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İÇINDEKILER
Sayfa
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

4
5,19
5

1.-Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Dünya Özürlüler Gününe iliş
kin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı

5:11

2. - Hatay Milletvekilli Atilâ Say'ın, İtalyan hukukçularının, Abdullah
Öcalan'ın uluslararası bir mahkemede yargılanması önerisine ilişkin gündem
dışı konuşması

11:13

3. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan İli Köy Hizmetleri
Müdürlüğünün çözümlenemeyen sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması

13:15

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

15,21

1. - Fransa ve Norveç'e gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1821)

15

2. - Romanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dö
nüşüne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çctin'in vekâlet edeceğine ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1822)

15
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3. - Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için İstanbul Milletvekili ve De
mokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit'in görevlendirildiğine ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1823)

15:16

4 - Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, dönüşüne ka
dar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1824)

16

5. - Romanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı İstemihan Talay'a, dönüşü
ne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1825)

16

6. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan
kanun tasarı ve tekliflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık
tezkeresi (3/1826)

21:22

7. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan
kanun tasarı ve tekliflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık
tezkeresi (3/1827)

22:23

8. - İstanbul Milletvekili Refik Araş'in, İç ve Dış Borçlar Araştırma Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/395).

23

9. - Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın Irak'a yapacağı resmî ziyarete ka
tılan milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1828)

23

10. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yap
tığı resmî ziyarete katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1829)

23:24

11. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Türkmenistan ve Kırgızistan'a
yaptığı resmî ziyarete katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi
(3/1830)
.
.

24

12. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Avusturya'ya yaptığı resmî zi
yarete katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1831)

24

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

19

1. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 22 arkadaşının, üniversite ku
rulacak illerde aranacak koşullar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/30)

19:21

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

17,55

1. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları üye
lerinden kurulu karma komisyon raporu (3/1211) (S. Sayısı: 774)

17:18

2. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkereleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları
üyelerinden kurulu karmaı komisyon raporu (3/1646, 3/1775) (S. Sayısı: 775)

18:19
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3. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başka
nı Rize Milletvekili Mesut.Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul
Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletve
kili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili
Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 ün
cü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/676) (S. Sayısı: 232)
IV.-ÖNERİLER
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. - (9/16) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 779 sıra sa
yılı raporu ile (9/17) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 780 sı
ra sayılı raporunun görüşme günü ve Genel Kurulun çalışma saatlerine ilişkin
Danışma Kurulu önerisi
2. - (9/44), (9/45), (9/46) Esas Numaralı Meclis Soruşturması önergelerinin
gündemdeki yeri, görüşme günü ve Genel Kurulun çalışma saatlerine ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi
B) BAŞKANLİK ÖNERİLERİ
1. - 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap
Kanunu Tasarılarının Genel Kuruldaki görüşmelerine ilişkin Danışma Kurulunun
16.11.1998 tarihli 144 numaralı önerilerinin kabulüne dair Genel Kurul kararının
kaldırılmasına ilişkin Başkanlık önerisi
V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A) GÖRÜŞMELER
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşı, Zonguldak Mil
letvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşı, Konya Milletvekili Veysel Candan ve
12 arkadaşı, Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşı, Kütahya Milletve
kili Emin Karaa ve 22 arkadaşı, İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşı,
Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık ve 22 arkadaşı ile Hatay Milletve
kili Fuat Çay ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve
yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/19, 29, 40, 88, 98, 127,
150, 166) esas numaralı Meclis araştırması komisyonu raporu (S. Sayısı : 743)
2. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 106 arkadaşının, Kanuna ve Genel
Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu
Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11, 12, 13, 14 ve 15 inci
maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı, Dışişleri eski Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Meclis soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi ve (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu raporu (S. Sayısı : 779)
3. - İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve 71 arkadaşının, Kanuna ve Ge
nel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı
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ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve 13 üncü
maddelerine uyduğu iddiasıyla Turizm eski Bakanı ve Başbakan A. Mesut Yıl
maz hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/17) esas nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu (S. Sayısı : 780)

44:55

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

56

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

56

1. - Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, Hatay İlindeki pamuk
üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım
Erez'in yazılı cevabı (7/6330)

56:57

2. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, personel atamalarına ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/6374)

57:60

3. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, personel atamalarına ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Cavit Kavak'ın yazılı cevabı (7/6376)

60:62

4. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, TKİ'ne bağlı E.L.İ. Işıklar Yeraltı
Desandresinde yapılan işlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Mustafa Cumhur Ersiimer'in yazılı cevabı (7/6392)

62:65

5. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya-Hüyük İlçesi Çamlıca Köyünün içmesuyu depolarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/6438)

65:66

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.
Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunma
dığı anlaşıldığından, 3 Aralık 1998 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime
15.40'ta son verildi.
Kamer Genç
Başkanvekili
Levent Mısükoğlu
Hatay
Kâtip Üye

,

Abdulhaluk Mutlu
Bitlis
Kâtipliye
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
3 Aralık 1998 Perşembe
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ
KÂTİP ÜYELER : Abdulhaluk MUTLU (Bitlis), Levent MISTIKOĞLU (Hatay)
—

_ $

.,

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşimini açıyorum.
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşımıza gündemdışı söz vereceğim:
II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
I. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Dünya Özürlüler Gününe ilişkin gündemdışı ko
nuşması ve Devlet Bakam Hasan Gemici'nin cevabı
BAŞKAN - Birinci gündemdışı söz, Dünya Özürlüler Günü nedeniyle gündemdışı söz isteyen
Karaman Milletvekili Sayın Fikret Ünlü'ye verilmiştir.
Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 5 dakika.
FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 Aralık Dünya Özürlüler
Günü nedeniyle söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İzninizle, sözlerimin başında, dün akşam Galatasarayın Juventus karşısında almış olduğu ba
şarı hepimizi onurlandırdı, sevindirdi; bütün yöneticileri, sporcuları, ayrıca Türk konukseverliğinin
çok güzel bir örneğini bütün dünyaya gösteren stadyumu dolduran tüm seyircilerimizi içtenlikle
kutluyorum.
Değerli arkadaşlarım, geçen yıl, yine Özürlüler günü nedeniyle gündemdışı söz aldığımda -55
inci Hükümet dönemindeydi- "en doğrusu, belki de tüm özürlülerden özür dileyip inmektir" demiş
tim; ama, bugün onurla, sevinçle söylüyoruz ki, 55 inci Hükümet döneminde gerçekten -Sayın Ba
kan da sanıyorum birazdan konuşacaklar- hep sorunları tartışageldik, o sorunların dışında ilk kez.
yapılanları tartışma ve konuşma imkânını bulacağızbugün burada; bu vesileyle, izninizle, 55 inci
Hükümeti ve başarılı Sayın Bakanını yürekten kutlamak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, ülkemizde, değişik özür gruplarından yaklaşık 7,5-mil
yon vatandaşımızın yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu demektir ki, özürlülük, aileleriyle birlikte 20
milyonu aşmakta olan insanımızı yakından ilgilendiren toplumsal bir sorundur.
Değerli arkadaşlarım, özürlülerin özür düzeyleri ne olursa olsun, diğer insanlar gibi insan onu
runa yakışır bir düzeyde yaşamlarını sürdürebilmeleri en doğal ve vazgeçilmez haklarıdır. Bu açı
dan bakıldığında, özürlülerin sorunları, her şeyden önce, insan hakları sorunu olarak karşımıza çık
maktadır. Anayasamızın 42 nci maddesinde "Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı
olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır" denilmektedir. 50 nci maddede ise, bedenî ve ruhî
yetersizliği olanların çalışma hayatında özel olarak korunması da bir devlet görevi olarak belirtil
miştir. Ayrıca, 61 inci maddeyle "Devlet, sakatların korunmalarını ve toplumu hayatına intibakla
rını sağlayıcı tedbirleri alır" hükmünü getirmiştir. Anayasanın bu üç maddesinde belirtilen husus
ların yerine getirilmesi, özürlüler için bir hak olduğu gibi, devlet için de anayasal bir görev ve so
rumluluktur.
'
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Programında özürlülerle ilgili yapılacak çalışmalara geniş yer veren 55 inci Hükümetin işba
şında bulunduğu son onyedi aylık dönem, özürlülere yönelik önemli hizmetlerin gerçekleştirildiği
başarılı bir dönem olmuştur. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun aynı devlet bakan
lığına bağlanması, korunmaya muhtaç insanlara ve özürlülere götürülecek hizmetlerin etkin, verim
li ye eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamıştır.
— Bilindiği üzere, 1475 sayılı İş Kanunuyla 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde yüzde 2
oranında özürlü çalıştırma zorunluluğu getirilmekte ve bu zorunluluğa uymayan işyerlerine ise 500
bin liralık ceza öngörülmekteydi. Bu komik düzeydeki ceza, işverenleri başka tercihlere yönelt
mekte, para cezasını peşinen kabul eden işyerleri özürlü işçi çalıştırmamaktaydı. Kamu kurumla
rında dahi, yüzde 2 oranında uygulanan özürlü çalıştırma, kotasına ne yazık ki ulaşılamıyordu.
24.10.1998 tarihinde çıkarılan bir kanunla özürlü çalıştırmayla ilgili yüzde 2'lik kota yüzde 3'e
yükseltilmiş, 500 bin lira olan özürlü çalıştırmama cezası da 70 milyona çıkarılmıştır. Ayrıca, bu
güne kadar Hazineye gelir kaydedilen bu ceza gelirleri, bu kanunla birlikte, İş ve İşçi Bulma Ku• rurnuna aktarılarak, özürlülerimizin meslekî rehabilitasyonlarında kullanılacak önemli bir kaynak
oluşturulmuştur. Tabiî, bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun sayın üyeleri
nin ve bütün partilerimizin çok büyük katkıları oldu; bunu da saygıyla yâd etmek istiyorum.
55 inci Hükümet tarafından gerçekleştirilmiş bulunan vergi reformu, cumhuriyet tarihimizin
en önemli yasal düzenlemelerinden biridir. Bu yasa, özürlülerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve is
tihdamım artıracak bazı hükümler getirmektedir. Anılan yasa değişikliğiyle, bugüne kadar sadece
kamuda ve özel sektörde ücretli çalışan özürlülere uygulanan vergi indirimleri, bundan böyle, özür
lü serbest meslek sahiplerine, özürlü götürü vergi mükelleflerine ve kendisi özürlü olmasa bile ai
lesinde özürlü bireyi olan mükelleflere de uygulanacaktır. Bu düzenlemeyle, Özürlülerin kendi iş
yerlerini kurmaları teşvik edilmiştir. Ayrıca, ailesinde özürlü bulunması nedeniyle ilave masrafla
rı olan aileler de, ekonomik anlamda desteklenmiş olacaklardır. Bu düzenlemeden, yaklaşık 400
bin ailemiz yararlanabilmektedir.
Hastanelerimizden sağlık kurulu raporu alabilmek, bırakınız özürlü insanlarımızı, hiçbir özürii bulunmayan sağlıklı insanlarımızı bile çileden çıkaran uzun ve karmaşık formalitelerle doludur.
Her gerekli olduğunda,' yeniden hastanelere gidilerek bu sıkıntıların yaşanması, özürlülerimiz için
âdeta büyük bir işkenceydi. Özürlü Sağlık Raporu Yönetmeliğiyle yapılan düzenlemelerle, özürlü
vatandaşlarımız, tekrar tekrar rapor alma eziyetinden kurtarılmışlar, nüfus cüzdanı gibi, yaşamları
boyunca özürlülüklerini kanıtlayan bir belgeye kavuşturulmuşlardır. Bana göre, bugüne kadar ya
pılan en önemli hizmet budur değerli arkadaşlarım.
13 Ağustos 1998 tarihinde yürürlüğe giren Özürlü Kimlik Kartı Yönetmeliğiyle, özürlülerin
toplutaşıma araçlarından, sosyal ve kültürel faaliyetlerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlan
maları mümkün kılınmıştır.
BAŞKAN - Sayın Ünlü, size 2 dakika fazla süre verdim; zamanınız bitmek üzere.
FİKRET ÜNLÜ (Devamla) - Çok teşekkür ederim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özürlüler, toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların
günlük yaşam içerisinde onurlu bir biçimde yerlerini almalarını sağlamak, devletin ve hepimizin
görevidir. Bu insanlarımızı, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilen, üretken insanlar
yapmak zorundayız. Özürlülerimize getirilen hizmetleri bir ayrıcalık değil, bir hak olarak görmek
leyiz.
Değerli arkadaşlarım, burada, bir konuyu daha dikkatinize sunuyorum. Biliyorsunuz, bu yıl,
.sağır ve dilsiz millî futbol takımımız, dünya şampiyonu olmuştu; onları da tekrar kutluyorum. Ay-,
-6.-.
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rica, 1999 yılı Tekerlekli Sandalye Avrupa Basketbol Şampiyonası Portekiz'de, 2000 yılındaki de
Türkiye'de, İstanbul'da yapılacak; ama, İstanbul deyince, Almanya millî basketbol takımı başantrenörünün bir tespitini de, günün önemi açısından, ilgisi açısından söylemek istiyorum. Diyor ki sa
yın başantrenör: "Eğer özürlü olsaydım, dünyada yaşamak istemeyeceğim tek kent İstanbul olur
du." Onun için, bütün görevlilerin, bundan sonra görev alacak değerli yöneticilerin dikkatlerini de
tekrar bu soruna çekmek istiyorum.
Bu vesileyle, Sayın Başkana, bana bu olanağı sağladığı için teşekkür ediyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ünlü.
Gündemdışı konuşmaya, Sayın Bakan cevap vereceklerdir.

s

Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Karaman Milletvekili Sayın Fikret Ünlü'nün 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü nedeniyle yapmış ol
duğu gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın başında, ülkemizdeki ve dünyadaki özürlü
lerin 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Ülkemizde özürlüler ve özürlü aileleri, toplumumuzun en mağdur kesimini teşkil ediyorlar.
Özürlüler ve özürlü aileleri, doğumdan veya özürlülüğün meydana gelmesinden itibaren yaşadık
ları süreç içerisinde çok çeşitli zorluklarla, sıkıntılarla yaşam mücadelesi veriyorlar. Ülkemizdeki
özürlüler, sağlık hizmetlerinden, eğitim hizmetlerinden ve istihdam olanaklarından yeterince ya
rarlanamıyorlar. Bugün, ülkemizdeki özürlülerin ancak yüzde 3'üne eğitim verebiliyoruz; yine, ül
kemizdeki özürlülerin yaklaşık yüzde 2'si, 3'ü istahdam olanaklarından yararlanabiliyor. Oysa,
özürlüler, diğer insanlar gibi toplumsal yaşama aktif bir biçimde katılmak ve yaşamın tüm nimet
lerinden yararlanmak istiyorlar; bu, onların insan olmalarından doğan en tabiî haklarıdır, onlar için
haktır; onların bu haklanın, bu taleplerini yerine getirmek, çağdaş sosyal devlet için ve çağdaş top
lum için de bir görevdir diye düşünmekteyim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iktidarda bulunduğu onaltı aylık süre içeresindc 55 inci
Hükümetin başarılı olduğu konulardan biri de, özürlüler alanında yapılan çalışmalar ve alınan so
nuçlardır. Bu dönemde yapılan işleri çok kısaca sıralamak istiyorum:
Öncelikle, bu dönemde, daha önceki hükümet zamanında 571 sayılı Kararnameyle kurulan
Özürlüler İdaresi Başkanlığının kadroları süratle tamamlanarak yeni hizmet binasında hizmet ver
meye başlamış olması, yapılan önemli çalışmaların başında gelmektedir. Artık, ülkemizde özürlü
ler sorununa ve özürlülere devlet adına sahip çıkan bir kurum vardır; bu da. Özürlüler İdaresi Baş
kanlığıdır.
Bu dönemde yapılan önemli işlerden biri de, özürlülerle ilgili, hem kamuda hem de toplumda
ki duyarlılığın ve ilginin, farkındalığın artırılmış olmasıdır. Yapılan çalışmalarla, yapılan etkinlik
lerle, sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla, artık, hem kamuda hem de toplumda, duyarlı insan
larımız özürlülerle ilgili bir şeyler yapma çabası içerisine girmişlerdir, bunun somut sonuçlarını al
maya başlamış bulunuyoruz.
Yine, arkadaşım ifade etti, bu dönemde Özürlü Sağlık Raporu Yönetmeliği yayımlanarak, bu
konuda kargaşaya son verildi. Dün yaptığımız bir törende, özürlülerimize özürlü kimlik kartı ver
meye başladık. Hepiniz bilirsiniz, zaman zaman bütün milletvekili arkadaşlarımıza gelen özürlüler,
taleplerini iletirken, ceplerinden'bir tomar kâğıt çıkarırlar ve o kâğıtlarla, özürlü olduklarını baştan
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kanıtlamaya çalışırlar. Artık, özürlülerimizin, özürlülüklerini; özür gruplarını, özür derecelerini
kanıtlayabilecekleri çağdaş kimlik kartıyla kendilerini ifade olanakları var. Özürlüler, bu kimlik
kartıyla, kamuda ve toplumda özürlülerle ilgili hak ve kolaylıklardan artık yararlanmaya da başla
yacaklar.
Yine, Özürlüler İdaresi Başkanlığımızda kurulan "Alo Özürlü" hattıyla, ülkemizin neresinde
olursa olsun, artık, özürlülerimiz, ücretsiz olarak Özürlüler İdaresi Başkanlığını arayarak sorunla
rını ve taleplerini dile getirebiliyorlar, öğrenmek istedikleri konuları öğrenebiliyorlar.
Yine, arkadaşımın da ifade ettiği gibi, bana göre, özürlülerle ilgili cumhuriyet tarihinin en
önemli yasal düzenlemeleri, 20 nci Dönem Parlamentosunda 55 inci Hükümet döneminde gerçek
leştirilmiştir. Ülkemizde 400 binden fazla özürlü ailesine vergi indirimi sağlayacak, vergi reformu
kapsamındaki vergi kanununun 46 ncı maddesiyle yapılan değişiklikle, daha önce çalışanın bizzat
kendisi özürlüyse yararlanabildiği vergi indiriminden, artık, kendisi özürlü olmayan, ama, aile bi
reyleri arasında özürlüsü olan yurttaşlarımız ve ailelerimiz de yararlanmaya başlamışlardır.
Yine, özürlü serbest meslek sahiplerimiz ve basit usulde vergilendirilen, kendi emeğiyle üre
terek geçinen götürü vergi mükellefi özürlülerimiz de vergi indiriminden yararlanabiliyorlar. Ya
pılan bu değişiklikle, bir taraftan özürlülerin kendi başlarına iş yapmaları teşvik edilirken, diğer ta
raftan da özürlü ailelerine önemli katkı ve destek yapılmaktadır. Bu da, sosyal devlet olmanın
önemli bir ifadesidir diye düşünüyorum. Ülkemizde 400 binden fazla aile bu olanaktan yararlana
caktır. Bu kanun 1.1.1999'da yürürlüğe girecektir. Özürlü bireyi olan ailelerimizin, çalışanlarımı
zın, şimdiden, sağlık kurulu raporlarını alarak, bulundukları yerlerdeki idarelere gerekli başvurula
rı yapmaları gerekmektedir.
Yine, bu dönemde özürlü istihdamıyla ilgili önemli adımlar atılmıştır. Bilindiği gibi, daha ön
ce kamuda ve özel sektörde 50'den fazla kişi çalıştıran işyerlerinde yüzde 2 özürlü çalıştırma zo
runluluğu vardı; ancak, buna hem kamuda hem de özel sektörde yeterince uyulmuyordu; özellikle
kamuda, yüzde 2 olan bu zorunluluğa, ancak yüzde 0,7 civarında uyuluyordu. Biz, göreve gelir gel
mez hazırladığımız bir genelgeyle, bütün kamu kuruluşlarını bu konuda uyardık ve bu konudaki ya
sal zorunlulukları yerine getirmeye çağırdık. Bunun sonucunda, hepinizin de farkında olduğu gibi,
1998 yılında özürlülerle ilgili çok sayıda sınav açıldı, çok sayıda özürlümüz kamuda istihdam ola
nağına kavuştu.
Tabiî ki, özürlülerimizin istihdamıyla ilgili en önemli olay, özürlülerimizin aranılan vasıflı, ni
telikli işgücü özelliğine kavuşturulmasıdır. Bilhassa, özel sektör istihdamında vasıflı işgücüne sa
hip olan, vasıflı olan, bir mesleği olan özürlümüz tercih edilmektedir. Bizim de devlet ve toplum
olarak başta gelen görevimizin onları eğitmek ve onları birer meslek sahibi yapmak olduğunu dü
şünüyorum.
Yine, geçtiğimiz ay, Parlamentoda bütün siyasî partilerin ve bütün milletvekili arkadaşlarımı
zın da desteğiyle çok önemli bir yasal değişiklik yapıldı bu konuda. 1475 sayılı İş Kanununda yüz
de 2 olan özürlü çalıştırma zorunluluğu, 1.1.1999 tarihinden itibaren yüzde 3'e çıkarıldı. Yine,
özürlü çalıştırma zorunluluğuna uymamanın cezası 500 bin liraydı -caydırıcı özelliğini tamamen
kaybetmişti- bu, 70 milyon liraya çıkarıldı. Yine, burada verilen önergelerle, yüzde 3'ten fazla
özürlü çalıştıran, kontenjandan fazla özürlü çalıştıran işyerlerinde fazladan çalıştırılan işçilerin, ça
lışanların sigorta primlerinin yarısının devlet tarafından ödenilmesi üstlenildi. Bu, çok önemli bir
olaydır ve daha da önemlisi, daha önce özürlü çalıştırma zorunluluğuna uymama cezası olarak ke
silen 500 bin liralar Hazineye gelir kaydediliyordu; yeni uygulamayla, özürlü çalıştırmadığı için
kesilen bu ceza paralarının yine özürlüler için kullanılması öngörüldü; İş ve İşçi Bulma Kurumun
da bir fon oluşturularak, bu ceza paraları artık, burada toplanacak ve özürlülerin rehabilitasyonun
da, istihdamında kullanılacak.
- 8 -
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu dönemde, daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa tabi olarak çalışanlara sağlanan eğitim yardımları, Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak
çalışan işçi çocukları için de ödenmeye başlandı. Biz, özürlülerin sorunlarının temelinde eğitimsiz
liğin yattığını biliyoruz; YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde, özürlülerle ilgili eğitim kurum
larının geliştirilmesi, artırılması için önemli çalışmalarımız oldu. Özellikle, özürlülerle ilgili özel
eğitim uzmanı konusunda ülkemizde çok büyük bir sıkıntı vardır; bunu burada sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Geçtiğimiz 1997-1998 eğitim öğretim yılında Türkiye'de 72 üniversiteye özel eğitim uzmanı
olarak yetiştirilmek üzere alınan öğrenci sayısı, sadece 180 idi; bunların sayısını, YÜK ve Millî
Eğitim Bakanlığıyla birlikte çalışarak, bu sene 320'ye çıkardık. Bu, önemli bir artış; ama, bu ko
nudaki asıl handikap, özel eğitim uzmanlarını yetiştirecek öğretim elemanı sayımızın yetersiz ol
masıdır. Şu anda Millî Eğitim Bakanlığımızda, bu öğretim üyelerinin yurt dışından getirilmesi ko
nusunda çalışmalar yapılmaktadır; umuyorum, bu çalışmalar kısa sürede neticelenir ve önümüzde
ki yıl, özürlülerle ilgili eğitim kurumları, üniversitelerimiz, yüksekokullarımız çoğalır ve bu alan
da daha çok çocuğumuza hizmet vermeye başlarız.
Sayın Başkan, sayın millevekilleri; yine, özürlülerin sorunlarının temelinde, ülkemizde özür
lülerle ilgili politikaların yeterince oluşmamış olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız ve özürlülerle
ilgili ulusal ve uluslararası politikaların belirlenmesi, özürlülerle ilgili hizmetlerin geliştirilmesi
için, 3 Aralık 1999 günü Birinci Özürlüler Şûrası toplanacaktır; hazırlık çalışmalarımız altı aydır
devam etmektedir. Umuyorum, 3 Aralık 1999'da, Birinci Özürlüler Şûrasında, özürlülerin sorun
ları ve çözüm yolları konusunda önemli kararlar, önemli sonuçlar alınacaktır.
Yine, bu dönemde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan özürlülerimize
önemli katkılar yapılmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 55 inci Hükü
met döneminde özürlülerimize aktarılan sosyal yardımların ve sosyal desteklerin tutarı 1,5 trilyon
liraya yakındır. Bu dönem içerisinde illerimizdeki ve ilçelerimizdeki sosyal yardımlaşma ve daya
nışma vakıflarımıza başvuran özürlülerimizin her türlü araç gereç ihtiyaçları, sağlık, tedavi ve di
ğer ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca, kendi başına iş yapmak isteyen özürlülerimize iş kurma yar
dımları yapılmıştır.
Yine, Devlet Bakanımız Sayın Cavit Kavak'ın sorumlu olduğu Başbakanlık Tanıtım Fonun
dan, bu dönemde, özürlülerimize ve özürlülerle ilgili faaliyet gösteren demeklerimize, vakıflarımı
za yapılan katkı tutarının 73 milyar lira olduğunu görüyoruz. Sayın Bakana da özürlülere gösterdi
ği ilgi ve yardımlar için burada teşekkürlerimi sunuyorum.
Ayrıca, yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, ülkemizde özürlülerle il
gili faaliyet gösteren derneklerin ve vakıfların çalışmalarını kolaylaştırmak üzere çeşitli yardımlar.
çeşitli destekler yapılmıştır; onları burada sıralamak istemiyorum.
Ayrıca, yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, özellikle Adadolu'daki
şehirlerimizde çok büyük ihtiyaç olan özürlülerle ilgili rehabilitasyon merkezleri yapımına da bü
yük hız verilmiştir. Önümüzdeki yıl da bu çalışmaların süreceğine inanmaktayım.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda özürlülerle ilgili çalışmalara ağırlık veril
miştir ve özürlülerle ilgili kuruluş sayısı 17'den 39'a çıkarılmıştır; hizmet alan özürlü sayısı
2 900'den 5 000'e çıkarılmıştır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, özürlülerle ilgili, burada özellikle vurgulamak ve'
sizlerle paylaşmak istediğim konu, Türkiye'deki özürlülerin sayısal, ekonomik ve sosyal profiİle
riyle ilgili belirsizliktir. Biz, hâlâ "Türkiye'de 7,5 milyon özürlü vardır" derken, Dünya Sağlık Ör_ 9 _
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gütünün gelişmekte olan ülkeler için vermiş olduğu yüzde 10-12 oranından hareketle bu rakamla
rı ifade ediyoruz; kesin bir sayıma, kesin bir ölçüme dayanmıyor. Artık, Türkiye'de, özürlülerin
gerçek sayısını ve hangi özür grubundan ne kadar özürlünün hangi ilimizde, hangi ilçemizde, han
gi mahallemizde, hangi köyümüzde yaşadığını bilmek zorundayız; bunları bilmeliyiz ki, ancak bu
şekilde onlara hizmet götürebiliriz, rehabilitasyon merkezlerimizi, okullarımızı ancak buna göre
planlayabiliriz; yoksa, bugün olduğu gibi, birçok yerde açılan özürlülerle ilgili okullarımız, maale
sef boş kalıyor, bazı yerlerde açılan okullarımız da ihtiyaca cevap vermiyor; mutlaka bu eksikliği
gidermek zorundayız. Devlet İstatistik Enstitüsüyle bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalar de
vam etmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ayrıca, Türk Standartları Enstitüsünde, özürlülerin yaşam
sal standardının belirlenmesi konusu son aşamasına gelmiştir, standartlar belirlenmeye başlanmıştır.
Yine, özürlülerin önündeki en büyük engel olan, şehirlerimizdeki, kentlerimizdeki fiziksel ve
mimarî engellerin kaldırılması yönünde Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla birlikte yapılan çalışma
lar devam ediyor. Bizler, eğer, özürlüler toplumsal yaşama aktif biçimde katılsın, yaşamın her ala
nında yer alsın diyorsak, öncelikle, konutlarımızın, yollarımızın, parklarımızın, devlet yapılarımı
zın, alışveriş merkezlerimizin özürlülere göre olması gerekiyor. Bunun için, yasal düzenlemelerin
yanında, belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin, mühendislerimizin, mimarlarımızın ve bu ko
nulardan sorumlu insanlarımızın daha da duyarlı olması gerektiğini düşünmekteyim. Bayındırlık ve
İskân Bakanlığımız bu yönetmelik çalışmalarını bitirmek üzere.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değinmek istediğim son konu şudur: Ülkemizdeki özürlü
lüğün büyük bir kısmının önlenebilir Özürlülüklerden olduğunu biliyoruz. Doğum öncesi ve doğum
sonrasında alınacak çok ucuz tedbirlerle, bazı özürlülükleri önlemek mümkün, özürlü sayısını dü
şürmek mümkün. Ülkemizde, ne yazık ki, bugün için, evliliklerin yüzde 21,7'si akraba evliliği. Bu
demektir ki, her 5 evlilikten 1M akraba evliliği ve akraba evlilikleri, hepimizin bildiği gibi, özürlü
lüğün temel sebeplerinden bir tanesidir. Bu konuda, yurttaşlarımızın, biraz daha duyarlı, biraz da
ha dikkatli, biraz daha sorumlu olmaları gerekir diye düşünüyorum.
Yine, her yıl, on bine yakın yurttaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz; ama, ne kadar yurlaşımız bu kazalarda sakat kalıyor ve şu anda ne durumda, o konularda da da elimizde yeterli veri
yok. Trafik kazalarının önlenmesi konusunda da duyarlı olmamız ve çalışmalar yapmamız gereki
yor.
Yine, genetik olarak özürlülüğe yol açabilecek sebeplerle ilgili de, Sağlık Bakanlığımızın.
doktorlarımızın, sağlık personelimizin, hemşirelerimizin, hasta bakıcılarımızın biraz daha duyarlı.
biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu konuyla ilgili sabah da bir toplantı yapıldı; orada arka
daşlarımız ifade ettiler: Doğum sonrası, bebeğin topuğundan alınacak bir kanla, Hacettepe Çocuk
Sağlığı Enstitüsünde, o bebeğin özürlü olup olmayacağı konusunda tespit yapmak mümkün ve eğer
erken tespit edildiği takdirde, o özürlülüğü yüzde 70 oranında önlemek mümkün.
Yine, özellikle Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgelerimizde iyot noksanlığı nedeniyle olu
şabilecek özürlülükleri önlemek her zaman için mümkün.
Yine, doğum öncesi ve doğum sonrası folikasit tedavisiyle, bazı özürlülüklerin önüne geçmek
mümkün. Özellikle, bayanlarımızın ve...
.
BAŞKAN - Sayın Bakan, 2 dakikanız var.
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Bu konularda da, artık, hem devlet olarak hem de toplum olarak daha sorumlu, daha duyarlı
olmamız gerektiğini düşünüyorum.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özürlülerimizin de diğer insanlarımız gibi hak ettikleri
onurlu ve anlamlı bir yaşam sürdürmeleri için daha yapılacak çok işimiz olduğunu düşünmekteyim.
Son yapılan yasal değişikliklerle, inanıyorum ki, artık, Türkiye, gelişmiş Batı ülkeleriyle ve Ame
rika'yla mukayese edildiğinde, özürlüler konusunda çok fazla yasal noksanımız kalmadı; ama, esas
olan, bunların hayata geçirilmesidir, yaşama geçirilmesidir. Özellikle, konudan sorumlu bakanlık
larımızın, kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın, yapılan yasal düzenlemelerin hayata
geçirilmesi konusunda ısrarla takipçi olacaklarını ve hayata geçirilmesi için de gereğini yapacakla
rını düşünmekteyim.
Özürlülerimizin, toplumsal yaşama aktif bir biçimde katılmak, yaşamın tüm nimetlerinden ya
rarlanmak istediklerini söylemiştim. Gerçekten, özürlülerimiz, diğer insanlardan farklı bir şey iste
miyorlar, diğer insanlar yaşamdan ne bekliyorlarsa, onlar da onu bekliyorlar. Özürlülerimize hak
ettikleri bu yaşam düzeyini sağlamak, bizler için bir görev olmalıdır; bu, özürlülerimizin, insan ol
malarından,gelen en doğal haklarıdır. Umuyorum ki, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda
yapılacak çalışmalarla, toplumumuzdaki, Parlamentomuzdaki bu duyarlılık devam ettikçe, özürlü
lerimizin sorunları yakın bir zamanda çözülecek ve bugün gıptayla gördüğümüz, duyduğumuz, öğ
rendiğimiz gelişmiş Batı ülkelerinde özürlülerle ilgili sağlanan olanaklar ülkemizde de sağlanacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır.
Sayın milletvekilleri, aslında, Sayın Bakan bu konuda gündemdışı bir konuşma yapacaktı; bi
ze bildirdiler; ben de, Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çelik'e, Sayın Bakan, gündemdışı
konuşma yapacaklar, o zaman, gruplara söz hakkı doğar, siz de Fazilet Partisi Grubu adına konu
şursunuz dedim; fakat, son anda, Sayın Bakan gündemdışı konuşma yapmaktan vazgeçti, vazge
çince de, arkadaşlarımıza söz hakkı doğmadı; kusura bakmayın. Sayın Çelik, şimdi gönderdiği pu
sulada "Fazilet Partisi adına benim konuşma hakkım vardı" diyor; bu nedenle, konuşma hakkını/.
yok efendim; özür dilerim.
MUHAMMET POLAT (Aydın) - Bizim hakkımızı başkasına verdiniz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, bugün değişti; ne yapayım; benim elimde bir şey yok; Sayın Bakan eğer
konuşsaydı, size söz verirdim.
Değerli milletvekilleri, biz de, Dünya Özürlüler Günü dolayısıyla, özürlü vatandaşlarımızın bu
gününü kutluyoruz. Devletimizin, özürlü vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ko
nusunda gerekli tedbirleri almasını, daha büyük tedbirler almasını diliyoruz.
Son zamanlarda, Yüce Meclis, bu konuda bir kanun kabul etti. Bu kanunla, özürlü çalıştırma
sayısı artırıldı. Bütün firmaların, özellikle devletin, bu kanunun gereğini bir an önce yerine getir
mesini diliyorum.
2. - Hatay Milletvekili Aülâ Sav'in, İtalyan hukukçularının, Abdullah Öcalan'ın uluslararası
bir mahkemede yargılanması önerisine ilişkin gündemdışı konuşması
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ikinci gündemdışrkonuşma "Abdullah Öcalan'ın uluslara
rası bir mahkemede yargılanma istem ve iddiaları son günlerde basında yer alan haberlerden anla
şılmaktadır. Bu konudaki yanlış gelişmeler ve bu iddiaların uluslararası hukuk ve Lozan Antlaşma
sında oluşan yargı bağımsızlığına aykırılığı konuları üzerinde gündemdışı söz istiyorum" diyen Sa
yın Atilâ Sav'a verilmiştir.
Buyurun Sayın Sav. (CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakika.
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ATİLÂ SAV (Hatay) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; konuşmama başlarken, 3 Aralık Dünya Özürlüler
Günü vesilesiyle tüm özürlü yurttaşlarımıza ve ailelerine mutlu bir yaşam diliyor, onları sevgiyle
düşündüğümüzü ve kucakladığımızı arz ediyorum.
Sayın Başkan, çetebaşı Abdullah Öcalan'ın îtalya'daki gözaltı süresi içinde kimi İtalyan hu
kukçularınca ortaya atılan bir uluslararası mahkemede yargılanması önerisiyle ilgili kişisel görüş
lerimi arz etmek için söz istedim. Bana bu fırsatı tanıyan Sayın Başkana teşekkür ederim.
Abdullah Öcalan, ağırlığını özellikle güneydoğuda duyuran; ama, yurdumuzun tüm bölgele
rinde de eylemleriyle kan döken yaygın bir terörün baş sorumlusu ve suçlusudur. Bu kanlı terör onbeş yıldır sürmektedir ve 30 bine yakın yurttaşımızın canını almıştır.
Abdullah Öcalan'ın yargılanması ve layık olduğu cezaya çarptırılması için Türk adaletine tes
lim edilmesi gerekmektedir. Öldürülenlerin 5 bini kadın ve çocuktur; bir o kadarı da, öğretmen ve
kamu görevlisi olarak sivil yurttaşlarımızdır ve kanlı çarpışmada terör kurbanı olmuşlardır.
Bütün bu suçların sanığı olarak Apo'nun yargılanması ve layık olduğu cezaya çarptırılması
için Türk adaletine teslim edilmesi zorunludur; bu yetki Türk yargısına aittir, başka hiçbir makama
devredilemez. Bu konuda İtalya'nın tutumu dostça olmadığı gibi, hukukî de değildir; ama, gün geç
tikçe, İtalya da tutumunun yanlış olduğunu anlamaya başlamıştır. Başbakan D'Alema son günler
de Apo'nun bir terörist olduğunu kabul etmiş gözükmektedir. Apo'nun Türkiye'de ve Türk mah
kemelerince yargılanması Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik hakkının bir gereğidir; bu gerek, Lo
zan Antlaşmasından kaynaklandığı gibi, bütün uluslararası hukuk belgelerinin de kabulündedir; bu
yetki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ve uluslararası hukukun tanıdığı doğal yargıç ilkesine de
uygundur.
Abdullah Öcalan Türkiye vatandaşıdır; Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi topraklarında 30 bin
Türk vatandaşını öldürmüştür. Bu nedenle, Türk adaleti yetkili ve görevlidir; bu yetki ve görev dev
redilemez. Böyle bir suçluyu yargılayacak uluslararası mahkeme yoktur, bundan sonra da kurula
maz; böyle bir şeyi Türkiye Cumhuriyeti kabul etmemiştir ve edemez. Şimdiye kadar uluslararası
ceza mahkemeleri daha çok savaş suçlularını yargılamak için kurulmuştur. Bir uluslararası mahke
me kurulması için önce bir siyasal erk gerekmektedir. Bu doğrultuda, her durum için bağlayıcı bir
hukuk kuralı da bulunmamaktadır. Ayrıca, bugüne kadar tek bir suçluyu yargılamak için uluslara
rası bir mahkeme kurulmamıştır. Türkiye'nin oyu alınmadan böyle bir mahkeme kurulamaz.
Apo'yu Türk yargısından kaçırmak için kimi İtalyan hukukçularınca ortaya atıldığı anlaşılan ulus
lararası mahkeme kurulması fikri bu alandaki bütün hukuk kurallarını aşarak, yeni; ama, kabul edi
lemez bir usul yaratmak istemektedir; bu öneri, Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik haklarına da,
uluslararası hukuk kurallarına da aykırıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin, bu konuda dikkatli, bilgili ve uyanık olması
gerekmektedir; bu uyarıyı yapmak ve bu konuda yardımcı olmak da bizim görevimizdir. Kesin ola
rak bu bir saptırma ve kaçamaktır. Bu tür kaçamaklara karşı tavizkâr veya müsamahakâr olamayız,
olmamalıyız.
Türk Ulusu bu konuda kararlıdır. Abdullah Öcalan, çok ağır suçların, kitlesel ölümlerin sanı
ğıdır ve bunların hesabını Türk yargısı önünde vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız bir dev
let olarak yargılama hakkını başka hiçbir kuruluşa devredemez ve devretmeme kararındadır. Ne iç
hukukumuz ne de uluslararası hukuk kuralları bizim bu haktan vazgeçmemizi gerektirmemektedir.
Bu hususların Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden açıklanması zorunluluğuna inandı
ğım için konuyu gündeme taşıdım. Tekrar Sayın Başkana teşekkür ediyor, en içten saygılarla Yü
ce Meclisi selamlıyorum. (Alkışlar)
- 12 -

