hamule teslim alınmamıştır. 

Bunun üzerine Richo firması ile TMO arasında uzun süren yazışmalar yapılmış firma malın 
geçici olarak İzmir depolarına boşaltılmasını talep etmiştir. Bu öneri iyiniyet ve ilişkiler çerçeve
sinde TMO'ce kabul edilmiştir. 

M/V Zlatoust gemisi 16.4.1993 tarihinde bakiye buğdayı İzmir Limanına boşaltmak için gel
miş, malın TMO antrepolarına taşınması ve depolanması gibi masrafların Richco firmasınca öde
neceği teyid ettirilmiştir. Geminin limanda bekletilmesi sırasında günlük 6 000 $ demoraj masrafı 
Richco firmasınca ödenmiş ancak firma bunun sorumlusunun TMO olduğunu bildirerek bu masra
fın TMO'ne rücu edileceğini bildirmiştir. 

Ancak sözkonusu buğday İzmir'de tahliye edilememiş ve geminin İskenderun Limanına git
mesi istenmiştir. Gemi İskenderun Limanına gitmiş ve tahliye işlemi 16.5.1993-22.5.1993 tarihle
ri arasında sonuçlandırılmıştır. Tahliye işlemi sırasında 13 958 477 Kg. buğday teslim alınmış an
cak 204 961 Kg. buğday konşimentoya göre noksan çıkmışur. 
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Ukrayna ve Özbekistan'ın kabul etmediği bu mal, İskenderun Ziraî Karantina Müdürlüğünün 
Türkiye'ye girmesinde bir sakınca olmadığını bildirmesi üzerine Türkiye'ye sokulmuştur. 

Bahse konu buğday, Richco firmasından bir taahhütname mektubu (letter of undertaking) alı
narak TMO'ce teslim alınmıştır. 

Bilahara noter tasdikli ifade tutanağından Richco firması, taahhütname mektubunun muhtevi
yatının doğru olmadığını, bunun gemideki malın geri alınması için zorunlu sebeplerle hazırlandı
ğını ifade etmiştir. 

İade edilen buğday, tahliye edildiği 22.5.1993 tarihinden iç piyasaya satıldığı 2.1.1994 tarihi
ne kadar (7 ay 10 gün) İskenderun depolarında tutulmuş, bunun karşılığında tahliye+kira ücreti ola
rak 1213 747,70 US $ ücret Richco firmasından talep edilmiştir. 

Daha sonra malın 23.5.1993-23.6.1993 tarihleri arasında kaldığı, bu tarihten itibaren malın so
rumluluğunun TMO'ne geçtiği nedeniyle kira bedelinin 64 906 $ olarak ödenmesi istenmiştir. 
(18.2.1994 tarih 243 sayılı belge) D 33-B234 

TMO'nun gemi yükleme esnasında aldığı numunelerin ortalama analizi aşağıdaki gibidir : 
Hektolitre 78 
Yabancı Madde % 1,6 
Haşare/tahribatı % 1,2 
DiğeV hububat % 3,8 
Rtitubet % 10 ' 

eminin yüklemeye uygun olduğu ve malın kalite olarak mukaveleye uygun olduğu Vitsan 
gözetim firmasının raporları ile belgelenmiştir. 

Mukavele FOB teslim esasına göre taraflarca imzalanmıştır. Bilindiği gibi FOB teslim şartın
da malın kalite ve miktarı yüklemede nihaîdir. Malın gözetim firmalarının denetiminde gemiye 
yüklenmesinden sonra sorumluluk alıcıya aittir. Dolayısıyla TMO'nun sorumluluğu malın İsken
derun Limanında gemiye yüklenmesiyle sona ermiştir. 

Firma (Richco), yükleme limanında kendi gözetimi olarak Vitsan firmasını, alıcı Özbekistan 
adına da Control Union firmasını yüklemeye gözetmenlik etmek üzere tayin etmiştir. 

M/V Zlatoust.gemisiyle Özbekistan Cumhuriyetine gönderilen buğdayın taraflarca imzalan
mış olan sözleşmede belirtilen spektlerde olduğu, kaliteye ilişkin belgelerde teyit edilmektedir. 
Yükleme ve sevkiyatın belgelerinde yemlik buğday (feed vvheat) yerine ekmeklik buğday (milling 
vvheat) yazmasına rağmen malın ekmeklik buğday olup olmadığını belgeler üzerinde ispatlamak 
imkânı yoktur. TMO verdiği cevapta sözleşme sepetlerinin dışında, daha iyi kalitede buğday yük
lenmiş olması gibi bir durumun sözkonusu olmadığını bildirmiştir. 

23.5.1993 tarihinde İskenderun Limanında depolara giren 13 958 477-M/T (Metrik Ton) buğ
dayla ilgili olarak hesap kesim tarihi olan 23.6.1993 tarihine kadar geçen süre için TMO'nun Ar
tık Kapasiteler Genelgesi gereğince firmadan 0,15 ton/gün üzerinden alınması gereken 64 906 $ tu
tarındaki depo kirası gecikmeli olarak 2.12.1994 tarihli valör ile Ofis hesaplarına alacak kaydedil
miştir. 

C) KONU İLE İLGİLİ İDDİALARIN TAHLİL VE DEĞERLENDİRİLMESİ : 
1 inci sıradaki iddianın tahlili : 
20.7.1992 tarihli kontrat gereğince Richco Rotterdam BV. firmasına 100 000 M/Ton miktarın

da yemlik buğday (Feed vvheat) satışı yapıldığı (Ek-1) halde hem VİTSAN gözetim firmasının, ra-

6 
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porunda hem TMO'nun Richco'ye çektiği "Kalite belgesi" faksında, hem 24.2.1993 tarihli radyas
yon sertifikasında, hem Tarım ve Köyişleri Bakanlığının sağlık sertifikasında, hem menşe şahadet
namesinde, hem 16.2.1993/82 tarih sayılı faturada hem de B/L'de.MV Zlatoust gemisine yüklenen 
malın Turkish Milling Whcat'in bulk-ekmeklik buğday olduğunun kaydedildiği anlaşılmıştır. (Ek 2) 

Bu hususun açıklığa kavuşturulması için TMO'ya sorulması üzerine alınan yazılı cevapta 
Özetle; taraflarca imzalanmış bulunan sözleşmede belirtilen spektlördc buğday olup kaliteye ilişkin 
belgelerde bu durum teyit edilmekte denilmektedir. (Ek 3) Haliyle geçmiş tarihte cereyan etmiş bir 
işte yüklemesi yapılan malın yemlik mi yoksa ekmeklik mi buğday olduğunu fiziken tespit imkânı 
bu anda bulunmamaktadır. Ancak bu konu ile ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı müfettişlerince 
hazırlanan 12.12.1994 tarih ve 1994/8-4 sayılı inceleme raporu içerisinde yer alan TMO Dış Tica
ret Dairesi Başkanlığının 26.9.1994 tarih ve 2019 sayılı cevabî yazısında (Ek 4) özetle; esasen Ofi
sin Richco'ya yemlik buğday satışı yaptığı, daha iyi fiyat bulabilmesi için spektleri yüksek malın 
öne sürüldüğü, bu spektler 4 ve 5 inci grup ekmeklik buğday spektlerinde görülmekteyse de yük
lemenin önce yemlik buğdaylardan geri kalanın da 5 inci grup ekmeklik buğdaylardan oluştuğu 
sürme faktörü gözönüne alındığında 5 inci grup ekmeklik buğdayında yemlik buğday haline dönüş
tüğü hususları açıklanmıştır. 

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere gerçekte MV. Zlaoust gemisine yemlik buğday yanın
da 5 inci grup ekmeklik buğdayında yüklendiği ortaya çıkmaktadır. Ancak kalite ve fiyat yönün
den aralarında çok fazla fark olmadığı sonucuna varılmıştır/Ayrıca satış kontratındaki spektler ile 
yüklenen malın spektlerinin de yaklaşık değerleri ihtiva etmesinden dolayı satılan mal ile yüklenen 
mal arasında kalite yönünden önemli bir sapma olmadığı sonucuna varılmıştır. 

2. FOB şartlarda satılıp yükleme limanında TMO'nun malla ilgili sorumluluğu nihaî olduğu 
halde Özbekistan'dan bozuktur iddiasıyla alınmayıp geri getirilen buğdayın TMO'ca kabul edildi
ği iddiası: 

• FOB satış usulünün mahiyeti satılan şeyin, satıcının yükleme limanında kontrat şartlarına uy
gunluğu halinde, gemiye yüklendiği andan itibaren sorumluluğun, alıcıya geçmesi hususudur. 

TMO'nun Richco ile imzaladığı 20.7.1992 tarihli kontrat ile 100 000 M/tonluk yemlik buğda
yı FOB şartlarında sattığı anlaşılmakta ve ilgili gözetim firmalarının raporları ile sözkonusu malın 
sözleşme spektlerine uygun olarak gemiye yüklenerek geminin limandan ayrıldığı anlaşılmaktadır. 
(Ek 5) 

Bu bilgiler göstermektedir ki TMO'nun Richco'ya sattığı ve M/V Zlatoust gemisine yükleme
si yapılan 22 049 838 Kg. Iık buğdayın kalitesinde sözleşme spektleri hilafına bir sorun sözkonu
su değildir. 

Ancak, bilahara alıcı firmanın muhtelif yazışmaları sonucunda Özbekistan'daki alıcısına, buğ
dayda mantar ve sürme çıktığı için, kabul ettiremediği malın bakiyesini taahhütname mukabili mas
raflar kendisine ait olmak üzere kendi adına TMO depolarında stoklanmasını istemesi üzerine (Ek 
6) bu talebinin TMO tarafından kabul edildiği anlaşılmıştır. (Ek 7) 

Yukarıdaki izahlardan anlaşılacağı üzere; TMO'nıtn Richco'ya sattığı malı, Richco'nun tale
bi üzerine önce Richco adına emaneten kabul edilerek M/V Zlatoust gemisinde kalan ve 8 000 to
nu Özbekistan'daki alıcısına devredilip bakiyesinde mantar ve sürme hastalığı olduğu gerekçesiy
le kabul edilmeyen 13 958 477 Kg. buğdayın İskenderun Limanına geri tahliyesinin 23.5.1993 ta
rihinde tamamlandığı, alıcı firmanın 10.9.1993 tarih telex yazısı ile TMO stoklarına alınmış olan 
bakiye buğdayı dünya piyasalarında pazarlayamadığı için mağduriyetinin önlenmesi açısından 
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buğdayın TMO tarafından alınmasını istemesi üzerine (Ek 8) TMO Yönetim Kurulunun 17.9.1993 
tarih ve 20/463-28 sayılı kararı ile satış fiyatı olan 107.08 US$/Ton üzerinden geri alımına karar 
verildiği tespit edilmiştir. (Ek 9) 

Neticede Özbekistan'daki alıcısının mantar ve sürme var gerekçesi ile 8 000 tonun dışında al
madığı bakiye 13 958 477 Kg. buğdayın, FOB şekilde satıp hiçbir mesuliyeti de olmadığı halde fir
ma ile olan iyi ilişkiler gerekçe,gösterilerek TMO tarafından hesaplaşma (mahsup) işlemi yoluyla 
geriye alındığı tespit edilmiştir. 

Bu uygulama nedeniyle TMO Yönetim Kurulu üyeleri ve ilgili görevlilerinin 233 sayılı KH 
Kararnamenin 9 ve 12 nci maddeleri ve 399 sayılı KH Kararnamenin 1 l/a maddesi ile kendilerine 
yüklenen görevi hassasiyetle yerine getirmedikleri kanaatine varılmıştır. 

3. Hastalıklı olduğu için Özbekistan'daki alıcısı tarafından kabul edilmeyen yemlik buğdayın 
TMO tarafından geri alınarak iç piyasaya satılması iddiası : 

Belgelerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere TMO tarafından Richco firmasına satışı yapılan 
100 000 M/Tonluk yemlik buğdaydan 22 049 tonunun yüklendiği M/V Zlatoust gemisi hamulesin
den 8 000 tonunu Özbekistan'daki alıcısına tahliye etmiş ancak bakiye 13 958 tonluk buğdayda sür
me ve mantar hastalığı tespit edildiği gerekçesi ile alıcısı bu malı kabul etmediği için ikinci iddianın 
tahlil edildiği bölümünde de zikredildiği üzere TMO'ya iade edildiği hususu tespit edilmiştir. 

Bu iade öncelikle Richco firması adına ve bütün masraflar Richco tarafından üstlenilmek üze
re emanet şeklinde olmakla birlikte daha sonra alıcı firma bu kusurlu malı dünya piyasalarında pa-
zarlayamadığını (Ek 8) öne sürüldüğünden mal tamamen TMO tarafından ve satış fiyatı üzerinden 
geriye alınmıştır. (Ek 9) 

Sözkonusu malın İskenderun Limanına geri tahliyesi 23.5.1993 tarihinde tamamlanmasına 
rağmen dosya muhteviyatı bilgilerine göre 4 aylık bir süre kadar TMO depolarında bekletildikten 
sonra nihayet 28.9.1993 tarih ve 21/467-4 sayılı YK kararı ile sözkonusu yemlik buğdayın satışı 
için Genel Müdürlüğe yetki verildiği anlaşılmıştır. (Ek 10) 

Richco firmasının geriye iade ettiği buğdayın 6968 sayılı Yasaya göre yurda girmesinde bir 
sakınca olmadığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İskenderun Ziraî Karantina Müdürlüğünün muaye
nesi sonucu 16.5.1993 tarih ve 500 sayılı yazılarından anlaşılmakta ise de (Ek 11) buğdayın alıcı
sına FOB şartında İskenderun Limanında gemi üstünde teslimi sırasında herhangi bir sorunu olma
dığı ve TMO'nun da bu noktada sorumluluğunun sona erdiği hem gözetim firmaları raporlarında 
hem de (Ek 3) analiz raporunda teyit edildiği halde (Ek 12) malın firma tarafından iade edilip TMO 
tarafından geriye alındığı sırada yapılan analizlere ait bazı raporlarda buğdayda sürme kokusu ve 
bulaşığı olduğu tespit edildiği anlaşılmaktadır. (Ek 13) 

Neticede FOB satış usulüne göre yaptıkları satışta mal gemiye yüklendikten sonra herhangi bir 
sorumlulukları kalmadığı halde ve üstelik Özbekistan'daki alıcısının malda mantar ve sürme has
talığı var gerekçesiyle kabul etmediği ve geminin seyri seferi sırasında bozulmuş olan malı geri ala
rak iç piyasaya satmaları yönündeki, TMO Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile ilgili personeli
nin, davranışları ile mevzuatın kendilerine yüklediği görev anlayışı gereğince takınmaları gereken 
hassasiyeti göstermedikleri düşünülmektedir. 

Ayrıca sözkonusu firma tarafından iade edilen 13 958 M/Ton buğday ile 100 000 MT'dan ba
kiye kalan buğdayların TMO stoklarında Ekim 1993 ayı ortalarına kadar beklemesinden sonra 
muhtelif firmalara 19 Ekim - 3 Aralık 1993 tarihleri arasında ortalama (basit) 134.90 $/Ton bedel
den satıldığı ve satış fiyatının buğdayın geri alış fiyatından yüksek olduğu anlaşılmıştır. (Ek 14) 
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4. Richco firmasının iade ederek kendisi adına TMO depolarında stokladığı buğdayın depo ki
rası 1 300 000 US$ olduğu halde 65 000 US$ ödendiği iddiası: 

Raporun diğer bölümlerinde açıklandığı üzere bütün tahliye ve depolama masraflarını taahhüt 
eden (Ek 15) Richco'nun iade ettiği 13 958 M/Tonluk buğdayın İskenderun Limanına tahliyesinin 
23.5.1993 tarihinde tamamladığı ve TMO Artık Kapasiteler Genelgesine göre 0.15 US$/Ton/gün 
tarifesi üzerinden depo kirası alacağının ilgili tarafa da tebliğ edildiği anlaşılmıştır. (Ek 16) 

Buğdayı iade eden Richco firması öncelikle bu buğdayı tekrar alıp pazarlayacağını belirtmiş 
ise de firmanın 10.9.1993 tarihli faks yazısında sözkonusu malı dünya piyasalarında pazarlayama-
dığı için zor durumda kaldığını bu nedenle TMO tarafından geri alınmasını istemesi üzerine (Ek 8) 
TMO Yönetim Kurulunun 17.9.1993 tarih ve 20/463-28 sayılı kararı ile buğdayın satış fiyatı üze
rinden geri alındığı anlaşılmıştır. (Ek 9) 

Her ne kadar, Yönetim Kurulu kararına vabeste teşkil eden Dış Ticaret Dairesi Başkanlığının 
17.9.1993 tarih ve 1270 sayılı müzekkeresinde firma yetkilileri ile 23.6.1993 tarihinde yapılan top
lantıda malın geri alınması ve mahsuplaşma yoluyla hesap tasfiyesi konularında mutabık kalındığı 
denilmekte ise de, dosya muhteviyatında, böyle bir toplantı yapıldığına dair herhangi bir yazılı bel
ge görülemediğinden ve TMO Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığının 8.2.1994 tarih 144 sayılı ve 
Dış Ticaret Dairesi Başkanlığına hitaplı yazıları ile ekindeki TMO İskenderun Bölge Müdürlüğü 
yazılarından (Ek 18) firma adına stoklanan buğdayın kira bedelinin 1 213 744,70 $ olarak tespit 
edildiği ve bu miktarın alınıp alınmayacağı hususunda Yönetim Kurulu karan olmadığı da gözönü-
ne alındığında üstelik malın geri alınmasını kabul eden 17.9.1993 tarihli Yönetim Kurulu kararı ta
rihine kadar firma adına stoklandığı anlaşıldığından, belgesi olmayan bir mutabakattan bahsedile
rek mutabakattan 3 ay sonra, (23.5.1993 tarihinde TMO stoklarına alman malın 23.6.1993 tarihin
de TMO'nun uhdesine geçtiğinden bahsedilerek) sadece bir aylık 64 906 $ depo kirası alınması hu
susu makul karşılanamamaktadır. 

Bu hususta da TMO yetkililerinin ve Yönetim Kurulunun 233 ve 399 sayılı KH Kararnamele
rin kendilerine yüklediği görevleri titizlikle yerine getirerek TMO menfaatlerini korumadıkları 
böylece 1 213 744,70 $ yerine 64 906 $ depo kirası alınmasına neticede TMO'nun gelir kaybına 
sebep oldukları kanaatini taşımaktayız. 

