edilemeyen firmalara ödenen toplam
teşvik primleri tutarı 2 510 216 823
862 liranın 31.12.1992 tarihi itibariyle
değeri ise 30 918 085 017 695 liradır.
Haksız yere yararlanılan teşviködemelerinin devletçe geri alınma
prosedürünün mevzuata uygun bir
şekilde işletildiği, ancak bu uygulama
lar sonucunda 30.4.1993 tarihi itiba
riyle hayali ihracatçılardan geri tahsil
edilebilen haksız teşvik ödemelerinin
toplamının ancak 59 410 990 606 lira
olduğu anlaşılmıştır."
Hayali ihracatı Araştırma
Komisyonu raporunun öneriler ve
sonuç bölümünde ise kanunlardaki
boşlukları dolduracak müstakil bir dış
ticaret kanunu çıkarılması, vergi ola
yı ile ihracatta vergi iadeleri olayını
ayıracak tedbirlerin alınması, dış ticaret
olayını sürekli izleyecek bir birimoluşturulması, ihracat ve ithalatçılar hak
kında bir bilgi merkezi kurulması, 19841990 yılları arasında hayali ihracat
işlemlerinde sorumluluğu olan ve ha
len aynı yerlerde görev yapan bürok
ratların görev yerlerinin değiştirilmesi,
1984-1990 yılları arası meydana gelen
hayali ihracatçıların faydalandığı teş
viklerin geri alınmasını kolaylaştırac a k v e kanunlarımızda hukuki ve idari
boşlukları giderecek tüm tedbirlerin
alınmasını sağlayacak bir kanun çı
karılması istendi.
Hayali ihracattan söz konusu
dönemin başbakan ve bakanlarının
sorumlu tutulduğu raporda daha son
ra şöyle denildi:
"Bu kişilerin eylemlerinin so
ruşturulması ve yargı mercilerinin
denetiminden geçirilmesi gereklidir.
Böylece gelecekte benzer olaylarda
devlet parasına göz dikebilecek kişi
ler ve bunlara destek olacak bürokrat
ve siyasiler için caydırıcı bir etki sağ
lanabilecektir.
Bu amaçla bir Meclis soruştur
ması açılması, bu soruşturma sonu
cunda Soruşturma Komisyonu Rapo
ru üzerine TBMM sorumlu kişileri Yüce
Divan'a şevke karar verirse bu yolda
işlem yapılması, suç teşkil eden bir
eylem bulunmadığı veya Yüce Divan
'a şevki gerektirir delil elde edilemedi
ği takdirde zanlıların aklanması ge
rekmektedir."

TBMM Başkam'nın yeni yıi mesajı:

'Kalkınmanın temel koşulu
ekonomik ve siyasi istikrar

1

TBMM Başkanı Hüsamettin
Cindoruk yeni yıl dolayısıyla
yayınladığı mesajda yeni yıla
iyimserlikle baktığını ve yeni
yılda herkesin üzerine düşen
görev ve sorumluluğu yerine
getirmesini dilediğini söyledi.
Clndoruk'un mesajı şöyle;
"Değerli vatandaşlarım,
Demokratik özgürlük ve top
lumsal adalet, barış ve refah
için ön koşutlardır. Geçtiğimiz
1993 yılına bu açıdan baktığı
mızda, ülkemizde ve dünyada
demokrasiye olan bağlılığın
giderek güçlenmesi, geleceğe
dönük umut ve güvenimizi ar
tırmıştır. Ne var ki, yurdumu
zun bir bölgesinde ve bazı dış
ülkelerde sürgelen terör ve
vahşetin üzüntüsü içindeyiz.
70 yıldır ulusal andımızın
çizdiği sınırlar içinde kavga ve
savaşlardan uzak bir yaşam kur
duk. Ülkemizin her karış topra
ğını kutsal, eşit ve vazgeçilymez
değer olarak koruduk. Cumhuri
yet ve demokrasi yönetimi
altında, ortak çaba ve irade
birliği ile bugünün çağdaş,
modern büyük Türkiye'sine
ulaşmanın onurunu paylaşıyo
ruz.

Her türlü ağır tahrik ve tehditler
karşısında, demokratik kural
ve kurumların gereği gibi işletil
mesiyle tüm sorunların çö
zümlenebileceği bir kere daha
açıkça kanıtlanmıştır. Sabırla,
serinkanlılıkla ve kararlılıkla
daha da başarılı sonuçlar ala
cağımızdan hiç kuşkum yoktur.
Bölücü çetenin saldırılarında
yaşamlarını yitiren tüm vatan
daşlarımıza, şehitlerimize
Allah'tan rahmet diliyorum.
Değerli vatandaşlarım,
1994 yılına İyimserlikle bakıyo
rum. Demokrasimizin vazgeçil
mez temeli Meclisimiz, sorun
ların çözümlenmesinde etkin
ve verimli bir çalışma içerisin
dedir. Demokratik kuruluşları
mız giderek artan tartışma ve
önerilerle, daha iyiye ulaşma
yönündeki çalışmalara katkı
sağlamaktadırlar.
Hiç kuşku yok ki, siyasi ve
ekonomik istikrar ortamı,
gelişme ve kalkınmanın temel
koşuludur. Bu ortamın kurul
ması ve süreklilik kazanması,
her tüdü kişisel ve partisel
kaygıların üstünde, ülke ve
milletimizin yüksek yararları
gereğidir.

Bölücü terörün yarattığı acıma
sız olaylara rağmen, milletçe
gösterdiğimiz dayanışma ve
kararlılık sonuçlarını vermeye
başlamıştır. İçte, güvenlik güç
lerimizin büyük bir başarıyla
sürdürdükleri kararlılığın
yanısıra, terör ve suç örgütüne
karşı uluslararası düzeyde elde
edilen olumlu ve sevindirici
İşbirliği, devlet ve milletimizin
saygınlığını ve özgüvenini daha
da artırmıştır.

Yeni yılda herkesin bu yönde
üzerine düşen görev ve sorum
luluğu yerine getirmesi en içten
dileğimdfr.
1994'ûn yurt içinde ve yurt
dışındaki sayın vatandaşları
ma, KKTC ve diğer ülkelerdeki
soydaşlarımıza, Azerbaycan'
daki ve Bosna-Hersekteki kar
deşlerimize, barış, esenlik,
özgürlük ve mutluluk getirme
sini Allah'tan diliyor, sevgi ve
saygılar s u n u y o r u m . "

TBMM BÜLTENİ

O

5