T.B.M.M.

B : 28

3 .12.1998

O :1

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sav.
Gündemdışı konuşmayla ilgili, Hükümetten herhangi bir cevap verme talebi gelmemiştir.
3. - Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan İli Köy Hizmetleri Müdürlüğünün çözüm
lenemeyen sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması
BAŞKAN - Üçüncü gündemdışı söz "Ardahan İli Köy Hizmetleri Müdürlüğümüzün çözülme
yen birçok sorunu vardır. Çetin kış şartlarının yaklaşması nedeniyle bu sorunların en kısa zaman
da çözümlenmesi gerekmektedir; ayrıca, Köy Hizmetlerinde çalışan 143 geçici işçinin barınma ve
yemek sorunları hâlâ çözülememiştir" şeklinde taleple Ardahan Milletvekili Sayın Saffet Kaya'ya
verilmiştir efendim.
Buyurun Sayın Kaya.
Süreniz 5 dakikadır.
SAFFET KAYA (Ardahan) - Sayın Başkan, Yüce Parlamentomuzun çok değerli milletvekil
leri; konuşmama başlamadan önce, Dünya Özürlüler Günü olması nedeniyle, özürlü kardeşlerimi
zi buradan şefkatle kucakladığımızı bilvesile ifade eder, hepinizi saygıyla selamlarım.
55 inci Hükümet döneminde, defalarca, bu kürsüden, ilimin sorunları, doğu ve güneydoğumun
sorunlarıyla ilgili olarak 55 inci Hükümeti uyarmaya çalıştım. 55 inci Hükümetimizin, maalesef,
geliş nedenleriyle, iktidar olup muktedir olamayan; ama, halkın isteklerine, hizmetine biçare olan
bir Hükümet olarak karşımıza çıktığı da toplum vicdanında çok aşikârdır ve toplum vicdanında de
rin yaralar açmıştır.
Bugün, Ardahan Köy Hizmetlerimizde -hatta, bunu, doğu ve güneydoğu için de söylememiz
mümkün- Ardahan İlimizin nüfusunun yüzde 80'inin kırsalda yaşaması nedeniyle, bu dönemde yani, 55 inci Hükümetin 16,5 aylık süresi içinde- ne su projeleri ne yol projeleri ne de yatırım öde
nekleri ve özelleştirmeden aktaracağınız 60 milyarlık afakî ödenek hayatiyete geçmiştir. Yalnızca,
halkımıza umut verilmiş; yalnızca, vaatkâr olunmuş; ama, bugüne kadar olduğu gibi, sonuç alına
mamış.
Bugün, Ardahanımızda, susuz köylerimiz var; bugün, Ardahanımızda, iklim şartları nedeniy
le, maalesef, kış şartlarında ulaşılamayan köylerimiz var.
Yine, bizim dönemimizde -54 üncü Hükümet döneminde- Ardahan'a özel olarak Plan ve Büt
çe Komisyonundan gönderdiğimiz 650 milyarlık ödenekle, Ardahan'a araç-gcreç alarak, bunların
sorunlarını çözmeye çalıştık; Ardahan'a 20'ye yakın araç-gereç aldık. Bugün, Ardahan İlimiz Köy
Hizmetleri olarak hizmet verebiliyorsa, burada en büyük sebep 54 üncü Hükümet döneminde gön
derdiğimiz imkânlardır ve ancak bunlarla ayakta durabilecek bir durumdadır.
Bugün, benim Ardahanımda, işsiz insanlarım var; 83'e yakın, özel idarede geçici olarak çalı
şan insanlarımız var; bu insanlarımızı kadroya almak dururken, kendi bölgemin işsiz insanlarını dü
şünmeden, bölge dışından tayin ettiğiniz insanları Köy Hizmetleri İl Müdürlüğümüzde çalıştırıyor
sunuz. Benim bölgemde, zaten, işsizlik fazlasıyla ciddî sorunken, siz, bu sorunları bertaraf edece
ğinize, maalesef, işsiz insanlarımızı hiçe sayarak, dışarıdan, benim bölgeme insanlar getirdiniz.
İşte, bakın, yaklaşık olarak, iki yıldan beri, belki cumhuriyet tarihinden bugüne kadar. Köy
Hizmetlerinden sorumlu bakan olarak kendi bütçesinden tatminkâr olmayan bir bakan durumunda
dır. Bu bütçeyle, benim bölgeme, doğu bölgeme veya Türkiyemc bu Bakanlığın hizmet etmesi
mümkün değil; çünkü, Türkiye'nin Köy Hizmetleri ağındaki çalışmalarını yerine getirebilmesi
noktasında bütçe yeterli değildir.
Benim bölgemdeki 70'e yakın köyümüz halen daha susuzdur. Türkiye 21 inci Yüzyıla taşınır
ken, benim bölgemde insanlarımız halen susuzluktan kıvranmaktadırlar ve dört beş kilometre öte- 1 3 -
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den su getirir haldedirler. Kış mevsiminde yollar karla kapandığında, yolları açacak araç gereç yoklur; greyder yoktur ve yollarda kar temizleme makinesi halen bölgeme tahsis edilmemiştir. Yani,
buradan şunu çıkarmak çok mümkün: Bölgemin sorunlarıyla, Ardahanımın sorunlarıyla, doğumun
ve güneydoğumun sorunlarıyla ilgisiz bir 55 inci Hükümet!
Ben, 55 inci Hükümetin Sayın Bakanına buradan seslenmek istiyorum. Sayın Bakanım, zan
nediyorum, benim konuşmama cevap verecek. Benim Köy Hizmetlerime hiçbir yatırım ödeneği
konuldu mu? İki yıla yakın bakanlığı süresinde, iki bütçe süresi içinde, maalesef, hiçbir yatırım
ödeneği konulmadı. Bugün konulmuş görülen, kaynağı özelleştirmeden tespit edilen ödeneklerin
bile, maalesef, bölgemize kaydırılmadığı çok açık bir gerçektir.
O bakımdan, müsaade ederseniz, benim bölgeme üvey evlat muamelesi yapan 55 inci Hükü
meti burada eleştirmek istiyorum.
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Dört sene iktidarda kaldınız, siz niye yapmadınız?
SAFFET KAYA (Devamla) - 54 üncü Hükümet döneminde, Türkiye'de en çok yatırım yapı
lan il -bilginiz yoksa bu konuda eksiğinizi tamamlayayım- bizim bölgemizde Ardahan İli olmuştur
ve bizim dönemimizde 20'ye yakın araç gereç alınmıştır; ama, sizin döneminizde bunların hiçbiri
gerçekleşmemiştir. Sayın Bakan, buraya çıksın, iki dönemde yaptığı herhangi bir şey varsa söyle
sin; ama, bu konuda böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Bu, tabiî, aczinizin ifadesidir; onu gör
mek de çok mümkün.
Ardahan'ı, hiç kimsenin, hiçbir zaman için üvey evlat olarak görmesi ve öyle muamele etme
si noktasında, tavrını, politikalarını kabul etmemiz mümkün değil.
Aıdahanımızı, kalkınmamış bir bölge olarak kabul edip, onun sorunlarına dirayetle çözüm bu
lacak bir hükümet anlayışı, bir politika anlayışı içinde olunmasını bekliyoruz. Bugünkü düşürülen
55 inci Hükümet, selden tomruk kaçıran bir hükümet olmuştur.
55 inci Hükümet, bugün okyanusta oluşturmuş olduğu saadet adacıklarını besleyen bir hükü
met olmuştur; holdinglere, kartellere peşkeş çeken bir hükümet olmuştur. Benim doğum ve güney
doğum bu konuda hakir görülmüştür, hizmet gitmemiştir. Bunun aksini, hiçbir kimse buradan, ke
sinlikle, topluma ifade edemez...
yın.

BAŞKAN - Sayın Kaya, efendim, sürenizi bitirdiniz, size eksüre veriyorum, lütfen, toparla
SAFFET KAYA (Devamla) - Evet.

Benim bölgemde mazot ithalini 55 inci Hükümet durdurmuştur. Benim bölgemin kalkınma
sına ve gelişmesine, yegâne sebep olacak mazot ithali, sizin döneminizde Ardahan İli ve doğu ile
güneydoğu halkından gasp edilmiştir. Bugün, Köy Hizmetleri hizmet yapıyorsa, 54 üncü Hükümet
döneminde o oluşturduğumuz fonda oluşan finansla yapıyor, ayakta duruyor ve çalışır haldedir.
Bu, bir gerçektir; bu gerçeği görmekten aciz olabilirsiniz, görmekten kaçınabilirsiniz; ama, huzu
runuzda, ben, burada memleketimizin sorunlarını dile getirmek için söz almış bulunmaktayım; ama
şunu bilsin 55 inci Hükümet: Bölgeme hizmet yapmadığı için, yarın, mutlaka ve mutlaka, sandık
ta, kesinlikle, bunu en ağır şekilde ödeyecektir,
- Benim oradaki insanlarım, cenazelerini, halen daha, su olmadığı için yıkayamıyor. Bunlar, 55
inci Hükümet döneminde, maalesef, yapılamayan yatırımların acı faturalarıdır, acı gerçekleridir. O
bakımdan, bu yapmadıklarınızı, yakında bizler yapacağız; bundan endişeniz olmasın, bunları faz
lasıyla yapacağız ve.,.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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SAFFET KAYA (Devamla)-Tamam, bağlıyorum Sayın Başkan...
BAŞKAN - Süreniz bitti efendim; size eksüre vermiştim; teşekkür ederim Sayın Kaya...
SAFFET KAYA (Devamla)-Teşekkürlerimi sunayım...
BAŞKAN - Tamam, 2 dakika verdim zaten, yeter... Efendim, tamam, bağladınız, zaten, hep
si aynı şekilde...
SAFFET KAYA (Devamla) - Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -Teşekkür ederim, sağ olun.
Gündemdışı konuşmaya cevap verme konusunda Hükümetten bir istek gelmemiştir; böylece,
gündemdışı konuşmalar bitmiştir.
Şimdi, diğer sunuşlara geçiyorum.
Divan üyesi arkadaşımızın, sunuşlar uzun olduğu için, oturarak, okuması hususunu oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - Fransa ve Norveç'e gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem 'e, dönüşüne kadar. Devlet
Bakanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1821)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Kasım 1998 tarihinden itibaren, Fransa ve Norveç'e gide
cek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Prol'.
Dr. Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu
bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirci
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur.
Öteki tezkereyi okutuyorum :
2. - Romanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirci'e, dönüşüne kadar. TBMM
Başkanı Hikmet Çetin'in vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1822)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu'nun davetlisi olarak, 3-4 Aralık 1998 tarihle
rinde Romanya'ya resmî bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millcl Meclisi Başkanı
Hikmet Çetin vekâlet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirci
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Öteki tezkereyi okutuyorum:
3.- Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için İstanbul Milletvekili ve Demokratik Sol Parti Ge
nel Başkanı Bülent Ecevit'in görevlendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1823)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ: 25 Kasım 1998 tarihli ve KAN.KAR: 39-08-2-98-769 sayılı yazımız.
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, İstanbul Milletvekili ve Demokratik Sol Parti Ge
nel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'i görevlendirdim.
Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu Listesinin ayrıca gönde
rileceğini bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Sayın Ecevit'e, Hükümet kurma çalışmalarında başarılar dilerim.
Diğer tezkereyi okutuyorum:
4. - Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, dönüşüne kadar. Bayındırlık ve
İskân Bakanı Yaşar Topçu'mm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1824)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Aralık 1998 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı İşın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Top
çu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Öteki tezkereyi okutuyorum:
5. - Romanya 'ya gidecek olan Kültür Bakanı İstemi/tan Talay 'a, dönüşüne kadar. Millî Eği
tim Bakanı Hikmet Uluğbay'm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (311825)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Aralık 1998 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Kültür Ba
kanı İstemihan Talay'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ
bay'm vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Sayın milletvekilleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyo
nun bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin raporları vardır; okutup ayrı ayrı
bilgilerinize sunacağım.
'
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III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
/. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon ra
poru (3/1211) (S. Sayısı: 774)( 1)
•
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığının taldırılması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresi 12.12.1997 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş ve incelenmek üzere İçtü
züğün 132 nci maddesi uyarınca oluşturulan hazırlık komisyonuna verilmiştir.
Fezleke ve eki dosyada, Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın "3.11.1996 tarihinde Susurluk
yakınlarında meydana gelen trafik kazasında vefat eden Mehmet Özbay kimlikli Abdullah Çat
lı'nın üzerinden çıkan silah taşıma izin belgesi ile Yaşar Öz isimli kişide ele geçirilen silah taşıma
izin belgesinin sahte olarak düzenlenmesi nedeniyle, sahte özel belge düzenlenmek suretiyle göre
vi kötüye kullanmak" suçunu işlediği iddia edilmektedir.
•.
.
Hazırlık komisyonu 2.6.1998 tarihli toplantısında; 3/1211 esas sayılı dosyada yer alan iddiala
rın, daha önce Genel Kurulda görüşülen 3/780 ve karma komisyonda görüşülen 3/982 esas sayılı
dosyalar ile bağlantılı olduğu belirtilmiş ve Genel Kurulun 3/780 esas sayılı dosyadaki kaldırma
yönündeki eğilimini de dikkate alarak, bu konuda sürdürülen yargılamanın daha sağlıklı yürütül
mesi amacıyla 3/1211 esas sayılı dosyayla ilgili olarak Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir,
Fezleke ve eki dosyayı inceleyen hazırlık komisyonu, Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığının
kaldırılması yolunda görüş belirtmişse de, Karma Komisyonumuz, çoğunlukla, dokunulmazlığın
kaldırılmasına gerek görmemiş; soruşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar vermiştir.
Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
AtilâSav
Hatay
Komisyon Başkanı ve üyeler
BAŞKAN - Muhalefet şerhi var; onu okutuyorum efendim:
Karşı Oy Yazısı
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın 3/1211 esas sayılı dosyada isnat edilen fiil, 3.11.1996 ta
rihinde Susurluk yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Özbay
kimlikli Abdullah Çatlı'nın üzerinden çıkan silah taşıma izin belgesi ile Yaşar Öz isimli kişide ele
geçirilen silah taşıma izin belgesini sahte olarak tanzim etmek suretiyle görevi kötüye kullandığı
dır.
Komisyonda Susurluk kazası olarak geçen bu olay hakkında, yine Mehmet Ağar adına düzen
lenen 3/780 esas sayılı dosyayla ilgili olarak, Genel Kurul dokunulmazlığı kaldırma kararı vermiş,
aynı şekilde 3/982 esas sayılı dosyada ise Karma Komisyon dokunulmazlığı kaldırma kararı ver
miş olup, halen Genel Kurul gündeminde beklemektedir.
Kamuoyunun sonucunu titizlikle takip ettiği ve yargıya intikal etmiş böylesine önemli bir
olayda yargılamanın sağlıklı bir şekilde tamamlanması ve olayın aydınlığa kavuşması bu dosyada
da dokunulmazlığın kaldırılarak yargının önünün açılmasına bağlıdır.
(I) 774 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
- 17 -
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Dosyada iddiayı destekleyen bilgiler yeterince mevcuttur. Delillerin değerlendirilmesi ise yar
gının yetkisindedir. Bu nedenlerle, siyasal dayanışma amacıyla verildiğini sandığımız çoğunluk ka
rarına katılmıyoruz.
Atilâ Sav