D) SONUÇ: 
TMO Genel Müdürlüğünce Richco Rotterdam BV şirketine, 20.7.1992 tarihli mukavele gere

ğince satışı yapılan 100 000 M/Tonluk buğdaydan 13 958 M/Tonunun herhangi bir mecburiyeti ol
mamasına rağmen geriye alınması, hastalıklı olduğu için alıcısı tarafından iade edilen buğdayın iç 
piyasaya satıldığı ile depo kirasının 1 300 000 $ yerine 65 000 $ olarak alındığı hususundaki iddi
alar bu raporun tahlil ve değerlendirme bölümünde incelenerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Richco firmasının TMO'den alarak Özbekistan'a Zlatoust MV gemisiyle götürdüğü 22 049 
M/Tonluk yemlik buğdayın bir kısmının 5 inci grup ekmeklik buğday olarak yüklendiği, yüklenen 
buğdayın ekmeklikte olsa sözleşme spektlerinde olduğu ve kalite vefiyat yönünden önemli bir fark 
göstermediği bu yüklemede sözleşmede taahhüt edilen spektlerin esas alındığı, 

2. TMO tarafından Richco Rotterdam BV firmasına FOB şekilde satışı yapılan buğday Türki
ye limanında teslim edilip bu aşamadan sonra TMO'nun herhangi bir sorumluluğu kalmadığı, gö
zetmen firma raporlarına göre de yüklenen malda bir sorun olmadığı tescil edildiği halde, sözko
nusu firmanın buğdayda hastalık var gerekçesiyle bir kısmını Özbekistan'da tahliye etmesine rağ
men 13 958 M Tonunun herhangi bir mecburiyet olmadığı halde TMO tarafından geriye alındığı, 
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3. Hastalıklı olduğu gerekçesiyle Richco firmasının Özbekistan'daki muhatabı tarafından ka
bul edilmeyen, yükleme belgelerine göre herhangi bir kusuru olmadığı halde geri tahliyesi sırasın
da sürme bulaşığı ve kokusu tespit edilen buğdayın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İskenderun Zi
raî Karantina Müdürlüğünün yurda sokulmasında sakınca yoktur şeklindeki raporu üzerine geriye 
alındığı ve alıcısının özürlü olduğu gerekçesiyle kabul etmediği bu buğdayın yemlik buğday ola
rak iç piyasaya satıldığı, 

4. Richco firmasının muhatabı tarafından kabul edilmediği için Türkiye'ye getirdiği 13 958 M 
Tonluk buğdayın Richco'nun taahhüdü üzerine ve masrafları bu firmaya ait olmak üzere emaneten 
TMO stoklarına alındığı geri tahliyesi 23.5.1993 tarihinde tamamlanan buğdayın TMO Yönetim 
Kurulunun 17.9.1993 tarihindeki kararı ile satış bedeli üzerinden TMO'ya geri alınması tarihine 
kadar sözkonusu firma adına kira mukabili TMO depolarında bekletildiği halde, 

Yukarıda zikredilen Yönetim Kuruluna vabeste teşkil edilen 17.9.1993 tarihli müzakerede 
23.6.1993 tarihinde firma ile varılan mutabakattan bahsedilerek herhangi bir mutabakat belgesi de 
sunulmadan sözde 23.6.1993 tarihinde buğdayın TMO sorumluluğuna geçtiğinden hareketle 
23.5.1993-23.6.1993 tarihleri arasındaki bir aylık süre için 64 906 $ depo kirası alınacağının tespit 
ve tahsil edildiği, halbuki sözkonusu buğdayın ancak TMO Yönetim Kurulunun malı kabul tarihi 
olan 17.9.1993 tarihinde TMO'nun olacağı ve firmanın da bu tarihte depo kirasından kurtulabile
ceği göz önüne alınarak TMO artık kapasiteler genelgesi doğrultusunda ilk otuz gün için 0.15 
US$fTon/Gün, tarifesine göre, 0.15 US$ x 13 958 477 Kg. x 30 gün = 62 813 $ + 0.50 US$ x 13 
958 477 Kg. x 84 gün = 586 256 $ olmak üzere toplam 649 069 $ depo kirası alınabilecekken 
64 906 $ depo kirası alındığı tespit edilmiştir. 

Bütün bu işlemlerin yürütülmesinde TMO Yönetim Kurulu ile ilgili personelinin 233 sayılı 
KH Kararnamenin 9, 12 ve 399 sayılı KH Kararnamesinde 11 inci maddelerine göre kendilerinden 
beklenen sorumluluk ve görev anlayışını gereğince yerine getirmedikleri, 

Netice ve kanaatına varılmıştır. 
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TMO TARAFINDAN RICHCO FİRMASINA SATILAN 100 000 MT. BUĞDAYIN 
ÖZBEKİSTAN TARAHNDAN KABUL EDİLMEYEREK GERİYE ALINMASI İLE 

İLGİLİ RAPOR 

, •' Ne Olduğu 

20 7.1992 tarihli buğday satış sözleşmesi 

M/.V Zlartoust gemisine yüklenen buğday ile ilgili belgeler 
19.7.1996/296 tarih sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yazısı 
26.9.1994/2019 tarih sayılı TMD Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı yazısı 

Gözetim firmalarının raporları 
Richco Rot. firmasının yazısı 
TMO'nun kabul yazısı 

10.9.1993 tarihli Richco Rot. yazısı (Telefax) 
17.9.1993/20-463/28 tarih sayılı YK kararı ve muhteviyatı 
28.9.1993/21-467/4 tarih sayılı YK karârı ve muhteviyatı 
16.5.1993/500 tarih sayılı İskenderun Ziraî Kar. Md. yazısı 
25.5.1995/111 tarih ve sayılı buğday analiz listesi 
Muhtelif tarihli buğday analiz listesi 
Buğday satışları fiyat listesi 
Richco'nun verdiği taahhütname 
TMO'nun Cevher Madenciliğe fax mesajı 
8.2.1994/144 tarih ve sayılı TMO yazısı 
Bu raporun (65) parça (17) tane eki vardır. 

No.' 
1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

Adet 
6 
8 

3 
3 
4 

6 
. 2 

2 
8 

2 
1 
1 

9 
3 
2 
2 

3 
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AKEL FİRMASI ARACILIĞI İLE İLGİLİ PİRİNÇ İTHALİ İLE İLGİLİ RAPOR 

A) KONU İLE İLGİLİ İDDİALAR : 

1. İşin ihalesi Romak firmasının uhdesinde kalmış iken, birinci ihalede vasıfları iyi olmadığı 
için beğenilmeyen Akel pirincinin ikinci kez yapılan ihalede kabul edilerek alınması, 

2. Akel'in şartnameye uygun pirinci TMO'ya verilmesi gerekirken mükellefiyetini yerine ge
tirmediği ve piyasa fiyatlarının yükselmesinden istifadeyle dış piyasaya satıldığı, 

3. İhale Akel'e verildiği halde Üniyetiş firmasının faturalarına mukabil ödeme yapıldığı, 

4. Sözleşme gereğince bonifikasyon uygulanması gerekmediği halde bonifikasyon uygulama
sı yapıldığı, 

B) OLAYIN SAFAHATI: 

TMO'nun 1994 yılı ihtiyaçları için Tarım ve Köyişleri Bakanının 14.1.1994 tarih ve 
015002/10.1.6/316-24 sayılı olurları ile 11 000 ton pirinç ithali kararlaştırılarak ihaleye açılmıştır. 

İki kez tekrarlanan ihale sonucunda ihtiyaç duyulan pirinç alımı en uygun teklifi veren Akel 
Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 18.5.1994 tarihinde sipariş edilmiştir. 

Alman Vietnam pirinci daha önce Akel ve Uniyetiş firmaları tarafından Mersin'deki fiktif de
polarına getirilip stok edilmiştir. Sözkonusu pirinç Mersin Limanına, Martı Gemi Acentasına bağ
lı Ivan Körobston isimli gemi ile 24 Aralık 1993 tarihinde Vietnam'dan ithal edilmiş ve tahliyesi 
12 Ocak 1994 tarihinde tamamlanarak fiktif gümrüksüz depolara alınmıştır. x 

Fiktif, gümrük kontrolünde bir yer olup, malı buradan çekip (millîleştirip) piyasaya verme im
kânı vardır. 

İlk ihale CIF-Türkiyc limanları teslimi 287,5 $/ton fiyatla İsviçre'de mukim Romak firmasına 
verilmiştir. Bunun üzerine Akel firması zamanın Tarım Bakanına mektup yazarak durumun tekrar 
gözden geçirilmesini istemiştir. Ve CİF 235 $/ton teklif vermiştir. Sonuçta ihale iptal edilerek 
Akel'in verebileceği pirinçleri yerinde görmek için TMO experlerini Mersin'deki fiktif depolarına 
göndermiştir.. Böylece Mersin gümrüksüz depolardan numuneler alınarak analizler yapılmış ve 
analiz sonuçları bir tutanak ile tespit edilmiştir. İhalenin iptali nedeniyle Romak firması herhangi 
bir hak ve tazminat talebinde bulunmadığını yazı ile teyidi üzerine Akel ile yapılan görüşmeler ne
ticesinde en son CIF-Mersin Liman depolan teslimi 225 $/ton teklif ile ihale Akel firmasında kal
mıştır. Sözkonusu ihalede TMO lehine yaklaşık toplam 600 000 $'lık bir avantaj sağlanmıştır. 

Siparişi müteakip satıcı firma Akel'in iki partide sevk ettiği toplam 2 069 ton Vietnam pirin
ci şartnamedeki spesifikasyonlara tam uymadığı için fiyatta bonofıkasyon uygulanmak suretiyle 
teslim alınmıştır. Ancak bakiye 8931 ton pirincin mukavele şartlarına uyulması kaydıyla teslim alı
nabileceği de firmaya bildirilmiştir. , 

Firma bakiye pirincin teslimini sağlayamadığından firmanın TMO'ya verdiği 154 295 $'lık 
banka teminatı nakde çevrilerek irat kaydedilmiştir. Sözkonusu firma TMO aleyhine teminattan 
haksız yere irad kaydedildiği gerekçesiyle dava açmış olup davanın halen sürdüğü anlaşılmaktadır. 

TMO ile Akel Tekstil ve Ticaret A.Ş. arasında 25.5.1994 tarihinde 11 000 m/ton Vietnam 
menşeli, Merrin fiktif depo teslimi 233,78 USD/MT fiyatlı pirinç alım sözleşmesi imzalanmıştır. 

Sözkonusu mukavelenin 14 üncü maddesi, diğer şartlar bölümü; 
* - Satıcı, malın fiilî ithalini yaparak millîleştirilmesini müteakip malın mülkiyetini TMO'ya 

devredecektir. 
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- Satıcı tarafından malın ithali sırasında TMO'nun normal bir ithalat işleminde ödeyeceği 
vergi, fon ve diğer masraflar makbuz, fatura ve diğer resmî evrak karşılığı TMO'ca tetkikini 
müteakip satıcıya ödenecektir. 

- Satıcı yukarıda belirtilen masraflar dışındaki harcamalarını (gümrük komisyoncusu, ithal 
müryalesi vs.) alıcıdan talep etmeyecektir. 

- Kontrata ait damga vergisi, harçlar ve kontrat masrafları satıcı tarafından karşılanacaktır. 
şeklinde düzenlenmiştir. 
İhaleyi kazanan Akel firması satmayı taahhüt ettiği pirincin Vietnam pirinci olduğunu ve ha

len Mersin Serbest Bölgesinde mevcut bulunduğunu ve malın millîleştirilmesi işlemlerinin buradan 
yapılacağını mukavele şartlarında ithalatın gerçekleştirileceğini beyan etmiştir. 

Akel Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından toplam 2 085 m/ton Vietnam pirincinin 2687, 
2759, 2854 ve 2855 No. lu gümrük giriş beyannameleri ile ithalat işlemlerinde yapılan kanunî öde
melerin (Gümrük Vergisi ve fon) KDV dahil 7 739 734 496 TL. olarak seri A 0346200 No. lu fa
tura tanzim edilerek ödenmesi talep edilmiştir. (Ek ) 

Fatura ve ekleri üzerinde yapılan incelemede; 2687 No. lu Gümrük Giriş Beyannamesi ile ya
pılan KDV hariç 1 719 636 269 TL. tutarındaki ithalata ilişkin masraflar (Gümrük Vergisi ve fon) 
pirinç alımı ile ilgili sözleşmeye taraf Akel Tekstil Sanayi ve A.Ş. tarafından yapılması gerekirken 
Üniyetiş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ce yapıldığı görülmüştür. 

Sözleşmenin 14 üncümaddesi TMO'nun teslim alacağı pirincin, satıcı tarafından malın itha
linin (millîleştirilmesinin) ve bu ithalata ilişkin masrafların (Gümrük Vergisi, fon) ödenmesini hü
küm altına almaktadır. 

Sözkonusu pirinç 1994 yılı ithalat rejimine göre 10.06.30.31 numaralı istatistik! pozisyonun
da yer almakta olup CİF bedelin % 25 Gümrük Vergisi ve 50 $/ton mertebesinde Konut Fonu öde
mesine tabidir. TMO'nun ithal etmesi halinde dahi bu kanunî ödemelerin yapılması zorunludur. 

Bundan dolayı Akel tarafından Mersin serbest bölgede fiktif depolarında yer alan Vietnam 
menşeli pirincin millîleştirilmesi esnasındaki masraflar sözleşme gereği Akel'in fatura ibrazı kar
şılığında ödenmesi tabiîdir. Ancak yukarıda belirtilen Üniyetiş faturasının da ödenmesinin gerek
çesi ise sözkonusu malın ithalinde Martı Gemi Acentasına bağlı Ivan Korobtson isimli gemi ile çe
şitli firmaların parsiyel yüklerinin getirilmiş olması ve aynı fiktif depolarına tahliye edilerek söz
konusu pirinci müşterek pazarlamak ve satmak niyetlerinden kaynaklanmaktadır. 

Burada tespit edilen diğer bir husus pirincin istenilen (mukavele şartlarında olması gereken) 
speetlerde olmayışı karşısında bonofikasyon uygulamasına gidilmiştir. Ancak yapılan tetkikte mu
kaveleye bonofikasyon ile ilgili bir madde konulmadığı anlaşılmış ve sözleşmeye aykırı işlem ya
pılmıştır. 

C) TAHLİL VE DEĞERLENDİRME: 
1. Vasıfları iyi olmadığı halde beğenilmeyip alınmayan pirincin ihalenin iptal edilmesi sonu

cunda ikinci kez yapılan ihalede kabul görüp Akel firmasından aynı pirincin alındığı, 
Bakanlık Makamından alınan olura istinaden pirinç ihalesine çıkıldığı 1 No. lu ihale komisyo

nunun 15.2.1994 tarihli kararında şartname spektlcrinc uygun tek teklif veren Romak A.Ş. firmasın
dan C+F287.35 US$/Ton üzerinden alımına karar verilip bu kararın 17.2.1994 tarihinde onaylandı
ğı (Ek 1) sözü geçen komisyon kararında, Akel fimasında teklif verdiği ancak şartname spektlerini 
garanti etmediklerinden ve malın tamamının Mersin'de olduğu Batı ve Marmara Bölgelerindeki ih
tiyaç yerlerine nakliyesinin ek maliyet getireceğinden bahisle makul görülmediği anlaşılmıştır. 
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İhalenin onaylandığı günlerde, Akel firması TMO'ya hitaben yazı yazarak 287,35 US$/Ton be
delle yabancı firmadan pirinç alınmasından dolayı TMO'nun 600 000 US$ civarında kaybının ola-. 
cağı, beynelmilel normlardan % 1-2 sapma.ile pirinç verebileceklerini, şartnamede bulunan 4 spek-
ti kabul ettiklerini (Ek 2) bildirmeleri üzerine konunun TMO tarafından değerlendirilerek ve ihale
yi alan Romak firmasının da tazminat talebinde bulunmayacağından bahsedilip Akel'in 50 US$/Ton 
fiyat daha ucuza verebileceği, bu anda pirince fazlaca hücum olmadığı için stok analizi yapılmak su
retiyle yeniden ihale açılması şartıyla birinci ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir. (Ek 3) 

Bilahara eldeki stokların 2-3 ay içinde biteceğinden bahsedilerek 12.4.1994 tarihinde ihaleye 
çıkılmasının kararlaştırıldığı (Ek 4) I No. lu İhale Komisyonunun 19.4.1994 tarihinde onaylanan 
14.4.1994 tarihli kararı ile; ihaleye katılan firmalar arasında Akel firmasının 13 200 MT minimax 
uzun dane Vietnam pirinci için vermiş olduğu 225 US$/MT CİF (liman masraflan, depoya taşıma 
ve depoya tahliye etme masraflan ayrıca ilave edilme şartına bağlı) teklifi en düşük teklif olduğun
dan teklifin kabulüne ve ilave masrafların 8,78 US$/MT olduğuna karar verildiği (Ek 5) anlaşılmış
tır. Bu ihaleden Akel firmasının Mersin tiftik depolarda bulunan pirincin Akel tarafından millîleşti-
rilerek masrafların TMO tarafından makbuz karşılığı ödenmesine 17.5.1994 tarih ve 3/53-11 sayılı 
YK kararı ile karar verildiği ve tahmil tahliye masrafları ile birlikte (Gümrük, fon, vergi vs. hariç) 
233,78 US$/M ton pirinç alımı yapıldığı tespit edilmiştir. (Ek 6) Firma ile 18.5.1994 tarihinde söz
leşme imzalandığı görülmüştür. (Ek 7) 

Neticede, birinci ihalede şartname spektlerine uymadığı için kabul edilmeyen Akel'in pirinci-, 
nin, yapılan ikinci ihalede, spekt değerleri biraz daha tolere edilerek, alındığı hususunun doğru ol
duğu tespit edilmiştir. 

2. Akel'in şartnameye uygun pirinci TMO'ya vermesi gerekirken, mükellefiyetini yerine getir
mediği ve dış piyasaya elindeki pirinci (TMO'ya satmış olduğu) sattığı iddiası: 

TMO ile Akel arasında imzalanan sözleşmeye göre pirincin Mersin'deki fiktif depolardan tah
liyesine başlanması gerekiyorken, TMO'nun ileriye sürdüğü bazı mazeretler nedeniyle bir süre sev-
kiyatın geciktiği, bir taraftan sevkıyat yapılırken bir taraftan da ambarlardan numuneler alındığı bu 
numunelerde sözleşme spektleri dışında bazı değerler tespit edildiği için (Ek 8) Akel firmasına ya
zılan yazıyla fiyat indirimi yapılacağının bildirilmesi üzerine, Akel firmasınca; mtubet, kırık tane, 
yabancı madde, tebeşiri tane, kırmızı ve hasarlı pirinç taneleri, kırılmış tane ve diğer çeşitlerde tes
pit edilen her % l'lik artış için % 1 fiyat indirimi, diğer tohum ve çeltik tanelerinde 20 adet/kg. üze
rindeki her 20 adet/kg. tane içinde % 1 fiyat indirimi yapılmasının, kabul edildiği (Ek 9) Alım ve 
Muhafaza Dairesi Başkanlığının 28.6.1994 tarih ve 703 sayılı yazısında; şimdiye kadar alınan 2 069 
818 kg. pirinçten dolayı ağırlıklı ortalamalara göre yapılan hesaplama ile 2 069 818 Ton x 4 535 
US$ = 9 386,62 US$ bonifikasyon uygulanacağının belirlendiği (Ek 10) anlaşılmıştır. 