Mehmet Moğultay

Zeki Çakıroğlu

Hatay

İstanbul

Muğla

Ali Şahin

Erdoğan Yetenç

İrfan Gürpınar

Kahramanmaraş

Manisa

Kırklareli

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Diğer raporu okutuyorum:
2. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon ra
poru (3/1646, 3/1775) (S. Sayısı: 775) (I)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresi (3/1646); 1.10.1998 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş ve incelenmek
üzere, İçtüzüğün 132 nci maddesi uyarınca oluşturulan Hazırlık'Komisyonuna verilmiştir.
Fezleke ve eki dosyada Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürlüğü göre
vi sırasında danışmanı Korkut Eken'e gizli bir görev vererek, bilgisi dahilinde, Özel Harekât Da
ire Başkanlığının kayıtlarında bulunan bazı silahların talimatla, Korkut Eken'e senetle teslim edil
diği, ancak bu silahlardan bazılarının geri verilmemesi nedeniyle kaybolduğu, anılan bu eylemle
görevi kötüye kullanmak suçunun işlendiği iddia edilmektedir.
Hazırlık Komisyonu 3.11.1998 tarihli toplantısında; iddiaların ciddiliğini ve kamuoyundaki et
kisini gözönüne almış, böylesi bir olayda yargının önünün açılması ve adı geçen milletvekilinin
adil yargılanma hakkına kavuşmasının sağlanması amacıyla, Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Yine, Mehmet Ağar hakkında yasama
dokunulmazlığının kaldırılması amacına yönelik Başbakanlık tezkeresinin 3/1775'in; 3/1646 esas
sayılı dosya ile şahıs, olay ve tavsif açısından aynı mahiyette olduğu anlaşıldığından, her iki dos
yanın birleştirilmesine ve işlemin 3/1646 Esas No'lu dosya üzerinden sonuçlandırılmasına
10.1İ. 1998 tarihli toplantıda karar vermiştir.
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını vermiştir.
Karma Komisyonumuz fezlekeyi ve eki dosyayı incelemiş, Hazırlık Komisyonu raporunun
aksine, isnat edilen fiili, dokunulmazlığın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görmemiştir. Bu ne
denle ve oy çokluğu ile Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilli
ği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
Raporumuz, Genel .Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Atilâ Sav
Hatay
Komisyon Başkanı ve üyeler
Karşı Oy Yazısı
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla
düzenlenen 3/1646 ve birleştirilen 3/1775 esas sayılı dosyalarda isnat edilen fiil oldukça ağır ve
(I) 775 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
-
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ciddîdir. Kaybolduğu tespit edilenler herhangi bir eşya olmayıp, sadece devlet elinde bulunması ge
reken ve son derece özel nitelikli silahlardır.
Bir milletvekilinin bu ağırlıkta bir isnat altında tutulması doğru değildir. Milletvekillerinin
onur ve haysiyetinin korunması, adil yargılanma hakkından yararlanmasının sağlanması için bu
dosyada yargının önünün açılması şarttır. Bu amaçla dokunulmazlığın kaldırılması gereklidir.
Dosyada isnat edilen fiili destekleyen deliller, bu delillerin değerlendirilmesi ve suçlama ko
nusunun takdiri mahkemeye aittir. Bu nedenle hukuksal değerlendirmeden uzak olup, siyasal da
yanışma olduğu anlaşılan çoğunluk kararına katılmıyoruz.
Atila Sav

Mehmet Moğultay

Zeki Çakıroğlu

Hatay

İstanbul

Muğla

Ali Şahin

Erdoğan Yetenç

İrfan Gürpınar

Kahramanmaraş

Manisa

Kırklareli

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Sayın milletvekilleri, her iki rapor da, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine
kadar ertelenmesine dairdir. 10 gün içinde itiraz olunmadığı takdirde, bu raporlar kesinleşmiş ola
caktır.
II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 22 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde
aranacak koşullar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/30)
BAŞKAN - Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde, özellikle büyük şehirlerde çok sayıda üniversite olmasına rağmen, pek çok ilimiz
de ise üniversite bulunmamaktadır.
Birçok ilimizde ise çok sayıda fakülte ve yüksekokul ile üniversite kurulması için altyapı mev
cuttur. Bu illerimizden bazılarında üniversite kurulmasına dair yasa tasarıları TBMM gündemindedir
Üniversiteler hem ilim hem de sosyal ve ekonomik yönden bulundukları yöreler için birer ya
tırımdır.
Bundan böyle, üniversite talebi bulunan illerimizden hangilerinde üniversite kurulmasının
müzakere edilmesinde yarar vardır.
Üniversite kurulacak illerde aranacak nitelikler hususunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri gereğince genel görüşme açılmasını arz ederiz. 24.11.1998
Gerekçe:
Ülkemizde yükseköğretime yönelik talep yoğunluktadır. Bu sebeple, üniversite önündeki yı
ğılma sorunu çözülememektedir. Öte yandan, kalkınmış ve ileri ülkelerle mukayese edildiğinde, ül
kemizde üniversitelerdeki okullaşma oranı çok düşüktür. (Yüzde 12-16)
Okullaşma oranının düşüklüğü ve yükseköğretime aşırı talep ters orantılı bir gelişme göster
mekte ve sorunun çözümünü güçleştirmektedir.
Türkiye'nin pek çok alanda nitelikli insangücü ihtiyacı karşılanamazken, öte yandan yani iş uy
gulamalar sebebiyle ihtiyaç fazlası nitelikli insan yetiştirilmektedir. Bu ise, insan gücü istihdamm- 19 -
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da bölgeler arası dengesizliklere yol açmaktadır. Sebebi ise, şimdiye kadar açılan üniversitelerimi
zin belli merkezlerde veya bilimsel gerçekler yerine politik tercihlerden kaynaklanarak kurulması
dır.
Şüphesiz üniversiteler, bilimin yaygınlaşması ve kültürün ülke geneline yaygınlaşmasında gö
rev yaptıkları gibi başlı başına bir yatırımdır.
Şimdiye kadar yapılan uygulamalar göstermiştir ki, büyük şehirlerdeki üniversitelerimizle bir
likte, taşrada açılan üniversitelerimiz, bulundukları yörelere ekonomik, kültürel, sınaî, ziraî canlı
lık kazandırmışlardır. Hatta kuruluş aşamasındaki üniversitelerimiz verimlilik açısından daha hırs
lı ve daha hızla çalışmaktadır. Bu ise pek çok ilimizin ilgilileri tarafından illerinde üniversite açıl
ması talebini kamçılamaktadır.
Şu anda pek çok ilimizde üniversite bulunmamaktadır. Bir kısım illerimizde ise bir üniversi
teyi oluşturacak şekilde akademik eleman, tesis ve öğrenci yönünden altyapısı mevcuttur. Üniver
site kurulmasıyla ilgili bazı illerin hem talepleri hem de o talepler doğrultusunda TBMM günde
minde yasa önerileri bulunmaktadır.
Misal olarak, Erzincan İlimizi gösterebiliriz: Erzincan İlimizde halen Atatürk Üniversitesine
bağlı olarak 2 fakülte (hukuk ve eğitim) 6 adet yüksekokul, 4 000'e yakın öğrenci, 385 öğretim ele
manı, derslik, 300 lojman, 2 000 kişilik yurt kapasitesi ve sosyal tesisleri mevcuttur. Erzincan İli
miz 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunlarının bir üniversite
için öngördüğü tüm nitelikleri taşımaktadır. Ayrıca, Erzincan, Doğu Anadolu'nun ulaşım imkânla
rı en müsait kentidir. Rize, Yozgat, Çorum gibi illerimiz küçük bir araştırmayla yukarıda söz ko
nusu ettiğimiz hususların gerçek olduğunu ortaya koyacaktır.
Yukarıda sıralanan sebepler doğrultusunda, bundan böyle, hangi ilimizde üniversite açılacağı
na dair bir kıstas oluşturulmasına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Yeni kurulacak üniversitelerin ülke düzeyinde yaygınlaştırılması ve bu yaygınlaştırmada han
gi ölçülerin gözönünde bulundurulacağı Türkiye Büyük Millet Meclisince ele alınıp incelenmesi,
büyük yararlar sağlayacaktır.
Kurulması dünüşülen üniversitelerin mahallî kaynakları, mevcut fakülte ve yüksekokul kapa
siteleri, ulaşım imkânlarının değerlendirilmesi, sonucu belirlemede mutlak yardımcı olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunan yeni üniversitelerin kurulmasıyla ilgi
li yasa taleplerine ışık tutmak ve bu konuda yerel imkânların da göz önüne alınarak yeni kurulacak
üniversitelerin yerinin belirlenmesi için Yüce Meclisde bir genel görüşme açılması bir zaruret ha
lini almıştır.
Yukarıda kısaca işaret edildiği sebeplerden dolayı, yeni üniversite kurulacak illerin seçimi ve
tercihinde göz önünde bulundurulması gereken kıstaslar hususunda genel görüşme açılması arz ve
teklif olunur.
1 -- Tevhit Karakaya

(Erzincan)

2 -- Lütfü Esengün

(Erzurum)

3 -- Cemalettin Lafçı

(Amasya)

4 - - Mi kail Korkmaz

(Kırıkkale)

5 -- Murtaza Özkanlı

(Aksaray)

6--Şinasi Yavuz

(Erzurum)

7 -- Şaban Şevli

(Van)
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8 - Mehmet Bedri Incetahtacı

(Gaziantep)

9 - İlyas Ârslan

(Yozgat)

10-Mustafa Köylü

(İsparta)

11 - M. Sıddık Altay

(Ağrı)

12 - Zeki Karabayır

(Kars)

13 - Hasan Hüseyin Öz

(Konya)

1 4 - Hüseyin Kansu

(İstanbul) ,

15 - Mehmet Altan Karapaşaoğlu

(Bursa)

16-Ahmet Derin

(Kütahya)

17 - Ramazan Yenidede

(Denizli)

18 - Kahraman Emmioğlu

(Gaziantep)

19-Sabahattin Yıldız

(Muş)

20 - Hayrettin Dilekcan

(Karabük)

2 1 - N a c i Terzi

(Erzincan)

22 - Ahmet Cemil Tunç

(Elazığ)

23 - Abdulkadir Öncel

(Şanlıurfa)

0:1

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge, gündemde yerini alacak ve gene 1 görüşme açılıp açılmaması konusudaki öngöriişmeler sırasında bu husus karara bağlanacaktır.
Başbakanlığın, İçtüzüğün 78 inci maddesine göre verilmiş tezkereleri vardır; okutup, bilgile
rinize sunacağım:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
6. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tek
liflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311826)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci maddesinde "Bakanlar Kurulunun herhan
gi bir sebeple çekilmesi halinde yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar. Anayasa ve İçtü
zük değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülme
si ertelenir. Ancak, Bakanlar Kurulunun öncelikli olduğunu bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği kanun
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunur" hükmü yer almıştır.
Belirtilen hüküm uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyon çalışma
larının devamını temin, ekli listede adları yazılı kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Ge
nel Kurulda görüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.
Ayrıca, komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesine devam olunacak diğer kanun tasarı
ve teklifleri de bilahara bildirilecektir.
Gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
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Tasarı veya Teklifin Adı
1 - Bankalar Kanunu Tasarısı.
Ticaret, Enerji
ve Bütçe Komisyonu

Son Durum
Adalet, Sanayi ve
Komisyonları (tali) Plan
(esas) (1/843)

2 - Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin
ve Siyasî Parti Gruplarını Temsilen Oniki
Milletvekilinin; Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi.

Plan ve Bütçe, Dışişleri
Komisyonları (tali) Ana
yasa Komisyonu (esas)
(2/1335)

3 - Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak
Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı.

Genel Kurulda (1/480)

4 - Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı.

Genel Kurulda (1/691)

5 - Bazı Örgütlü Suçlarla Mücadele Kanunu
Tasarısı.

Genel Kurulda (1 /744)

6- Yükseköğretim Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.

Anayasa, Millî Eğitim
Kültür, Gençlik Spor
Komisyonları (tali)
Plan ve Bütçe
(1/832)

Komisyonu (esas)
BAŞKAN - Öteki tezkereyi okutuyorum:

7. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarda bulunan kanun tasarı ve tek
liflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311827)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci maddesinde, "Bakanlar Kurulunun herhan
gi bir sebeple çekilmesi halinde, yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtü
zük değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülme
si ertelenir. Ancak, Bakanlar Kurulunun öncelikli olduğunu bir yazıyla Başkanlığa bildirdiği kanun
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunur" hükmü yer almıştır.
Belirtilen hüküm uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve komisyon çalışma
larının devamını teminen, ekli listede adları yazılı kanun tekliflerinin Genel Kurulda görüşülmesi
ne devam olunması Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.
Gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
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Teklifin adı:
Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanununun Geçici 41 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ve Bolu Milletvekili Avni Akyol ve Burdur Milletvekili Yusuf
Ekinci'nin, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi.

Son durum:

Genel Kurulda
(2/1096,2/2234)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Genel Kurul gündeminde bulunan ve Başbakanlık tezkerelerinde görüşülmesine devam olun
ması istenen kanun tasarı ve teklifleri, gündemdeki sıralarına göre görüşülecektir.
Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum:
8. - İstanbul Milletvekili Refik Aras'ın, İç ve Dış Borçlar Araştırına Komisyonu üyeliğinden
çekildiğine ilişkin önergesi (4/395)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İç ve Dış Borçlar Komisyonunda, değişen oran gereğince, iç ve dış borçlarla ilgili Meclis
Araştırması Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 30.11.1998
Refik Araş
İstanbul
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş tezkereleri vardır, okutup ayrı ay
rı oylarınıza sunacağım.
,
9. - Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın Irak'a yapacağı resmî ziyarete katılan milletvekilleri
ne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1828)
27.11.1998
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın, 31 inci Uluslararası Bağdat Fuarına katılmak ve görüşme
lerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 30 Ekim-2 Kasım 1998 tarihlerinde Irak'a yaptığı resmî
ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konu
daki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.
Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.
A. Mesut Yılmaz
Başbakan.
Liste:
Ferit Bora

(Diyarbakır)

Muzaffer Arı kan

(Mardin)

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer tezkereyi okutuyorum:
10. - Başbakan A. Mesut Yılmaz'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete
katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311829)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Vaki davete icabetle, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte, 3 Kasım 1998 tarihin
de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığım resmî ziyarete, İçel Milletvekili Halil Çin'in de iş
tirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.
Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.
A. Mesut Yılmaz
Başbakan

... '
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer tezkereyi okutuyorum:

/ / . - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Türkmenistan ve Kırgızistan'a yaptığı resmî ziya
rete katılan milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1830)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
11-13 Kasım 1998 tarihlerinde Türkmenistan ve Kırgızistan'a" resmî bir ziyarette bulunan
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e refakat eden heyete, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'm da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bü konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişik
te gönderilmiştir.
Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.
A. Mesut Yılmaz
Başbakan
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer tezkereyi okutuyorum:
12. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Avusturya'ya yaptığı resmî ziyarete katılan mil
letvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1831)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
17-19 Kasım 1998 tarihlerinde, Avusturya'ya resmî bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Sa
yın Süleyman Demirel'e refakat eden heyete, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın da iştirak
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.
Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.
A. Mesut Yılmaz
Başbakan
BAŞKAN -Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım:
IV.-ÖNERİLER
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 779 sıra sayılı raporu ile (9/17)
esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 780 sıra sayılı raporunun görüşme günü ve Ge
nel Kurulun çalışma saatlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
Danışma Kurulu Önerisi
No: 146

2.12.1998

26.11.1998 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan ve İçtüzüğün 112 nci
maddesi gereğince, 3.12.1998 Perşembe günkü gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmı-24-
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nın I ve 2 nci sırasında yer alacak olan, Devlet eski Bakanı, Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yar
dımcımı ve eski Başbakan Tansu Çiller hakkındaki (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Ko
misyonunun 779 sıra sayılı raporu ile, Turizm eski Bakanı ve Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkın
daki (9/17) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 780 sıra sayılı raporunun görüşme
lerinin, 3.12.1998 Perşembe günkü birleşimde yapılmasının, her iki raporun görüşmelerinin ta
mamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma
Kurulunca uygun görülmüştür.
Hikmet Çetin
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Lütfü Esengün
FP Grubu Başkanvekili
Ülkü Güney

Mehmet Gözlükaya

ANAP Grubu Başkanvekili

DYP Grubu Başkanvekili

Metin Bostancıoğlu

Önder Sav

DSP Grubu Başkanvekili

CHP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN -Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer Danışma Kurulu önerisini okutuyorum:
2. - (9/44), (9/45), (9/46) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri.
görüşme günü ve Genel Kurulun çalışma saatlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
NO: 147

-

Tarihi: 2.12.1998

Danışma Kurulu Önerisi
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer hakkındaki (9/44), Başbakan A. Mesut
Yılmaz hakkındaki (9/45), Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez hakkındaki (9/46) esas numaralı
Meclis soruşturması önergelerinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer al
masının ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki gö
rüşmelerin Genel Kurulun 10.12.1998 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasının ve soruşturma
önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kuru
lun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.
Hikmet Çetin
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Lütfü Esengün
FP Grubu Başkanvekili
Ülkü Güney

Mehmet Gözlükaya

ANAP Grubu Başkanvekili

DYP Grubu Başkanvekili

Metin Bostancıoğlu

Önder Sav

DSP Grubu Başkanvekili

CHP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN -Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş biı
önerisi vardır; okutuyorum:
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B) BAŞKANLİK ÖNERİLERİ
/. - 7999 Malt Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıla
rının, Genel Kuruldaki görüşmelerine ilişkin Danışma Kurulunun 16.11.1998 tarihli 144 numara
lı önerilerinin kabulüne dair Genel Kurul kararının kaldırılmasına ilişkin Başkanlık önerisi
NO: 4

Tarihi: 3.12.1998
Başkanlık Önerisi

Danışma Kurulunun 3:12.1998 Perşembe günkü toplantısı bir siyasî parti grubumuzun katıl
maması nedeniyle yapılmadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası gereğince. Başkan
lığımızın aşağıdaki önerisini Genel Kurulun onayına sunuyorum.
Uluç Giirkan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı V.
Öneri: İçtüzüğün 78 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulundan bir talep gelmediğinden; Ge
nel Kurulun 24.11.1998 tarihli 23 üncü Birleşiminde kabul edilen, 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu
Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Genel Kuruldaki görüşmelerine iliş
kin Danışma Kurulunun 16.11.1998 tarihli 144 numaralı önerisinde yer alan önerilerin kabulüne
dair Genel Kurulun kararının kaldırılrnası önerilmiştir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum...
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun efendim.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu önerinin üzerinde söz istiyorum.
BAŞKAN - Lehte mi aleyhte mi?
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Lehte efendim.
BAŞKAN - Aslında, öneri çok açık da... 78 inci maddeye göre Hükümet bütçeyi getirmediği
ne göre, Genel Kurulun yapacağı bir şey yok; ama, yine de, siz, buyurun .
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
,
Aslında, Sayın Meclis Başkanlığı, böyle bir öneriyi Türkiye.Büyuk Millet Meclisi Genel Ku
ruluna sunma mecburiyetiyle karşı karşıya bırakılmıştır; çünkü, tezkerede de belirtildiği gibi, büt
çe, zamanında Meclise gönderilemediği için, gönderilmediği için, bütçe görüşmelerine önümüzde
ki salı günü başlama olanağı fiilen yok.
TURİZM BAKANI İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Hükümeti niye düşürdünüz?!
ALİ TOPUZ (Devamla) - Niye düşürdüğümüzü merak ediyorsanız anlatırız; çok anlattık...
BAŞKAN - Müdahale etmeyin; rica ederim...
ALİ TOPUZ (Devamla) - Bütçenin, 78 inci madde çerçevesinde öncelikli yasalar içine alın
maması konusunda, görevinden düşürülmüş olan Hükümetin çok ciddî bir yanlışlığı söz konusu
dur. Bütçeler, Anayasayla öngörülmüş bir önceliğe sahiptirler. Mecliste düşürülen bir Hükümetin,
yeni Hükümet kuruluncaya kadar hangi yasaların görüşülmesinin uygun olduğuna dair bir öncelik
ler listesini hazırlaması, düşen Hükümete verilmiş bir görevdir. Bu görev niçin verilmiştir; devlet
işlerinin yürütülmesinde bir aksama olmasın diye, zaman içinde ortaya çıkacak sıkıntılara sebep ol
madan o sıkıntıları aşabilmek için, idarenin devamlılığı ilkesine dayalı bir anlayışla bu getirilmiş
tir, öngörülmüştür. Öncelik açısından bütçe kadar önemli bir başka yasa söz konusu olamaz; ancak.
Hükümet düşürüldüğü zaman, bütçeyi süresinde Meclisten çıkarabilecek bir zaman olmadığı anda.
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olmadığı haliyle, belki bir geçici bütçe uygulamasına gidilebilir; nitekim, 1995 yılında böyle bir
olay yaşandı. 1995 yılının 11 inci ayında, seçimlerin 12 nci ayda yapılmasına karar verildi; 12 nci
ayın içerisinde görüşülmesi gereken bütçenin zamanında görüşülemeyeceği anlaşıldı ve bir geçici
bütçe uygulamasına gitmek zorunlu hale geldi. Günümüzde böyle bir zorunluluk yok; süre bakı
mından bir zorunluluk yok.
Sayın Maliye Bakanının, bütçeyi sunuş konuşmasında, bütçeyi Plan ve Bütçe Komisyonuna
sunarken ve bütçenin tümü üzerinde müzakereler yapılırken çok açık beyanları vardır. Sayın Ma
liye Bakanımız, orada, o konuşmalarında, bu bütçenin hangi hükümet tarafından uygulanacağını
bilmediğimiz bir ortamda hazırlanmış olduğunu, yakın bir gelecekte Hükümetin değişme ihtimali
nin söz konusu olduğunu ifade etmiştir. Yine, o konuşmasında, bu bütçenin, Hükümetleri tarafın
dan uygulanan istikrar programının ikinci yıl bütçesi olduğunu ifade ederek, bu bütçenin dengele
riyle ilgili herşeyin aşağı yukarı değiştirilemeyecek, çok fazla alternatifi olmayan bir düzeyde ol
duğunu ifade etmiştir ve bütün bunlara dayanarak "hangi hükümet gelirse gelsin bundan başka bir
bütçe yapmak da söz sonusu değildir; bu, hem en iyi bütçedir hem en kötü bütçedir" biçiminde, bu
na benzer bir açıklama da yapmıştır. Yani, bu bütçenin sunuşu sırasında bile Hükümetin, bütçe gö
rüşmeleri sırasında değişeceği varsayılarak, bütün dengelerin oluşturulmuş olduğunu, gelebilecek
herhangi bir hükümetin de kolayca uygulayabileceği bir bütçe olduğunu da altını çizerek belirtmiş
tir.
Şimdi, bütün bunlardan sonra, zaman varken, bu bütçeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kuruluna getirmeme konusundaki direncin altında yatan gerekçeyi bu Meclisin öğrenmesi la
zım. Bu Meclisin böyle bir hakkı vardır. Bunu öğrenmemiz lazım. Komisyonda, Sayın Komisyon
Başkanına ve Sayın Maliye Bakanına sorduğumuzda "efendim, yıl sonuna kadar daha epeyce za
man vardır; önceden öngörülmüş olan takvimi biraz daha sıkıştırmak mümkündür -yanlış hatırla
mıyorsam- ayın 18'inde bile başlasak bunu bitirme imkânı vardır" biçiminde ifadede bıılunmuşlaıv
dır. Bütün bunlara rağmen, bütçeyi Genel Kurula getirmemek için, Plan ve Bütçe Komisyonunun
gündemine başka yasalar getirilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunda bir günlük müzakereyle so
nuçlanacak olan 1999 yılı bütçesi ve 1997 yılı kesinhesabı, bilerek, isteyerek. Anayasaya rağmen,
Meclisin gündemine getirilmek istenmemektedir. Şimdi, Sayın Hükümete sormak lazım: Siz, bu
bütçenizi savunmaktan mı kaçınıyorsunuz acaba?! Yeni bir hükümet gelirken, böyle bir bütçeyi
ona devredersek, bu bütçeyle biz suçlanırız diye mi düşünüyorsunuz, yoksa, bu bütçedeki dengele
rinizin değişebileceğini mi zannediyorsunuz? Hani bu bütçenin dengeleri aşağı yukarı değişemez
kesinlikle ortaya konulmuştu?! Yaptığınız bütçeyi savunmaktan mı çekmiyorsunuz? Bunun ceva
bının verilmesi lazım.
Şimdi, bakın, yeni hükümet yeni bütçe getirir... Siz, böyle bir geçici bütçe uygulamasıyla, bir
kere, kendi ilkelerinize ve iddialarınıza ters iş yapıyorsunuz. Türkiye'de yürütülmekte olan istikrar
programını, en az bir iki aylık dönem için zora sokuyorsunuz; ama, bundan beklediğiniz bir başka
yarar olsa gerek ki, bunu göze alıyorsunuz. O nedenle, buradan ifade ediyorum: Bu Hükümet, ön
celikli yasaları belirtirken, sürenin var olduğu da bilinirken, bütçeyi buraya getirmemekle, bence.
büyük bir hata işlemişlerdir; bir an evvel bu hatadan dönsünler. Hâlâ vakit vardır; Plan ve Bütçe
Komisyonu bir gün çalışarak bütçenin tümünü geçirir ve ayın 8'inde başlamasa bile 12'sinde bu
Mecliste bütçe görüşülebilir ve ayın sonuna kadar da bütçe çıkabilir.
Başka bir hükümet gelirse ne olur? Başka bir hükümet gelirse, eğer bu dengeleri değiştirmeye
dönük bir iddiası varsa, ekbütçe yaparak onu da yapabilir; ama, devletin devamlılığı açısından bir,
söylediklerinizle tutarlı olmanız açısından iki, Anayasaya uygunluk açısından üç; lütfen, bunları
dikkate alarak, bu uyarımızın gereğini yerine getiriniz.
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topuz.
Lehte, Sayın Zekeriya Temizel; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakika.
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyetimiz 75 inci yılını kutladı; ama, devlet gele
neklerimiz henüz tam anlamıyla oluşmadı; çünkü, her gün, oluşacak yeni bir gelenek için, yeni bir
olayla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdiye kadar gensoru oylamasıyla düşürülmüş olan bir hükümetin
bütçesi görüşülmedi Türkiye'de. Dolayısıyla, gensoru oylamasıyla düşürülmüş olan, hem de ivedi
olarak düşürülmüş olan bir hükümetin bütçesinin hangi koşullarda görüşülüp görüşülemeyeceği
konusunda bir geleneğimiz yok. O zaman, Hükümet olarak bizim, mevcut hükümlere bakmamız
gerekir. İçtüzüğün 78 inci maddesi, çok net bir şekilde, ivedi olan yasaların görüşülmesi konusun
da hükümetin yazılı talebinin olmasını yeterli görür.
~
Peki, bütçe yasası, ivedi bir yasadır diye, bu koşullar altında görüşülebilir miydi? Olayın iki
ayrı boyutu vardır; incelemeler sonucunda bunu çok somut olarak ortaya koyduk. Bunlardan birin
cisi, bütçe yasasının niteliğinden kaynaklanır. Bütçe yasaları diğer yasalar gibi değildir, şart yasa
dır. Sıddık Sami Onar Hoca, eserlerinde bunu çok net bir şekilde ifade eder. Şart yasa nedir; bir ki• şi veya kuruma belirli koşullar altında belirli işlemleri yapma izni veren yasadır. Demek ki, bütçe
kanunları, Bakanlar Kuruluna bir yıllık icraatları boyunca belirli faaliyetlerde bulunma, harcama
lar yapma, gelir toplama izni vermektedir; şart yasadır. Dolayısıyla, devletin devamlılığı gereği, ne
zaman düşeceğini bilmediğiniz bir hükümet elbette ki bütçesini yapar, getirir. Nitekim, 55 inci Hü
kümet de bütçesini yapmış, anayasal süreç gereği zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisine sun
muş, komisyonda da görüşmeler başlamıştır; tam o aşamada hükümet düşmüştür. '
Değerli arkadaşlar, ne yapılabilirdi; devam denilebilirdi; ancak, daha önceden, seçimlerin er
kene alınması nedeniyle geçici bütçe yapılıp yapılmayacağı konusunda ya da bütçelerin Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulup sunulmayacağı konusunda devletin Danıştaydan istediği istişari
bir görüşte, bir paragrafta aynen şöyle bir görüşe yer veriyor Danıştay; diyor ki: "Yakın gelecekle
düşmesi kesinleşmiş olan -kesinleşmiş olan, düşmesi muhtemel değil- bir hükümetin kendisinden
sonra gelecek olan hükümeti ilzam edecek esaslı tasarruflarda bulunması zaman açısından yetki
gasbıdır." Bu kadar açık... Devletin gelenekleri bir noktaya kadar da oluşmuş. Bu koşullar altında,
hükümet düşürülmüş, düşürüldüğüne göre yakın gelecekte yenisinin kurulacağı da kesinleşmiş: o
durum karşısında ben kalkıp da "ille bu şart tasarrufu bana verin, ben bunu kullanacağım" deme
hakkına sahip miyim?!. Bununla gelmiş olsaydık eğer, aynı eleştiriyi sizin yapmanız gerekirdi.
"Kardeşim sen düşürülmüş bir hükümetsin, sen kalkıp da geleceğe dönük olarak ne demeye tasar
ruflarda bulunmak için benden izin istiyorsun" dense, o durumda diyecek bir şeyimiz kalır mıydı?..
Devletin devamlılığı açısından ve devlet işlerinin yürütülmesi için bütçelerin çıkmaması kesin
olarak bir eksiklik yaratmaz. Niye yaratmaz; çünkü, devlet geleneğimizde bu yerleşmiştir, geçici
bütçeler çıkarılır. Nitekim, çıkmazsa, kısa vadede bir hükümet kurulmazsa, geçici bütçeyle huzu
runuza geliriz. Geçici bütçenin niteliğini bu Meclis gayet iyi biliyor; bir defa iki defa değil, onlar
ca defa yapılmış. O çerçeve içerisinde verilen yetkiler çerçevesinde, bir avans kanunu olan geçici
bütçeyle Türkiye Cumhuriyeti hiçbir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan yönetilir, ta ki yeni hükümet
gelip bütçesini yapana kadar. O açıdan, olmayan bir yetkiyi veya kullanamayacağınız bir yetkiyi
ısrarla "istiyorum" diye Meclisin huzuruna gelmeyi, oluşturulan devlet gelenekleri açısından Ba
kanlar Kurulu uygun görmedi, bu çerçevede düşürdü.
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Bütçemize güven duyulmasını elbette takdirle karşılıyoruz. Yaptığımız bütçe, Türkiye'nin bu
koşullarında yapılabilecek en iyi bütçe; hâlâ aynı şeyi söylüyoruz, bütçemizin de arkasındayız; an
cak, herkesin peşinen "bütçenizin arkasındayız" deme olasılığı var mıdır bilmiyorum. Keşke böy
le bir taahhüt olsaydı, o zaman getirirdik Genel Kurula ve hiçbir sorun çıkmazdı. Şart olarak, ta
mam, bütçenizi kesin olarak çok uygun bulduk, size yetki veriyoruz denilseydi, belki o da düşünü
lebilirdi; ancak, böyle bir gelenek Türkiye için pek iyi bir gelenek olmaz değerli arkadaşlar, olmaz
dı. Biz, oluşturulması gereken geleneğin gereğini yaptık. Umuyoruz ki, Türkiye'deki gelenekler bu
çerçevede oluşturulur. O nedenle, hükümet zamanında kurulduğu takdirde, yeniden gereken talebi
ni yapar. Plan ve Bütçe Komisyonunda bir günlük işi kalmıştır. Yeni hükümet gerekirse o şart ya
sada gereken değişiklikleri de yapar, Genel Kurula indirir ve bu Meclis, gece gündüz çalışarak yıl
başından önce bu bütçeyi çıkarır; olay budur. O nedenle, şu aşamada görüşülmesine gerek yoktur.
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - O zaman, Hükümet olarak yapılan ihaleler, atamalar,
(ayinler dursun.
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Önerinin lehinde bu şekilde bir
açıklamayı gerekli buldum.
Teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Temizel.
Öneri üzerindeki müzakeler bitmiştir.
Efendim, Genel Kurul, daha önce, salı günü saat 10.00'da toplanarak bütçeyi görüşme kararı
nı almıştı. Şimdi, bütçe Genel Kurula inmediğine göre, önümüzdeki salı günü saat 10.00'da niye
toplanacağız; bütçe yok. Bu itibarla, bunu kaldırmayı istiyoruz.
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Değerli milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz.
V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A) GÖRÜŞMELER
I. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşı, Zonguldak Milletvekili Necmettin
Aydın ve 19 arkadaşı, Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşı, Kocaeli Milletvekili Ne
cati Çelik ve 23 arkadaşı, Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşı, İzmir Milletvekili Işın
Çelebi ve 25 arkadaşı, Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık ve 22 arkadaşı ile Hatay Mil
letvekili Fuat Çay ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk id
dialarım araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergeleri ve (10119, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) esas numaralı Meclis araştırması
komisyonu raporu (S. Sayısı : 743)
BAŞKAN - Genel Kurulun 10.11.1998 tarihli 16 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince,
özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca kurulmuş bulunan (10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonunun 743 sıra sayılı raporu üzerindeki görüşmelere başlayacağız.
Komisyon var mı? Yok.
Erteliyoruz efendim.
Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin "Meclis Soruşturması Raporları" kısmına geçiyoruz.
Bu kısımda yer alan 2 adet soruşturma komisyonu raporunu görüşeceğiz.
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2. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 106 arkadaşının, Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şe
kilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun
II, 12, .13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı, Dışişleri eski Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Meclis soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi ve (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu (S. Sayısı: 779)( 1)
BAŞKAN - Şimdi, 1 inci sırada yer alan, Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 106 arkadaşı
nın, kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11,12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Dev
let eski Bakanı, Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller hak
kında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi üzerine kurulan (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu ra
poru üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
Komisyon?.. Burada.
Meclis Soruşturması Komisyonunun 779 sıra sayılı raporu, daha önce sayın üyelere dağıtılmış
ve ilgiliye de gönderilmiştir.
•
Yalnız, bu raporda bir düzeltme yapmak durumundayız.
Görüşmekte olduğumuz (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 779 sıra sa
yılı raporunun 459 uncu sayfasının (b) bendinin ikinci paragrafının son satırı "gönderilen 500 bin
dolar ve sağlanan kredilerden karşılandığı belirtilmiştir" şeklinde basılmıştır. Bu ifadenin doğrusu
aşağıdaki şekildedir: "gönderilen 500 bin dolar, BMT Şirketi tarafından konulan 500 bin dolar ve
sağlanan kredilerden karşılandığı belirtilmiştir."
Raporu ve tutanakları bu şekilde düzeltiyoruz.
Rapor üzerindeki görüşmelerde, Komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve hakkında so
ruşturma istenilen Sayın Çiller'e söz verilecektir. Konuşma süreleri, Komisyon için 20 dakika, şa
hısları adına söz alanlar için 10'ar dakika, son söz hakkı da soruşturma istenilen Sayın Çiller'e ait
olup süresizdir.
Şimdi, rapor üzerinde söz alan arkadaşları okuyorum: Sayın Ahmet İyi maya. Sayın Brgun Özdemir. Sayın Turhan Güven, Sayın Mehmet Gözlükaya, Sayın Saffet Arı kan Bedük, Sayın Ömer
Barutçu, Sayın Sabri Ergül, Sayın Hamdi Üçpınarlar. Biliyorsunuz, 6 kişiye söz veriyoruz.
Birinci söz hakkı, Sayın Ahmet İyimaya'ya ait.
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakikadır Sayın İyimaya.
AHMET İYİMAYA (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında,
Yüce Meclisi selamlıyorum.
20 nci Dönem Parlamentosunun başlarında, Anayol Koalisyonunun balayı günlerinde, öbür
ortağın desteğiyle yürütülen Çiller-TOFAŞ soruşturması sebebiyle bu kürsüden seslenmiştim "yan
lış yoldayız, hançer siyasetinden ülkeye bir fayda çıkmaz" demiştim. Parçalı ve kavgalı olmanın
kahredici zararını gören iyi niyetli siyasîlerin girişimleri sonuç vermemişti. Uyarılar nafile; çünkü,
husumet ve imha duygusu, mantığı fethetmişti. Rakibini yok etme hayali, merkez sağın kısa elden
(7) 779 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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lideri olma yolu sanılmıştı. Soruşturmalara siyasî parmaklar yetmedi; olmadı, bir daha; olmadı, bir
daha... Mahmurun veya bir başka tiryakinin vazgeçilmez itiyadı, Çiller'i imha soruşturmalarında
hoyratça kullanıldı. Şimdi soruyorum: Mutlu musunuz? İsraf ettiğiniz kutsal zamanın hesabını mil
lete verebilecek misiniz? Elinizin tersiyle ittiğiniz fırsatların ve yıktığınız büyük umutların tarihî
vebalini sırtınıza yüklenmeye hazır mısınız? Evcilik oyunu kadar dahi fayda sağlamayan, ülkeyi
yönetilemezliğin kâbusuna teslim eden oyunlarınızın vahim sonuçlarını beyin gözünüzle görebili
yor musunuz?
Aziz arkadaşlar, hangi rejimde olursa olsun, tuzağın ve haksızlığın saltanatı hiçbir zaman da
im olmamıştır. Bu içtimaî hakikat, olayımızda da hükmünü icra etmiştir. Kartelci medyanın, tekel
ci sermayenin husumet malulü siyasetle büyük ittifakının hummalı şekilde yürüttüğü yok etme sa
vaşının kaçınılmaz sonucu, Çiller gerçeğini nihayet kabul etmek zorunda kalmalarıdır. Bu savaş,
haklılık temeline dayanmayan bir savaştı. Millet, isnatların, iftira ve komplo tomarı olduğunu, hu
sumet atölyelerinde suç imali gayretlerini gördü; kamu vicdanı, zulme, haksızlığa karşı o sessiz ve
müessir kararını dikti.
İftira mağdurunun demokrasi mücadelesini, çözüm üretkenliğini, projelerini ve dahası, tarihe
oynayan direncini gördü. Soruşturmayla yetinilmedi; işe, savcılar ve yargı karıştırılmak istendi. İh
tirasın selleri adliye kapılarını çaldı; hukuk cevabını verdi. Bunlar olmamalıydı. Geldiğimiz sonu
cu, süreci yaşamadan görebilmeliydik. Siyasette ve liderlikte vizyon, olabilecekleri, olmadan göre
bilme ve politikaları ona göre kurma becerisidir.
Aziz milletvekilleri, 20 nci Dönem Parlamentosunun, kuşkusuz çok özellikleri vardır; ama, bu
özellikler içerisinde ilk sıralarda yer alacak olanı, bu dönemin orta sağın savaşları ve soruşturma
ların, bu savaşlara tahsisi gerçeğidir. Millet, bizi, soruşturmalar üzerinden boğuşma siyaseti yapın
diye seçmedi. Bize verilen millî vekâlette, ülkenin sorunlarını çözün, çağı yakalayın, gelecek ne
sillere bir demokrasi vatanı bırakın, zamanınızı kendinize ve kavganıza değil, bu millete harcayın
emri yazılıdır; yeminimiz de bunadır.
Değerli arkadaşlar, Meclis soruşturması denetim yetkisi, günümüz şartları içerisinde, arlık.
Türk Parlamentosunun taşıyamayacağı bir yük haline gelmiştir, Parlamentonun itibar grafiğini aşa
ğılara indiren bir kemirgene dönüşmüştür. Bizim gibi uzlaşma geleneğinin kökleşınediği. tersine
kutuplaşma ve gerilim siyasetinin egemen olduğu yapılarda bu, kaçınılmaz bir kaderdir.
Meclisin yargısal nitelikteki bir yetkisi olmasına rağmen, soruşturma kurumunun kötüye kul
lanılmasının ve siyasallaştırılmasının en acı ve haşmetli örneği Çiller soruşturmalarıdır. Yargının
kesin çözüme bağlamasına, Yargıtayın özel daire ve ceza genel kurulunun son sözü söylemesine
rağmen. Parsadan olayını Meclis soruşturmasına dönüştüren siyasî iradelerin, bu yolu, hukuk için,
• temiz siyaset için kullandıklarını hangi mantık iddia edebilir.
Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz malvarlığı, daha önce, evvela Meclis araştırması.
sonra Meclis soruşturması yoluyla denetlenmişti; Yüce Meclis, yasalara aykırı bir durumun mev
cut olmadığı sonucuna ulaşmıştı. Bu Parlamento, önceki soruşturma kararı yok saydırılarak, kendi
kendini inkâra zorlanmıştır. Ne yazık ki, bu siyasî zorlamaya boyun eğilmiştir. Parlamento aritmeliğindeki bilinen nedenlerle meydana gelen değişme, hukukî olmayan stratejinin dayanağı kılınmış
tır. Bu tavır, linç ve tasfiye siyasetinin kural tanımaz gözü dönmüşlüğünden başka bir şey değildi.
İkinci soruşturma önergesi "yeni delil, yeni iddia" temeline dayandırılmıştı. Önceki soruştur
malarda sonuçlandırılan iddiaların ve delillerin tekrarı, mantiken ve hukuken imkânsızdı. Aksi tak
dirde, hukukta, zinccıieme tekrarlarla hiçbir iddiayı karara bağlayamazsınız. Komisyon ne yaptı;
yalnızca yeni iddiayı ve yeni delili değerlendirmesi gerekirken; isnatla, bağlılık evrensel temel ku
ralını aşarak, tükenmiş, çözülmüş iddiaları yeniden ele aldı. Buna soruşturma değil, soruşturma ku-31
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rumunun katli, mahvı ve imhası derler. Buradan ne çıkar; yetkisine hâkim olamayan, kurumların
işlevlerini kavrayamamış, kısır döngülü bir yapı çıkar.
Değerli arkadaşlar, bakınız, adına rapor denen 656 sayfalık bir tomar yığını hepimize gönde
rildi. Tümünü okudum; rapor denebilecek bölüm, topu topuna 9 sayfa. (456-465 sayfaları arası)
Komisyonun değerli Başkan ve muhterem üyelerine saygım sonsuzdur; ama, bu saygım, rapor kav
ramıyla, dosya muhteviyatım rapor yerine aynen ikame etmenin yanlışlığını ifade etmeme mani de
ğildir. Tomarın 456-465 arası sayfalan okunur ise -dikkat çekiyorum: 456-465 sayfaları arası oku
nur ise- mal varlığı iddiasının hukuk, muhasebe, vicdan ve gerçek temelinde varit olmadığını, açık
ça ve tereddütsüz biçimde göreceksiniz. Profesör Doktor Tansu Çiller'in mal varlığında, hukukun
suç saydığı herhangi bir durumun olmadığı Komisyonun oybirliğine yaklaşan kararıyla, bir kere
daha ortaya çıkmıştır.
Değerli milletvekilleri, soruşturma pratiğinden veya bu pratiklerden çıkarılabilecek en temel
sonuç, Anayasanın 100 üncü maddesinin yeniden tanzimi zaruretidir. Siyasette, suçu ve suçluyu
barındırmayacak, sahte suçluluk damgasını da vurdurtmayacak hassas ve siyasî olmayan bir ele
meyle, bağımsız yargıyı -vurguluyorum; bağımsız yargıyı- devreye sokacak bir yapılanma kaçınıl
mazdır. Tali kurucu iktidar, buna çözüm bulmak zorundadır. Adalet hissini, suçsuzluk karinesini,
insanın şeref ve onurunu, siyasîlerin doğru veya keyfî tardirlerine teslim eden bugünkü yapı, ama
ca hizmet etmekten uzaktır.
BAŞKAN - Sayın İyimaya, süreniz bitmek üzere. Size 1 dakika verdim; lütfen, bitirin efen
dim.
AHMET İYİMAYA (Devamla) -Adalet, siyasîlerin stratejik parmaklarına feda edilemeyecek
kadar yüce, aslî ve ortak değerdir. Onu tahrip edecek siyasî mekanizmalara hayat hakkı verilme
melidir.
Komisyonlarda tecelli eden kararlar üzerine, kimi siyasîler, polemikler ürettiler. Soruşturma
palalojisini ve çözümlerini tartışmak yerine, her zaman olduğu gibi, ucuz siyaseti seçtiler. "Kirli el
ler", "rejim bunalımı", "karşılıklı aklama" tamlamaları, düğümleyici, kavgacı ve benmerkezci si
yasetin dilidir. "Boğuşma devam etsin, parçalanma sürsün, ekmeğimize yağ sürülsün" diyenlerin
sözleridir. Husumet sıtmasına yakalananların, rejim bunalımı hallüsinasyonlarına düşmelerini ve
bunu telaffuz etmelerini doğal karşılıyorum.
Başkanın hoşgörüsüne sığınarak, tarihe yaptığım saniyelik yolculukla, şu müzakere anındaki
parlamentoyu tefekkürde birleştiriyorum. Fikir dünyalarına kısmen hâkim ve vakıf olduğum büyük
sistem mühendisi Montesquieu, şarkın velut sosyologu İbni Haldun, Selçuklunun bilge veziri Nizamülmülk, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili olsalardı, acaba ne derlerdi di
ye tahayyül ediyorum:
Montesquie: "Bir sistemi yozlaştırmak istiyorsanız, işte bu parlamentoyu örnek alın."
İbni Haldun: "İhtiraslarınız, gözlerinizi perdelemiş; ancak, görebildiğiniz kadar düşünebiliyor
sunuz."
BAŞKAN - Sayın İyimaya, süreniz bitmez üzere, son cümlenizi söyleyin; çünkü, süreyi uzat
mayacağım.
Buyurun.
AHMET İYİMAYA (Devamla) - Şu cümleyi de söyledikten sonra, konuşmamı bitiriyorum
efendim:
Nizamülmülk: "Siyasetnamemi, iyi yönetmenin ilkelerini ortaya koymak için telif etmiştim.
Türkiye örneğini yaşadıktan sonra, kitabımı galiba yeniden yazmayalım."
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AHMET İYİMAYA (Devamla) - Son cümlemi söyleyip bitiriyorum efendim.
BAŞKAN - Sayın İyimaya, 2 dakika eksüre verdim; ama, yani...
AHMET ÎYİMAYA (Devamla) - Son cümlemi söyleyip, hemen bitiriyorum Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, ortada suç olmadığı için, vicdanen huzurlu olduğum için, kavgacı ve
parçalı siyasetten ülkenin kurtarılması için, Yüce Divana sevk önergesine hayır diyor. Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İyimaya.
- Sayın Komisyon, konuşacak mısınız?
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI SÜHA
TANIK (İzmir) - Hayır, konuşmayacağız.
BAŞKAN - İkinci sırada, Sayın Ergun Özdemir konuşacaktı; ama, Sayın Saffet An kan Bedük
ile yer değiştirmiştir,
Buyurun Sayın Bedük. (DYP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 10 dakikadır.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Par
tisi Genel Başkanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in malvarlığı konusunda soruşturma yapan (9/16) esas nu
maralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu hakkında şahsî görüşlerimi ifade etmek üzere söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu arada, bu gece, kandil gecesi; kandil gecesi münasebetiyle, büyük milletimizin, aziz mille
timizin ve Türk ve İslam âleminin, hepinizin kandilini tebrik ediyorum.
Özürlüler Günü münasebetiyle de, özürlü vatandaşlarımızın geleceği açısından, ekonomik,
sosyal ve siyasal meselelerinin çözümlenmesine vesile olmasını da temenni ediyorum.
Değerli milletvekilleri, (9/16) esas numaralı Soruşturma Komisyonunun altı ay gibi çok uzun
bir süre içerisinde yorucu ve detaylı bir çalışma sonucunda hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin tetkikine ve onayına sunulmuş bulunmaktadır. Sonucu itibariyle, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde aklıselimi galip kılarak, hepimizin titizlikle korumak durumunda olduğumuz hu
kukta bir yanlışa meydan verilmemesini, olumlu bulduğumu belirtmek isterim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclis tarafından soruşturulmuş ve karara bağlan
mış bir konunun yeniden gündeme getirilerek soruşturma komisyonunun kurulmuş olmasını. Par
lamento tarihimizde emsali bulunmayan bir olay ve bir hukuk skandali olduğunu söylemek mecbu
riyetindeyim. Demokrasi, 21 inci Asır için, toplumları birbirleriyle yarıştırma, uzlaştırma ve bir
araya getirme bakımından önemli bir müşterek noktadır. Demokrasinin en önemli beşiği olan Par
lamentoyu, her türlü tehlikelerden, siyasî çirkinliklerden uzak tutmak suretiyle, hükmî şahsiyetini
korumak hepimizin boynunun borcudur. O halde, Parlamentoyu, kendi işlevi içerisinde çalıştırmak
ve yanlış saplantı ve değerlendirmelere sebebiyet vermemek için hepimizin duyarlı olması gerek
tiği muhakkaktır.
Bakın, Anayasamızın kabulü sırasında Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Aldıkaçtı ne diyor:
"Soruşturma komisyonları, Mecliste, dejenere edilmeye çalışılmış çok önemli bir mekanizmadır.
Biz, bu mekanizmayı daraltmak ve bu mekanizmayı, soruşturma komisyonunu ve soruşturma an
layışını, siyasî bir intikam alma duygusu içerisinden uzaklaştırmak istiyor ve o sebeple, soruştur
ma komisyonlarının almış olduğu kararı 'kesin' olarak ifade ediyoruz ve kesin olarak alınmış bu
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hükmün yeniden görüşülmemesi lazım geldiğini belirtmek istiyoruz." Özellikle, soruşturma komis
yonu kararlarının kesin hüküm ifade ettiğini açık olarak ifade ediyor.
Sayın Çiller hakkında, aynı konuda ikinci kez soruşturma açılmasına neden olan soruşturma
önergesinde yer alan iddialar, aynı konuda, daha önceden (9/4) esas nolu Meclis Soruşturması Ko
misyonu raporu, karşıoy ve yazılarına rağmen açılmış bir ceza davasından alman bilirkişi raporu
na dayandırılmıştır. Tartışılan iddialar ve delillere ilave hiçbir şey yoktur. Aslında, bu ikinci ve lekraren verilen soruşturma önergesine dayanılarak bu konuda yeniden soruşturma açılmaması huku
ken gerekmekteydi; çünkü, aynı iddiaları içeren ilk soruşturma önergesi üzerine (9/4) esas numa
ralı Meclis Soruşturması Komisyonu tarafından gerekli soruşturmalar yapılmış ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi, 19 Şubat 1997 tarihinde komisyon raporunu görüşmek suretiyle, Yüce Divana şev
ke mahal olmadığına dair bir karar vermiştir. Aynı zamanda, 19 uncu Dönemde de, Türkiye Büyük
Millet Meclisi, yine aynı konuyu incelemiştir. Yüce Meclisin bu kararının, aynı konuda yeniden so
ruşturma açılmasını önleyen bir kesin hüküm oluşturduğu konusunda hukukçular ela müttefiktir.
Gerçekten "Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermiş olduğu, Yüce Divana sevk kararı nasıl'geri
alınamaz ise, Yüce Divana sevk etmeme karan da, aynı şekilde geri alınamaz" denilmektedir.
Değerli milletvekilleri, işte, bu anlayış içerisinde, soruşturma komisyonunun kurulması çalış
maları ye raporunun görüşülmesi, tam bir yargı tarafsızlığı ve gizliliği içerisinde gerçekleştirilme
si gerekmekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisini, siyasî bir engizisyon aracı olarak kullanmamak
gerekmektedir.
Şunu hassasiyetle vurgulamak zorundayım ki, soruşturmanın gizliliği evrensel kuralı, iş sona
ermeden, kimi üyelerce yapılan medya açıklamaları yoluyla ihlal edilerek, yargısız infazlar da ya
pılmıştır. İçtüzüğün 14 üncü maddesinin 6 numaralı hükmündeki komisyonu denetim yetkisini kul
lanmak yerine, suç teşkil eden gizlilik ihlallerini sükut ve seyirle yetinen Meclis yönetimini hatır
lamak ve kınamak, bir insan hakkı borcudur. Yönetemeyen demokrasi, yönetemeyen parlamento
yu elbette ki, şümulüne alan bir üst kavramdır.
Soruşturma önergesinde yeni delil olarak ileri sürülen ceza davaları da, yeni delil niteliğinde
değildir; çünkü, bir kimse hakkında dava açılmış olması, o kimsenin suçlu olduğunun delili ola
maz; hiçbir hukuk sisteminde bu yoktur.
Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller
hakkında bu ikinci soruşturmanın açılması hukukî değildir. Bu soruşturma, tamamen siyasî saiklcrlc ve Meclisteki sayı üstünlüğüyle açılmıştır. Bu soruşturma yeniden açılırken, hukukun en temel
ilkelerinden birisi olan kesin hüküm ilkesi çiğnenmiştir.
Değerli arkadaşlarım, evvelce kurulmuş olan (9/4) ile (9/16) esas numaralı Meclis Soruştur
ması Komisyonları tarafından, iki soruşturmada da, Sayın Çiller'in, yalnızca bakanlık ve başbakan
lık dönemi değil, özel hayatı da dahil olmak üzere, bütün hayatı, didik didik edilerek incelenmiş
tir. Öyle ki, bu soruşturmalarda, ilgili kanunların belirlediği kapsam ve yetki kuralları tamamen gözardı edilmiş, yalan yanlış her iddianın peşine düşülerek, sonuna kadar araştırma yapılmıştır. Hal
ta, ilgisiz birçok kişi, Sayın Tansu Çiller'in ve ailesinin servetini araştırmayı kendisine görev gör
müş ve kendisine göre birtakım hesaplamalar yaparak, suç da isnat etmiştir. Bazı devlet memurla
rı da kullanılmaya çalışılmıştır; ama, komisyonda, gerek komisyon üyeleri ve gerekse komisyonda
görevlendirilmiş olan tarafsız hâkim statüsünde bulunan Sayıştay denetçileri, ileri sürülen iddialar
la ilgili hususların, gerçekleri yansıtmadığını çok açık ve net bir şekilde ifade etmişlerdir. Bütün bu
inceleme ve soruşturmaların sonunda, Sayın Çiller'in malvarlığında, yasal olmayan, kaynağı belli
olmayan, herhangi bir biçimde suç teşkil eden hiçbir hususa rastlanmamıştır.
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Değerli milletvekilleri, Meclis soruşturmalarının her ikisinde de, soruşturma komisyonları,
Yüce Divana şevke mahal olmadığı yönünde görüş belirtmektedir. Bu soruşturmalar, siyasî saiklerle açılmıştır; ancak, neticeyi, hukuk tayin edecektir ve de etmiştir. Hiç değilse, sonucuna, huku
ka uygun şekilde bakmak ve onu tecelli ettirmek, Parlamentomuz adına onur ve kıvanç verici bir
durum olacaktır. Kuşkusuz ki, aksini iddia edenler vardır ve olacaktır; ancak, bu iddia sahipleri, ön
ce, kendilerinin, gerçekten tarafsızlık içerisinde olup olmadıklarını kanıtlamak durumundadırlar.
Meclis Soruşturması Komisyonu raporunaiitiraz vardır.
Bir hususa herkesin dikkatini çekmek istiyorum: Konunun siyasî hesaplara alet edilmek isten
diği apaçık bellidir. Bu Meclis Soruşturması Komisyonunda aleyhte bir karar çıkmış olsaydı; yani,
Yüce Divana sevk istikametinde karar çıksaydı, adalet yerini mi bulacaktı? Bu mekanizmanın siya
sî maksatlarla kullanıldığı ortadayken, kamu vicdanının tatmininden bahsetmek mümkün değildir.
Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin, arz ettiğim nedenlerle, parlamenter demokratik siste
min müdahalesiz ve eksiksiz işletilmesi konusunda yeterli duyarlılığı göstereceğine inanıyorum; ay
lardan beri kimi gazetelerde dile getirilen toplum mühendisliği projesine gerekli cevabı verecektir.
Demokratik siyasetimiz önemli bir sınavdan geçmektedir. Demokratik siyasetin özgürlük ala
nını daraltacak her türlü girişimleri, yine, bu Yüce Meclis bertaraf edecektir. Bu Mecliste, ülkenin
çok önemli meseleleri, fikirler, projeler ve programlar tartışılmalıydı. Hep birlikte temsil ettiğimiz
demokrasi kültürünü, aziz milletimizin beklentilerine cevap yerecek bir anlayış içerisinde sergile
meyi tercih etmek gerekir. Meclisi, denetim yetkisini, bir siyasî engizisyon aracı olarak kullanma
mamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Yargı yetkisini, siyasî platformdan hukuk platfor
muna çekme konusundaki hassasiyetimizi hatırlarınıza getirmek istiyorum.
Hatırlarsanız, 1996'nın şubat ayında, Sayın Tansu Çiller ile birlikte, Anayasamızın 83 ve 100
üncü maddelerinde, milletvekili dokunulmazlıkları ile bakanlar hakkındaki...
BAŞKAN - Sayın Bedük, 2 dakika fazla süre verdim; süreniz bitmek üzere; toparlayın efen
dim.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - ...dokunulmazlık iddialarının, doğrudan doğruya
Yargıtay Başsavcısı tarafından incelenmesi ve yargıda sorgulanmasını istemiştik, bir Anayasa de
ğişikliğini öngörmüştük. Hatırlarsanız, Şubat 1996'da, yine Sayın Çiller, hazırlanmış olan Anaya
sa değişikliği ve ek bir maddesini, özellikle siyasî parti genel başkanlarının mal varlığıyla ilgili id
diaların incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması konusunun Sayıştaya verilmesi hususundaki
teklifini ve değişiklik önergesini, bütün siyasî parti genel başkanlarını dolaşmak suretiyle destek
aramıştı. Biz haklıydık ve bu konuda da samimiydik. Ne kadar haklı olduğumuz, şu anda herkes ta
rafından da görülmektedir.
Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, Profesör Doktor Sayın Tansu Çiller'e yöneltilen isnatla
rın doğru olmadığı ve bunların tamamen siyasî saiklerle ortaya atıldığı, yapılan soruşturmalar so
nunda, ayan ve beyan bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu sebeple. Sayın Çiller hakkında, (9/16) esas
numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun, büyük bir ekseriyetle verilmiş olan, Yüce Divana
sevke mahal olmadığı kararının...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -- Efendim, süreniz bitti.
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - ...Yüce Heyetinizce tasvip edileceğine olan inancı
mı belirtir ve bu konuda verilmiş olan önergenin reddedileceği hususundaki kanaatimi, düşüncele
rimi ve inancımı ifade eder, hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bedük.
Sayın Turhan Güven, buyurun.
Süreniz 10 dakikadır Sayın Güven.
TURHAN GÜVEN (İçel) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Ko
misyonun, başta Sayın Başkanı olmak üzere, Komisyonda 4 ay süreyle, feragatla çalışan ve gerçek
ten bu konuda kendi uzmanlık dallarında büyük hassasiyet gösteren bütün üyelerine de teşekkülü
bir borç biliyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin istisnaî faaliyetlerinden olan, bir nevi adlî yargısal işlevini yürüt
müştür; ancak, bü konuda -yani, aynı konuda- daha önceki dönemde, (9/4) esas numaralı bir Mec
lis Soruşturma Komisyonu daha kurulmuştu ve yine bu Yüce Mecliste, bu Komisyonun hazırlamış
olduğu rapor görüşülmüş ve yapılan oylama sonucunda da, aynen bugün olduğu gibi, soruşturma
önergesinde iddia edilen konularda hiçbir delil elde edilemediği cihetle, Yüce Divana şevke gerek
görülmemişti. Bundan sonra, yeni verilen önergeyle Meclis Başkanlığına başvurulduğunda, Sayin
Başkan, Anayasadaki mevcut hükme rağmen ve aynı konunun bir kere daha gündeme getirilmeme
si gerekirken; yani "non bis in idem" kaidesine rağmen, daha amiyane deyimiyle, bir koyundan iki
post çıkmayacağı aşikârken, bunu işleme koymuştur ve Yüce Heyetinizde bir komisyon kurulmuş.
ve bu komisyon da bu raporu hazırlayarak huzurunuza getirmiştir.
Burada önemli olan olay şudur, tek bir cümleyle bunu izah edip huzurlarınızdan ayrılmak is
tiyorum: Komisyon, buradaki çalışmalar esnasında, işi, hukukî çerçeveye sokmaya çalışmıştır; ya
ni, parmak hesabından, yani, siyasî zeminden hukukî zemine çekme becerisini göstermiştir. Dile
rim ki, bütün komisyonlarımız, çalışmalarında, bu siyasî zeminden kendilerini kurtarıp, işi, huku
kî boyutları içinde, bu Komisyonda olduğu gibi incelesinler; amacımız ve ilerideki inancımı/, da
budur..
Hak yerini bulmuştur. Bu Meclis, Anayasasında gerekli değişikliği yaparak, biraz evvel ifade
etmeye çalıştığım siyasî nitelikten ve zeminden uzaklaştırmayı ve bu tip soruşturmaları, parmak he
sabını ortadan kaldırarak, doğrudan doğruya hukuka sevk etmeyi düzenleyeıîbir madde üzerinde
mutlaka çalışmalıdır ve bunu, gerçekleştirmek durumundadır. Eğer, biz bunu yaparsak, bundan
böyle, bu tip çalışmalar, herhalde bu Yüce Meclisin önüne gelmeyecektir.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Güven.
Sayın Mehmet Gözlükaya; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 10 dakikadır.
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/16) esas nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde şahsım adına söz aldım; Yüce Meclisi ve
Sayın Başkanı saygıyla selamlıyorum.
Bilindiği üzere, Sayın Çiller, geçmişte 9 defa mal beyanında bulunan liderlerden birisidir. 19
uncu Dönemde Meclis araştırması komisyonu kurulmuş, yurt içinde ve yurt dışında yapılan ince
lemelerde, gayri kanunî mal edinilmediği ve beyan dışı herhangi bir malın da olmadığı tespit edil
miştir.
20 nci Dönemde de (9/4) esas numaralı bir Meclis Soruşturması Komisyonu kurulmuş; o ko
misyonda da, önergede iddia edilen hususların varolmadığı belirtilmiş ve Yüce Divana sevke dair
herhangi bir karar alınamamıştır.
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Raporunu görüşmekte olduğumuz soruşturma komisyonuyla ilgili önerge yine aynı sebepler
le verilmiş ve komisyon, dört ay gibi bir sürede gerekli incelemeleri yapmış. Ben, bu komisyonda
mesai sarf eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gayet hukukî bir rapor vermişler ve raporla
rında aynen şunu söylüyorlar: "Yapılan inceleme ve araştırmalar sonunda, soruşturma önergesinde
yer verilen iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilgi ve bulgu elde edilememiş olup, iddiaların va
ki olmadığı ve sübuta ermediği neticesine varılmıştır. Komisyonumuzca, Sayın Çiller'in Yüce Di
vana şevkine mahal olmadığına karar verildi." Tabiî, bu karar, ekseriyetle verilmiş bir karardır.
Değerli arkadaşlarım, aslında, biraz önce arkadaşlarımın da bahsettikleri gibi, Meclisi, mal
varlığı gibi konularla uğraştırmak yanlıştır. Bu, mutlaka, Meclisin üzerinden alınmalıdır. Bize gö
re, Anayasada ve ilgili yasalarda yapacağımız değişikliklerle, soruşturmaların sınırları, konuları daraltılmalı ve mal varlığı gibi konularda da Sayıştay incelemesine gidilmelidir. Aksi halde, hepimi
zin bildiği gibi, siyasetçiler, toplum önünde, özellikle Türkiye'de, itibar kaybına uğramaktadırlar.
Bu düşüncelerimi arz ediyorum. Bununla ilgili olarak. Doğru Yol Partisinin verdiği Anayasay
la ilgili değişiklik önerileri vardır; inşallah, bunlara sıra gelir ve görüşürüz.
Ben, komisyonun kararını doğru bulduğumu ifade ediyorum ve verildiğini öğrendiğimiz, bu
rapora itirazen, Yüce Divana sevk Önergesinin reddi istikametinde oy kullanacağımı ifade ediyor,
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gözlükaya.
Sayın Ergun Özdemir; buyurun efendim.
Konuşma süreniz 10 dakikadır.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan
önce, mübarek Berat Kandili nedeniyle, Parlamentomuzun, yüce milletimizin ve Türk İslam âlemi
nin Berat Kandilini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Yine, Dünya Özürlüler Günü nedeniyle de, tüm özürlülerimizin bu gününü kutluyor, onlara
da, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Değerli milletvekilleri, Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve arkadaşlarının, eski Başbakan Sa
yın Tansu Çiller'in mal varlığıyla ilgili soruşturma açılmasına ilişkin olarak vermiş oldukları öner
ge sonucunda kurulmuş olan Meclis soruşturması komisyonu raporu üzerinde şahsım adına söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Meclis soruşturması komisyonları, Yüce Meclisin, kaynağını Anaya
sadan alan bilgi edinme ve denetleme yollarından birisidir; fakat, ne acıdır ki, son yıllarda, son bir
kaç yıldır, bu denetim müessesesi, özellikle, Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'i siyasetten tasfiye etmek
için kullanılmaya çalışılmaktadır. Sadece Çiller'i mi; hayır... Sayın Çiller'in, Genel Başkanı oldu
ğu Doğru Yol Partisi de siyasî linçe tabi tutulmaya çalışılmaktadır.
Ülkemin önüne, milletimin önüne kalkınma projelerini koyamayanlar, Meclisin önüne, Yüce
Heyetinizin önüne tasfiye projeleri koymaya çalışmışlardır. Yalnız, bu toplum mühendisliği hesap
larını yapanların, hesap edemedikleri tek şey olmuştur; o da, bütün yapılanlara karşı. Yüce Allah'ın
da bir hesabının olduğudur. Nitekim, soruşturma komisyonu, uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra
doğru olanı yapmış, hukuka ve adalete uygun bir karar almıştır; aldığı bu kararı da raporuna derç
etmiştir.
Soruşturma komisyonunun tüm çalışmalarına katılan bir üyesi olarak şunu ifade etmek isterim
ki; komisyonun hazırladığı bu raporun, Parlamentonun ve Parlamento tarihinin yüzakı olacağı ka
naatindeyim.
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Değerli milletvekilleri, tüm bu anlattıklarıma rağmen, halen toplum mühendisliği hesabı yap
maya çalışanların olduğunu da görüyorum. Onlara da, bu kısa zaman içerisinde, eski bir Cumhur
başkanımızın; ama, bir devlet adamının, rahmetli İsmet Paşanın bir cümlesiyle seslenmek istiyo
rum: "Hadi canım siz de; hadi canım sen de" dersek, bu cümlede niyetimizi en iyi bir şekilde ifa
de etmiş oluruz kanaatindeyim.
Değerli milletvekilleri, saydığım tüm bu nedenlerle oyumu, raporun kabulü yönünde kullana
cağımı arz eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir.
Şahısları adına son söz Sayın Ömer Barutçu'nun.
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, hepsini o taraftan konuşturuyorsun:
bu, adalet mi?
BAŞKAN - Her milletvekilinin konuşma hakkı var; biz, kimseyi sınırlayanlayız.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi
Genel Başkanı ve eski Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında (9/16) esas numaralı Meclis Soruş
turması Komisyonu tarafından yapılan soruşturma sonunda düzenlenen raporla ilgili şahsî görüşle
rimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyo
rum. Aynı zamanda, vatandaşlarımızın ve sizlerin Kandilinizi kutluyorum.
Hatırlanacağı üzere, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller'in mal varlığıyla il
gili olarak 1996 yılında da soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonunda, gerek komisyonca ve
gerekse Genel Kurulca Yüce Divana şevke mahal olmadığı yönünde karar verilmişti.
Aynı iddia 1998 yılında tekrar gündeme getirildi ve bu soruşturma sonunda da, komisyonca
Yüce Divana şevke mahal olmadığına bir kere daha karar verildi.
Demokratik rejimleri otoriter rejimlerden ayıran temel unsurlardan biri, belki de en önemlisi.
demokrasilerde iktidarların yanında muhalefetin de bulunduğudur; rejimi demokratik yapan da bu
dur. Başka bir ifadeyle, demokrasi, çoğunluğu elinde tutanların, azınlıkta olanların hukukuna riayet
etme zorunluluğudur. Sistem, bu ana kaideye göre değil de, çoğunluğun parmak sayısına göre işle
tilir ve bu yolla da muhalefet yok edilmek istenirse, böyle bir yerde demokrasiden söz etmek elbet
te ki mümkün değildir.
Şükranla ifade etmek isterim ki, ülkemizde de bu soruşturma dosyasıyla böyle bir niyet orta
ya konulmak istenmiş, ancak, sonunda sağduyu galip gelerek çok yönlü olarak ortaya çıkan ger
çekler karşısında hak teslim edilmiş; böylece, Sayın Tansu Çiller'in mal varlığıyla ilgili bütün id
diaların, içi boş birer iddia ve iftiradan ibaret olduğu bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır.
Değerli milletvekilleri, demokrasilerin temel dayanaklarından en önemlisi olan hukukun üs
tünlüğü ilkesi ortadan kaldırılır ve hukuk, siyaset ve siyasetçilerin emrinde bir araç haline getirilir
se, o toplumda kaos kaçınılmaz olur. O zaman, aradan yıllar bile geçse, parlamento çoğunluğunu
eline geçiren siyasetçiler, geçmişi yargılamaya başlar ve düzen altüst olur, düzen tahrip olur.
Siyaset yapmak, kendi kuralları içinde olmalı; karşılıklı olarak tezahür edebilecek şahsî çıkar
ve ihtiraslar siyaset konusu olmamalı ve hele, hukukî mekanizmalar bunun aracı haline getirilme
melidir. Bunu yalnız biz söylemiyoruz, 1982 Anayasasını hazırlamakla görevli komisyonun başka
nı Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, müzakereler sırasında aynen şunları söylüyor: "Şimdi, burada, güç
leştirmeden bahsetti arkadaşımız; doğrudur, hedefimiz güçleştirmektir. Türkiye'de, bir meclis so
ruşturması enflasyonu olduğunu söyledi; o da doğrudur, bunu da dikkate almak istedik. Bunu dik- 3 8 -
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kate alırken, Yüksek Meclise şu bilgiyi vermeyi belki yararlı görüyorum. Meclis soruşturması, bi
lindiği gibi, Başbakan veyahut bakanlar aleyhine açılabilir. Meclis soruşturması açılıp, Mecliste ka
rara bağlandıktan sonra eğer herhangi bir tahkikat yahut Yüce Divana sevk kararı verilmezse, bu
karar kesindir."
Devam ederek şöyle bitiriyor konuşmasını: "Bakanlıktan ayrıldıktan sonra hakkında Mecliste
tahkikat yapılan ve soruşturmaya mahal olmadığına karar verilen bakan hakkında tekrar savcılık bir
tahkikat açamaz, bunun bilinmesi lazımdır. Bunun için, bunu daraltmaya çalıştık elendim. Aslın
da, müessese, Türkiye'de dejenere olmuştur. Şimdiye kadar, bunun, yeniden daha fazla dejenere
olmasını önlemek istedik."
,
Bugün Sayın Tansu Çiller'e karşı sergilenen hukuk tanımazlığın bir tanığı daha var,
12.11.1971 tarihinde Adalet Partisi Genel Başkanı aynı türden bir soruşturmaya muhatap olduğun
da, Meclis konuşmasında bakınız neler diyor: "13 nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu, soruştur
ma açılmasına mahal olmadığına karar verdi. Bu karar bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisin
de müzakere edilerek oylandı. Şimdi de, 16 nolu Soruşturma Hazırlık Komisyonu, soruşturma açıl
masına mahal olmadığı sonucuna varmış bulunuyor. Anayasının 90 inci maddesinin getirdiği so
ruşturma müessesesinin, bir tahkir ve tezyif müessesesi, gerçekleri tahrif ve şahsiyat_yapma mües
sesesi olmadığı inancını muhafaza ediyorum."
Devam ederek, sözlerini şöyle bitiriyor, fazla zamanınızı almamak için zabıtları okumak iste
miyorum: "Esasen, bana yöneltilen itham ve isnatlar, bir hukuk meselesi olmayıp, bir siyasî mese
leydi; siyaset ile hukuku bu noktada ayırmamız lazımdır."
Değerli milletvekilleri, kaderin ne garip tecellisidir ki, geçmişteki Adalet Partisinin manevî
mjrasçısı olan Doğru Yol Partisinin lideri Sayın Tansu Çiller hakkında aynı konuda ikinci kez açı
lan Meclis soruşturmasını yürüten Meclis Soruşturması Komisyonunun numarası da 16'dır! Ayrı
ca, Sayın Çiller hakkında her iki soruşturma da birer yıl arayla yapılmıştır. Böylece, şairin sözü bir
kez daha doğrulanıyor "tarihe tekerrürdür diyorlar; hiç, ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi!"
Sayın Tansu Çiller, bu tür hukuk ve ahlak dışı yollara tevessül edenlere "devlet elinizde, bü
rokrasi emrinizde, hakkımda en küçük bir belge, en küçük bir kanıt bulup ortaya koymazsanız na
mertsiniz" diyerek birçok kez açıkça meydan okudu. Bu sözler, gazetelerin manşetlerine ve tele
vizyon ekranlarına yansıdı. Ayrıca, mitinglerde, Sayın Çiller, iftiracılara, arz etliğim bu kelimeleri
meydan okurcasına haykırdı.
Şimdi akla bir soru geliyor: "Keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner" hesap döndü
de, bunun sonu nereye varacak?! Önümüzdeki yıllarda önemli seçimler var. Bana öyle geliyor ki,
tarih tekerrür edecek.
Değerli milletvekilleri, Sayın Tansu Çiller'in serveti her iki Meclis soruşturmasında da didik
didik edilerek incelendi. Ülkemizdeki bütün bankalara ve yurt dışındaki bazı bankalara yazılar ya
zıklı; hepsinden cevaplar geldi ve hiç ama hiç usulsüzlüğe rastlanmadı. Bununla kalınmadı; tapu
dairelerine, resmî ve özel kişi ve kuruluşlara ve hatta bazı yabancı ülkelere yazılar yazılarak bilgi
ler istenildi, birçok kişi dinlenildi; Komisyona, binin üzerinde evrak geldi, alt komisyonlar kurul
du; Sayın Çiller'in gayrimenkullerinde ve ortağı olduğu şirketlerde incelemeler yapıldı. Bütün bun
ların sonunda, iğne deliği kadar bir açık ve haksız elde edilmiş tek bir kuruş dahi bulunamadı.
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller'in mal varlığı konusunda ikinci defa so
ruşturma yapan (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda görev yapan bir arkada
şınız olarak, soruşturma önergesinde yer alan isnatların hiçbirinin doğru olmadığı ve dolayısıyla,
Sayın Tansu Çiller'in mal bildiriminde gerçeğe aykırı veya haksız mal edinme sayılabilecek hiçbir
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durumun söz konusu olmadığı yolundaki samimî düşünce ve kanaatimi huzurunuzda bir kez daha
açıkça ifade ediyorum ve bu sebeple, Sayın Tansu Çiller'in "Yüce Divana şevkine mahal olmadı
ğı" yönündeki Komisyonumuz kararının Yüce Heyetinizce de benimseneceği inancıyla. Yüce
Meclise saygılar sunuyorum.
' Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Barutçu.
Sayın milletvekilleri, soruşturma önergesi raporu üzerindeki şahsî konuşmalar bitmiştir.
Komisyon söz istememektedir ve hakkında soruşturma istenilen Sayın Çiller de bir söz işle
minde bulunmamıştır; bu itibarla, müzakereler bitmiştir.
A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Ben ifade edeyim, ondan sonra...
Şimdi, Komisyonun raporu Yüce Divana sevk etmeme yönündedir; ancak, İçtüzüğün 112 ııci
maddesinin beşinci fıkrasına göre "Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporları
nın reddi, ancak, Yüce Divana şevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanaca
ğını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur" hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm uyarınca
da Başkanlığa verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa ay
kırı davrandığı ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde yazılı suçu işlediği gerekçesiyle
hakkında bir Meclis soruşturması önergesi verilen Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve
eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili olarak kurulan (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Ko
misyonu raporu ile önergede ileri sürülen iddiaların varit olmadığı gerekçesiyle eski Başbakan Tan
su Çiller'in Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar verilmiştir.
Komisyonda yapılan incelemeler, toplanan belge ve deliller ile varılan sonuç ve verilen karar
çelişmektedir.
Bu nedenlerle, önergenin kabulüyle Devlet eski Bakanı, Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller'in 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11,12, 13, 14 ve 20 nci maddeleri ve Türk Ceza Kanununun
240.inci maddesi uyarınca yargılanması için Anayasanın 100 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 112 nci maddeleri doğrultusunda işlem yapılarak Yüce Divana şevkine Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunca karar verilmesini saygılarımla arz ederim.
Tuncay Karaytıığ
.