Akel'den alınan pirinç sevkiyatı sırasında kalite sorunları yaşanmaya başlanması üzerine 1613 
tonluk bir miktarın reddedildiği, üzerinde analiz yapılan'pirinçten 4 277 ton daha alınabileceğinin 
belirlenerek o ana kadar teslim alınmış olanlarla birlikte 6 346 818 kg. pirincin alınabileceği tespit 
edildiği için bu konuda 18.7.1994 tarih ve 1608 sayılı yazılı ile Akel'in teyidinin istenildiği (Ek 11) 
Akel'in cevabî yazısında 2 069 818 kg. pirince ilaveten alınması düşünülen 4 277 ton pirinç husu
sunda teyidini TMO'ya bildirdiği (Ek 12) ancak, sözleşme şartlarında pirinç vermemesine rağmen 
bonifikasyon uygulanmak suretiyle Akel'den pirinç alımına devam edilmesi halinde bile, Akel fiya
tı olan 225 USS$/MT fiyatına en yakın fiyatın 246 US$/M ton olduğu gözönüne alındığında bu açı
dan TMO'nun zararı olmayacağından bahsedilerek bu hususta mütalaa istenmesi üzerine.(Ek 13) 
TMO Hukuk Müşavirliğince hazırlanan 19.7.1994 tarih ve 653 sayılı mütalaada (Ek 14); sözleşme-
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de hüküm bulunmamakla birlikte TMO'nun pirinçte bonifikasyon uygulamayı zımnen kabul ettiği, 
gelen malın ayıplı olduğunu Ticaret Yasasının 25/3 üncü maddesine göre 2 gün içinde satıcıya bil
dirilmesi gerekirken bu sürenin de aşıldığı sözleşmenin, teslim edilmeyen malın azlığından dolayı 
Ofis tarafından fesih edilmesinin uygun olmayacağı görüşüne yer verilmiştir. 

Neticede; Akel'in 11 000 M Ton pirincin tamamını verememesine ve bonifıkasyon da uygu
lanmak şartıyla toplam 6 347 MT pirinç alınabileceğine rağmen TMO'nun bu şartlarda zarar gör
meyeceğinden bahsedilerek 20.7.1994 tarih ve 915 sayılı müzekkere ile YK kararı istenmesi üze
rine YK'nun 20.7.1994 tarih 15/274-3 sayılı ara kararı ile konunun fiyat, sağlık ve hukukî yönden 
araştırılmasına karar verildiği (Ek 15) bu yönetim kararı doğrultusunda bir komisyon tarafından ha
zırlanan 21.7.1994 sayılı rapora istinaden Yönetim Kurulunun 22.7.1994 tarih ve 16/279-2 sayılı 
kararında; sözleşme spektlerine uygun hale getirmesi şartıyla alınmış olan 2 069 ton pirincin ba
kiyesi 8 931 ton pirincin de Akel firmasından alınmasına karar verildiği (Ek 16) anlaşılmıştır. 

Aradan geçen zaman içerisinde, Akel tarafından sözleşme yükümlülüğü yerine getirilmediği 
için Y. Kurulunun 8.9.1994 tarih ve 20/315-7 sayılı kararı ile edimini yerine getirmeyen Akel'in 
teminatın nakte çevrilmesinin kararlaştırıldığı (Ek 17) ve teminatın nakte çevrildiğinin kendilerine 
bildirildiği anlaşılmıştır. (Ek 18) 

3. Pirinç alımının Akel firmasından yapılmasına rağmen bir kısım ödemelerin Üniyetiş firma
sına yapıldığı iddiası: 

Akel firması ile Üniyetiş firmasının Martı Gemi Acentasına bağlı Ivon Karabtson gemisiyle 
parsiyel yük taşıdıkları ve aynı fiktif depolarda stokladıkları, sözleşmeye taraf olmamasına rağmen 
2687 No. lu Gümrük Giriş Beyannamesi ile yapılan 1 719 636 269 TL.'lik ödemenin Üniyetiş fir
masına yapıldığı tespit edilmiştir. (Ek 19) 

Neticede işin Üniyetiş firmasıyla herhangi bir ilgisi olmamakla birlikte Akel ile Üniyetiş fir
ması arasında süregelen ilişkilerden dolayı birlikte hareket ettiklerinde aynı grup pirinci pazarlama
ları sonucunda bu durumun ortaya çıktığı anlaşılmıştır. 

4. Sözleşme gereğince bonifikasyon uygulama imkânı olmadığı halde bu uygulamanın yapıl
dığı iddiası: . . 

Bu bölümün iki numaralı alt bölümünde detaylıca incelemesi yapıldığı halde, TMO ile Akel 
firması tarafından imzalanan 18.5.1994 tarihli sözleşmeye göre alınacak olan pirinçte öngörülen 
spektlerin dışında değer çıkması halinde fiyatta indirim yapılacağına dair bir hüküm bulunmadığı, 
buna rağmen Akel pirincinin kalitesinde sorun çıkması üzerine işi sonuçlandırmak için TMO'nun 

' bonifikasyon uygulamasını önerdiği, firmanın bu teklifi kabul ettiği, Yönetim Kuruluna bu husus 
teklif edilmesine rağmen kabul edilmediği sözleşme spektlerinde pirinç istendiği bunun yerine ge
tirilmemesi üzerine teminatın irat kaydedilerek sözleşmenin fesih edildiği anlaşılmıştır. (Ek 8-16) 

D) SONUÇ: 

TMO tarafından Akel firmasından alımına karar verilen 11 000 M tonluk pirinç hakkında bu 
raporun diğer bölümlerinde detayları açıklandığı üzere aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1. 15.2.1994 tarihinde yapılan pirinç ihalesinde verdiği teklif şartnameye uymadığı ve pirincin 
spektlerini garanti etmediği için ihaleyi alamayan Akel firmasının ihalenin Romak firmasına 
287.35 US$/ton üzerinden verilmesi üzerine yazdığı mektup ile TMO'ya daha düşük bedelle pirinç 
verebileceğini ve TMO'nun 600 000 US$ kârlı çıkaacağını iddia etmesi üzerine onaylanmış olan 
ihalenin iptal edilerek, sözleşme spektleri biraz tolere edilmek suretiyle tekrar ihale yapıldığı ve 
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isin 14.4.1994 tarihli komisyon kararı ile 225 US$/ton + 8.78 US$/ton masrafların ilavesi ile 
233.78 US$/ton üzerinden Akel firmasına verildiği, 

Dosyada mevcut belgelere göre, sonuçlanmış ihalenin hangi saiklerle bozularak önceden be
ğenilmeyen pirincin Akel firmasından alınması yoluna gidildiğinin tespit edilemediği, 

2. Akel firmasının sözleşme spektlerine uygun 11 000 ton pirinci TMO'ya vermesi gerekirken 
2 069 ton pirinç alındıktan sonra (üstelik bonifıkasyon = fiyat indirimi, uygulanarak) sözleşme 
spektlerinde pirincin verilmemesi sonucu bakiye kalan 8 931 ton pirincin Akel'den alınamadığı, 
154.00 US$ teminatın irat kaydedilerek sözleşmenin fesih edildiği, TMO'ya verilmeyen pirincin ne
reye verildiği hususunun tespitinin çok önem arz etmediği, 

3. Sözleşmeye taraf olmadığı halde, Akel firmasıyla olan ilişkilerinden Üniyetiş.firmasına 
TMO tarafından bir miktar pirinçle ilgili ödeme yapıldığı, 

4. Akel ile TMO tarafından imzalanan sözleşmede bonifikasyon uygulanacağına dair hüküm 
olmadığı halde, alınan pirinçlerde sözleşme spektlerinde sapma olduğu için bonifikasyon uygulan
ması yoluna gidildiği, 2 069 ton için hesaplama yapıldığı nihayetinde Akel firması edimini yerine 
getirmediği için sözleşmenin fesih edildiği anlaşılmıştır. 

Bütün bu uygulamalarda TMO Yönetim Kurulu ve kurum ilgili personelinin; 233 sayılı KH 
Kararnamenin 9 ve 12,399 sayılı KH Kararnamenin de 11 inci maddesi ile kendilerine yüklenen gö
revleri gereğince yerine getirme hususunda hassasiyet göstermedikleri 

Netice ve kanaatine varılmıştır. 
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AKEL FİRMASINDAN PİRİNÇ ALINMASI HAKKINDA HAZIRLANAN İNCELEME 
RAPORUNDA 

No, 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Aiei 
10 

2 

4 
1 

6 

1 

4 

12 

1 

5 

2 

1 

3 

4 

5 

8 

3 

2 

4 

Ne Qldugu 

14.1.1994/70 sayılı Bakanlık oluru ve ihale komisyon kararı 

16.2.1994 tarihli Akel yazısı 

23.2.1994/20 tarih sayılı TMO olur yazısı 

28.3.1994 tarih sayılı TMO olur yazısı 

14.4.1994 tarihli İhale Komisyon kararı ve ekleri 

17.5.1994/3-53/11 tarih sayılı YK kararı 

18.5.1994 tarihli sözleşme 

Analiz raporları (muhtelif tarihli) 

7.6.1994 tarihli Akel yazısı 

Bonifikasyon hesaplama yazı ve cetvelleri 

18.7.1994/1608 tarih sayılı TMO yazısı 

18.7.1994 tarihli Akel yazısı 

19.7.1994/912 tarih sayılı TMO yazısı 

19.7.1994/653 tarih sayılı Hukuk Müşavirliği yazısı 

20.7.1994/15-274/3 sayılı YK kararı ve ekleri 

22.7.1994/16-279/2 sayılı YK kararı ve ekleri 

8.9.1994/20-315/7 YK kararı ve ekleri 

9.9.1994/1071* tarih sayılı TMO yazısı 

2687 numaralı Gümrük Giriş Beyannamesi 

Bu raporun (78) parça (19) tane eki vardır. 

Başkanv ekili 
Tuncay Karaytuğ 

Adana 
Üye 

Fethi Görür 
Bolu 
Üye 

Emin Kul 
İstanbul 

Sözcü 
Nezir Büyükcengiz 

Konya ' 
' Üye 

Evren Bulut 
Edirne 

Üye 
Abdullah Akarsu 

Manisa 

Kâtip 
Ahmet Uyanık 

Çankırı 
Üye 

Mehmet Emin Aydınbaş 
İçel 
Üye 

Nezir Aydın 
Sakarya 

(Çekimserim, şerhim eklidir.) (Çekimserim, şerhim eklidir.) 
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ÇEKİMSER OY ŞERHİM 

Yüce Meclisin 6.3.1996 tarihli 19 uncu Birleşiminde görüşülerek kabuledilen 27.3.1996 ta
rihli 29 uncu Birleşiminde üye seçimi yapılan ve 28.3.1996 tarihinde ilk toplantısını yaparak çalış
malarına başlayan 10/6 No. lu Meclis Araştırma Komisyonu üyesiyim. 

Araştırma ve incelemeye alınan 13 ayrı konunun içeriğinin genişliği ile komisyonun İçtüzük
le sınırlı çalışma süresinin darlığını bağdaştırarak yeterli bir inceleme yapmak imkânından yoksun 
bulunduğu da açık bir gerçektir. 

Bu şartlar altında komisyonumuza sunulan müfettiş raporlarından ancak komisyon raporuna 
aktarılan "Akel firması aracılığı ile pirinç ithali ile ilgili rapor" başlıklı bölüm ile "TMO Genel Mü
dürlüğünce 1992 yılında yapılan 100 000 Metrik/Tonluk İhracatla ilgili iddialarla ilgili Rapor" baş-

- lıklı bölümlere iştirak ettiğimi, keza Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye TMO'nin iş
tiraki konusundaki bu konu 19 uncu dönem çalışmalarında kurulan 10/4 Esas Sayılı Araştırma Ko
misyonunca ve ilgili Bakanlık kademelerinde incelenmiş olduğu halde yeniden incelenmeye alın
mıştır. Komisyonca yapılan düzeltmelere iştirak ettiğimi, Komisyonumuz raporunda yer alan diğer 
tüm hususlara arz ettiğim nedenlerle Rapora çekimser kaldığımı arz ederim. 

Abdullah Akarsu 
Manisa 

10/6 NO. LU MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun imzaya açtığı raporla ilgili çekimser oy şerhim ilişikte sunulmuştur. 

Rapora dercini arz ederim. 
Emin Kul 
İstanbul 

ÇEKİMSER OY ŞERHİM 

Yüce Meclisin 6.3.1996 tarihli 19 uncu Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, 27.3.1996 ta
rihli 29 uncu Birleşiminde üye seçimi yapılan ve 28.3.1996 tarihinde ilk toplantısını yaparak ça
lışmalarına başlayan 10/6 No. lu Meclis Araştırma Komisyonuna, istifa eden bir üyenin yerine gö
revlendirilmemi müteakip Komisyonca yapılan il çalışma tarihi olan 15.10.1996 tarihinde katıldım. 

Komisyon çalışmasına katıldığım bu tarihte, Komisyonumuz çalışmalarını sonuçlandırmış ve 
çalışma süresi de ek süre verilmiş olmasına rağmen sona ermiş olduğu için, düzenlenen raporları 
okumaktan ötede fiilen komisyon çalışmalarına katkıda bulunmak imkânı elde edilememiştir. 

Komisyon çalışmaları ve düzenlenen raporlar tarafımdan incelendiğinde; 
1. Komisyon çalışmalarına esas olmak üzere komisyonca bizzat tespiti yapılan konuların bir

birinden bağımsız 13 ayrı usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasını kapsadığı Komisyonun talebi üzerine 
görevlendirilen müfettişlere incelettirilen bu konuların 12 ayrı rapora bağlandığı, anılan raporları 
düzenleyenlerin imzaları hariç bu raporların "Araştırma Komisyonu Raporu" olarak aynen yazıldı-

, ğı ve üyelerin imzasına açıldığı anlaşılmıştır. . 
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2. Konuları incelemek üzere görevlendirilenlerin genellikle, incelemeleriyle ilgili konulardaki 
raporlarının; daha önce bu konularda yapılan ve evrak üzerinden derlenerek tespit edilen işlemleri 
yeniden diledikleri yönleriyle derlemek kendi yaklaşımlarıyla yorumlamaktan ibaret olduğu, somut 
sonuçlardan kaçınıldığı, bir kısım inceleme konularının yargıya intikal ettiği ve soruşturma veya 
yargılama safhasına veya sonuçlarına yeni yön veya katkı sağlayacak bir nitelik taşımadığı görül
müştür. 

3. Araştırma ve incelemeye alınan 13 ayrı konunun içeriğinin genişliği ile komisyonun içtü
zükle sınırlı çalışma süresinin darlığını bağdaştırarak yeterli bir inceleme yapmak imkânından yok
sun bulunulduğu da açık bir gerçektir. 

Bu şartlar altında komisyonumuza sunulan müfettiş raporlarından ancak komisyon raporuna 
aktarılan "Akel Firması Aracılığı ile Pirinç İthali ile İlgili Rapor" başlıklı bölüm ile "TMO Genel 
Müdürlüğünce 1992 Yılında Yapılan 100 000 Metrik/Tonluk İhracatla İlgili İddialarla İlgili Rapor" 
başlıklı bölümlere iştirak ettiğimi, keza Beslen Makarna Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye TMO'nin 
iştiraki konusunda -ki bu konu 19 uncu dönem çalışmalarında kurulan 10/14 Esas Sayılı Araştırma 
Komisyonunca ve ilgili bakanlık kademelerinde incelenmiş olduğu halde yeniden incelemeye alın-
mıştırf Komisyonca yapılan düzeltmelere iştirak ettiğimi, Komisyonumuz raporunda yer alan diğer 
tüm hususlara arz ettiğim nedenlerle Rapora çekimser kaldığımı arz ederim. 

Emin Kul 
İstanbul 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 174) 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 Arkadaşının Hu
dutlarımızın Güvenliği Konusunda Alınan ve Alınması 
Gereken Tedbirleri Araştırmak Amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/7) 

Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sahibi bulunduğu toprakların her karışının kendi kontrolünde olması, sınırlarından yapılan gi-

riş-çıkışın sadece kendi inisiyatifinde bulunması, bağımsız devlet olmanın en başta gelen unsurla
rındandır. 

Yakın tarihimize baktığımızda zaman zaman hudutlarımızın çeşitli sebeblerle, çeşitli kişiler, 
guruplar ve örgütler tarafından ihlal edildiğini, giriş ve çıkışların güvenlik güçlerimizin oradaki 
varlığına rağmen kontrol altında tutulmasının güçleştiğini, hatta bazen imkânsızlaştığını ve son za
manlarda bunun neredeyse sürekli bir hal aldığını görmekteyiz. 

Bilhassa son on yıldır Güneydoğu ve doğu hudutlarımıza başta bölücü örgüt militanları ve 
muhtemelen onlarla işbirliği içinde olan uyuşturucu kaçakçısı örgütler giriş-çıkış yapmakta, güven
lik güçlerimize ve bölge halkımıza saldırarak katliamlar düzenlemekte, ayrıca bu bölgemizi dünya 
uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kavşak noktası durumuna getirmektedirler. 

Bu gurupların kullanılmasına müsait olan giriş çıkış noktalarının tamamının tesbiti gerekli ted
birlerin alınması ve mevcut tedbirlerin yetersizlik sebeblerinin incelenmesi, 

Bölgeye aktarılan imkânların mevcut durumun olumsuzluğunu izah edecek kadar yetersiz olup 
olmadığı, eğer yetersizlik, yok ise durumu izah edecek diğer faktörlerin araştırılması amacıyla bir 
Meclis Araştırması yapılması acilen gereklidir kanaatindeyiz 

Bu nedenle Bağımsızlığımız ve ülke bütünlüğümüzün korunması açısından hudutlarımızın gü
venliğinin sağlanması amacıyla Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Salih Kapusıız 
Kayseri 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Sebahattin Yıldız 
Muş 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Teoman Rıza Güneri 
Konya 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Azmi Ateş 
İstanbul 

İsmail Kahraman 
İstanbul 

Fethullah Erbaş 
Van 

Osman Yıımakoğulları 
İstanbul 
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Lütfı Doğan Sabri Tekir 
Gümüşhane İzmir 
Remzi Çetin Necmettin Aydın 

Konya Zonguldak 
Mehmet Emin Aydınbaş Ömer Naimi Barım 

İçel Elazığ 
Hasan Belhan 

Elazığ 

Hudut Güvenliğinin sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması Amacıyla kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonu Raporu 

10/7 Esas No.lu Araştırma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1017 Esas No.lu Araştırma Komisyonu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.3.1996 tarihli 26 ncı Birleşiminde 401 Sa

yılı Kararıyla Kurulan (10/7) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu görevini tamamlamış 
gerekli inceleme ve araştırma sonucunda hazırlanmış olan rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hanifi DEMİRKOL 
Komisyon Başkanı 

Eskişehir ' 

BAŞLANGIÇ: Refah Partisi Konya Milletvekili Mustafa ÜNALDI ve 18 Arkadaşının 
31.1.1996 tarihinde Meclis Başkanlığına verdikleri önerge ile: 

"Hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılma
sını arz ve talep etmişlerdir. (EK: 1) (1/1,2) 

KOMİSYONUN KURULUŞU: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20. dönem yasama yılı 26 ncı Birleşimi 20.3.1996 tarihinde 
yapılan Genel Kurul toplantısında; 10/7-418 sayılı Konya Milletvekili Mustafa ÜNALDI ve 18 Ar
kadaşının "Hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge okunmuş, önerge ile ilgili görüşmeler yürü
tülmüş, 401 Karar sayılı karar ile "Hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken 
tedbirleri araştırmak amacıyla, meclis araştırması yapılmasına, komisyonun 9 üyeden kurulmasına, 
Komisyon süresinin Başkan, BaşkanVekili, Sözcü ve katip üye seçiminden itibaren 1 ay olmasına 
ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine karar vermiştir. (EK-3) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.5.1996 tarihli 48 Birleşiminde yapılan seçim sonucunda 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.5.1996 tarihli 48 Birleşiminde yapılan seçim sonucunda 
"Hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla 

' kurulan (10/7) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine; 417 karar sayılı karar
la Türkiye Büyük Millet Meclisinde gurubu bulunan beş partiden Refah partisinden Eskişehir Mil
letvekili Hanifi DEMİRKOL, Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir ÖNCEL ve Ordu Milletvekili Hü
seyin Olgun AKIN, Anavatan Partisinden Konya Milletvekili Ahmet ALKAN, İğdır Milletvekili 
Adil AŞIRIM, Doğruyol Partisinden Van Milletvekili Mahmut YILBAŞ ve Muş Milletvekili Nec
mettin DEDE, Demokratik Sol Partisinden Gaziantep Milletvekili Ali ILIKSOY ve Cumhuriyet 
Halk Partisinden Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ seçilmişlerdir. (EK-4) 

Komisyon Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları toplantı sonucunda Eskişehir Milletvekili 
Hanifi DEMİRKOL Başkanlığa, Konya Milletvekili Ahmet ALKAN Başkan Vekilliğine, Gazian
tep Milletvekili Ali ILIKSOY Sözcülüğe ve İğdır Milletvekili Adil AŞIRIM Katip Üyeliğe seçil
mişler, seçim sonucu 9.5.1996 tarihli yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildiril
miştir. (EK-5) 

KOMİSYONUN SÜRESİ: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 20.3.1996 tarihinde yaptığı 26 ncı birleşiminde 401 sayılı "Hu

dutlarımızın Güvenliği Konusunda Alman ve Alınması Gereken Tedbirleri Araştırmak Amacıyla" 
bir Meclis Komisyonu kurulmasına ilişkin kararı ile komisyonun çalışma süresini bir ay olarak be
lirlemiştir. (EK-3) 

MEVZUAT: 
• 1. 2962 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuruluş Kanunu 
2. 3497 Sayılı Kara sınırlarımızın korunması ve güvenliği hakkında kanun 

3. 20.10.1921 tarihli Türkiye-Fransa arasında Suriye sınırını düzenleyen Ankara Anlaşması 
4. 3.5.1930 Suriye-Türkiye hudut düzenlenme sonuç protokolü 
5. 19.5.1939 Hatay-Suriye hududunu düzenleme son protokolü 
6. 29.6.1939 Türkiye-Suriye arasındaki arazi meselesinin kesin çözümünü kapsayan antlaşma. 