Adana

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Turhan Güven ve arkadaşlarının verdiği bir önergey
le, 779 sıra sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun oylamasının İçtüzüğün 143 üncü
maddesi gereğince açık oyla yapılmasını teklif etmek...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, önerge hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN - Bir dakika efendim...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, önerge hakkında söz istiyorum.
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan, önerge var, atlayamazsınız; önerge hakkında söz
istiyoruz.
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BAŞKAN -Tamam efendim; bir dakika... Açıklayacağım; ne söyleyeceğimi nereden biliyor
sunuz?
MAHMUT YILBAŞ (Van) - "Oylamayla ilgili önerge" diyorsunuz...
BAŞKAN - Efendim, önergeyi okuttum...
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Birinci önerge hakkında konuşmak istiyoruz.
BAŞKAN - Diyorum ki, arkadaşlar açık oylama istiyorlar; açık oylama önergesine ihtiyaç
yok; zaten, önerge, açık oylamaya tabidir. Bu itibarla, Sayın Güven...
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Efendim, birinci önerge hakkında konuşmak istiyoruz.
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI SUMA
TANIK (İzmir) - Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN-Neyle ilgili?
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI SÜHA
TANIK (İzmir) - Önergeyle ilgili.
BAŞKAN - Efendim, gerek yok. Şimdi, önergeyle ilgili...
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI SUMA
TANIK (İzmir) - Bir dakika, Sayın Başkanım... Önergeyi veren Sayın Tuncay Karaytuğ'un, bu so
ruşturma komisyonu raporunda zaten muhalefet şerhi var; yeni bir önergeyi işleme almanız yanlış
olur.
.
BAŞKAN - Var efendim; ama "önerge veremez" diye bir hüküm yok.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, diğer önergeye geçmeden evvel, bu
önergenin lehinde söz istediğimi ifade etmiştim.
BAŞKAN - Efendim, önergeyle ilgili söz vermiyoruz, daha önceki uygulamalarımız ela böy
ledir.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Alır, alır...
MAHMUT YILBAŞ (Van) - İçtüzüğe aykırı hareket ediyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Böyle efendim... Geçmişte de var; gensoru oylamalarında da aynı şekilde hareket
ediyoruz.
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Gensorusu yok efendim, İçtüzüğe aykırı hareket ediyorsunuz.
BAŞKAN - Önergeyi okuttum... Önergeyi oya sunacağım.
Önerge, açık oylamaya tabidir. Anayasa...
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Önerge hakkında konuşma hakkı vardır.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bir.dakika, Sayın Üçpınaıiar... Rica ediyorum... Ben açıklayayım; sizi yine din
leyeceğim.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, oylamaya geçmeden evvel beni din
ler misiniz... (DYP sıralarından "otur yerine" sesleri)
BAŞKAN - Bir dakika, arkadaşlar...
Kısa bir açıklama yapın, rica ediyorum...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, benim ve arkadaşlarımın. Başkan
lıktan beklediği bir şey vardır; bu, her şeyden evvel, centilmenlik ve adaletli bir idaredir... Maale- 41 -
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sef, biraz evvel, komisyon raporu üzerindeki görüşmelerde, aynı partiye mensup olan 6 arkadaş...
(DYP sıralarından gürültüler)
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ne söylüyor, Sayın Başkan?..
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar; rica ediyorum...
Sayın Üçpınaıiar, bakın, haklısınız da...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Dinler misiniz Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun. (DYP sıralarından gürültüler)
Bir dakika efendim...
Sayın Üçpınaıiar, kısa keserseniz memnun olurum.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - ...7 kişi olmasına rağmen, bir centilmenlik, adalet
li tutumu...
KADİR BOZKÜRT (Sinop) - Böyle bir usul mü var?
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Rica ediyorum...
Sayın Üçpınaıiar, bakın, içtüzüğe göre, rapor üzerinde 6 kişi şahsî söz alabilir, arkadaşlarımız
söz almışlardır. Siz, daha rapor dağıtılır dağıtılmaz gelip söz alabilirdiniz. (DYP sıralarından "kim
bu" sesleri)
.