İNCELENEN BELGELER: 
(10/7) Esas Sayılı "Hudutların güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri 

Araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonumuzun kurulmasını takiben; 
5.6.1996 tarih ve A.01.1.İÇK/786 sayılı yazımız ile hudutlarımızın güvenliği konusunda alı

nan ve alınması gereken tedbirler çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığından Sahillerimizdeki 
güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve alınması gereken ilave tedbirler sorulmuş, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ise 20.6.1996 gün ve 3500-114-96/3AA00 sayılı yazısı ile cevaben; 

2692 Sayılı Kuruluş Yasası gereğince Sahil Güvenlik Komutanlığının genel hatları ile; 
a) Sahil ve karasularımızı korumak, güvenliği sağlamak Ulusal ve Uluslararası hukuk kuralla

rı uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde bu hak ve yetkileri kullanmak, 
b) Denizlerimizde can ve mal güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasını kontrol ve tesis et

mek, 
c) Deniz kirliliği, yasak balıkçılığı, dip tabiatının ve deniz dibindeki tarihi hazinelerin tahrip 

edilmesini veya çıkarılarak yurt dışına kaçırılmasını önlemek, 
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d) Uyuşturucu silah ve insan kaçakçılığına mani olmak, 

e) Denizlerimizde terörüst geçişlerine mani olmak görevlerini icra ettiğini, 

Sahil Güvenlik Komutanlığının bu görevlerini 8.272 km.lik sahil şeridi boyunca karasuları, 
münhasır ekonomik bölge ve arama kurtarma sahalarını da içeren ve Anadolu topraklarının yarısı
na eşit olan 377, 714 km2 lik sorumluluk sahasında, yarısı ekonomik ömrünü tamamlamış 53 adet 
bot ve deniz üzerinde uçabilecek şekilde dizayn ve teçhiz edilmiş üç helikopter (biri motor ömrü
nü tamamlamış diğerleride tamamlamak üzere) ve küçük bir uçak ile sürdürdüğünü; 

Komutanlığın oldukça büyük olan bu sorumluluk sahasında, yüzer ve hava unsurlarındaki ade
di zafiyet nedeni ile devamlı 12 bot ile-keşif-karakol ve gözetleme faaliyetlerini icra etmesi ve bu
na bağlı olarak her bir botun yılda ortalama 295 gün gibi çok yoğun bir tempo ile denizde buluna
rak görev yapmasına rağmen, denizlerimizde % 5.5 ile 7 gibi oldukça düşük bir oranda müessir ola
bildiği, 

Kıyı ve karasularımızdan kanunsuz geçişlere ve mal getirilip götürülmesine mani olmak mak
sadıyla yürütülen faaliyetlere esas teşkil etmek üzere ihtiyaç duyulan istihbarat bilgilerinin İçişleri 
Bakanlığının ilgili bölümlerinden, Emniyet Genel Müdürlüğünden, mahalli Emniyet makamların
dan, temin edilebilen muhbirler ve sade vatandaşlardan sağlanmakta olduğu, yeteri kadar istihba
rat elde edememenin sıkıntılarının çekildiği, 

İstihbarat açısından yaşanılan sıkıntıda dikkate alınarak, sorumluluk sahasında bot adedi ye
tersizliğinden kaynaklanan mevcut zafiyeti asgari düzeye indirebilmek, varlık göstermek ve özel
likle yaz ayları süresince artan, anılan adalar ile Anadolu arasındaki yasadışı örgüt ve yabancı uy
ruklu kişilerin illegal geçişlerine mani olmak ve caydırıcılık sağlamak üzere mayıs ile kasım ayla
rı arasında Güney Ege Bölgesinde ilave bot ve deniz-hava vasıtaları görevlendirilmesi gerektiği, 

Ayrıca Suriye'de yuvalanan yasa dışı terör örgütünün illegal geçişler için deniz yolunun kul
lanılmasına ve bölgede yoğunlaşan uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığına engel olmak ve caydı
rıcılık sağlamak maksadıyla Çevelik Bölgesindeki istasyoner bota ilaveten bölgede iki adet botun 
daha devamlı olarak görevlendirildiği tüm alınan tedbirlere rağmen Sahil Güvenlik Komutanlığı
nın teşkil edildiği 1982 yılından 20.6.1996 gününe kadar 211 yasadışı geçiş olayının vuku buldu
ğu Güvenlik Kuvvetlerince bunların 67'sinin tesbit edilerek yasadışı geçiş yapmak isteyen 283'ü 
Türk vatandaşı 585'i, yabancı uyruklu olmak üzere toplam 868 kişinin yakalandığı, tespit edilen 67 
olayın 26'sına Sahil Güvenlik Unsıirlarınca müdahale edildiği ve bu olaylarda 65'i Türk Vatanda
şı 179'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 244 kişi yakalanarak mahalli güvenlik birimlerine 
teslim edildiği, tespit edilemeyen 144 olayda ise 579'u Türk Vatandaşı, 893'ü yabancı uyruklu ol
mak üzere 1 472 kişinin bu yasa dışı eylemleri gerçekleştirdiği, 

Yukarıda belirtildiği üzere, Anadolu topraklarının yarısına eşit sorumluluk sahasında görev ic
ra eden Sahil Güvenlik Komutanlığının öncelikle nitelik ve nicelik yönünden bot ve deniz-hava va-
sıtalarındaki yetersizlikleri nedeniyle yapılan optimum konuşlanma ve görevlendirmeye rağmen 
deniz sınırlarımızın güvenliğinin oldukça düşük bir ölçüde sağlanabildiği, 

Üç tarafı denizlerle çevrili ve 8.272 km.lik sahil şeridine sahip (kara sınırlarının yaklaşık üç 
katı) bulunan ülkemizin sulh zamanı denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruyan ve kollayan deniz 
sınırlarının güvenliğini sağlayan tek kuruluş olan Sahil Güvenlik Komutanlığının güçlü bir yapıya 
kavuşturulmasının zaruri olduğu, • 

Kuruluşundan bu yana geçen 14 yıllık süre içerisinde kendisine tahsis edilen kısıtlı bütçe im
kânları ile ancak kendini idame etmeye çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığının hiç bir gelişim sağ-
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kinliğinin her geçen gün azalmakta olduğu ve bu şekilde devam ettiği takdirde ise önümüzdeki yıl
larda "güvenliği sağlayamaz" duruma düşeceği, Bu nedenle Sahil Güvenlik Komutanlığının "Ge
lişim Master planında" öngörülen yapıya biran evvel kavuşturulmasının sağlanması, bunun için de 
komutanlık bütçesinin yeterli ve gerçekçi bir temele oturulmasının kesinlikle gerekli görüldüğü, 
ayrıca envanterine girdiği takdirde sürekli reaksiyon sağlayabilecek ve denizlerimizdeki kontrol et
kinliğini büyük ölçüde artıracak olan ve kendisine tahsis edilen bütçe imkânları ile realizesi müm
kün olmayan Sahil Güvenlik helikopter ve uçaklarının bir gecikmeye neden olmadan tedarikinin 
sağlanması, 

Deniz sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması bakımından Sahil Güvenlik Komutanlığının ni
telik ve nicelik yönünden geliştirilmesinin yanında; 

Halen Tümamiral olan Sahil Güvenlik Komutanı kadrosunun "Koramiral ve Albay olan Böl
ge Komutanları kadrolarının "Tuğamiral" seviyesine çıkarılması için 2962 Sayılı Yasada gerekli 
düzenlemelerin yapılması, - • 

Ülkenin güvenlik konularının görüşüldüğü Millî Güvenlik Kurulu toplantılarına Sahil Güven
lik Komutanının da katılmasının sağlanması, 

Ayrıca; yasadışı İnsan/madde geçiren ve pasaport-vize sahtekarlığı yapan suçlularla mücade
le esaslarının gözden geçirilerek güncelleştirilmesi ve konu ile ilgili kanun maddelerinde yer alan 
para ve hapis cezalarının ağırlaştırılması, 

a) 647 sayılı "Cezaların İnfazına Dair Kanunun 4. maddesindeki para cezalarının uygulanma
yarak hapis cezalarına hükmedilmesi, 

b) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulüne Dair Kanunun 148. maddesindeki Amme Davala-
nnm açılması hususunun işletilmesi, 

c) 1774 sayılı Kimlik Bildirmeye Dair Kanunun 2. maddesinin herhal ve şartla uygulanması, 

d) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 33, 34, 35 ve 36 maddelerinin titizlikle işletilmesi, 

e) 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Korunmasına Dair Kanunun 6. maddesi esaslarına uyma
yan teknelerin denize çıkmalarının önlenmesi, 

f) Birleşmiş Milletler 1988 sözleşmesi esasları çerçevesinde yürürlüğe girecek olan kara para
nın aklanmasının önlenmesine dair kanunun titizlikle uygulanması, 

g) Caydırıcılık sağlayabilmesi için yasa dışı geçiş hadiselerine karışan sanıklara ilgili kanunla
rın tatbikinde en üst hadden cezalarının tayininin sağlanması gerekmektedir denilmektedir. (EK-6) 

Aynı tarih ve 787 sayılı aynı konudaki yazımıza Jandarma Genel Komutanlığı 18.6.1996 gün 
ve 1028-23-96/Snr.Koç.Ş.(58072) sayılı yazılarıyla cevaben; 

3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkındaki Kanun gereğince; Suriye sı
nırının 795 Km. İran sınırının 138 Km.lik bölümünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilmiş 
olup, henüz devredilememiş olan İran sınırının 350 ve Suriye sınırının 83 Km.lik bölümü ile 378 
Km.lik Irak sınırının tamamı olmak üzere toplam 851 Km.lik hududun sınır güvenliğinin ve korun
masının, kaçakçılığın men takip ve tahkiki görevlerinin halen Jandarma sınır birliklerince sağlan
dığının, sınır korunmasının Şırnak ve Van'da konuşlandırılmış 2 jandarma sınır tümeni ve bunlara 
bağlı 6 Taktik jandarma sınır alayı, 13 jandarma sınır taburu ile sürdürüldüğü, bu birliklerin aynı 
zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 piyade taburu ve 3 topçu bataryası ile takviye edil
diği, 

Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğundaki 851 km.lik sınır kesiminde 1993 yılından bu 
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güne kadar sınır güvenlik sistemi kapsamında 47.3 km yol inşaası, 195.7 km yol ıslahı olmak üze
re toplam 243 km.lik yol inşası ve ıslahı, 42 km. 4x2 tel engeli, 162 km üçlü çelik şerit tel üstüva
ne engeli (12 000) m2 fens teli engeli tesis edildiği, ayrıca (10) karar gözetleme radarı, (103) ter
mal kamera, 122 zırhlı araç, 326 gece görüş dürbünü 644 gece görüş gözlüğü, 100 pointer ve 69 
adet sabit tip projektör temin edilerek sınır birliklerine teslim edildiği, 

Sınır hattı boyunca sınır fizikî güvenlik sisteminin bütün unsurları ile tesis edilmesi, bölgede
ki ulaşım yollarının ihtiyaca cevap yerecek şekilde inşaa edilmesi gerektiği, Jandarma sınır birlik
lerinin yeniden reorganize edilmiş ve gerekli askeri tedbirler uygulanmaya konulmuş olmasına rağ
men büyük bölümü jandarmanın sorumluluğunda olan İran ve Irak sınırının tamamında coğrafi ya
pının ve iklim şartlarının diğer sınır kesimlerine göre daha fazla güçlükler arzetmesi, doğu ve gü
neydoğu" Anadolu bölgesinde yürütülmekte olan iç güvenlik ve terörle mücadeleye ağırlık verilme
si sonucu gücün önemli bir bölümünün bu görevlere ayrılması zorunda kalınması, Kuzey Iraktaki 
otorite boşluğu ve diğer sınır komşusu ülkelerin sınır güvenliğine gereken önemi vermemeleri ve 
komşu ülkeler ile ülkemiz arasındaki kaçakçılığa konu ekonomik dengesizlik sebebiyle sınır gü
venliğinin arzu edilen düzeyde sağlanamadığı, 

1 Fiziki güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve özellikle sınır bölgelerindeki yolların biran önce 
açılmasının, yasadışı sınır geçişlerinin önlenmesinde yetersiz kalan cezaların (pasaport kanununda 
olduğu gibi) caydırıcı hale getirilmesinin sağlanmasının zaruri olduğu, bildirilmektedir. (EK-7) 

Hudut Güvenliği konusunda 8.6.1996 tarihli yazımıza cevaben Ağrı Valiliğinin cevabı 
12.10.1996 gün ve BOSAVLK 4040400/320 sayılı yazısında; • 

Ülkemiz ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlarının 15.9.1992 tarihinde Tahran'da imza
lamış oldukları mutabakat zabtının 3. maddesine göre teşkil edilen Ortak Güvenlik Komitelerine 
bağlı olarak çalışmak üzere Alt komiteler oluşturulduğu, toplantılar yapıldığı ve İran makamların
dan; 

İran vatandaşı ve diğer 3. Ülke vatandaşlarının (Bangledaş, Pakistan, Afganistan v.s.) ortak sı
nırdan illegal geçişlerinde artış olduğu, bu sebeple sınırdaki tedbirlerin artırılmasının yapılan pro
tokollere uyularak hayvan sürülerinin sınıra 500 m den fazla yaklaştırılmamasının, sonra yakın 
köylerde oturan vatandaşlarının ikaz edilerek sınır ihlalinde bulunmalarının önlenmesinin istenildi
ği, belirtilmiştir. (EK-8) 

Aynı konu ile ilgili olarak Artvin Valiliğine yazdığımız 14.10.1996 gün ve 986 sayılı yazımı
za Valiliğin verdiği 22.10.1996 gün ve B.05.1.EGM.4.08.00.13-2400/96 sayılı cevapta; Artvin ili
nin Gürcistan Cumhuriyeti ile 109 km.lik sınırının olduğu, sınırda iz tarlası yapılması, dikenli tel 
döşenmesi, hudut hattı boyunca yol yapılması, hudut taşlarının bakım ve onarımının sağlanması 10 
adet termal kamerasının temininin gerektiği belirtilmiştir. (EK-9) 

Aynı .konu ile ilgili olarak aynı tarih ve sayılı Komisyon yazımıza Ardahan Valiliğinin verdi
ği 22.10.1996 gün ve B054VLK 4750400-05/305 sayılı yazısında cevaben; 

Toplam 170 km.lik bir hudut hattının bulunduğu, bunun 154.5 km.sinin Gürcistan, 15,5 km.si-
nin Ermenistan sınırı olduğunu, hudut güvenliğinin 25. Mekanize Piyade Tugayına bağlı Çıldır da 
konuşlanmış bulunan 9. Hudut Tabur Komutanlığınca sağlandığını, tabura bağlı 3. Hudut Bölüğü 
7 Hudut Takımı tarafından gözetleme, keşif devriye, pusu ve kol harekâtı ile hudut güvenliğinin 
sağlanmaya çalışıldığını, Kara gözetleme radarı kullanıldığını, Ermenistan sınırındaki 9.5 km.lik 
mayınlı sahanın dışında fizikî başka engel bulunmadığı, termal kamera araç ve diğer cihazlara ih
tiyaç bulunduğunu, bildirmiştir. (EK-10) 
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Hudut güvenliği konusunda 14.10.1996 gün ve 986 sayılı yazımıza cevaben Hakkâri Valiliği
nin 23.10.1996 gün ve 1118 sayılı yazısında; İlin İran ile 113 km, Irak ile 230 Km sınırının bulun
duğu, Hudut güvenliğinin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde bulunan Taktik Jandarma 
Sınır Alay Komutanlıklarınca sağlandığı, Hudutta fiziki engel bulunmayıp güvenliğin gündüz gö
zetleme, gece dinleme, ve pusu timleri ile sağlandığı mayınlı sahalarda ise yangın ve yağmur gibi 
nedenlerden dolayı mayınların patlamış ve yer değiştirmiş olabileceği sebebi ile engellik vasfının 
kalmadığı, Hudut ihalelerini önlemek için bütün unsurları ile fiziki engel sisteminin tesis edilmesi 
gerektiği, ve bu emniyet sistemi içinde tesis edilecek yeni bir tip karakolların Termal Kamera, ra
dar, gece görüş dürbünleri ve erken uyarı sistemleri ile donatılması gerektiği, ayrıca hudut fiziki 
emniyet sistemi ile entegre edilmiş Ateş destek vasıtalarına, karakollar arasında devriye görevi ic
ra edecek Zırhlı muharebe araçlarına, Karakollar ve merkez arasında telli telsiz ve Uydu haberleş
me sistemlerine, insansız keşif uçaklarına, ihtiyaç bulunduğu kaçakçılığın önlenmesi ve teröristle
rin yardım ve destek almalarına engel olunması için hudut hattının yakınında, fakat karakollardan 
uzak yerleşim birimlerinin boşaltılması.Çukurca-Uzundere-Pirinççeken-Dilekli-Dibecik-Dağlıca 
ile Şemdinli Derecik kara yollarının asfaltlanması gerektiği, Zapsuyu, Rubarri Şin Çayı ve Şemdin
li Çayları üzerine baraj kurulması halinde birçok yaklaşma istikametinin sular altında kalacağı ve 
kontrol edilecek bölgelerin nisbetende olsa azalacağının değerlendirildiği, (EK-11) 

Hudut güvenliği konusundaki bilgi istemi ile ilgili yazımıza Şanlı Urfa Valiliğince verilen 
11.10.1996 gün ve 134 sayılı yazıda cevaben; Şanlı Urfa ile Suriye arasındaki hududun 223 km ol- s 

duğu, sınır güvenliğinin 20 zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı 3 Alay Komutanlığınca sağlandığı, 
ceylanpınar bölgesinde 72 km.lik sınırının aydınlatmasının iyi olduğu^ kalan kısmın ise yeterli ol : 

madiği, Termal Kamera ve Teknolojik aletlere ihtiyaç bulunduğu, Şanlıurfa hududunda 140.000 
dönüm arazinin mayınlı olduğu ve çok eski tarihlerde mayınlandığı için caydırıcılığını ve işlevini 
kaybettiğini, temizlenip tarım alanı olarak kullanılmasının daha yararlı ve vatandaşın kaçakçılık su
çundan vazgeçmesinde etkili olacağı yine sınır ticareti yapılırsa kaçakçılığı önliyeceği, (EK-12) 

Kars Valiliğinin 1.11.1996 günlü 168 sayılı yazıları ile 175 km lik Ermenistan ile müşterek hudu
dun güvenliğinin 12. tabur tarafından; karakollardan çıkarılan devriye, gözetleme ve dinleme pos
taları, pusularla sağlanmaya çalışıldığı sınırda 13 adet mayın tarlasının ve Arpaçay Baraj Gölünün 
bulunduğu ve tabur merkezleri ile bölüklerin mobil telefonlarla ve telsizlerle haberleşmesinin sağ
lanmasının gerektiği, başta termal kamera olmak üzere karakolların teknik cihazlarla takviye edil
mesinin gerektiğf ve son üç yılda bir defa hudut ihlalinin olduğu beyan edilmiştir.(EK-13) 

Mardin Valiliğinin 11.11.1996 gün ve 19-A/1337 sayılı yazısı ile Suriye ile müşterek sınır olan 
173 km hududun güvenliğinin 3.tabur tarafından sağlandığı, sınır güvenlik sisteminin tekniğine uy
gun bir şekilde sınırın sıfır noktasından başlamak suretiyle kurulduğu, ancak yolların takviye edil
mesinin gerektiği, ifade edümiştir.(EK-14) 

Kırklareli Valiliğinin 11.11.1996 gün ve 41917-6859/96 sayılı yazıları ile Bulgaristan ile müşte
rek 178 km hududunun olduğu, sınır güvenliğinin 33 üncü Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı 
birliklerce gözetleme ve devriye sistemi ile sağlandığını, sınırda fiziki güvenlik sisteminin bulun
madığı, yapılması gerektiği ve az da olsa sınır ihlallerinin olduğu beyan edilmiştir. (EK-15) 

İNCELEMELER ve İLGİLİLERİN BEYANLARI: 
Hudut Güvenliğinin sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kurulan Komisyonu

muz gerekli araştırma ve incelemelerde bulunmak, konu ile ilgili yetkili ve görevlilerinde görüş ve 
önerilerini almak ve mahallinde gözlemlerde bulunmak üzere sınır bazı noktalarında ve sınır Vila
yetlerinde de çalışmalarda bulunmuştur. 
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Bu sebeple 9.10.1996 tarihinde Suriye hududunda bulunan Hatay ilimizin Vali ve sınırdan so
rumlu 2. Alay Komutanı ile görüşmelerde bulunularak bilgilerine baş vurulmuştur. İlgililer; 

Hatay'ın 155 km Deniz hududunun bulunduğunu, denizden de zaman zaman sızmaların ola
bildiği, Deniz hududunun Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığınca korunmakta olduğu, ancak ye
terli olmadığı, Denizde halen 3 hücum botunun bulunduğu bunlardan birisinin iskenderun'da, biri
sinin Samandağı Çevlikte bulunduğu 3. botun ise arada devriye görevi yaptığı, Deniz hududunu 
gözleyen bir de radar bulunduğu, Deniz hududunda kısmi fiziki engeller olduğu, aslında iç güven
lik için kurulmuş Meydan, Çemlik Şahlankaya ve Kale karakollarından deniz hudut güveni i ğinden-
de yararlanıldığı, Şahlankaya bölgesine kadar olan kısmın güvenliğinin aslında hudut birlğince sağ
lanmasının daha uygun olacağı, Denizden geçişleri önlemek için Hudut Alayında, deniz hududunu 
korumaya yönelik bir yeni bölüğün kurulmasına ihtiyaç bulunduğu, 

296 km olan kara sınırının ise tabii engellerden geçmemesi sebebiyle çok girintili çıkıntılı ve 
bu sebeple de çok problemli olduğu, sınır görüşlerinde Suriye'nin devamlı çekimser bir tavır takı
narak hudut antlaşmasının Fransızlarla yapıldığından bahisle Türkiye-Suriye sınırını tanjmamaz-
lıktan geldiği ve hudut belirleme çalışmalarına katılmadığı, Suriyenin kendi haritalarında önceki 
anlaşmalarda çizilen sınırını tanımadığından, siyasi sınırı Hatay'ın Payas Bölgesinden başlatıp dik 
ve düz bir hatla, meydanı Akbez bölgesine birleştirdiği ve Hatayın tamamının Suriye sınırları için
de gösterildiği, 

Suriye sınırında siyasi sınırla; fiziki sınırın aynı hattan geçmemesi sebebiyle arada problemli 
sahaların bulunduğu, 462 adet sınır taşından 251 adedinin kırık veya yerinin belli olmadığı, suriye
nin hudut belirleme çalışmalarına yanaşmaması sebebiyle konu üzerinde tek taraflı olarak Harita 
Genel Komutanlığınca tespit yapıldığı, bu durumunda Suriye makamlarının protestosunu doğurdu
ğu, çalışmaların Antep, Urfa Bölgesinde devam ettiği, Siyasi sınırda, sınır fiziki güvenlik sistemi 
çalışması yapmak için mülki makamların yapacakları karşılıklı görüşmelerle iki taraflı heyetin ku
rularak beraber çalışma yapılması gerektiği, geçmişJdönemlerde, fiziki sınırın siyasi sınırdan geçi
rilmemiş olması dolayısıyle hududun bazı kesimlerinde fiziki smır ile siyasi sınır arasında yer yer 
1 km.ye. varan boşluklar bırakıldığı, hudut birliklerinin oluşturduğu 1. hat emniyet kuşağı, fiziki sı
nırın gerisinde tesis edildiğinden siyasi sınırın etkin bir biçimde kontrol edilemediği, bunu fırsat bi
len Suriye' ninde smır taşlarını tahrip ettiği ortadan kaldırdığı, yerini değiştirdiği Suriye köylüleri
nin Türk topraklarına doğru zirai alanlarını genişlettiklerini teröristlerin topraklarımıza Kurt-Ava-
nos Dağlan Lccelik Bölgesinden sızdıklarını, 

296 km.lik hudut hattında fiziki engel olarak 50 km tel üstüvane 54 km 4x2 engeli, 133 km 
14x2 tel engeli, 34 km anahtarı bulunmayan mayın tarlasının mevcut olduğu, arazi yapısı sebebiy
le hududun 50 km sinde fiziki engelin iyi olduğu, diğer kısımlarında ise iyi olmadığı, karakolların 
personel mevcudunun artırıldığını, karakollardan çıkarılan nöbetçilere ilave, hudut hattına muhare
be güçlü keşif kolları çıkarıldığını, ayrıca hudut hattının özel yetiştirilmiş kuvvetlerle, tank ve zırh
lı personelle takviye edildiğini, hudut hattının arkasında 2 ve 3. kuşak emniyet hattının oluşturul
duğunu, Birlik imkanları ile standart tel üstüvane çekiminin devam etmekte olduğunu, Yayladag 
bölgesinde 40 km. yol yapıldığını, Samandağ'da 3 özellikli tim kullanıldığını, sorumluluk bölgesi
nin büyük kesiminde hudut hattına g'den yolların kısıtlı olduğunu, yeni yollar açılarak alternatif 
yaklaşma istikametlerinin çoğaltılması gerektiğini 1. hat devriye yollarının ıslah ve asfaltlanması 
gerektiğini, Yayladag bölgesinde hudut hattında ormanlık kesimin temizlenerek, gözetleme ve ateş 
sahalarının genişletilmesinin gerektiğini, hudutta mevcut 67 karakolun 50 karakola indirilerek bir-
kısmının yeniden inşa edilmesi, bir kısmının ise kapasitesinin artırılmasının gerektiği, mevcut ter
mal kamera ve Askarad radarlara ilave hudutta 52 termal kamera ve 38 askarad radara ihtiyaç.bu-
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lunduğu, karakollardan sadece 25 inde telefon olup, bütün hudut karakollarına telefon tahsisinin za
ruri olduğu, Hudutta fiziki engel sisteminin tamamen siyasi sınırdan geçirilerek 38 m genişliğinde 
tel engeller aydınlatma direkleri, iz tarlası, irtibat hendekleri ve çelik kuleleri ihtiva edecek şekilde 
inşa edilmesinin gerektiği, ayrıca hat yolları yapılarak, bölgenin termal kamera, gece görüş cihaz
ları ile takviye edilerek etkin haber alma ve ikaz, muhabere sisteminin kurularak kritik geçiş böl-
gelerinede hakiki mayın döşemesi gerektiği, 

Siyasi deniz sınırının başladığı iskele koyu bölgesinde bir kıyı jandarma gözetleme karakolu
nun kurulmasına ve kale burnuna kadar olan bölgedeki mevcut gözetleme karakollarına ilave ola
rak tüm bölgeyi kapsayacak şekilde sabit kıyı gözetleme karakollarının kurulmasına ihtiyaç oldu
ğu, söz konusu kıyı gözetleme karakollarının Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının bot
ları ile koordineli olarak görev yapmasının sağlanmasının gerektiği, sınıra 5-20 km derinlikte Su
riye topraklarında PKK'nın 20 ayrı kampının olduğu ve bu kamplarda 1400-1600 civarında milita
nın barındırıldığının sanıldığını, ancak Suriye'nin teröre destek verdiğini kabul etmediğini, beyan 
etmişlerdir. 

Hudut Komisyonumuz 10.10.1996 tarihinde konu ile ilgili olarak Kilis-Gaziantep Valileri ve 
1.Hudut Alayı Komutanı ile görüşmelerde bulunmuş, sınırda incelemelerde bulunulmuştur. Bilgi ve 
görüşlerine başvurulan yetkililer; 1. Hudut Alayının sorumluluk sahasının Türkiye Suriye sınırının 
doğuda fırat nehri dahil, batıda Akbez höyüğü arasında kalan 171 km uzunluğunda derinliği 5 km 
olan bir saha olduğunu, sınırın 110 km sinin Kilis, 60 km sininse Gaziantep sınırı olduğunu, sorum
luluk sahasında toplam 53 adet Karakol bulunduğunu yeni standartlaşma ile bu karakolların 37 ade
te indirileceğini, 1, Hudut taburu bölgesindeki arazilerin (martavan bölgesi) dağlık ve ormanlık ol
duğunu, derelerin kuzeyden güneye akması nedeniyle, dere yataklarının terörist geçişlerine müsait 
olduğunu, sorumluluk sahasının kalan kısmı Afrin çayı ile Fırat nehri arasında kalan bölümün ise 
genelde düz olup kaçakçılık hareketlerine uygun olduğunu, Alayın sorumlu olduğu sınır bölgesinde 
fiziki engel olarak 61 km telüstüvane, 66 km 4x2 tel engeli 40 km 11 sıralı tel engeli, 37 km iz tarla
sı 1. ve 2. hat irtibat yolları (stablize) Termal Kamera kulesi ve mevziileri, 103 adet çelik 35 adet tah
ta gözetleme kulesinin bulunduğunu, gerekli yerlere irtibat hendeği açıldığını aydınlatma var ol
makla birlikte yeterli olmadığını, projektör sayısının yeterli olmadığını, bu konuda Alaydaki zırhlı 
araçlardan da istifade edilmeye çalışıldığını mevcut karakollardan 20 adedinin kifayetsiz olup tama
men yenilenmesi gerektiğini, yeni projeler gerçekleştiğinde 80 kişilik her ihtiyaca cevap verebilen 
betonarme modern karakollar yapılacağını, sınırda asgari 20 termal kameraya ihtiyaç bulunduğunu, 

Suriye'nin 20 Ekim 1921 tarihinde Fransızlarla yapılan hudut anlaşmasını tanımadığını, kendi
sinin bir hudut anlaşmasının bulunmadığını ileri sürerek devamlı problemler yarattığını, 

Siyâsi hudutla - fiziki hudutun farklı olması ve arasında anahtarı bulunmayan mayınlı sahala
rın olması, siyasi hududa ait işaretlerin kontrolünü engellediğini, devriye yollarının fiziki engelle
rin gerisinde olması sebebiyle hudut hattının tam olarak gözetlenemediğini, kontrolün tam yapıla
madığını, yapılmaya çalışıldığında Suriye'nin niza ve ihtilaf çıkardığını, bölgede normal hudut fa
aliyetleri haricinde önemli bir olay meydana gelmediğini, mayınlı sahalar üzerinde Suriye'nin hak 
iddia ettiğini ve bu bölgelerin Suriye tarafından ihlal edildiğini, sorumluluk sahasındaki 469 hudut 
taşından 7 adedinin sağlam 25 adedinin kırık, olduğunu 437 adedinin ise yanına gidip görülemedi
ği için durumunun bilinmediğini, çoğunun Suriye vatandaşlarınca kırılıp yerlerinin değiştirildiği
nin sanıldığını, Suriye tarafından beslenen PKK nında bu bölgelerden hududu geçme teşebbüsün
de bulunduğunun, sanıldığını, iki ülke tarafından hududun yeniden belirlenmesinin zaruri olduğu
nu karakolların uygun ve elverişli hale getirilmesi için ödenek tahsis edilmesinin gerektiği, kara-
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kol inşaatlarının tamamlanmasından sonra yeterli miktarda termal kamera, radar, gece görüş cihaz
ları ve projektörlerle donatılmasının gerektiği, fiziki sınırın siyasi sınıra taşınmasının şart olduğu, 
mevcut mayınlı sahalarında temizlenerek tarıma açılmasının uygun olacağı, mevcut hudut yolları
nın ıslahı, kalanlarının yapılması ve teröristler tarafından mayınlanmasını önlemek ve olaylarda 
sürati sağlamak için asfaltlanmasına ihtiyaç olduğu, ışıklandırmanın iptidai olup, yeterli olmadığı, 
ayrıca hudut taburlarının kullandığı elektrik trafolarının, yöredeki köyler tarafından da kullanıldı
ğından voltaj düşümünün yanında çeşitli arıza ve aksaklıklar doğduğu, bu durumdan, aydınlatma 
ve kullanılan aletlerin olumsuz yönde etkilendiğini, hudut birlikleri geniş bir alana yayıldığından 
bölgede kiralık ev bulunamadığını, bu sebeple ihtiyaç duyulan yerlere lojman yapılmasının gerek
li olduğunu, karakollara mutlaka telefon tahsisinin sağlanmasını ve sınır güvenliğinde çok büyük 
yardım sağlayan termal kamera ihtiyacının mutlaka giderilmesinin gerektiği, beyan ve ifade olun
muştur. 

Konu ile ilgili bilgi ve görüşlerine başvurduğumuz 11.10.1996 tarihinde görüştüğümüz Diyarba
kır Olağanüstü Hal Valisi ve Asayiş Kolordu Komutanı ise; 

Olağanüstü Hal uygulanan illerin, komşu ülkelerle toplam 1100 km lik sınırının olduğu, Kuzey 
Irak'taki otorite boşluğu sebebiyle teröristlerin daha çok Kuzey Irak'ta barındıkları ve buradan ül
kemize sızdıkları, bütün unsurlarıyla Irak sınırında fiziki güvenlik sisteminin kurulmasının gerek
tiği, bölgedeki dere ve vadiler üzerine planlanan barajların yapımı ile yaklaşım merkezlerinin su
lar altında kalacağı ve tabii engeller oluşacağı, kritik geçiş noktalarına mayın döşenmesi, bazı yer
lerde elektrikli tel sisteminin uygulanması ve bazı yerlerde de birlik yerleştirilerek insan gücüyle 
geçişlerin önleneceği ve engebeli olan arazide havadan kontrolün de gerektiği, Olağanüstü Hal uy
gulaması olan bölgede en tehlikeli bölgelerin Hakkari, Şırnak ve Başkale sınırları olduğu beyan 
edilmiştir. 

Konu ile ilgili 11.10.1996 tarihinde bilgi ve görüşlerine başvurduğumuz Şırnak bölgesi sınırın
dan sorumlu 23.Piyade Tugayı Komutanı ise; Tugayın 82 km si Suriye, 64 km si Irak olmak üzere 
146 km sınır sorumluluğu bulunduğunu, (Şırnak ili için 27 km Suriye-50 km Irak sınırı olduğunu) 
Suriye sınırında arazi düz olduğu için Habur'a kadar fiziki güvenlik tedbirlerinin bulunduğunu, Ha-
burdan-Siyahkaya'ya kadar olan Irak sınırında ise arazinin sarp engebeli olduğu, dolayısıyle fiziki 
güvenlik sisteminin tesis edilemediğini, bu bölgede bulunan Hezin çayının terörist geçişlerine im
kan verecek durumda olduğunu, bu ve benzeri yerlerde barajlar oluşturularak tabii engeller meyda
na getirilebileceğini, sınır güvenliğinin termal kamera, askarad ve M60 tanklarının termal sistem
lerinden istifade ile ve çok yoğun bir devriye kolu ile sağlanmaya çalışıldığını, yine bölgedeki Ha
ma boğazının geçişlere çok uygun olduğunu, arazi yapısına uygun fiziki sistemler gerçekleştirilir
se fazla asker istihdamının önleneceğini, Habur'dan sonra karakol bulunmadığını ve güvenliğin bö
lüklerle yapıldığını, Cizrc-Aydoğdu arası uygun olmasına rağmen fiziki engel bulunmadığını, bu 
güzergahın fiziki engellerle donatılması gerektiğini, Aydoğdu-Siyahkaya arasında ise arazinin mü
sait olmaması sabebiyle fiziki engel yapılamaz ise de; ışıklandırma yapılması ve mümkün olan ke
simlere tel çekilmesinin gerektiği, 1. hat hudut yolunun ve diğer yolların ıslah edilmesi gerektiği hu- • 
dut yollarına teröristlerce mayın döşenmesini önlemek ve intikalde sürati sağlamak için, bilhassa 
Kapılı-Siyahkaya'ya kadar yolun asfaltlanmasının gerektiği, engebeli arazide sınır güvenliğinin er
ken uyarı sistemleri ve insansız hava araçları ile sağlanabileceği, ayrıca eldeki mevcut teknik ci
hazların kısa zamanda tamiri ve kullanılmasını sağlamak için Aselsanın Diyarbakır'a bir şubesinin 
açılmasının çok yararlı olacağını, bölgede görevli personel için lojman sıkıntısının bulunduğunu 
bunun giderilmesinin sağlanmasını beyan ve ifade etmişlerdir. 
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Komisyonumuz Van ve Hakkari'nin İran'la olan hududu ile ilgili Van sınırında Kapıköy sınır 
kapısına kadar gidip incelemelerde bulunmuş Van da İl Valisi ve sınır güvenliğinden sorumlu 
2LJandarma Sınır Tümen Komutanının bilgi ve görüşlerine başvurmuştur. 