•

'

•

*

•

.

•

•

.

'

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Bitiriyorum efendim, müsaade eder misiniz...
Sayın Başkan, ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir arkadaşımızın vermiş olduğu
önergenin lehinde ve aleyhinde konuşma yapılmadı.
BAŞKAN - Öyle bir usulümüz yoktur efendim.
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Usulsüzlük var Sayın Başkan; İçtüzüğü çiğneyemezsin.
BAŞKAN-Tamam efendim, anlaşıldı...
Sayın milletvekilleri, önergeyi açık oya sunacağım. Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün I 12
nci maddesine göre, önerge, açık oylamaya tabi tutulacaktır. Açık oylama sonucunda, eğer, önerge
276 oyla veya fazlasıyla kabul edilirse, Komisyon raporu reddedilmiş sayılır ve Yüce Divana sevk
cime kararı alınmış olur.
Eğer, önerge 276 oyu geçmezse, 276 oyun altında kalırsa, o zaman, Komisyon raporu benim
senmiş olur ve Yüce Divana sevk etmeme yönündeki Komisyon raporu kabul edilmiş olur. Bu hal
de, yalnız toplantı yetersayısına bakacağım.
Bu itibarla, şimdi, önergeyi açık oya sunmak için, oylamanın şeklini belirleyeceğim. Biliyor
sunuz, açık oylamanın elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması suretiyle yapılması var; oy
pusulalarının kutulara atılması suretiyle yapılması var; bir de, adı okunun kişinin kalkıp "ret" veya
"kabul" demesi suretiyle yapılması var,
Şimdi, sırasıyla, oylamanın nasıl yapılacağı hususunu oylarınıza sunacağım. Açık oylamanın.
elektronik oylama cihazı kullanmak suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kalnıl
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, yanlış anlaşıldı; önergenin reddini veya kabulünü
açık oylamaya sunacaksınız!
BAŞKAN - Efendim, pardon... Yanlış anlaşıldı...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan, önergenin reddedilmesi lazım, bunu söyleyin.
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BAŞKAN - Efendim, önergeyi açık oylamaya sunacağım.
Açık oylamada, önerge, 276 ve daha fazla oy alırsa, önerge kabul edilmiş, komisyon raporu
reddedilmiş olur ve ilgili, Yüce Divana sevk edilmiş olur.
Eğer, önerge, 276 oyla kabul edilmezse, o zaman komisyon raporu benimsenmiş olur ve Yü
ce Divana sevk etmeme yönündeki komisyon raporu benimsenmiş olur.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan... Sayın Başkan...
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Efendim, açık oylama olacak.
Şimdi, oylamayı başlatıyorum ve 5 dakikalık süre veriyorum...
(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, anlaşılmadı.
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, oylama bitsin, konuşuruz yine.
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Efendim, usul hakkında şimdi söz istiyorum...
BAŞKAN - Usulsüzlük yok efendim.
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Efendim, siz, Meclisin ne İçtüzüğünü dinliyorsunuz ne Anaya
sayı dinliyorsunuz...
Sayın Başkan...
TURHAN GÜVEN (İçel) - Ne konuşturuyorsun Sayın Başkan?!. Kim o?!.
BAŞKAN - Arkadaşlar, 5 dakikalık oy kullanma süresi başladı; bu süre zarfında elektronik ci
hazı kullanamayan arkadaşlarımız olursa, teknik elemanları yanlarına gönderebiliriz.
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Kendinize göre bir İçtüzük hazırlamışsınız; lütfen, bunu uygu
lama teşebbüsünden kendinizi men edin... (DYP sıralarından gürültüler)
TURHAN GÜVEN (İçel) - Otur yerine!..
BAŞKAN - Oylamada kullanacağınız "ret" oyu, önergeyi reddir, komisyon raporun kabulü
dür; "evet" oyu, önergeyi kabuldür ve komisyon raporunun reddi anlamına gelir; yanlış anlaşılma
sın. Yani, önergenin reddini istiyorsanız "ret" oyu kullanacaksınız.
(Elektronik cihazla oylama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylama süresi bitmiştir.
Elektronik cihazla oylarını kullanamayan, Sayın Bayar Ökten, Sayın Mustafa Yünlüoğlıı, Sa
yın Nevzat Ercan, Sayın Hayri Doğan, Sayın Ali Oğuz, Sayın Osman Hazer ve Sayın Mustafa
Karslıoğlu ret oyu, Sayın Mümtaz Soysal da kabul oyu kullanmışlardır.
Şimdi, oylama sonucunu açıklıyorum: Açık oylamaya 327 sayın milletvekili katılmış; 66 ka
bul, 257 ret, 4 çekimser oy kullanılmıştır. Böylece, önergenin kabulü için. Anayasanın ve İçtüzü
ğümüzün 112 nci maddesi uyarınca gereken 276 kabul oyunu aşmadığı için, önerge reddedilmiştir
ve Soruşturma Komisyonu raporu kabul edilmiştir. Böylece, Tansu Çiller hakkında Yüce Divana
gönderme kararına gerek kalmamıştır efendim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
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3. - İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve 71 arkadaşının, Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı
Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanu
nunun 12 ve 13 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla Turizm eski Bakanı ve Başbakan A. Mesut Yıl
maz hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9117) esas numaralı Meclis So
ruşturması Komisyonu raporu (S. Sayısı: 780) (1)
BAŞKAN.— Sayın milletvekilleri, 2 nci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Meral Akşener
ve 71 arkadaşının, kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve 13 üncü maddelerine uyduğu iddiasıy
la Turizm eski Bakanı ve Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün
107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan
(9/17) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
Komisyon?.. Burada.
Biraz önce görüştüğümüz rapor da olduğu gibi, burada da, şahsı adına 6 milletvekili arkadaşı
mızın ve hakkında soruşturma istenilen Sayın Başbakanın söz hakları vardır.
Kişisel konuşma süreleri 10'ar dakika, Komisyonun konuşma süresi 20 dakika ye hakkında so
ruşturma istenen Sayın Başbakanın -kendisini savunmak istediği takdirde- süresi sınırsızdır.
Sayın Komisyon, bir konuşma yapmak ister misiniz efendim?
(9/17) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU BAŞKANI FİKRET
İJNLÜ (Karaman) - Belki, daha sonra.
BAŞKAN-İstemiyorsunuz; peki.
Şimdi, şahısları adına söz isteyen üyelerin isimlerini okuyorum: Ankara Milletvekili Sayın
Nejat Arseven, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent
Akarcalı, Bartın Milletvekili Sayın Zeki Çakan, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Doğan ve
İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Karakoyunlu.
Sayın Nejat Arseven, buyurun efendim.
Süreniz 10 dakikadır.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; sözleri
me başlamadan önce, ben de diğer arkadaşlarım gibi hepinizin mübarek kandilinizi tebrik ediyo
rum ve bizi seyretmekte olan aziz vatandaşlarımızın, bütün Türk ve İslam âleminin mübarek kan
dillerini tebrik ediyorum. Yine, Özürlüler Haftası içinde bulunduğumuz bir günde ve özellikle böy
le mübarek bir günde, özürlü kardeşlerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Çok değerli arkadaşlarım, bugün, burada, Sayın Mesut Yılmaz Hakkında kurulmuş bulunan
(9/17) esas numaralı Soruşturma Komisyonu raporu üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum;
bu konudaki görüşlerimi size arz etmeye çalışacağım.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, biraz önce, burada, bir soruşturma komisyonu raporunun
görüşülmesi tamamlandı. Orada, birçok değerli milletvekili arkadaşım söz aldı. Hakikaten, özellik
le soruşturma komisyonlarının günümüzde gelmiş olduğu nokta konusunda önemli konulara temas
ettiler. Yalnız, burada, ben, bu komisyon raporu üzerinde görüşlerimi ifade ederken, özellikle Sa
yın Yılmaz Hakkında açılmış olan bu soruşturmanın da bir karşılık soruşturma önergesi olduğunu
-biraz önce burada görüşlerini ifade eden değerli arkadaşlarımın görüşlerine katılmamak mümkün
değil- bu komisyonun çalışmasına sebep olan önergenin de, yine, burada tenkit etmiş oldukları bir
(1) 780 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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siyasî mülahazayla verilmiş olduğunu da ifade etmeden geçemeyeceğim; çünkü, hepinizin malum
ları ve biliyorsunuz ki, bugün, huzurunuzda görüşülmekte olan önerge, sanki bir başka Önergenin
bu Mecliste kabulünden sonra verilmesi düşünülen bir önerge gibi de, kamuoyuna, bir şekilde ifa
de edilmişti.
Çok değerli arkadaşlarım, hemen hemen, yasal süre itibariyle dört aydır, bu komisyon, Yüce
Meclis çatısı altında soruşturma komisyonu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hakikaten, bu komis
yon çalışmaları sırasında çok kapsamlı ve ciddî çalışmalar yapıldı. Sayın Yılmaz'ın siyasete atıl
mış olduğu günden bugüne kadar, mal varlığıyla ilgili olarak, araştırılması gereken her konu enine
boyuna araştırıldı. Dinlenilmesi, muhalefete mensup milletvekillerince arzu edilen tüm tanıklar,
huzurda dinlenildi ve delil olarak istenilen bütün belgeler de, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından
getirtildi.
Netice itibariyle, ortaya, bugün, huzurunuzda, Sayın Yılmaz'ın Yüce Div.ana şevkine gerek ol
madığına dair, şimdi görüşmekte olduğumuz ve hemen hemen çok ciddî ve kapsamlı bir rapor çıktı.
Çok değerli arkadaşlarım, burada, bu rapor üzerinde görüşlerimi ifade ederken, aslında, son
zamanlarda, maalesef siyasallaştırman ve Meclisin en etkili denetim mekanizmalarından birisi olan
soruşturma komisyonlarının, bugün, içerisinde bulunduğumuz yasama dönemi itibariyle, içerisine
düşmüş olduğu durumu da sizlere arz etmeden geçemeyeceğim.
Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, özellikle soruşturma komisyonları üyesi olmak, soruş
turma komisyonlarında çalışmak, bu Mecliste denetim görevini yerine getiren ve bir savcı titizli
ğiyle çalışması gereken değerli arkadaşlarım için çok önemli bir görevdir. Yalnız, bazı grupların,
özellikle bu soruşturma komisyonlarını, diğer liderler, partiler, bakanlar için kullanarak kendileri
ne bir siyasî menfaat elde etme yolundaki gayretlerinin, bugün, toplumumuz tarafından, maalesef.
çok ciddî bir şekilde eleştirildiğine de hepimiz şahit oluyoruz.
Ayrıca, şunu da ifade etmek istiyorum ki, soruşturma komisyonu üyesi olarak görev yapan ar
kadaşlarımın -biraz önce de sizlere ifade etmiş olduğum gibi- bir savcı titizliğiyle çalışması gere
ken bu arkadaşlarımın, ihsası rey anlamına gelen beyanlarının, kamuoyunda, basında, görüntülü
medyada ifade bulmasının -işte, biraz önce ifade etmiş olduğum soruşturma komisyonları üzerin
de- bugün, kamuoyundaki düşüncenin oluşmasında büyük bir katkısı oldu. Özellikle, bazı arkadaş
larımızın, bu iki soruşturma konusunda ve hakkında soruşturma açılan her iki sayın liderle ilgili
olarak ve bunların Yüce Divana şevkinin mutlaka zorunlu olduğu şeklindeki kamuoyuna yansıyan
beyanları, aslında, hiç siyasallaşmaması gereken ve kamuoyu önünde ifade edilmemesi gereken bu
hususların ifadesi, kamuoyunda ciddî tartışmalara sebep oldu.
Bugün, huzurunuza, bu rapor, her ne kadar, Sayın Yılmaz'ın Yüce Divana sevk edilmemesi
şeklinde gelmişse de, burada, maalesef, komisyon üyesi bazı arkadaşlarımızın, komisyon çalışma
ları sırasındaki kamuoyuna yansıyan çeşitli beyanlarının, çok ciddî sıkıntıya düşürecek olaylar ol
duğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum.
Tabiî, bunu yalnız ben söylemiyorum değerli arkadaşlarım, bakın, bir komisyon üyesi olarak
bunu burada ifade ediyorum; ama, çeşitli köşe yazarlarının ve bu konuları kendi köşelerinde yo
rumlayan değerlj basın mensuplarının ifadeleri de bu yolda. Şunu ifade ediyorlar ki, bir siyasî par
ti, bu komisyonların, gerek kurulması gerek çalışması ve gerekse nihaî sonuçlarıyla ilgili olarak ka
muoyuna yansıyan beyanlarıyla, merkez sağdaki her iki siyasî partiyi sıkıntıya sokma gayreti için
de olduğu, bugün, artık, tüm kamuoyunun gözünden kaçmayacak bir gerçek olarak tescil edilmiştir.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, burada, bu beyanları, bu beyanların sahiplerini tek tek açık
lamaktan, bugün geri duracağım. Size, bu komisyon çalışmaları sırasında yaptığımız çalışmaları
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ifade ettim, değerlendirmelerimizi ifade ettim. Çok geniş ve kapsamlı bir çalışma yapıldığı ortada
dır. Bunun neticesinde -komisyon raporunda vardır- Sayın Mesut Yılmaz hakkında verilmiş olan
soruşturma önergesiyle ilgili olarak iddia olunan tüm isnatlarla ilgili bütün bilgi, belge ve dokü
manlar, özel ve resmî tüm kuruluşlardan istenmiştir.
Ayrıca, yine, iddialarla ilgili olarak, tüm komisyon üyelerince arzu edilen bütün tanıklar da
dinlenilmiştir.
Ayrıca, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın, siyasete girdiği yıldan bu yana, zorunlu olarak 12
defa yapmış olduğu mal varlığı bildirimlerini, kendisi ve sorumlu olduğu kişiler açısından da, ya
sal süreleri içinde ve yasalara uygun olarak verdiği tespit edilmiştir.
Yine, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın mal varlığında, kaynağı yasal olarak gösterilemeyen
ya da yasal olmayan herhangi bir artışa rastlanılamamıştır. ". .'.
Ayrıca, yine, Sayın Mesut Yılmaz'a isnat edilen hiçbir iddianın varit olmadığı, iddiaların hiç
bir belgeye ve kanıta dayandırılamadığı, iddia konusu olaylar ile Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın
mal varlığı arasında hiçbir illiyet bağının bulunmadığı da anlaşılmıştır.
Netice itibariyle, bu komisyon, Sayın Yılmaz'ın Yüce Divana sevk edilmemesine karar ver
miştir.
Yalnız, burada, huzurunuzda önemle ifade etmek istediğim ve zabıtlara geçmesi açısından da
çok önemli görmüş olduğum bir husus var. Bu, yine, burada konuşan benden önceki hatiplerin di
ğer komisyon raporuyla ilgili beyanları sırasında da ifade edildi.
Değerli arkadaşlarım, bu Parlamentoyu, adlî yetkileri kullanan organ olmaktan çıkaracak yeni
bir yapılanmaya mutlaka ihtiyaç vardır. Anayasanın 100 üncü maddesi, bu çerçeve içinde mutlaka
yeniden düzenlenmelidir.
Ayrıca, Parlamento gündeminde bulunan dokunulmazlık değişikliği, yani, 83 üncü maddeyle
ilgili değişiklik, mutlaka, bu Parlamento tarafından çok acilen gerçekleştirilmelidir. Başbakan, ba
kan ve milletvekilleriyle ilgili suçlamaların yeri Parlamento olmamalıdır. Bağımsız yargı çözümü,
bu statüler için de, yani, demin size ifade etmiş olduğum, milletvekili, bakan ve başbakan statüle
rini taşıyan arkadaşlarımız için de mutlaka gerçekleştirilmelidir.
Çok değerli arkadaşlarım, görüşlerimi ifade ettim. Dolayısıyla, Sayın Yılmaz hakkında veri
len Yüce Divana sevk önergesine ret oyu vereceğimi huzurunuzda ifade ediyor ve Yüce Heyetini
zi bir kere daha saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Arseven.
Sayın Ertuğrul Yalçınbayır, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakikadır.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (9/17) esas nu
maralı, Başbakan ve Turizm eski Bakanı Sayın Mesut Yılmaz'ın mal varlığıyla ilgili Soruşturma
Komisyonu raporu üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti say
gıyla selamlıyorum.
Bu arada, Yüce Heyetin, milletimizin ve İslam âleminin Berat Kandillerini kutluyorum.
Dünya Özürlüler Günü nedeniyle, görevlerimizi daha ziyade yapmanın gereğini ifade ederek,
onları da kutluyorum.
Bilindiği gibi, Meclis soruşturması, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetim yollarından biri.
1924 Anayasasında Meclis tahkikatı, 1961 ve 1982 Anayasalarında Meclis soruşturması olarak clü-
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zenlenmiş. Meclis soruşturması, başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili olarak cezaî sorumlu
luklarının araştırılmasını sağlayan bir yargısal denetim aracı. Meclis soruşturmasında, siyasî kriter
lere göre değil, hukukî ve vicdanî kanaatlere göre karar verilmesi esas.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığından bu yana, toplam 11 bakan hakkında Meclis so
ruşturması sonucu Yüce Divana sevk kararı verilmiş. İlk sevk kararı da, bilindiği gibi, harp gemi
si Yavuz'un tamiri nedeniyle Bahriye Vekili İhsan Eryavuz ve Bilecik Milletvekili Doktor Fikret
haklarmdaydı ve bunlar da yargılama sonucu hüküm giymişti. Son sevk kararı da, 20 Ocak 1993
tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşiminde alınan karar gereği, Bayındırlık ve İskân eski Ba
kanı Sayın Safa Giray ile Sayın Cengiz Altınkaya haklarmdaydı ve yargılama sonucu beraat etmiş
lerdi.
1961 yılından bu yana, Mecliste 360 soruşturma önergesi verilmiş. En çok soruşturma öner
gesine muhatap olan kişi de, şu anda Cumhurbaşkanı olan Sayın Süleyman Demirel. Kendileri hak
kında 91 önerge verilmiş. O önergelerin, cezaî mahiyetinden daha ziyade siyasî maksatlı olduğu,
önergelerin enflasyonundan da belli. Sayın Demirel'in 91 önerge karşısındaki durumu da şu: Bir
önerge üzerinde komisyon kurulmuş, 17 önerge reddedilmiş ve 73 önerge, 1984 tarihinde, tüm so
ruşturma önergelerinin kaldırıldığı Meclis Genel Kurulunda kaldırılmış.
20 nci Dönemde, şu ana kadar 46 soruşturma önergemiz var ve bunların sadece 2'si görüşül
medi, 44'ii görüşüldü. Şu anda, yeni kurulan 13, çalışan 3 olmak üzere toplam 16 komisyon görev
li. Genel Kurulda, bu 46 önergenin 24'ü için -2'si birleştirilmek suretiyle- toplam 23 komisyon ku
ruldu ve bu 46 önergeyle, 55 başbakan veya bakan hakkında soruşturma açılması istendi ve biz,
bunlar hakkında da asgarî 90 yıl 9 ay ve azamî 253 sene hapis cezası istiyoruz. 2 773 milletvekili
bu soruşturma önergelerini imzaladı. Milletvekillerinin arasında bir anket yapılsa, milletvekilleri
nin birçoğunun bu soruşturma önergeleri hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadıklarını göre
ceğiz.
Önergelerin hepsinin müşterek noktası, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde ifadesini
bulan, görevi kötüye kullanma suçu. Onların dışında, çok istisnaî olarak, resmî evrakta sahtekârlık,
suç işlemek için teşekkül oluşturmak, ihaleye fesat karıştırmak, cürüm işleyenleri saklamak ve çok
yaygın biçimde dillendirilen 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Kanununa -yani, mal varlığıyla ilgili kanuna- muhalefet etmek.
Önümüzdeki dosyaya baktığımızda, (9/17) esas numaralı dosyada isnat edilen suçlar, 3628 sa
yılı Kanuna muhalefet ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde ifadesini bulan görevi külli
ye kullanma suçu. Sayın Akşener ve 71 arkadaşının önergelerindeki iddialara baktığımızda, 10
grupta toplamak mümkün ve buradaki 7 iddia 3628 sayılı Kanunla ilgili. Bu kanunun uygulanma
sı itibariyle komisyonun genel kanaati, rapora muhalefet eden arkadaşlar dahil olmak üzere, olay
da 3628 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağıdır. Bu konuda istisna belirten dahi, sanıyo
rum ki, olmadı. Bunun dışında geriye 3 iddia kalıyor:
Akfa'ya usulsüz kredi... Hiçbir delil yok.
Mevzuata aykırı kumarhanelere izin vermek... 1987 yılında olmuş. Zamanaşımını dikkate almasanız dahi, bununla ilgili ciddî bir delil de yok.
Geriye, sadece, Başbakanlık nüfuzunu kullanarak ihale, teşvik, kredi gibi konularda kolaylık
sağlamak. Kime; Sayın Nuri Özaltın'a, Kiğı Barajı nedeniyle ve burada, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının, DSİ Genel Müdürlüğünün, diğerlerinin sorumlulukları dikkate alınmaksızın, doğ
rudan doğruya Sayın Mesut Yılmaz'ın sorumluluğu dikkate alınmış ve muhalefet eden arkadaşla
rımız bu nedenle muhalefet etmişlerdir.

-

47 -

T.B.M.M.