Yetkililer Van İran sınırının 300 km olduğunu, 52 karakol bulunduğunu 1. hat yolunun düzen
li olmadığını, bununda aksaklıklara sebep olduğunu, aydınlatmanın çok kötü olduğunu mutlaka bir 
çare bulunmasının gerektiğini, Termal Kameraya ihtiyaç bulunduğunu Van ve Hakkari'nin İran la 
olan sınırının oldukça engebeli bir araziden geçmekte olduğundan bölgenin hudut güvenliği açısın
dan yeniden etüd edilmesinin gerektiği karakolların uygun yerlerde yeniden konuşlandırılmasını, 
bölgenin özelliklerine göre ne gibi tedbirler alınabilirse o tedbirlerin alınmasının mutlaka sağlan
masını, güçlü karakollara ihtiyaç bulunduğunu, teknolojiden faydalanılmasının gerektiğini, yeterli 
miktarda zırhlı araca ihtiyaç bulunduğunu, erken uyarı sistemi, teknik haberleşme ve insansız ha
va araçları ile kontrolün sağlanmasını beyan ve ifade etmişlerdir. 

Komisyonumuz Yunan ve Bulgar sınırlarıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Edirne; Ka
pıkule ve Pazarkule'ye, Karaağaç Bölgesinde, Yunan sınırına ve İpsala'ya da gitmiş, Edirne'de İl 
Valisi ve 3.mekanize Tümen Komutanının bilgi ve görüşlerine başvurmuştur. Yetkililer; 

Sorumlu oldukları bölgede 80 km si Bulgar, 216 km si Yunan olmak üzere toplam 296 km lik 
bir sınır bulunduğunu, Yunanistan'la sınırı Meriç nehrinin çizdiğini, 12 km lik bir kara sınırı oldu
ğunu, sınırlarda fiziki güvenlik sisteminin bulunmadığını, Devriye, pusu, karakol ve sabit birlikler
le sınır güvenliğinin korunmaya çalışıldığını, aydınlatmanın olmadığını, Karaağaç sınırını ise hu
dut birliği ve muharib birliklerinin koruduğunu 1. ve 2. askeri yasak bölgelerde hudutta vatandaşın 
arazisinin bulunduğunu, bununda geçişlere zemin hazırladığını, yasak bölgedeki arazilerin mutla
ka kamulaştırılmasının gerektiğini Doğu ve Ortadoğu ülke vatandaşlarının Avrupa'ya geçiş için en 
ideal yollarının Türkiye ve Yunanistan sınırı olduğunu, bu sebeple Türkiye üzerinden Yunanistan'a 
geçerek Avrupa topluluğuna ulaştıklarını, tabii bu kişiler arasında terörist ve kaçakçılarında olabil
diği, köyler huduta çok yakın olduğu için meriç nehrinden botla veya kuru geçiş yapıldığını, bu işin 
İstanbul'da bir piyasasının olduğunu, sektör oluştuğunu, simsarların çok iyi para aldıklarını, vatan
daşın hududa sıfır noktada tarlasının olması, ekip dikmesi ve Meriç de balıkçılık yapılması gibi se
beplerle geçişin önlenemediği, Yunanistan'ın kendi sınırları içinde yakaladığı Irak-Bengaldeş-Pa-
kistan-Suriye v.s. vatandaşlarını bizim sınırımızdan içeri attığını ve bununda bir çatışmaya sebep 
olabileceğini, çok sayıda yakalanan bu kişilerin iaşe ve ibatelerinin sorun yarattığını, ayrıca çeşitli 
hastalıklar taşıdıklarını, bulaşıcı olabileceğini, sınırdaki tabur ve bölükleri hem bu yönden, hem de 
istihbarat açısından tehdit ettiklerini, bunların başta ülkeye girişlerinin önlenmesi, daha sonra İstan
bul'dan Trakya'ya geçerken mani olunması ve konsoloslukları aracılığı ile ülkelerine gönderilme
sinin gerektiği, yakalandıklarında gözaltı sürelerinin uzatılması toplama merkezlerinin oluşturul
ması ve bunların iaşe, ibate bakımlarının mahalli makamlarca sağlanması ayrıca pasaport kanunu
na muhalefet cezalarının artırılması, kılavuzluk eden köylülerin mallarına el konulması ve bölge
den uzaklaştırılmasının sağlanmasının gerektiği, ayrıca İpsala bölgesinde Sultanköy sulama tesis
leri projesinin askeri makamlarla koordincli olarak yapılması ve bu projenin askeri isteklerini, sı
nır güvenliğini de gerçekleştirecek şekilde inşa edilmesi, meriç nehri üzerindeki kanalların geçişe 
elverişli şekilde yapılması, suyun taşıp sınır bölgesini kontrol edilemez hale getirmemesi için mah
muz ve set yapılması, tank ve benzeri araç geçişleri için köprüler yapılması, yol olarak kullanılan 
setlerin geniş, araç ve askerlerin hareketine elverişli yapılması gerektiğini, bu sebeple DSİ ve Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bölgedeki Askeri Birliklerle koordineli çalışmasının projelerde 
değişiklik yapmasının ve değişiklikler için gereken ödeneğin verilmesinin gerektiği beyan ve ifade 
edilmiştir. 
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Yine hudut güvenliği konusunda incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa Akçakale hududu
na giden Komisyonumuz burada incelemelerde bulunmuş olup, Şanlıurfa Valisi ve hudut güvenli
ğinden sorumlu 3.Alay Komutanının bilgi ve görüşlerine başvurulmuştur. Yetkililerce; 

Şanlıurfa'nın Suriye ile 223 km hududunun bulunduğunu hudutta 60 karakol olduğunu, yeni
den yapıldığı takdirde 34 karakola indirileceğini, 3v karakolun bittiğini 6 sının inşaatının devam et
tiğini, alayda 6 adet radar 20 adet termal kamera olduğunu 40 adet daha termal kamera,ihtiyacının 
bulunduğunu, tanklardaki kameralardan faydalanıldığmı ama bunun çok masraflı olduğu sadece 
Ceylanpınar ilçesi hududunda tekniğe uygun fiziki engel ve aydınlatma yapıldığını, hududun kalan 
kısmında fiziki engel ve aydınlatmanın yeterli olmadığını, karakollarda telefon imkânının yeterli 
olmadığını, eksikte olsa fiziki engellerin siyasi sınırda değil, mayınlı sahanın iç kısmından geçiril
diğini mayınlı sahanın genişliğinin 200-400 m arasında değiştiğini mayınların anahtarının bulun
madığını, bazı yörelerdeki mayınların terörist ve kaçakçılarca söküldüğünü bazı yerlerde de tabii 
sebeplerle mayınların etkisiz hale geldiğini buraları bilen terörist ve kaçakçıların rahatça girip çık
tıklarını, yasadışı kişiler için engel oluşturmayan mayınlı sahanın, güvenlik güçleri için engel oluş
turduğu, siyasi sınırın genelde mayınlı sahadan sonra hududa paralel geçen tren yolundan 10-15 m 
ileriden geçtiği, siyasi sınırla fiziki sınırın farklı olmasının Suriye vatandaşlarını sınırlarımızı ihla
line sebep olduğu, fiziki engellerin siyasi sınırda yapılması gerektiği, mayınların sökülerek dar bir 
alan içinde siyasi sınıra yakın yerlere döşenmesi gerektiği, aydınlatmaya gerek yoksada, fiziki en
gel ile telli telsiz haberleşme sisteminin kurulması gerektiği belirtilmiştir. 

DEĞERLENDİRME 
Refah Partisi Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 18 arkadaşı tarafından verilen önerge ile; 

"Hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 102. ve 103. maddeleri gereğince T.B.M.M. nin 26 ncı 20.3.1996 
tarihli Birleşiminde 401 karar sayılı karar ile kurulan komisyonumuz, konu ile ilgili olarak ilgili ku
ruluşlardan bilgiler istemiş, Hudut vilayetlerinde (Hatay, Kilis, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Şır-
nak, Van, Edirne) ve bazı sınır noktalarında (Akçakale, Kapıköy, Martavan, Kapıkule, Pazarkule, 
İpsala) incelemelerde bulunmuş, il valileri ve sınır birlik komutanlarının bilgilerine başvurmuş, gö
rüşlerini almış bütün bu verilerin değerlendirilmesinin sonucunda; 

1- Deniz sınırımız olan 8.272 km lik sahil şeridi boyunca karasuları, münhasır ekonomik böl
ge ve arama, kurtarma sahalarını da içeren ve anadolu topraklarının yarısına eşit olan 377,714 km 
lik sorumluluk sahasında; 2692 sayılı Kuruluş Yasası gereğince sahil ve karasularımızı korumak ve 
güvenliği sağlamakla yükümlü Sahil Güvenlik Komutanlığının, yarısı ekonomik ömrünü tamamla
mış 53 adet bot ve deniz üzerinde uçabilecek şekilde dizayn ve teçhiz edilmiş, yine biri motor öm
rünü tamamlamış,diğer ikisi de tamamlamak üzere olan 3 helikopter ve bir küçük uçakla denize 
olan sınırlarımızı korumaya çalıştığı, 

Oldukça büyük olan bu sorumluluk sahasında, yüzer ve hava unsurlarındaki adedi zafiyet ne
deniyle devamlı 12 bot ile keşif-karakol ve gözetleme faaliyetlerini icra etmesi ve buna bağlı ola
rak her bir botun ortalama 295 gün gibi çok yoğun bir tempo ile denizde bulunarak görev yapma
sına rağmen denizlerimizde % 5.5 ile %7 gibi oldukça düşük bir oranda müessir olabildiği, 

Kıyı ve karasularımızdan kanunsuz geçişlere ve mal getirilip götürülmesine mani olmak mak
sadıyla yürütülen faaliyetlere esas teşkil etmek üzere ihtiyaç duyulan istihbarat bilgilerinin İçişleri 
Bakanlığının ilgili birimlerinden Emniyet Genel Müdürlüğünden, Mahalli Emniyet makamların
dan, temin edilebilen muhbirler ve sade vatandaşlardan sağlanmakta olduğu,yeterli istihbarat elde 
edememenin sıkıntılarının çekildiği, 
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İstihbarat açısından yaşanılan sıkıntıda dikkate alınarak sorumluluk sahasında bot adedi yeter
sizliğinden kaynaklanan mevcut zaafıyeti asgari düzeye indirebilmek, varlık göstermek ve özellik
le yaz ayları süresince artan adalar ve Anadolu arasındaki yasadışı örgüt ve yabancı uyruklu kişi
lerin illegal geçişlerine mani olmak ve caydırıcılık sağlamak üzere Mayıs ile Kasım ayları arasın
da Güney Ege Bölgesinde ilave bot ve deniz-hava vasıtalarının görevlendirilmesi gerektiği, ayrıca 
Suriye'de yuvalanan yasadışı terör örgütünün illegal geçişler için deniz yolunu da kullandığı, 

Kara sınırlarına gelince; 

3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkındaki Kanun Gereğince; 

Suriye sınırının 795 km İran sınırının 138 km lik bölümünün Kara Kuvvetleri Komutanlığın
ca, İran sınırının 390 km ve Suriye sınırının 83 km lik bölümü ve 378 km olan Irak sınırının tama
mının ki toplam 851 km lik hududun sınır güvenliğinin ve korunmasının, kaçakçılığın men takip 
ve tahkiki görevlerinin halen Jandarma sınır birliklerince sağlandığı, 

Şırnak ve Van'da konuşlandırılmış iki jandarma sınır tümeni ve bunlara bağlı ö.Takdik jandar
ma sınır alayı, 13. jandarma sınır taburu ile 851 km lik hududun korunmaya çalışıldığı, bu birlikle
rin aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 piyade taburu 3 topçu bataryası ile takviye 
edildiği, 851 km lik sınır kesiminde 1993 yılından bugüne kadar sınır güvenlik sistemi kapsamında 
47.3 km yol inşaası, 195.7 km yol ıslahı olmak üzere toplam 243 km lik yol inşaa ve ıslahı, 42 km 
4x2 tel engeli 161 km üçlü çelik şerit tel üstüvane engeli 12 000 m2 fens teli engeli tesis edildiği, ay
rıca (10) kara gözetleme radarı (103) Termal Kamera, 122 zırhlı araç 326 gece görüş dürbünü 644 
gece görüş gözlüğü 100 pointer ve 69 adet sabit tip projektör temin edilerek sınır birliklerine tertip 
edildiği, 

Sınır hattı boyunca sınır fiziki güvenlik sisteminin bütün unsurları ile tesis edilmediği, bölge
deki ulaşım yollarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı İran ve Irak sınırının tamamında 
coğrafi yapının ve iklim şartlarının diğer sınır kesimlerine göre daha fazla güçlükler arzettiği, do
ğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde yürütülmekte olan iç güvenlik ve terörle mücadeleye ağırlık 
verilmesi sonucu gücün önemli bir bölümünün bu görevlere ayrılması zorunda kalındığı, 

Kuzey Irak'taki otorite, boşluğu ve diğer sınır komşusu ülkelerin sınır güvenliğine gereken 
önemi vermedikleri ve komşu ülkeler ile ülkemiz arasındaki kaçakçılığa konu ekonomik dengesiz
lik sebebiyle sınır güvenliğinin arzu edilen düzcydesağlanamadığı, 

2.Sınır Alay Komutanlığının sorumluluğundaki Hatay-Suriye sınırında; Suriye'nin Türkiye ile 
olan sınırın Fransızlarla yapılan 1921 antlaşmasına göre çizilmiş olması dolayısıyla iki ülke arasın
daki sınırı tanımadığı, sınır belirleme çalışmalarının görüşmelerine katılmadığı, sınırın tabii engel
lerden geçmemesi sebebiyle çok girintili çıkıntılı olduğu bu sebeple de çok problemli olduğu, Ha
tay ilini Suriye sınırları içinde gördüğü, Suriye sınırında siyasi sınırla fiziki sınırın aynı hattan geç
memesi sebebiyle arada problemli sahaların bulunduğu, 2. Alay Komutanlığının sorumluluğunda
ki Hatay-Şuriye sınırında 462 adet sınır taşından 251 adedinin kırık veya yerinin belli olmadığı Su
riye'nin hudut belirleme çalışmalarına katılmadığı ve Türkiye tarafından yapılan tek taraflı çalış
malara da tepki gösterdiği, tek taraflı olarak Türkiye'nin Antep Urfa bölgesinde sınır belirleme ça
lışmalarını sürdürdüğü, siyasi sınırda sınır fiziki güvenlik sistemi çalışması yapmak için mülki ma
kamların yapacakları karşılıklı görüşmelerde iki taraflı heyetin kurularak beraber çalışma yapılma
sı gerektiği, geçmiş dönemlerde fiziki sınırın siyasi sınırdan geçirilmemiş olması dolayısıyla hudu
dun bazı kesimlerinde fiziki sınır ile siyasi sınır arasında yer yer 1 km ye varan boşluklar bırakıldı
ğı, hudut birliklerince oluşturulan l.hat emniyet kuşağı fiziki sınırın gerisinde tesis edildiğinden, si
yasi sınırın etkin bir biçimde kontrol edilemediği bunu fırsat bilen Sıiriye'nindc sınır taşlarını tah-
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rip ettiği, ortadan kaldırdığı yerini değiştirdiği Suriye köylülerinin Türk topraklarına doğru zirai 
alanlarını genişlettikleri, teröristlerin topraklarımıza Hatay bölgesinde Kürt-Amanos dağları Lece-
lik bölgesinden sızdıkları, 296 km olan Hatay-Suriye sınırında fiziki engel olarak sadece; 50 km tel 
üstüvane 54 km 4x2 tel engeli 133 km, 14x2 tel engeli 34 km anahtarı olmayan mayın tarlasının 
mevcut olduğu, arazi yapısı sebebiyle hududun 50 km sinde fiziki engelin iyi şekilde, diğer kısım
larında ise arazi olduğu, karakolların personel mevcudunun arttırıldığı karakollardan çıkartılan nö
betçilere ilave hudut hattına muharebe güçlü keşif kollan çıkarıldığı, ayrıca hudut hattının özel ye
tiştirilmiş kuvvetlerle, tank ve zırhlı personelle takviye edildiği, hudut hattının arkasında 2. ve 3. 
kuşak emniyet hattının oluşturulduğu, Hatay bölgesinde birlik imkânları ile tel üstüvane çekiminin 
devam ettiği, yayladağ bölgesinde 40 km yol yapıldığı, samandağda üç özellikli tim kullanıldığı, 
sorumluluk bölgesinin büyük kesiminde hudut hattına giden yolların kısıtlı olduğu, yeni yollar açı
larak alternatif yaklaşma istikametlerinin çoğaltılması gerektiği l.hat devriye yollarının ıslah ve as
faltlanması gerektiği; yayladağ bölgesinde hudut hattındaki ormanlık kesimin temizlenerek gözet
leme ve ateş sahalarının genişletilmesinin gerektiği hudutta mevcut 67 karakolun 50 karakola indi
rilerek bir kısmının .yeniden inşa edilmesi, bir kısmının ise kapasitesinin artırılması gerektiği, mev
cut termal kamera ve askarad radarlara ilave .hudutta 52 termal kamera ve 38 askarad radara ihti
yaç bulunduğu, 25 karakolda telefon olup diğerlerinde olmadığı bütün hudut karakollarına telefon 
tahsisinin zaruri olduğu, hudutta fiziki engel sisteminin tamamen siyasi sınırdan geçirilerek 38 m 
genişliğinde tel engeller, aydınlatma, direklerimiz tarlası irtibat hendekleri ve çelik kuleleri ihtiva 
edecek şekilde inşa edilmesinin gerektiği, ayrıca hat yollarının yapılarak bölgenin termal kamera, 
gece görüş cihazları, etkin haber alma cihazları ile donatılmasının, kritik geçiş bölgelerine de haki
ki mayın döşenmesinin gerektiği, terörist ve kaçakçıların siyasi deniz sınırındanda ülkeye giriş yap
tıkları, deniz sınırının başladığı iskele bölgesinde bir kıyı jandarma gözetleme karakoluna ihtiyaç 
bulunduğu, Kale burnuna kadar olan bölgedeki mevcut gözetleme karakollarına ilave olarak tüm 
bölgeyi kapsayacak şekilde sabit kıyı gözetleme karakollarının kurulması gerektiği bu karakolların 
Akdeniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığının botları ile koordineli olarak görev yapmasının uy
gun olacağı, Hatay sınırında 5-20 km derinlikte Suriye topraklarında PKK'nın 20 ayrı kampının ol
duğu, bu kamplarda 1400-1600 civarında militanın barındığı öğrenilmişse de, Suriye'nin teröre des
tek verdiğini bir türlü kabul etmediği, 

1. Hudut Alay Komutanlığının sorumluluk bölgesi olan Gaziantep-Kilis'le Suriye arasındaki 
60 km si Gaziantep-Suriye, 110 km si Kilis-Suriye olan toplam 171 km lik uzunluğunda 5 km derin
liğindeki sınır hattında da Hatay sınırı ile benzeri durumların sözkonusu olduğu, 

Suriye'nin 20 Ekim 1921 tarihinde Fransızlarla yapılan anlaşmayı tanımaması sebebiyle ken
disinin bir hudut antlaşmasının bulunmadığını ileri sürerek devamlı problemler yarattığı, Doğu'da 
Fırat nehri dahil, Batı'da Akbez höyüğü arasında kalan 171 km lik hudut hattında 53 adet karakol 
bulunduğu yeni standart karakol projesiyle bu sayının 37 adede ineceği, sınırın 1.hudut taburunca 
korunan Martavan bölgesinin dağlık ve ormanlık olması, derelerin kuzeyden güneye akması sebe
biyle dere yataklarının terörist geçişlerine uygun olduğu, Afrin çayı ile Fırat nehri arasında kalan 
saha ise düz olup kaçakçılık hareketlerine müsait olduğu, 1.Hudut Alayının sorumluluğundaki 171 
km lik bu sınır hattında fiziki engel olarak 61 km tel üstüvane, 66 km 4x2 tel engeli, 40 km 11 sıra
lı tel engeli, 37 km iz tarlası 1. ve 2. hudut hattı irtibat yolları (stablize) termal kamera kulesi ve 
mevziileri, 103 adet çelik, 35 adet tahta gözetleme kulesinin bulunduğu ve gerekli yerlere irtibat 
hendeği açılmış olduğu, aydınlatma var olmakla birlikte yeterli olmadığı, bu konuda alaydaki zırh
lı araçlardan da istifadeye çalışıldığı, mevcut karakollardan 20 adedinin kifayetsiz olup tamamen 
yenilenmesi gerektiği yeni projeler gerçekleştiğinde 80 kişilik her ihtiyaca cevap verebilen beto-
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narme modern karakollar yapılacağı, bu sınırda asgari mevcutlara ilave olarak 20 termal kameraya 
daha ihtiyaç olduğu, siyasi hudutla-fiziki hududun farklı olması ve arasında anahtarı belli olmayan 
mayınlı sahaların olmasının siyasi hududa ait işaretlerin kontrolünü engellediği, devriye yollarının 
fiziki engellerin gerisinde olması sebebiyle hudut hattının tam olarak gözetlenemediği, kontrolün 
tam yapılamadığı, yapılmaya çalışıldığında Suriye'nin protestosu ile karşılaşıldığı bölgede normal 
hudut faaliyetleri haricinde önemli bir olayın olmadığı, mayınlı sahalar üzerinde Suriye'nin hak id
dia ettiği ve bu bölgelerin Suriye tarafından ihlal edildiği, sorumluluk sahasındaki 469 hudut taşın
dan 7 adedinin sağlam 25 adedinin kırık olduğu, 437 adedinin ise yanına gidip görülemediği için 
durumunun bilinmediği çoğunun Suriye vatandaşlarınca kırılıp yerlerinin değiştirildiği, Suriye ta
rafından beslenen PKK militanlarının bu bölgelerden hududu geçmeye teşebbüs ettiklerinin sanıl
dığı, iki ülke arasındaki hududun yeniden belirlenmesinin zaruri olduğu, karakolların uygun ve el
verişli hale getirilmesi yenilenmesi için ödenek tahsisi gerektiği, karakol inşaatlarının tamamlan
masından sonrada; yeterli miktarda termal kamera, radar, gece görüş cihazları ve projektörlerle do
natımının gerektiği, fiziki sınırın siyasi sınıra taşınmasının şart olduğu mevcut mayınlı sahalarında 
temizlenerek tarıma açılmasının uygun olacağı, mevcut hudut yollarının ıslahı kalanlarının yapıl
ması ve teröristler tarafından mayınlanmasını önlemek ve olaylarda süratli intikali sağlamak için 
asfaltlanmasının gerektiği, ışıklandırmanın çok iptidai olduğu, yeterli olmadığı, ayrıca hudut tabur
larınca istifade edilen elektrik trafolarından yöredeki köylerde yararlandığından voltaj düşümünün 
yanında çeşitli arıza ve aksaklıklar doğduğu, sınırdaki aydınlatma ve elektronik cihazların menfi 
yönde etkilendiği, hudut birliklerinin geniş bir alana yayılması sebebiyle lojman-konut ihtiyacının 
olduğu, karakollarda telefon ihtiyacının bulunduğu, 

3. Alay Komutanlığınca güvenliği sağlanan 223 km lik Şanlıurfa-Suriye sınırında sadece Cey-
lanpınar ilçesindeki 1.taburun sorumluluk sahası olan 72 km de fiziki engel olduğu ve aydınlatma 
donanımının sağlanması sebebiyle illegal giriş ve çıkışlara karşı daha emniyetli olduğu, fiziki sını
rın siyasi sınırdan geçirilmemiş olmasının sorunlar yarattığı ve Suriye vatandaşlarının sınırımızı ih
lal etmelerine sebep olduğu, siyasi sınırla fiziki sınır arasında 200-400 metre genişliğindeki mayın
lı alanda, mayınların çok eskiden döşenmiş olması, anahtarının bulunmaması, bazılarının terörist 
ve kaçakçılarca sökülmesi ve yollar açılması, bazı yerlerdede tabii sebeplerle etkisiz hale gelmiş 
olmaları sebebiyle caydırıcılık etkisini kaybettiği, sadece güvenlik güçleri için engel teşkil ettiği bu 
sebeple bunların sökülüp siyasi sınırda dar bir şerit içine döşenmesinin daha yararlı olacağı, temiz
lenen sahanında tarıma açılarak kaçakçılığı önleyeceği sadece Şanlıurfa sınırlarında bu alanın 
140.000 dönüm olduğu, hudutta 40 adet daha termal kamera ihtiyacının bulunduğu, 

Şırnak-Suriye sınırından sorumlu 23.Piyade Tugayının sorumluluk bölgesinde ise; 
88 km si Suriye, 64 km si Irak olmak üzere 146 km lik sınır hattında Suriye sınırının düz bir 

arazide olduğu, Habur'a kadar fiziki güvenlik tedbirinin bulunduğu, Habur'dan - Siyahkaya'ya ka
dar olan Irak sınırında ise arazinin sarp ve engebeli olması dolayısıyle fiziki güvenlik sisteminin 
bulunmadığı, bölgede bulunan Hezin çayının terörist geçişlerine imkân verecek bir konumda oldu
ğu bu ve benzeri yerlerde barajlar oluşturularak tabii engeller oluşturulabileceği ve yaklaşım yer
lerinin sular altında kalarak geçişlerin önleneceği sınır güvenliğinin termal kamera, askarad ve m 
60 tanklarının termal sistemlerinden istifade ile ve çok yoğun bir devriye kolu ile sağlanmaya ça
lışıldığı, yine bölgedeki hama boğazının geçişlere çok uygun olduğu, arazi yapısına uygun fiziki 
sistemler gerçekleştirildiği takdirde fazla asker istihdamının önleneceği, Habur'dan sonra karakol 
bulunmadığı ve güvenliğin bölüklerle yapıldığı, Cizre-Aydoğdu arası arazi olarak uygun olmasına 
rağmen fiziki engel bulunmadığı, fiziki engellerle donatılması gerektiği, Aydoğdu-Siyahkaya ara
sında ise arazi yapısı sebebiyle fiziki engel yapılamaz ise de ışıklandırmanın yapılması, mümkün 
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olan kesimlerde tel çekilmesi gerektiği, l.hat hudut yolu ve diğer yolların ıslahına ihtiyaç olduğu, 
hudut yollarının teröristlerin mayın döşemesini önlemek için asfaltlanması bilhassa Kapılı-Siyah-
kaya'ya kadar bunun zaruri olduğu, engebeli arazide sınır güvenliğinin erken uyarı sistemleri ve 
insansız hava araçları ile sağlanabileceği, eldeki mevcut teknik cihazların kısa zamanda tamir ve 
bakımı sağlanarak görev mahalline intikali için Aselsan'ın Diyarbakır'da bir şubesinin açılmasının 
yararlı olacağı huduttaki görevlilerin lojman sıkıntısı içinde bulundukları ve bunun giderilmesinin 
gerektiği, 

Hudut güvenliği Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde konuşlanan Taktik Sınır Alay 
Komutanlıklarınca sağlanan İran'la 113 km Irak'la 230 km sınırı bulunan Hakkâri ilinde de, sınır
larda fiziki engel olmadığı hudutların gündüz gözetleme, gece dinleme ve pusu timleri ile korun
duğu, mayınlı olduğu sanılan sahalarda da yangın ve yağmur gibi nedenlerle mayınların patlamış 
veya yer değiştirmiş olması sebebiyle mayınların engellik vasfının kalmadığı, hudut hattı boyunca 
fiziki emniyet sisteminin tesis edilmesi gerektiği, Hudut Fiziki Emniyet Sistemi içerisinde inşaa 
edilecek yeni tip karakolların gündüz ve gece gözetleme dürbün ve gözlükleri, termal kameralar, 
radarlar, sensör ve benzeri uyarı sistemleri ile donatılması, ateş destek vasıtaları, karakollar arası 
devriye görevi icra edecek zırhlı muharebe araçları, telli telsiz ve uydu haberleşme sistemi ile tak
viyesi, insansız hava araçları ile desteklenmesi, ayrıca hudut hattına yakın fakat karakollara uzak 
olan köylerin boşaltılması* Çukurca-Uzundere-Pirinçeken Dilekli - Dibecik, Dağlıca ve Şemdinli 
Derecik yollarının asfaltlanması, Zab suyu, Rubar-ı şin ve Şemdinli çayı üzerine kurulacak baraj
larla yaklaşma istikametlerinin sular altında bırakılarak tabii engel oluşturulması gerektiği, 

Ülkemiz ile İran'ın müşterek hududunun güvenliğinin sağlanması için 15 Eylül 1992 tarihinde 
Tahran'da imzalanmış olan mutabakat zaptının 3 üncü maddesi gereğince başta Van ve Ağrı 
Valileri olmak üzere sınır il valileri ile İran yetkilileri arasında üç ayda bir toplantı yapıldığı, bu 
toplantılarda 3 ülke vatandaşlarının sınırdan kanunsuz geçişlerine mani olunması ve PKK örgüt 
mensuplarının ülkemize sızmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması karar altına alındığı 
halde, her iki geçişin de artarak devam ettiği, İran topraklarında PKK kamplarının bulunduğu,(Ağrı 
ve Van Valilerince verilen ve ekte sunulan raporlarda kamp yerleri belirtilmiştir) ülkemize giriş 
için sınır bölgesinde bekleyen teröristlerin, yerleri ve sayısı da belirtilerek bildirildiği, bu terörist
lerin İran tarafından güvenlik güçlerimize ateş ettiği, ülkemize sızarak hudut yoluna mayın 
döşedikleri yazılı ve sözlü olarak bildirildiği halde, buna karşılık verilen cevapta ülkelerinde 
terörist bulunmadığını, barınmasına müsaade etmeyeceklerini ve bildirilmesi halinde aynı zaman
da operasyon yapacaklarını beyan etmişlerse de gerekli tedbirlerin yeterince alınmadığı, İran 
sınırında terörist girişlerinin devam ettiği, 

Gürcistan Cumhuriyeti ile 109 km lik hududa sahip Artvin ili sınırlarında da hiçbir fiziki en- , 
gelin bulunmadığı, l.hudut hattı yolunun bile olmadığı, termal kamera ihtiyacının bulunduğu, 

Gürcistan ve Ermenistan'a toplam 170 km sınırı bulunan Ardahan ili hududunda da Ermenis
tan sınırında mevcut olan 9,5 km lik mayınlı sahanın dışında hiçbir fiziki engelin bulunmadığı, hu
dut güvenliğinin gözetleme, keşif devriye, pusu ve kol harekatı ile sağlandığı, termal kamera ve di
ğer teknik aletlere zırhlı araçlara ihtiyaç bulunduğu, 

3. Mekanize Tümen.Komutanlığınca koruması yapılan 80 km si Bulgar 216 km si Yunan sını
rı olmak üzere toplam 216 km lik sınırda fiziki engel bulunmadığı, Yunanistan'la sının Meriç neh
rinin çizdiği 12 km lik bir kara sınırının bulunduğu, devriye, karakol, pusu ve sabit birliklerle sını
rın korunmaya çalışıldığı, aydınlatmanın olmadığı, Karaağaç sınırında ise hudut birliği ve muharip 
birliklerin bulunduğu ve sınırı koruduğu, 1. ve 2.askeri yasak bölgelerde vatandaşın arazisinin bu
lunduğu ve bununda yasa dışı geçişlere zemin hazırladığı, Türkiye'ye çeşitli yollardan giren Bcn-
galdeş, Pakistan, Irak, Suriye, İran gibi devletlerin vatandaşlarının Avrupa Topluluğu ülkelerine 
geçebilmelerinde en ideal sınırın bu sınır olduğu ve bu geçirme eylemlerinin İstanbul'da bir sektör 
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oluşturduğu bu konuda uzman ve simsarların ortaya çıktığını, bu kişilerin arasında terörist ve ka
çakçıların da bulunabileceği, geçiş işlemini sağlayan kılavuz ve sınırda arazisi bulunanların bu iş
ten büyük paralar kazandıkları, geçişlerin kuru veya botla Meriç nehrinden sağlandığı, Meriç neh
rinde balıkçılık yapılmasının da bu işe yardımcı olduğu, Yunanistan'daki PKK kamplarına giden 
teröristlerin de bu yoldan faydalandıkları, gerek Türkiye, gerekse Yunanistan'ın sınıra yakın köy
lerinin olmasının bu işi kolaylaştırdığı, bazen Yunanistan'ın kendi sınırları içinde yakaladığı Ben-
galdeş, Pakistan, Irak, İran v.s. ülke vatandaşlarını getirip sınırdan Türkiye'ye attığı, bunun da her 
zaman bir çatışma ortamına zemin hazırladığı, sayıları zaman zaman binlere ulaşan bu kişilerin ya
kalandıktan sonra barınma ve iaşelerinin büyük sorun yarattığı gibi taşıdıkları hastalıklar ve istih
barat açısından da tabur ve bölüklerimizi tehdit ettikleri, bunların sınıra gelmeden İstanbul ve di
ğer illerde, yollarda engellenmesi, yakalanması ve konsoloslukları vasıtasıyla ülkelerine gönderil
mesinin sağlanması, bu ülke vatandaşlarının vize ve çeşitli engellerle ülkemize girişlerinin baştan 
önlenmesi, yakalananların gözaltı sürelerinin uzatılması yönünde kanun değişikliğinin yapılması, 
Pasaport Kanununa muhalefet cezalarının artırılması, yakalananların barınacakları toplama mer
kezlerinin oluşturulması ve bu görevin mahalli makamlarca yapılmasının sağlanması, ödenek tah
sis edilmesi, ayrıca kılavuzluk yapan köylülerin mallarına el konulması ve bölgeden uzaklaştırıl
masının sağlanması, 1. ve 2. askeri yasak bölgelerdeki arazilerin mutlaka kamulaştırılması, 

- Meriç Nehri, zaman zaman taşarak hudut güvenliğini menfi yönde etkilediğinden, bölgede ya
pılacak İpsala Sultanköy sulama projesi tesislerinin askeri makamlarla koordineli olarak yapılması 
ve bu projenin askeri ihtiyaçlara ve sınır güvenliğini de sağlayacak yönde yapılması, taşmayı önle
mek ve hudut bölgesinin kontrolünü engellememesi için mahmuz ve setlerin yapılması, hudut yo
lu olarak kullanılan setlerin geniş, sağlam ve askeri araçların geçişlerine uygun yapılması, tank ve 
benzeri araçların geçişleri için sağlam köprüler yapılması, D.S.İ. ve Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüklerinin bölgedeki askeri birliklerle koordineli olarak ve projede gerekli değişiklikleri yaparak bu 
tesisleri kurması ve gerekli ödeneğin tahsisinin sağlanmasının zaruri olduğu anlaşılmıştır. 

Mardin İlinin Suriye ile sınırının 173 km olduğu ve hudut güvenliğinin 3 tabur tarafından ko
runduğu, sınırın sıfır noktasından başlamak suretiyle fiziki güvenlik sisteminin kurulduğu, ancak 
voltajların düşmesi halinde aydınlatma sisteminde arızalar olduğu, 1 inci ve 2 nci hat yollarının ıs
lahının gerektiği, sınır güvenlik sisteminin kurulmasından sonra sınır ihlallerinin azaldığı anlaşıl
mıştır. 

SONUÇ: 
Hudut güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak maksadı ile Ana

yasanın 98. ve Meclis İçtüzüğünün 102 ve 103. maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 20.3.1996 gün ve 26. Birleşiminde 401 sayılı kararı ile kurulan komisyonumuz konu ile ilgili as
keri ve sivil kuruluşlardan yazılı bilgi istemiş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şır-
nak ve Edirne illeri ile bu illerin Martavan, Akçakale, Habur, Kapıköy, Kapıkule, Pazarkale ve İp
sala kapılarında ve sınır bölgelerinde inceleme yapmış, yetkili ve görevlilerden bilgi almış, öneri
leri dinlemiş, başta Olağanüstü Hal Valisi ve Asayiş Kolordu Komutanı olmak üzere İl Valileri ve 
askeri komutanlarla görüşmüştür. Hava muhalefeti nedeni ile gidilemeyen diğer sınır illeri valile
rinden de konu ile ilgili yazılı bilgi almıştır. 

Komisyonumuz bu gezi ve incelemelerinde hudut güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik 
güçlerimizin, erinden en yüksek rütbelisine kadar büyük bir vatan sevgisi, görev, aşkı ve yüksek 
moralle, gece-gündüz demeden hudut güvenliğini başarılı şekilde sağlamaya çalıştıklarını memnu
niyetle görmüş, ancak bugün hudut güvenliğinin genelde insan gücü ile sağlanmaya çalışıldığını, 
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yalnız bazı eksiklikler nedeni ile de arzu edilen seviyede sağlanamadığını tesbit etmiş, bütün bu ve
rilerin değerlendirilmesi sonucunda bu konuda aşağıda sıralanan ilave tedbirlerin alınması gerekti
ği kanaat ve sonucuna varmıştır : 

1. Kuzey Irak'daki otorite boşluğu nedeni ile başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü bu 
bölgeye yerleşmiş ve eğitim kampları kurmuştur. Aynı nedenle bu bölge silah deposu ve pazarı ha
line gelmiştir. 

Bu bölgede yuvalanan teröristler zaman zaman sınırımızı geçerek ülkemizde kanlı eylemler 
gerçekleştirmekte ve aynı yolla bölgeye dönmektedirler. Aynı şekilde Suriye, Kıbrıs Rum kesimi, 
Yunanistan ve Ermenistan'da da terör kamplarının bulunduğu ve bu ülkelerin ülkemize yönelik te
rörist faaliyetlere destek verdiği bilinmektedir. 