B:28

3.12.1998

0:1

Dosya kapsamına baktığımızda, Sayın Mesut Yılmaz'ın 12 kez mal bildiriminde bulunduğu ve
mal bildiriminin unsurlarının gerçeğe uygun olduğu, bütün arkadaşların ittifak ettiği bir konudur.
Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma suçu oluşmadığı için, haksız mal edinme, mal kaçırma
ve gizleme suçunun da oluşmayacağı ortadadır. Bunun dışındaki diğer suçların maddî delillerinin
olmadığı, biraz önce ifade edildi.
Dosyada, Sayın Mesut Yılmaz'a izafe edilen her iki suçun da maddî ve manevî unsurlarının
oluşmadığı apaçık ortada. Biz, denetim görevini siyasallaştırmayı sadece gensorularda yapmalıyız.
Bununla ilgili de yapıldı; ama, onun ötesinde siyasî sonuç almak için soruşturma önergeleri ver
mek, Meclisin ciddiyetiyle, denetimin ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Bunun önüne geçmek için, bizim,
tüm zırhlardan arınma ihtiyacımız var. Memurların, Memurin Muhakematı Hakkında Kanundan:
milletvekillerinin, millletvekilliği dokunulmazlığından; bakan ve başbakanların, soruşturma doku
nulmazlığından, o zırhlardan arındırılması için gerekli anayasal ve yasal düzenlemeleri yapma ve
kanun önünde eşitliği sağlama zaruretimiz var. Sadece, dokunulmazlıklar, kullanılsa kullanılsa bu
kürsü dokunulmazlığı için kullanılır. Biz istiyoruz ki, kürsüde söylediklerimizi insanımız da söylesin.
Bu dosya itibariyle herhangi bir suça rastlanamamıştır. Komisyon raporu doğrultusunda gö
rüşlerinizi değerlendireceğinizi ümit ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DSP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalçınbayır.
Sayın Bülent Akarcalı, buyurun efendim.
Konuşma süreniz 10 dakika.
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Berat Kandilimiz
hepimize hayırlı bir gece nasip etsin. Kandilimiz, bize manevî dünyamızın huzurunu yaşatırken,
özürlü vatandaşlarımızı da hatırlayıp, onların maddî dünyadaki yaşantılarını kolaylaştırmak ve on
lara sahip çıkmak için de elimizden geleni yapmamız gerektiğini hatırlatıyorum.
Değerli arkadaşlarım, konumuz olan (9/17) esas nolu Meclis Soruşturması Komisyonu ciddî
ve kapsamlı bir araştırma yapmış ve Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'a yönelik iddia ve ilhamların
yersiz, haksız, insafsız ve geçersiz olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. Komisyon, Mesut Yıl
maz'ın hiçbir yasa, yönetmelik ve genel ahlak kurallarına aykırı davranmadığını görmüş, bunun ak
sini gösteren belge, bilgi ve delillerin olmadığı kanaatine vararak, oy çokluğuyla Yüce Divana şev
kine gerek olmadığını belirtmiş, bu kanaat ve görüşü vermiştir.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Mesut Yılmaz, birlikte siyasî hayata başladığımız bir arkadaştır;
1983'tcn bu yana. Kendisi hakkında çok tenkit yapılabilir; ama, kendisinin maddî konulara yöne
lik herhangi bir düşkünlüğünün olduğunu hiçbir zaman görmedim, teşhis etmedim. Kendisinin, si
yasî hayatı dışında, hele siyasî hayatına herhangi bir şekilde gölge getirecek bir maddî usulsüzlük
yönünde dahi hoşgörülü davrandığını görmedim; bunu özellikle belirtmek istiyorum.
Sözlerimi fazla uzatmayacağım; ancak, komisyon raporunda da belirtildiği gibi, benden önce
ki arkadaşlarımın da belirttiği gibi ve inanıyorum, her partideki milletvekili arkadaşlarımın da inan
dığı gibi, ister başbakan ister bakan ister milletvekili olsun, bu kişilerle ilgili suçlamanın ve yargı
lamanın yeri bu Meclis olmamalıdır. Milletvekillerimizi Genel Kurulda savcı olarak görmek, on
dan sonra da komisyonlarda onlardan yargıç hizmeti ve görevini beklemek, bence haksızlıktır. Mil
letvekili arkadaşlarımız bu görevi yerine getiremez mi; tabiî ki getirir; ama, kendilerine böyle bir
görev yüklemek, hukuk kavramına ve demokrasinin temeli olan kuvvetler ayrılığı prensibine de ay
kırıdır. Dolayısıyla, Sayın Nejat Arseven'in de söylediği gibi, milletvekillerinin, tüm bu konular
da, önce dokunulmazlığının kaldırılıp, ondan sonra bağımsız yargının bu konuya resen ve kendi
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iradesiyle el atması gerektiğini, bu üzerinde çalıştığımız ya da komisyonlarda ele aldığımız konu
lardan ders alarak, gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Benim belirteceğim budur.
Türkiye'de hiç kimse özel yargıya tabi tutulmamalıdır -memurlar, Memurin Muhakematı Hak
kında Kanunla; doktorlar, sağlık şurasıyla; milletvekilleri, dokunulmazlığıyla- yargının normal ça
lışması engellenmemelidir ve demokrasinin, açık rejimin gereği olan bağımsız yargı, herkesi, eşit
şekilde ve ön kuralsız olarak yargılayabilmelidir.
Değerli arkadaşlarım, komisyon raporunun da vardığı kanaat, Sayın Mesut Yılmaz'a yönelik
iddia ve ithamların tamamen geçersiz olduğudur ve dolayısıyla, komisyon raporu yönünde, Sayın
Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana şevkine hiçbir gerek olmadığı şeklinde oyunuzu kullanmaya hepi
nizi davet ediyor, saygılarımı sunuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akarcalı.
Söz sırası, Sayın Zeki Çakan'da.
Buyurun efendim.
Konuşma süreniz 10 dakika.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasanın 100 üncü ve İçtü
züğün 107 nci maddeleri uyarınca kurulan (9/17) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu
nun hazırladığı raporun Genel Kurulda görüşülmesiyle ilgili söz almış bulunuyorum; Yüce Heyc-,
tinizi saygıyla selamlıyorum.
İstanbul Milletvekili Sayın Meral Akşener ve 71 arkadaşının Meclis Başkanlığına verdikleri
önerge Genel Kurulda kabul edilerek (9/17) esas numaralı Soruşturma Komisyonu kurulmuştur. Bu
komisyon, eksüreyle birlikte, dört ay çalışarak hazırlamış olduğu raporu, kendi görüşüyle birlikte,
Genel Kurula sunmuştur. Çalışmalar esnasında, her türlü bilgi ve belgeler toplanmış, gerek duyu
lan şahıslar saatlerce dinlenmiş, alt komisyonlar oluşturulmuş, iddialarla ilgili incelemeler en ince
detayına varıncaya kadar yerinde yapılmış ve araştırılmıştır. Komisyon, Sayın Meral Akşener ve
arkadaşlarının önergedeki iddialarını, yapılan incelemeler sonucunda, gerçek bulmamış ve Turizm
eski Bakanı ve Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana sevk edilmesine gerek olmadığı ka
naatine varmıştır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokrasimizin temel direği olan Parlamentomuzun, he
pinizin bildiği gibi, iki önemli görevi vardır: Birincisi yasama, ikincisi ise denetimdir. Özellikle de
netim görevinin yerine getirilmesinde hepimize düşen görev, denetimi, siyasetten uzak ve bizlere
yakışır şekilde, yeminimize bağlı, elimizi vicdanımıza koyarak yapmamızdır. Ben, inanıyorum ki,
bugüne kadar verilen soruşturma önergelerinin çoğu, siyasî rakiplerini yıpratmak ve siyasî rant el
de etmek için verilmiştir. Bunların içerisinde gerçekleri de mevcuttur; ama, ben, çoğunluktan bah
sediyorum.
Değerli milletvekilleri, siyasete ve siyasetçiye güveni artırmak, bir siyasetçi olarak, önce bize
aittir; güven, doğruları söylemekle, doğruları yapmakla ve doğru icraatlarda bulunmakla mümkün
dür. İçerisinde bulunduğumuz ortam, hepimizin takdir ettiği gibi, her yönüyle çok hassastır. Bu has
sas dönemden geçerken bizlere yakışan, siyasî ve parti menfaatlanmızı bir kenara bırakıp, devletin
ve milletin menfaatlannı önplana çıkarmamızdır. Siyasî rant alabilmek için, gerçekdışı iddialarla
Meclisi meşgui etmek ve yasama görevini bir yerde sekteye uğratmak herhalde bize yakışan davra
nış değildir. Maalesef, bu soruşturma önergesi de, biraz önce belirttiğim kötü örneklerden biridir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelin, bu tür soruşturma önergelerinden de ders alarak, ya
sama, yürütme ve yargı erklerini kesin birbirinden ayırt edelim; Meclis gündeminde bulunan. Ana
yasanın 83 üncü maddesiyle ilgili gerekli değişikliği 20 nci Döneme yakışır şekilde çıkaralım.
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İçimizde, usulsüzlük, yolsuzluk, rüşvet ve bunun gibi işlere karışan varsa, dokunulmazlık zır
hına sığınmadan yargıya gitsin, hesabını versin ve aklansın, cezası varsa da mutlaka çeksin. Aksi
takdirde, korkarım ki, bu konuşmalarımıza rağmen, siyasî hırs ve ihtiras, yine, araştırma ve soruş
turmalarla Yüce Meclisimizi meşgul edecektir.
Sözlerimi tamamlarken, Soruşturma Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda oyumu kulla
nacağımı belirtir, Yüce Meclisi saygıyla selamlarken, vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin mü
barek kandillerini kutlarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çakan.
Söz sırası, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Doğan'da.
Buyurun efendim.
Süreniz 10 dakikadır.
ALİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de, sözlerimin
başında, idrak etmekte olduğumuz Berat Kandilinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Özürlüler Haftası münasebetiyle, özürlü kardeşlerimize sevgiler, saygılar sunuyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Meral Akşencr ve 71 arkadaşının.
Başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz hakkında bir Meclis soruşturması açılması talebi üzerine kuru
lan. (9/17) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üzerinde konuşmak üzere şahsım
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Yüce Meclis, elbette denetleme görevini yapacaktır; fakat, denetleme,
Meclise tamamen hâkim olur da, yasama faaliyetleri fazlasıyla aksatılırsa, elbette bundan, önce
Meclisin itibarı, sonra da demokrasi zarar görür. Hele hele verilen soruşturma önergeleri, temel
siz, mesnetsiz, delilsiz, tamamen siyasî maksatla verilmiş ve sırf birilerini kötülemek, birilerinden
güya intikam almak amacıyla düzenlenmişse, bunun rejime vereceği zarar daha da büyük olur. İş
te, Sayın Mesut Yılmaz hakkında verilen önerge, böyle mesnetsiz ye demokrasiye inananan insan
ları gerçekten üzen bir önergedir. Bunun böyle olduğu, her partiden temsilcilerin, aylarca, iğneyle
kuyu kazar gibi çalışıp hazırladıkları komisyon raporunun sonuç kısmında da açıkça belirtilmiş,
hiçbirinin doğru olmadığı beyan edilmiştir.
Her ne kadar kamuoyu, aylarca, fuzulî yere; komisyon üyeleri yok yere meşgul edilmişse de,
bu rapor, tüm Meclisimiz için bir yüzakıdır ve "ileri sürülen bütün iddiaların doğru olmadığı" hük
mü de, Başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz için bir onur belgesidir.
Tarihe armağan edilen bu rapora emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyor, bu vesileyle, he
pinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan.
Söz sırası, İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz Karakoyunlu'da efendim.
Buyurun.
Süreniz 10 dakika Sayın Karakoyunlu.
YILMAZ KARAKOYUNLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Mil
letvekili Sayın Meral Akşcner ve 71 arkadaşının, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz hakkında vermiş
olduğu Önergeyle teşekkül eden (9/17) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporu üze
rinde şahsî görüşlerimi ifade etmek üzere huzurunuza geldim; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün mübarek Berat Kandilimiz; aşağı yukarı bütün arkadaşlarımız bunu tebrik eltiler; ben
de, adalet ahlakının tebcil edildiği ve idrakinin ihtişam noktasına geldiği Berat Gecesini hepinizin
huzurunda hepinize tebrik ediyor ve yüce milletimize bu vesileyle mübarek kandiller diliyorum.
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Bugün, aynı zamanda erozyonla mücadele günümüz. Türkiye'nin geleceği için fevkalade
önem taşıyan bu mücadeleye Meclisimizin katkısını muhtelif vesilelerle gösterdik, burada da ifade
etme ihtiyacını duyuyorum.
Bugün, aynı zamanda özürlüler günümüz; bunu da aynı şekilde kutluyorum. Bilgiyi, hizmeti,
çevreyi özürlüler için ulaşılabilir noktaya getirmenin mücadelesi verilen bu haftanın da bizim ulu
sumuz için fevkalade önem taşıdığını huzurunuzda arz etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, Mesut Yılmaz hakkında verilmiş olan önerge raporunu tetkik ettim. Bu.ra
porda kadirşinaslık hukuku içeresinde çok önemli iki noktanın altını çizmek ihtiyacını duyuyorum.
Bunlardan birincisi, Doğru Yol Partisi Sakarya Milletvekili Sayın Nevzat Ercan'ın, komisyon ça
lışmaları sırasında, meselenin artık bir siyasî giyotin sehpası kurmaya yönelik şeklindeki ifadesi ve
bundan vazgeçilerek bu tür meselelerin siyasîleştirilmekten çıkarılıp, adaletin eline teslim edilme
si gerektiği konusundaki görüşüdür.
İkincisi ise, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sayın Yahya Şimşek arkadaşımızın
mütalaasıdır. Yahya Şimşek arkadaşımız, kendisinin bu mesele üzerindeki reyi sorulduğunda, bi
rinci turdaki açıklamalarının ışığında meseleye baktığını ve tarihsel sorumluluğunu idrak ettiğini,
hukuk ve vicdanî kanaatine göre Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Yüce Divana sevk edilmesini
gerektirecek hiçbir gerekçe bulamadığı kanaatinde olduğunu ifade ederek ret oyu vermiş olması
dır.
Değerli arkadaşlar, komisyon, uzun süren bir çalışmanın sonunda şu gerçeği ortaya tespit ede
rek koymuştur: İddialar, ne vakidir ne de varittir. Hukukta vaki olmak hali iddia, varit olma hali is
patla ilgilidir. Dolayısıyla, ne iddiaların içerik değeri olarak tartışmaya değer bir yanı vardır ne de
ortaya getirilmiş olan, delil diye sunulmuş olan şeylerin, bu iddiaları ispat edecek nitelikte bulun
madığıdır.
Dolayısıyla, Meclisimizin teşkil ettiği bu komisyon, iki önemli tespitte bulunmuş ve bu komis
yon, iki önemli tespitin temel direği olarak da, güven kaynağı olarak da bunları komisyon raporun
da açıklamıştır. Birincisi, komisyon için en büyük güven kaynağının, hakkında iddiada bulunulmuş
bulunan Mesut Yılmaz, ailesi, eşi ve yakınlarının, bütün dönemler itibariyle, vergilerini zamanın
da ve tam olarak ödediği şeklindedir. Rapor, yüzlerce soru sorulmak suretiyle gündeme getirilmiş
olan meselelerin tartışmasını özetlemiş ve yine yüzlerce belge son derece özenli ve dikkatli bir şe
kilde incelenerek, hukuk açısından gerekli değerlendirmesi yapılıp sonuca bağlanmıştır. Ortaya ko
nulan husus şudur: Bütün iddialar varit değildir ve Yüce Divana şevkine gerek görülmemiştir.
Değerli arkadaşlar, bu raporun en önemli meselelerinden bir tanesi de -her iki raporda da gö
rüldüğü gibi; gerek Sayın Çiller gerek Sayın Yılmaz raporlarında da görüldüğü gibi- artık, bu tip
meselelerin birinin diğerine bir siyasî tertip ve kurnazlık kurmak suretiyle bir başkasının aleyhine
olabilecek mekanizmalardan sıyrılıp, meselenin, hakikaten, en adil bir şekilde görüşülmesini temi
ne yönelik olmasıdır. Anayasamızın 83 üncü ve 100 üncü maddelerinin bu çerçevede değiştirilme
siyle ilgili olarak, her iki raporda da ileriye sürülen temennilerin haklı olduğunun altını çizerek, hu
zurunuzdan ayrılıyor ve Mesut Yılmaz hakkındaki şahsî oyumun da olumlu olduğunu ifade ediyo
rum. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karakoyunlu.
Sayın milletvekilleri, rapor üzerinde 6 kişi konuşmuştur. Sayın Hamdi Üçpınarlar da söz istemiş...
Bizim yapacağımız bir şey yok Sayın Üçpınarlar. İçtüzükte "6 kişi konuşur''' deniliyor.
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Biraz önce, arkadaşınız "kendinize göre İçtüzük yapmışsınız" dedi. Canım, biz yapmadık ki.
Genel Kurul yaptı bu İçtüzüğü.
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Hadi canım sen de!..
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Efendim...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkanım, İçtüzükteki o maddeyi uygulayışınıza saygı duyuyorum. Orada benim söylediğim söz şu: Bu bir centilmenlik... Bir de adaletli bir
yönetimden kaynaklanan bir talebim olduğunu ifade ettim; ama, verilen önergenin lehinde veya
aleyhinde konuşma yapmak üzere birer arkadaşa söz vermek...
BAŞKAN - Öyle bir usulümüz yok Sayın Üçpınarlar.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Efendim İçtüzük var; usulü bırakın... İçtüzük mü,
yoksa usul mü uyguluyoruz Sevgili Başkan.
BAŞKAN - Efendim, geçmişte de uygulamalarımız, bu tür önergeler üzerinde söz verilmiyor.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Canım, demin tartıştık, rica ediyorum...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Tartışmıyorum efendim...
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Bir daha tartışalım, ne olur ki?!
rum.

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Bir hakkı, bir hakkaniyeti ortaya koymak istiyo
_

BAŞKAN - Sayın Üçpınarlar, ben, burada İçtüzüğe bağlı olarak hareket etmek zorundayım.
Geçmiş teamüller, uygulamalar, beni bunu yapmaya zorluyor. Ben, burada bir keyfî hareket elli
ğim zaman hepiniz saldırıyorsunuz, hücum ediyorsunuz. Olur mu canım!..
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Hangi maddeye göre talebimizi reddediyorsunuz, lütfen söyler
misiniz? Hangi maddeye göre reddediyorsunuz?
BAŞKAN - Sayın Yılbaş, sen, ne konuştuğunun farkında mısın Allahmı seversen.
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Tabiî farkındayım.
BAŞKAN - Ne demek yani... Öyle, oturmuşsun...
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Efendim, sizin gibi değilim ki ben.
BAŞKAN - Lütfen... Rica ediyorum canım...

-

.

•

MAHMUT YILBAŞ (Van) - Efendim, sizin gibi değilim ki ben.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kişisel konuşmalar bitmiştir; Komisyon söz talep etmemek
tedir; hakkında soruşturma istenilen Turizm eski Bakanı ve Başbakan Mesul Yılmaz da savunma
yapmak üzere bize bir başvuruda bulunmamıştır; bu itibarla, Meclis Soruşturması Komisyonu ra
poru üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
.
Biliyorsunuz, Komisyon raporu, Yüce Divana sevk etmeme yönündedir; ancak, bu konuda, İç
tüzüğümüzün 112 nci maddesine göre verilmiş bir önerge vardır; bu önergeyi önce okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun
12 ve 13 üncü maddelerine aykırı davrandığı ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde yazı
lı suçu işlediği gerekçesiyle hakkında bir Meclis soruşturması önergesi verilen Turizm eski Baka-
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m ve Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile ilgili olarak kurulun (9/17) esas numaralı Meclis Soruş
turması Komisyonu raporuyla, önergede isnat edilen suçların işlenmediği gerekçesiyle Başbakan
Ahmet Mesut Yılmaz'm Yüce Divana şevkine mahal olmadığına karar verilmiştir.
Komisyonda yapılan çalışmalar, incelemeler, toplanan belge ve deliller, ilgililerin beyanları ile
sonuçta verilen karar birbirine aykırıdır.
Bu nedenlerle, önergemin kabulüyle, Turizm eski Bakanı ve Başbakan Ahmet Mesut Yıl
maz'm, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca yargılanmak üzere Yüce Divana şevki
ne karar verilmesi için, Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 112
nci maddelerine göre işlem yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Yusuf Öztop
Antalya
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, İçtüzüğümüzün 112 nci maddesine göre. Ko
misyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana şevke da
ir verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle
mümkündür. Böyle bir önerge verilmiştir. Bu önergeyi şimdi açık oya sunacağım.
Bu önerge, eğer, 276 veya daha fazla öy alırsa, o zaman, rapor reddedilmiş olur ve Sayın Me
sut Yılmaz Yüce Divana sevk edilmiş olunur. Eğer, bu önerge, 276 veya daha fazla oyla kabul edil
mez, reddedilirse, o zaman, rapor kabul edilmiş olur ve Sayın Mesut Yılmaz Yüce Divana gitme
miş olur; ancak, bu halde, arayacağım konu, toplantı yetersayısının miktarındaki milletvekilinin
toplantıya katılmasıdır.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, bu önerge üzerinde/yine, lehinde
konuşma talebimi tekrar arz ediyorum.
BAŞKAN - Evet, siz talepte bulundunuz; biz, bu önerge üzerinde de.... Yani, sadece, önerge,
gerekçeleriyle beraber okunuyor; ayrıca, bunun üzerinde konuşma hakkı yok; uygulamalarımız
böyle...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - İçtüzüğe göre...
BAŞKAN - İçtüzüğe göre ve uygulamalarımıza göre...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - İçtüzüğe göre var. Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, söyledim... Yani, Sayın Üçpınarlar...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Müsaade eder misiniz Sayın Başkan...
BAŞKAN - Evet...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Siz, orada o konuşma hakkınızı kullanıyorsanız;
müsaade ederseniz, ben de kamuoyuna, hakkım olan bir şeyi söylemek istiyorum.
BAŞKAN - Canım, burada 550 kişi var; yani, şimdi, herkes çıkıp da, böyle fuzulî konuşur
mu'?!
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Benim hakkım var; hakkım olan şeyi. müdafaa ci
me imkânını bana veriniz.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Oylamaya geçelim.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Ben, yine o talebimi tekrar ediyorum.
BAŞKAN - Efendim, talebinizin yerinde olmadığını söyledim.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sizi de o uygulamanızdan dolayı Yüce Allah'a
emanet ediyorum.
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açık oylama, biliyorsunuz, elektronik oylama sistemiyle ya
pılabilir, oy pusulalarının kupalara atılması suretiyle yapılabilir veyahut da adı okunan sayın üye
nin, yerinden kalkarak ret, kabul veya çekimser oy kullanması suretiyle yapılabilir.
Sayın milletvekilleri, şimdi, açık oylamanın şeklini belirleyeceğim.

.

Açık oylamanın, elektronik oylama sisteminin kullanılması suretiyle yapılmasını oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi, açık oylama elektronik oylama sistemiyle yapılacaktır.
Süresi içerisinde oylama sistemine giremeyen üyeler Başkanlığa bildirirlerse teknik personel
göndereceğiz ve yine girilemediği takdirde, bize, oyunun rengini gösteren pusulayı gönderebilirler.
Açık oylama için 5 dakika süre verdim ve başlatıyorum.
(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)
BAŞKAN - Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Özkan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı
Sayın Bülent Ecevit'e vekâleten ret oyu kullanmıştır.
(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)
BAŞKAN - Devlet Bakanı Sayın Ahat Andican, Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici adına rci
oyu kullanmıştır.
"
İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz, rapora ret oyu kullanmıştır.
(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)
BAŞKAN - Sayın Üçpınarlar, kaldı ki, önerge hakkında söz istemek için önerge sahibi olmak
lazım, siz, benden daha iyi biliyorsunuz değil mi; yani, önergede sizin imzanız yok, başkasının ver
diği önergede de siz konuşamazsınız; o da var ayrıca. Yani, işleme koymadım da...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, siz hep haklısınız, biz hep haksızız.
BAŞKAN - Ben haklılık peşinde değilim. Ben, usul neyse onun peşindeyim.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Ben, nezaket kuralları çerçevesinde, hakkım olan
şeyi istedim, talepte bulundum; ama, sizin anlayışınız, sizin idare şekliniz böyleyse ona da saygı
duyarım.
, '
'
BAŞKAN - İçtüzüğü sizin için değiştirecek gücüm yok ki...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Ona da saygı duyarım... Takdirlerinize arz ettim:
ama, siz, gerçeklerin konuşulmasından değil, saptırılmasından yana bir tutum içerisindesiniz.
BAŞKAN - Teessüf ederim size... Benim ne ilgim var canım.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Evet... 6'şar tane, hakkında soruşturma önergesi
verilen partilerin konuşmacılarına orada söz verdiniz.
BAŞKAN - Efendim, size konuşma hakkını vermedim... Rica ederim... Tamam... Oylamaya
geçtik...
MAHMUT YILBAŞ (Van) - Bunu tarih kaydedecek, kaydedecek...
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Tarih önünde yargılanacaksınız...
BAŞKAN - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, ret oyu kullanmıştır.
(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)
BAŞKAN - Oylama süresi bitmiştir.
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Oylama süresi içerisinde cihazla oy kullanamayan Sakarya Milletvekili Sayın Nevzat Ercan ve
İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz ret oyu kullandılar.
'
Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici'ye vekâleten Devlet Bakanı Sayın Ahat Andican ret oyu
kullandı; Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Bülent Ecevit'e vekâleten Devlet Bakanı
Sayın Hüsamettin Özkan ret oyu kullandılar.
Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla 295, pusulayla da 4 olmak üzere 299 sayın milletvekili
oylamaya katılmıştır; 84 kabul, 211 ret, 4 çekimser oy verilmiştir.
Böylece, raporun reddi yolunda düzenlenen ve oya.sunulan önerge, Anayasanın ve İçtüzüğün
öngördüğü 276 oyu bulmadığı için reddedilmiş, Meclis Soruşturması Komisyonu raporu kabul
edilmiş ve Turizm eski Bakanı ve Başbakan Mesut Yılmaz'm Yüce Divana gitmesi kabul edil
memiştir; dolayısıyla, komisyonun ret yolundaki önerisi benimsenmiştir.
Değerli milletvekilleri, şimdi, gündemin "Kanun Tasarı, ve Teklifleriyle Komisyonlardan
Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.
İçtüzüğün 78 inci maddesinin "Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple çekilmesi halinde
yeni Bakanlar Kurulu güven oyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklikleri hariç, kanun
tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. Ancak, Bakanlar
Kurulunun öncelikli olduğunu bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği kanun tasan ve tekliflerinin
görüşülmesine devam olunur" hükmü bilinmektedir.
İçtüzüğün bu hükmü ve biraz önce "Sunuşlar" kısmında bilgilerinize sunulan Başbakanlık tez
keresi uyarınca, bu kısımda yer alan tasarı ve teklifleri gündemdeki sıralara göre görüşmeye baş
layacağız.
Sayın grup başkanvekilleri, aslında, çalışma süremizin bitmesine çok az zamanımız var; ama...
Neyse, biz, başlayalım...
•III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
3. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletveki
li Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik
Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676)
(S. Sayısı : 232)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporunun ikinci müzakeresine başlayacağız.
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, kapatalım artık, saat 19.00'a geliyor.
BAŞKAN - Evet, çalışma süremizin bitmesine.çok az bir süre kalmış. Bu arada grup başkan\ eklilerinin de mutabakatıyla... Herhalde arkadaşlarımız birleşimi kapatmak istiyorlar...
Peki efendim.
Denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 8 Aralık 1998 Salı günü saat l.i.OO'te toplanmak
üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 18.27

.