Dış destekli terörün söndürülmesi, dolayısı ile hudut güvenliği ihlallerinin önlenmesi için et
kin dış politika şarttır. Bu nedenle başta komşu ülkelerle diplomatik görüşmeler yapılarak, ülkemi
ze yönelik terör örgütlerini barındırmama ve yardım etmeme konusunda ikaz ve ikna edilmeli, bu
nun sağlanması için bütün imkânlar kullanılarak söz konusu ülkelere karşı siyasi, ekonomik, sos
yal ve kültürel bütün tedbirler alınmalıdır. îlgili devletlerle görüşerek Kuzey Irak'daki otorite boş
luğuna da çare bulunmalıdır. 

2. Hudut güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir tedbir olan fiziki güvenlik sistemi bu
gün yalnız Mardin ili hududunun tamamı ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 72 km.'lik kısım
da kurulmuştur. Geçmişte sınırdan kanunsuz geçişlerin çok olduğu bu bölgede hudut ihlalleri ta
mamen durmuştur. 

Belirlenen bu yer dışında Hatay hududunda 51 km, Kilis-Gaziantep hududunda 61 km.'de tel 
üstüvane çekilmiştir. Özellikle İran, Irak ve diğer komşu ülkelerde müşterek sınırımızda hiçbir fi
ziki emniyet tedbiri bulunmamaktadır. 

Hudut güvenliğinde önemli bir tedbir olan fiziki güvenlik sistemi sırası ile şunlardan oluşmak
tadır. 

a) Hudut hattında 4x2 dikenli tel 

b) Üçlü tel üstüvane denilen yuvarlak kesici tel 

c) 4x2 dikenli tel 

d) İz tarlası 

e) Aydınlatma sistemi 

f) Nöbetçi kulübeleri 

g) Hududa paralel asfaltlı hudut hat yolu 

h) Bu asfalt yola dikey yollar 

i) Hudut karakolları 
Bu sistem pahalı bir sistemdir. Bütün kara hududumuzu bu sistemle donatmak büyük mali fe

dakarlık gerektirmektedir. Ancak ülkemiz yıllardan beri terörden çok çekmiş, maddi, manevi kay
ba maruz kalmış, terörle mücadele için de harcamalar yapmıştır. 

Terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri hudut güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu ne
denle arazi yapısı, örgüt kamplarına yakınlığı ve değer özellikleri nedeni ile öncelikle Hatay, Şır-
nak ve Hakkari ili. hudutlarında fiziki güvenlik sistemi acilen kurulmalıdır. 
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3. Hudut güvenliğini sağlamak maksadı ile yapılan karakollar hem sayı itibarı ile yetersiz 
hem de yapım itibarı ile personelin ihtiyacına cevap verecek şekilde değildir. Sayı itibarı ile yeter
sizlik inceleme kısmında anlatılmıştır. Ayrıca terörist saldırılara karşı dayanıklı değildir. Diğer ta
raftan İran sınırındaki karakollar, kaçakçılığı önlemeye yönelik yapıldığı için yapım yerleri olarak 
yol kenarları ve dereler seçilmiştir. Bu durum terörle ilgili mücadelede olumsuz etki yapmaktadır. 

Bütün bu sakıncaları ortadan kaldırmak ve her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde yeni kara
kol projesi hazırlanmış ve bazı yerlerde inşaatına başlanmıştır. 

Örneğin Kilis hududunda bulunan 53 karakolun 37 olarak yeniden yapılması planlanmış, bu 
sene 7 karakol tamamlanacak, 5 adedi de 1997 yılında yapılacaktır. Urfa'da 34 karakolun 6 adedi
nin yapımı devam etmektedir. 

Yeni karakollar hem personelin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde, hem de rıer türlü sal
dırıya karşı dayanıklı olarak yapılmaktadır. Bu nedenle karakolların yapımı için yeterli kaynak sağ
lanmalıdır. 

Diğer taraftan bu yeni tip karakollar gündüz gözetleme dürbünleri, gece görüş gözlükleri, ter
mal kameralar, radarlarla ve sensörler ile donatılmalıdır. Diğer taraftan ateş destek vasıtaları, zırh
lı muharebe araçları, telli-telsiz haberleşme cihazları sağlanmalıdır. 

Hudut güvenliğinin sağlanmasında termal kameralarının özel önemi vardır. Komisyonumuz, 
II. Hudut Alay Komutanlığı görevlilerinin, gece karanlığında bir terörist grubun huduttan geçiş te
şebbüsünü termal kamera ile yaptığı tesbiti, ekranda izleme imkânı bulmuştur. Alman bilgilere ve 
yapılan tesbitlere göre bir kamera gece karanlığında ve düz alanda 16 km çapında bir alanı kontrol 
altında tutmaktadır. 

Daha önceki bölümlerde ifade edildiği gibi bütün hudut birliklerinde termal kamera eksiği var
dır. Örneğin II. Hudut Alayının 52 adet termal kameraya, I. Hudut Alayının da 40 adet termal ka
meraya ihtiyacı vardır. 

Bu nedenle hudut güvenliğinin tam olarak sağlanması için hudut birliklerimizin ihtiyacı olan 
kameralar temin edilmelidir. 

4. Kilis'den başlayıp Cizre'ye kadar olan Suriye sınırında yer yer 200-400 metre genişliğin
de ve 600 km uzunluğunda yüzbinlerce dönüm arazi mayın döşendiği için yıllardan beri ekime ka
palıdır. 

Mayın döşeme anahtarı bulunmadığı için nerelere döşendiği tam olarak bilinmemektedir. Ay
rıca bir kısmı yangın-sel gibi tabii afetlerle etkisiz hale gelmiştir. Diğer taraftan bazı yerlerdeki ma
yınlar kaçakçılar ve teröristler tarafından sökülerek etkisiz hale getirilerek buralardan geçiş yolu 
açılmıştır. Buralardan rahatça girip çıkılmakta, sonuçta mayınlı saha bunlar için bir engel oluştur
mamaktadır. Görevlilerin de ifade ettiği gibi, mayınlı saha güvenlik güçleri için mani oluşturmak
tadır. Güvenlik güçlerimiz Suriye tarafından geçen teröristleri ve kaçakçıları takip edememekte, 
ayrıca karşı taraftan silahlı tacizde bulunanlara karşı birşey yapamamaktadır. 

Diğer taraftan yüzbinlerce dönüm arazi yıllardan beri atıl vaziyette durmaktadır. Yalnz Urfa 
ili sınırları içinde ekim dışı kalan arazi miktarı 140 000 dönümdür. 

Bunun için güvenlik açısından hiç faydası olmayan, tam aksine mani oluşturan bu saha mayın
lardan temizlenerek ekime açılmalı, buradan sağlanacak kaynaklar fiziki güvenlik sisteminin yapı
mında kullanılmalıdır. 
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5. Hudutlarımızda dikenli tel olarak yapılan tedbirler genel olarak siyasi sınırdan daha iç kı
sımlarda yapılmıştır. Genellikle de mayınlı sahanın iç kısmında bu tedbirler alınmıştır. 

Karkamış'tan Nusaybin'e kadar tren hattı da mayınlı sahadan sonra geçmektedir. Aynı zaman
da bu bölgelerde siyasi sınırımız ile tren hattı arasında 10-15 metre boşluk bulunmaktadır. 

Bu iki durum bazı nedenlerle sakıncalı sonuçlar doğurmuştur. Herşeyden önce siyasi sınırımız 
kontrol edilememekte, ikincisi sınırda bulunan sınır taşlarının kontrolü ve bakımı yapılamadığı için 
Suriye'liler tarafından tahrip edilmektedir. Üçüncü olarak yine Suriye'liler tarafından arazilerimi
ze girilmiş ve bir kısım arazimiz kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu nedenlerle fiziki emniyet tedbirleri siyasi sınırdan geçirilmelidir. Ayrıca tren yolunun geç
tiği yerlerde, fiziki güvenlik tedbiri bu yolla siyasi sınır arasında kalan kısma yapılmalıdır. 

6. Bilindiği gibi Kuzey Irak'daki otorite boşluğu nedeni ile başta PKK olmak üzere terör örr 

gütleri bu bölgeye yerleşmiş ve buradan ülkemize sızmaktadırlar. 

Buradan sızmalarda sınır arazi yapısı da etkili olmaktadır. Bu nedenle Irak hududunda alına
cak güvenlik tedbirleri öriem arzetmektedir. 

Irak hududunun uzunluğu 366 km.'dir. Bunun Şırnak ili hududunda 80 km.'lik kısmında Ha-
bur-Hazel çayı tabii sınır oluşturmaktadır. Bu çayın yazın suyunun azalması nedeni ile tabii engel 
olma özelliği azalsa da, arazi yapısı itibarı ile burada fiziki güvenlik sistemi kurmak kolaydır. 

Geriye 286 km.'lik bir kısım kalmaktadır. Hudutta bazı yerlere mayın döşenmişse de, bu ma
yınlar yangın ve sel, gibi nedenlerle etkisiz hale gelmiştir. Bugün bu bölgede hudut güvenliği gün
düzleri gözetleme, geceleri ise dinleme ve pusu timleri vasıtası ile sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Hudut güvenliği bakımından önem arzeden bu bölgede alınacak tedbirleri belirlemek için hu
dudun arazi yapısı incelenerek, müsait, olan yerlerde fiziki güvenlik sistemi kurulması, müsait ol
mayan yerlerde ise birlikler yerleştirilerek insan unsuru ile hudut güvenliği sağlanmalı ve mayın
lanmalıdır. Bununla birlikte terör nedeni ile iç bölgelere kaydırılan personel noksanlığı giderilme
lidir. 

Ayrıca Hakkari il sınırı içinde doğarak sınırı aşan Zapsuyu, Rubaisin ve Şemdinli çayı debi
si itibarı ile baraj yapılmaya müsaittir. Bu sular üzerinde baraj yapıldığı takdirde birçok yaklaşma 
istikameti sular altında kalacak, tabii sınır oluşacak ve kontrol edilecek kısım azalacaktır. Bu ba-, 
rajlar programa alınarak yapılmalıdır. 

7. Kuzey Irak'da barınan teröristlerden bir kısmı buradan îran'a geçerek İran üzerinden ülke
mize sızmaya çalışmakta, bu nedenle de zaman zaman silahlı çatışmalar olmaktadır. 

İran sınırında ihlalleri önlemek için hiçbir fiziki engel bulunmamaktadır. Dikenli tel bile çe
kilmemiştir. Hudut boyu yapılan karakollar ile devriye, gözetleme ve pusu ile güvenlik sağlanma
ya çalışılmaktadır. 300 km.'lik Van-İran hududunda 52 karakol bulunmaktadır. Diğer il hudutları
mız da aynı durumdadır. 

Sınırdan terörist ve kaçakçı girişini önlemek için zaman zaman İran yetkilileri ile görüşmeler 
yapılmış ve teröristlere karşı eş zamanlı operasyon yapılması için anlaşmaya varılmıştır. Buna rağ
men gereğinin yapılmadığı hatta zorluk çıkarıldığı ifade edilmiştir. Örneğin hududa yakın bir pusu 
çukurunun açılmasına bile tepki gösterildiği olmuştur. 

Alınan tedbirlere rağmen huduttan terörist girişlerinin ve çatışmaların olduğu ifade edilmiştir. 
Örneğin son senelerde bu komşu ülkeden sızan teröristlerce hudut yollarına yerleştirilen mayınla
rın patlaması sonucu 10 görevlimiz şehit olmuş ve 27 görevli yaralanmıştır. 
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Hudut güvenliğinin arzu edilen seviyede sağlanması için, geçmişte kaçakçılığı önlemek mak
sadı ile derelere yapılan karakollar, yeni şekli ile hakim tepelere yapılmalı, sınıra dikenli tel çekil
meli ve aydınlatmalı, mayınlamaya karşı olarak birinci hat yolu asfaltlanmalıdır. Ayrıca Devletle
rarası görüşmelerde teröre karşı müşterek hareket etmek ve operasyon yapmak üzere İran'la anlaş
ma yapılmalıdır. 

8. Hudut ihlallerinin ve törer örgütlerinin istismar edeceği ortamı bulmalarının çok önemli ne
denlerinden biri de ekonomik imkânların kısıtlı olmasıdır. Kaçakçılık da bu nedenle yapılmaktadır. 

Bunun için bölge halkının geçim seviyesini yükseltecek, iş imkânı hazırlayacak ekonomik ve 
sosyal tedbirler alınmalıdır. Bu konuda çok önemli bir kaynak da sınır ticaretidir. Sınır ticaretinde 
özellikle İran makamları çok isteklidir. Bizden çok mal alıp ve karşılığında mal vermek istemekte
dirler. Örneğin son üç yılda Van'ın Kapıköy kapısından 34 milyon dolarlık mal satılmıştır. Karşı
lığında 35 milyon dolarlık mal alınmıştır. Buna rağmen Dış Ticaret Müsteşarlığı bu konuda süreli 
izin vermiş ve İran'ın bize satabileceği bazı malları alım kapsamına dahil etmemiştir. 

Sınır ticaretinin gelişmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

9. Sınır güvenliğinin sağlanmasında çok önemli görev ifa eden başta termal kamera, radar, ge
ce dürbünü ve telsiz gibi cihazlar arıza yaptığı zaman Ankara'da Aselsan'da tamir edilmekte ve bu 
da uzun zaman almaktadır.. 

Zaten kısıtlı olan bu cihazların tamirinin gecikmesi görevin ifasında olumsuz sonuçlar doğur
maktadır. 

Bu nedenle cihazların kısa zamanda tamiri için Diyarbakır'da bir tamir birimi kurulmalıdır. 

10. Trakya hududumuzun Yunanistan sınırında Meriç Nehri, genelde tabii sınır oluşturmak
tadır. Bunun dışında fiziki emniyet sistemi kurulmamıştır. Bu nedenle sınır ihlalleri çok olmakta
dır. Özellikle Pakistan, Afganistan, Bangladeş gibi doğu ve uzak doğu ülke vatandaşlan ekonomik 
nedenlerle Avrupa'ya geçmek için sınır ihlalleri yapmaktadır. Bunların sayısı yıldan yıla artmakta 
ve onbinlere ulaşmaktadır. Sınır ihlali yanında yakalanmaları halinde barınmaları beslenmeleri ve 
sorgulanmaları güvenlik görevlileri için büyük sorun oluşturmaktadır. 

Bunlar ülkemize pasaportla girdikleri gibi, doğu sınırımızdan kanunsuz yollardan da girmek
te ve ayrıca Yunanistan'ın hangi yoldan girerse girsin bütün bu kişileri bizim sınırımızdan içeri bı
raktığı ifade edilmiştir. Bu tür insanların geçişi için İstanbul'da piyasa oluşturulduğu ve yöre hal
kının para karşılığı rehberlik ettiği söylenmektedir. Bunlarla birlikte kaçakçılar ve teröristler de gi
riş çıkış yapmaktadır. 

Bu durumun önlenmesi için vize sistemi uygulanmalı, Doğu'daki kanunsuz girişlere mani 
olunmalı, birinci yasak bölgedeki vatandaş arazileri istimlak edilmeli, kılavuzluk edenlere verile
cek cezalar artırılmalı, Pasaport Kanununa muhalefet cezaları ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunda sınır ihlali sebebi ile verilen cezalar artırılmalı, gözaltı süreleri uzatılmalı, ayrıca bu 
kişilerin barınması, beslenmesi ve sorgulanması için yeni imkânlar verilmelidir. 

Ayrıca Meriç nehrinin kışın taşması ve yörede genelde çeltik ekimi nedeni ile güvenlik güçle
rimizin görev yapması zor olmaktadır. Bunun için birinci ve ikinci şeddelerin bakımı yapılarak hem 
taşkınlar önlenmeli hem de araçların rahat seyri sağlanmalıdır. Hududa dikey yollar ve sağlam köp
rüler yapılmalıdır. 
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Ayrıca bu bölgelerde DSİ'nin ve Köy Hizmetlerinia sulamaya yönelik projeleri askeri makam
larla görüşülerek programlanmalıdır. 

11. Terör örgütlerine özellikle de bölücü terör örgütü PKK'ya mali kaynak sağlamak için de
niz yolu ile uyuşturucu kaçakçılığı yapılmaktadır. Komşu ülkelerden özellikle de Lübnan'dan sağ
lanan uyuşturucular teknelerle Kıbrıs Rum kesimine, Mısır'a veya ülkemize getirilmekte ve bura
lardan da batıya gönderilmektedir. Bu yolla sağlanan paralar başta silah alımı olmak üzere terörde 
kullanılmaktadır. 

Taşıma genelde şu şekilde yapılmaktadır/Yakalanmamak için uyuşturucu torbalan naylon tor
balar içine konularak iplerle teknelere bağlanmakta ve denize bırakılmaktadır. Sahil güvenlik bot
ları görülünce ipler kesilmektedir. Denize bırakılan uyuşturucu torbalan dalgalarla sahile vurmak
ta, bu suretle Hatay sahillerinde her yıl tonlarca uyuşturucu madde toplanmaktadır. 

Sahil güvenlik görevlilerince zaman zaman uyuşturucu kaçakçıları yakalandığı gibi, deniz yo
lu ile ülkemize girmek isteyen teröristler de yakalanmıştır. 

Bu nedenlerle ve öncelikle Hatay'ın deniz hududunda görev yapmak üzere Hudut AlayKo-
mutanlığına bağlı Deniz Hudut Bölüğü ve karakollar kurulmalıdır. 

Diğer taraftan denizlerimizde güvenliği sağlayacak Sahil Güvenlik Komutanlığındaki bot ve 
hava araçları sayı itibarı ile yetersiz ve ekonomik ömürlerini doldurmuşlardır. Yetkililerin de ifade 
ettiği gibi yetersiz bu araçlarla bugün deniz hudutlarımız ancak % 5 - 7 nisbetinde kontrol edilebil
mektedir. 

Bu nedenle Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ve hava araçlarının istenilen nitelik ve 
sayıya ulaşması için gerekli kaynak sağlanmalıdır. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 

Hanifi Demirkol Ahmet Alkan Ali Ilıksoy 
Eskişehir Konya Gaziantep 

Kâtip Üye Üye 

Adil Aşırım Mahmut Yılbaş Hüseyin Olgun Akın 

İğdır Van Ordu 

Üye Üye 

Yılmaz Ateş Abdulkadir Öncel 
Ankara Şanlıurfa 
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22.10.1996 

22.10.1996 

23.10.1996 

11.10.1996 

1.11.1996 

11.11.1996 

11.11.1996 

Özü 

Mustafa Ünaldı'nın Önergesi 

Gerekçe 

TBMM Kararı 

TBMM Kararı 

Araştırma Komisyonu Kararı 

Sahil Güvenlik Kom.Yazısı 

Jandarma Gen.Kom.Yazısı 

Ağrı Valiliğinin Yazısı 

Artvin Valiliğinin Yazısı 

Ardahan Valiliğinin Yazısı 

Hakkâri Valiliğinin Yazısı 

Urfa Valiliğinin Yazısı 

Kars Valiliğinin Yazısı 

Mardin Valiliğinin Yazısı 

Kırklareli Valiliğinin Yazısı 
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