©
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ
L- Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan 'in, Hatay İlindeki pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/6330)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
S. Metin Kalkan
Hatay
Hatay ve Amik Ovası halkı tümüyle geçimini büyük oranda pamuk üretimiyle sağlamaktadır.
Uygulanan politikalarla Suriye'den pamuk ithali yapılması, ihracatta fon uygulamasından do
layı şu anda üretici pamuğu 130-140 bin liraya elinden çıkarmakta, zor şartlarda kg. ini 30 000 TL.
ye toplatınca eline 100 000 TL. geçmekte üretici tümden pamuk ekimini bırakmaya yönelmekte
tarlasını, traktörünü sattığı halde borcunu ödeyememektedir.
Çukobirlik ortaklarının dışında alım yapmamakta, bölge üreticisinin de ancak % 10'u çukobiılik üyesi olduğundan % 90 perişan olmakta. Şu anda Hatay'ın tüm üretim bölgelerinde her gün bir
yerde üretici mitingler, yürüyüşler yaparak pamuğunu ateşe vererek yakmaktadır.
1. Pamuk üreticisinin bu şok durumdan çıkması ve tüm pamuğun Çukobirlikçe üreticinin en
az maliyetince alınması için yeni bir tedbir alınacak mıdır?
2. Pamuk ithalatının uzun süre durdurulması düşünülemez mi?
3. Pamuk üreticimizin ürettiği pamuğu değerinde satabilmesi için pamuk ihracaatı serbest bı
rakılamaz mı veya pamuk ihracatından alınan fon kaldırılamaz mı?
T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı :B.14.0,BHİ.01-498
Konu : Yazılı soru önergesi

27.11.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6330-15608/36197-15923 sayılı yazınız.
Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'm ı'Hatay ilindeki pamuk üreticilerinin sorunları
na" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/6330) esas nolu yazılı soru önergesiy
le ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
"

Yalım Erez
Sanayi ve Ticaret Bakanı

Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'm yazılı sorularına ilişkin cevaplarımız
Dünyada yaşanan kriz tüm hammaddelerde olduğu gibi pamuk ürününde de büyük boyutlara
varan fiyat düşüşlerine yol açmıştır. 1998 yılı ürün alım sezonunun başlangıcında Ege pamuğunun
dünya fiyatı 68 Cent/kg-kütlii iken bugün 63 Cent/Kg-kütlü'ye düşmüştür. Aynı şekilde Çukurova
pamuğunun dünya fiyatı 56 Cent/Kg-kütlü'den 48 Cent/Kg-kütlü'ye, GAP pamuğu dünya fiyatı ise
59 Cent/Kg-kütlü'den 50/Cent/Kg-kütlü'ye düşmüştür.
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Cevap 1. Dünyada yaşanan kriz ve pamuk ürününün durumu dikkate alınarak Bakanlığım
1998 yılı ürünü kütlü pamukta prim uygulamasına geçilmiştir. Böylelikle, sadece Birlikler kanalıy
la yapılan pamuk alımı değil tüm pamuk üreticilerinin sistemden yararlanması gerçekleştirilmiştir.
Bu koşullarda, Çukobirlik'in mevcut alım fiyatı Dolar bazında 54 Cent (GAP 58 Cent), Ege
pamuğunun mevcut alım fiyatı ise 66 Cent olup, dünya fiyatının çok üzerindedir. Verilen bu fiyat
lara 10 Cent'lik prim tutarı da eklendiğinde Ege pamuğu fiyatı 76 Cent/Kg-kütlii'ye, Çukurova pa
muğu fiyatı 64 Cent/Kg-kütlU'ye (GAP pamuğu 68 Cent/Kg-kütlü'ye) ulaşmakta ve bir önceki yı
la göre % 63 civarında fiyat artışı sağlanmaktadır. Bu fiyatlar, çok çeşitli ve sübjektif maliyet he
sapları karşısında Tarım Bakanlığınca saptanan maliyetler esas alınarak hesaplanmıştır.
Bilindiği üzere Çukurova ve GAP Bölgesinde toplam 164 613 civarında pamuk üreticisi mev
cut olup, bunun % 33'üne tekabül eden 54 871'i Çukobirlik ortağıdır.
Uygulama sonucu 15.11.1998 tarihine kadar Çukobirlikce toplam 139 662 ton pamuk alımı
gerçekleştirilmiş olup, alımlar hızla devam etmektedir.
Cevap 2. 10.10.1998 tarihli ve 23489 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7.10.1998 tarihli ve
98/11768 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla, ithal pamuğa % 5,2 Gümrük Vergisi uygulaması ge
tirilmiştir. Böylece, ithal edilen pamuğa Kg. başına 8-9 Cent vergi konulmuş ve yerli pamuk üreti
cilerinin korunması amaçlanmıştır.
Cevap 3. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler karşısında üreticinin mağdur olmaması bakımın
dan gereken tedbirler alınmaya başlanmış ve bu çerçevede ihracatın serbest bırakılması sağlanmış
tır. Bu kapsamda 10.10.1998 tarihli ve 23489 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7.10.1998 tarih ve
98/11769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile pamuk ihracatında alınan 35 Cent/Kg DFİF kesintisi
13.9.1998 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.
2. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'in, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/6374)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini arz ederim.
1. 55 inci Hükümet döneminde Bakanlığınız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatlarında ve bağlı
kurum ve kuruluşlarına;
a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil başkan, müşavir, bölge müdürü ve işletme
müdürü seviyesinde kaç personel görevden alınmış ve yerlerine kaç kişi atanmıştır?
b) Kaç daire başkanı, uzman, şube müdürü, şef ve memur görevden alınmış, yerlerine kaç ki
şi atanmıştır?
c) Bakanlığınızda çalışmakta iken, kendi istekleri dışında başka kurum ve kuruluşlara kaç per
sonel tayini gerçekleştirilmiştir? Ayrıca Başbakanlık'tan kaç personelin tayini Bakanlığınıza yapıl
mıştır?
d) Bu atamalarla birlikte kaç personel, müktesebinin altında bir kadroya atanarak mağdur edil
miştir?
2. Sorularıma, 54 üncü Hükümet döneminde, Bakanlığınıza yapılan atama, görevden alma ve
tayinlerle kıyaslama yapılarak, sayısal doküman halinde tarafıma acilen bildirilmesini arz ederim.
Lütfi Yalman
Konya
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T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı :.B.02.0.015/5-1431

0:1
2.12.1998

Konu : Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 5.11.1998 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-15925 sayılı yazınız.
Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın 7/6374-15697 sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup,
cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Yıldırım Aktuna
Devlet Bakanı
Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın 7/6374 sayılı yazılı soru önergesi cevabı
Soru 1. 55 inci Hükümet döneminde Bakanlığınız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatlarında ve
bağlı kurum ve kuruluşlarına;
a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil başkan, müşavir, bölge müdürü ve işletme
müdürü seviyesinde kaç personel görevden alınmış ve yerlerine kaç kişi atanmıştır?
b) Kaç daire başkanı, uzman, şube müdürü, şef ve memur görevden alınmış yerlerine kaç kişi
atanmıştır?
c) Bakanlığınızda çalışmakta iken kendi istekleri dışında başka kurum ve kuruluşlara kaç per
sonel tayini gerçekleştirilmiştir? Ayrıca Başbakanlık'tan kaç personelin tayini, Bakanlığınıza ya
pılmıştır?
d) Bu atamalarla birlikte kaç personel müktesebin altında bir kadroya atanarak mağdur edil
miştir?
.
Cevap 1. a-b) Bakanlığım ilgili kuruluş Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve
Bağlı Kuruluş Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 55 inci Hükümet Döneminde 11.11.1998 tarihi
ne kadar gerçekleştirilen atamalar;
Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü :
2 Genel müdür ve yönetim kurulu başkanı, 5 genel müdür yardımcısı ve yönetim kurul üyesi,
9 genel müdür yardımcısı, 3 yönetim kurulu üyesi görevlerinden alınmış, yerlerine 2 genel müdür
ve yönetim kurulu başkanı, 5 genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi, 6 genel müdür yar
dımcısı ve 3 yönetim kurulu üyesi atanmıştır. Kanun Hükmünde Kararname uyarınca başka bir gö
reve atanmak üzere açığa alınan 13 üst düzey yöneticisi müşavir kadrosuna atanmıştır. Görevinden
alınan bölge müdürü bulunmayıp, 21 bölge müdürü aynı çiüzcyde başka göreve atanmıştır.
30 daire başkanı eşdeğer düzeydeki başka görevlere nakil olmuş, I daire başkanı da bir üst un
vana terfisi yapılmıştır. 282 şube müdürünün aynı unvanları ile başka şube ve bölge başmüdürlük
lerine nakilleri yapılmıştır. Görevlerinden alınan uzman, şef veya memur bulunmamaktadır.
Soru 2. Sorularıma 54 üncü Hükümet döneminde, Bakanlığınıza yapılan atama, görevden al
ma ve tayinlerle kıyaslama yapılarak sayısal doküman halinde cevap verilmesi.
Cevap 2. 54 üncü Hükümet Döneminde :
Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü:
Bir genel müdür ve yönetim kurulu başkanı, 2 genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üye
si, 4 genel müdür yardımcısı ve 2 yönetim kurulu üyesi görevlerinden alınmış yerlerine, 1 genel
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müdür ve yönetim kurulu başkanı, 2 genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi, 3 genel mü
dür yardımcısı ve 2 yönetim kurulu üyesi atanmıştır. Kanun Hükmünde Kararname uyarınca baş
ka bir göreve atanmak üzere açığa alman 10 üst düzey yöneticisi müşavir kadrosuna atanmıştır. Gö
revinden alınan bölge müdürü bulunmayıp, 13 bölge müdürü aynı düzeyde başka görevlere atan
mıştır.
.
,
.
.
Kararname dışında bankaya atananlar :
Açıktan atama
Terörle müc. kan. ist.
Naklen
Mahkeme kararı ile
Özelleştirme kapsamı
Yeni kadro verilmesi
Emeklilik iptali
Toplam atanan sayısı

175 (1 memur, 174 sözleşmeli)
23 (23 sözleşmeli)
2 (2 memur)
3 (1 memur, 2 sözleşmeli)
6 (1 memur, 5 sözleşmeli)
8 (8 memur)
1 (1 sözleşmeli)
218

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı:
Kararname ile göreve atananlar:
Başkan

:1

Kurum dışından atananlar

:1

Kararname ile görevden alınanlar :
Başkan

:1

Kararname dışında bankaya açıktan atananlar
486 (30 memur, 456 sözleşmeli)
Açıktan atama
104
Çocuk Esirgeme Kurumu
4
Sakat Personel
10 (10 sözleşmeli)
Terörle Müc. Kan. İst.
9 (2 memur, 7 sözleşmeli)
Mahkeme kararı ile
403 (146 memur, 257 sözleşmeli)
Özelleştirme kapsamı
12 (12 memur)
Yeni kadro verilmesi
4 (2 memur, 2 sözleşmeli)
Emeklilik iptali
1032
Toplam atanan sayısı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı:
Kararname ile göreve atanan
:1
Kararname ile görevden alınan
: 1
Normal Atamalar:
Başkan yardımcısı
Daire Başkanı
Görevden alınan daire başkanı

:2
:5
:2

c) Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde kendi istekleri dışında başka kurum ve
ya kuruluşlara personel tayini yapılmamıştır.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı :
Başka kurum ve kuruluşa tayin
Başbakanlıktan tayin

: 1
:1
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d) Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığında hiç
bir personel kazanılmış hak aylığının altında bir kadroya atanmamıştır.
3. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'in, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Cavit Kavak'ın yazılı cevabı (716376)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Cavit Kavak tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının teminini arz ederim.
1. 55 inci Hükümet döneminde Bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatlarında ve bağ
lı kurum ve kuruluşlarına;
a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil başkan, müşavir, bölge müdürü ve işletme
müdürü seviyesinde kaç personel görevden alınmış ve yerlerine kaç kişi atanmıştır?
b) Kaç daire başkanı, uzman, şube müdürü, şef ve memur görevden alınmış, yerlerine kaç ki
şi atanmıştır?
c) Bakanlığınızda çalışmakta iken, kendi istekleri dışında başka kurum ve kuruluşlara kaç per
sonel tayini gerçekleştirilmiştir? Ayrıca Başbakanlık'tan kaç personelin tayini Bakanlığınıza yapıl
mıştır?
d) Bu atamalarla birlikte kaç personel, müktesebinin altında bir kadroya atanarak mağdur edil
miştir?
2. Sorularıma, 54 üncü Hükümet döneminde, Bakanlığınıza yapılan atama, görevden alma ve
tayinlerle kıyaslama yapılarak, sayısal doküman halinde tarafıma acilen bildirilmesini arz ederim.
Lütfi Yalman
Konya
T.C.
Devlet Bakanlığı
2.12.1998
Sayı : B.02.0.017.800/02-957
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 5 Kasım 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6376-15699/36310 sayılı yazınız.
İlgi yazı ile Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın Bakanlığıma tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen (7/6376-15699) esas no.lu soru önergesine ait cevabî yazılarımız ek
te gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Cavit Kavak
Devlet Bakanı
T.C.
Türkiye Radyo-Tclevizyon Kurumu
Genel Müdürlüğü
Ankara
Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00/2402

2.12.1998

Devlet Bakanlığına
(Sayın Cavit Kavak)
İlgi : 11.10.1998 tarih ve B.02.0.017/(08)886 sayılı yazıları.
İlgi yazılan ile Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman tarafından, Devlet Bakanımız Sayın
Cavit Kavak tarafından cevaplandırılması talebi ile verilen 7/6376-15699 sayılı yazılı soru önerge
sine Kurumumuz cevabı aşağıda arz edilmiştir.
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İlgi önergede Devlet Bakanlığına bağlı merkez teşkilatı ile taşra teşkilatlarında ve bağlı kurum
ve kuruluşlarında yapılan atamalarla ilgili bilgi istenilmektedir. Kurumumuz, Anayasanın 133 ün
cü maddesi gereğince özerk niteliğe sahip bir kuruluş olup, 2954 sayılı Yasanın 8 inci maddesinde
ise Kurumumuzun Hükümeti ile ilişkilerini Başbakan aracılığı ile yürüteceği öngörülmüştür. Dola
yısıyla Kurumumuz Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olmamakla birlikte, önergede istenilen husus
lara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
55 inci Hükümetin göreve başladığı tarihten bugüne kadar; 2954 sayılı Yasa hükümleri ve TRT
Personel Yönetmeliğinin atama ve görevden alınmaya ilişkin 58, 59 ve 60 inci maddelerine göre:
1. 2 genel müdür müşaviri, 8 başkan, 6 başkan yardımcısı, 2 bölge müdürü, 2 bölge müdür
yardımcısı, 4 müdür olmak üzere 24 adet personel görevden alınmış ve genel müdür müşaviri kad
roları hariç yerlerine aynı sayıda atama yapılmıştır.
Ayrıca, 2 genel müdür yardımcisı, 2 bölge müdürü ve 4 daire başkanı kendi istekleri üzerine
başka göreve tayin edilmiştir.
Uzman, şube müdürü, şef ve memur kadrolarında olanlardan kendi istekleri dışında görevden
alınarak başka göreve atama yapılmamıştır.
Kurumumuzca yapılan atama işlemlerinde müktesebi altına herhangi bir tayin yapılmamıştır.
Atananların ücretlerinde ve diğer haklarında bir değişiklik olmamıştır.
2. 54 üncü Hükümet döneminde ise 48 adet atama yapılmıştır.

'

Arz ederim.
Yücel Yener
TRT Genel Müdürü
Devlet Bakanlığının (Sn. Cavit Kavak) 11.11.1998 tarih ve B.02.0.017.800/25-886 sayılı ya
zısına cevaptır.
1. 55 inci Hükümet döneminde Millî Piyango İdaresi merkez ve taşra teşkilatına;
a) Boş bulunan 1 adet genel müdür yardımcılığına atama yapılmış daha sonra aynı kişi görev
den alınmış ve bir genel müdür yardımcısının Sayıştay üyeliğine atanması nedeniyle de 1 kadro
nun daha boşalması üzerine iki genel müdür yardımcılığı kadrosuna atama yapılmıştır.
b) Boş bulunan kadrolara iki daire başkanı atanmıştır.
Boş bulunan 5 adet APK uzmanlığı kadrosu ile yine boş bulunan 14 adet şube müdürlüğü kad
rosuna idaremiz Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre yapılan sınavı kazanan memurlar atanmıştır.
Görevden alınan daire başkanı, şube müdürü/şef ve memur bulunmamaktadır.
c) İdaremizde çalışmakta iken, kendi istekleri dışında başka kurum ve kuruluşlara hiç perso
nel tayini gerçekleştirilmediği gibi, Başbakanlıktan idaremize hiçbir personel tayini de yapılma
mıştır.
d) Mevcut atamalar müktesebinin altında bir kadroya yapılmadığından, kimse mağdur edilme
miştir.
2. Millî Piyango İdaresinde 54 üncü Hükümet zamanında 1 adet boş kadroya I adet daire baş
kanı; yine boş bulunan 7 adet şube müdürlüğü kadrosuna, idaremiz Görevde Yükselme Yönetme
liğine göre yapılan sınavı kazanan memurlar atanmıştır.
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde yapılan atamalara ait bilgi
1. a) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde;
(1) Münhal bulunan genel müdür ve I nci Hukuk Müşaviri kadrolarına atama yapılmıştır.
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(2) İsteği dışında 1 adet genel müdür yardımcısı görevden alınarak yerine ataması yapıl
mıştır.
(3) Taşra teşkilatında kendi isteği dışında 1 il müdürü görevden alınarak yerine atama ya
pılmıştır.
b) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde daire başkanı, uzman, şube müdürü, şef
ve memur görevlerinden alınarak yerlerine atama yapılmamıştır.
c) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen personelden,
kendi istekleri dışında başka kurumlara atama yapılmamıştır.
d) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde müktesebinin altında bir kadroya ata
narak mağdur edilen personel bulunmamaktadır.
2. 54 üncü Hükümet döneminde, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde;
a) 2 genel müdür yardımcısının istekleri ile yurt dışı teşkilatına atanması nedeniyle 2 genel
müdür yardımcısı, 2 daire başkanı ve 1 adet şube müdürü atamaları yapılmıştır.
4. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, TKİ'ne bağlı E.L.İ. Işıklar Yeraltı Desandresinde ya
pılan işlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazı
lı cevabı (716392)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince Enerji Bakanı Sayın M.
Cumhur Ersümcr tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
21.10.1998
Tevfik Diker
Manisa

.
Sorular :

1. TKİ'ye bağlı E.L.İ. Işıklar Yeraltı Desandresi işinde bugüne kadar yaklaşık 3 trilyon gibi
bir harcama yapılmış ve sonuç alınamadığı gibi; sonuç alınmasının da mümkün olmadığı doğru
umudur?
2. 1991 yılının 7 nci ayında başlanılan Işıklar Ana Nakliye Desandresi işinde bugüne kadar
aşağıda dökümü görülen işler yapılmış mıdır?

Yıl

Çalışan işçi savısı

Yapılan iş miktarı

Atılan beton

Yevmive adedi
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 (10 Ay)
Toplam

111 Mt.
280 Mt.
62 Mt.
39 Mt.
72 Mt.

2 994
9 93.1
8 213
11 399
14 450
21 600
21600
18 000
108 187 yevmiye

ilerleme
ilerleme
ilerleme
ilerleme
ilerleme
•

——
——
564 Metre

——
148 Mt.
91 Mt.
130 Mt.
80 Mt.
-—
——
449 Metre

3. 8 yılda 108 187 yevmiyeli işçi çalışmış olup, 564 metre yeraltında kazı yapılmış ve 449
metre beton atılmıştır. Yapılan işler, yapılacak olanların yansına mı eşittir?
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4. 8 yılda yapılan işler, bugünkü maliyetlerle yapılan masraflar; 1998 yılının 10 uncu ayında
bir işçi maliyeti 13 614 768 TL/gündür. Bugüne kadar 108 187 adet yevmiye ile yaklaşık 1.5 tril
yona yakın işçilik masrafı yapılmıştır. Bir bu kadar da buraya malzeme harcanmış mıdır?
5. Bugüne kadar toplam 3 trilyon harcanmış ve sonuç alınamamış olup, burada yeraltından çı
karılması düşünülen kömürün açıkocak çıkarılabileceği görülmüş, bu nedenle burası için açıkocak
projesi hazırlanmış mıdır?
6. Açıkocaktan çıkarılacak olan kömür yeraltının daha aşağı kotlarında mıdır?
7. E.L.İ.'nin resmî kayıtlarında burada çalıştırılan işçiler ve yapılan masraflar darkale, cğnez
yeraltı ocaklarında, inşaat servisi gibi yerlerde gösterilmekte midir? Böyle ise, bu yola niçin teves
sül edilmiştir?
8.. Proje E.L.İ. Bölge Müdürü Rıfat Dağdelen'in görev yaptığı döneme mi aittir? Yanlış uygu
lamanın ısrarla sürdürülmesini sağlamış mıdır?
9. Sorumlular hakkında yasal işlem yapmayı düşünüyor musunuz?
T.C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

2.12.1998

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-1864/20849
Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 5 Kasım 1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-15919 sayılı yazısı.
Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker'in tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/6392-15718 esas
no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
M. Cumhur Ersümcr
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker'in yazılı soru önergesi ve cevabı (7/6392-15718)
Soru I. TKİ'ye bağlı E.L.İ. Işıklar Yeraltı Desandresi işinde bugüne kadar yaklaşık 3 trilyon
gibi bir harcama yapılmış ve sonuç alınamadığı gibi; sonuç alınmasının da mümkün olmadığı doğ
ru mudur?
Cevap 1, Işıklar Yeraltı Desandresi (yüzeyden yeraltına doğru açılan meyilli galeri), re/.crvi
tüketilmiş olan Soma-Merkez yeraltı işletmesinin devamı için, yeraltı işletmeciliği ile üretilebile
cek 52 milyon ton rezervin üretimine yönelik olarak başlatılmıştır. Projenin başlatılması TKİ Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 4.4.1991 tarih ve 3361/175 sayılı kararı ile uygun görülmüş
tür. Söz konusu yeraltı desandresi başlangıçta teknik zorluklar göstermemesine rağmen, iş ilerle
dikçe önemli teknik problemler ortaya çıkmıştır. Bu teknik problemler üzerinde üniversitelerin de
katkıları ile ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. İlgili yerde galeri açım ve tahkimat tekniğinde yapılan
değişikliklerle teknik problemler çözümlenmiş ve desandre giriş noktasından 577 metre mesafeye
kadar ilerleme kaydedilmiştir. Ancak açılan desandrenin aşın yeraltı basınçlarına maruz kalması ve
galeride meydana gelen dcformasyonlar dikkate alınarak işin bu noktada durdurulması kararlaştı
rılmış, galerinin geriye doğru betonlanması yapılarak desandrenin kendi kendine kapanması önlen- 6 3 -
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mistir. Büyük teknik zorluklar içeren bu desandrenin 577 metre ilerlemesi sağlanmış ve bu işten
olumlu sonuçlar alınmıştır.
Sonuç olarak, desandrede bundan sonraki çalışmalarda karşılaşılacak teknik zorlukların aşıl
ması mümkün görülmektedir.
Soru 2. 1991 yılının 7 nci ayında başlanılan Işıklar Ana Nakliye Desandresi işinde bugüne ka
dar aşağıda dökümü görülen işler yapılmış mıdır?
Yıl

Çalışan işçi savısı

Yapılan iş miktarı

Atılan beton

111 Mt. ilerleme
280 Mt. ilerleme
62 Mt. ilerleme
39 Mt. ilerleme
72 Mt. ilerleme

—148 Mt.
91 Mt.
130 Mt.
80 Mt.

Yevmive adedi
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 (10 Ay)
Toplam

2 994
9 931
8213
11 399
14 450
21 600
21 600
18 000
108 187 yevmiye

'
564 Metre

-—
:
449 Metre

Cevap 2., 1991 yılında başlatılan Işıklar Ana Nakliye Desandresinde 577 metre ilerleme yapıl
mış ve 366 metrelik bölümü yeniden betonlanmıştır. Soma işletmemizden alınan ve yazımız ekin
de yer alan tablodan da görüleceği gibi bu işler için cari fiyatlarla 4.6 milyar TL. işçilik ve 9.3 mil
yar TL. malzeme masrafı olmak üzere toplam 13.9 milyar TL. harcama yapılmıştır. Bu nedenle ya
zılı soru önergesinde yer alan yevmiye değerlerinde farklılık bulunmaktadır.
Soru 3. 8 yılda 108 187 yevmiyeli işçi çalışmış olup, yeraltında 564 metre kazı yapılmış ve
449 metre beton atılmıştır. Yapılan işler, yapılacak olan işçilerin yarısına mı eşittir?
Cevap 3. Işıklar Ana Nakliye Desandresi'nin toplam uzunluğu 975 metre olup, şimdiye kadar
açılmış olan bölümü işin % 59'unu teşkil etmektedir.
Soru 4. 8 yılda yapılan işler, bugünkü maliyetlerle yapılan masraflar; 1998 yılının 10 uncu
ayında bir işçi maliyeti 13 614 768 TL/gündür. Bugüne kadar 108 187 adet yevmiye ile yaklaşık
1.5 trilyona yakın işçilik masrafı yapılmıştır. Bir bu kadar da buraya malzeme harcanmış mıdır?
Cevap 4. Işıklar Ana Nakliye Desandresi proje kapsamında yürütülen bir yatırım olması ne
deniyle harcamaları takip edilmektedir. Projenin başlangıcı olan 1991 tarihinden Ekim 1998 tarihi
ne kadar bu iş için cari fiyatlarla 13.9 milyar TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Ekte yer alan Tab
lo 1 'de harcamaların ve maliyetlerin ayrıntıları yer almaktadır.
Soru 5. Bugüne kadar toplam 3 trilyon harcanmış ve sonuç alınamamış olup, burada yeraltın
dan çıkarılması düşünülen kömürün açıkocak çıkarılabileceği görülmüş, bu nedenle burası için açıkocak projesi hazırlanmış mıdır?
Cevap 5. Soma'daki Işıklar ve Kısrakdere açık işletmelerinde rezervin talep doğrultusunda
hızlı bir şekilde tükenmiş olması ve açık işletme madencilik yöntemi ile elde edilen üretim maliye
tinin, yeraltı madencilik üretim maliyetlerine göre çok daha düşük olması nedeniyle, Soma'da bu
lunan kömür rezervlerinin ve uygulanan projelerin yeniden değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiş
tir. Bu değerlendirme sonucunda 52 milyon ton kömür rezervine sahip yeraltı projesinden 17 mil
yon tonun açık işletmecilik yöntemi daha ekonomik bir şekilde üretimine karar verilmiştir. Böyle
ce eski projeye göre 23 milyon ton olan Işıklar ve Kısrakdere Açık İşletme Rezervi 40 milyon to
na çıkarılmıştır. Bu proje değişikliği de TKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile kabul
edilmiştir.
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Açık işletme yöntemi ile daha ekonomik ve daha kolay yapılabilmesi karşısında, yeraltı üre
tim projesinin tamamlanmasındaki aciliyet ortadan kalkmış ve işin zamanlaması değişmiştir. Buna
bağlı olarak söz konusu desandre çalışmalarına dcsandrenin emniyetini sağlamak amacıyla betonlama çalışmaları ile devam edilmektedir.
Soru 6. Açıkocaktan çıkarılacak olan kömür yeraltının daha aşağı kodlarında mıdır?
Cevap 6. Halen çalışan ve projelendirilmiş olan açık işletmeler daha önce yeraltı olarak pro
jelendirilmiş olan rezervin üst kodlarındaki rezervi üretmek için planlanmıştır.
Soru 7. E.L.İ.'riin resmî kayıtlarında burada çalıştırılan işçiler ve yapılan masraflar Darkale,
Eğnez yeraltı ocaklarında, inşaat servisi gibi yerlerde gösterilmekte midir? Böyle ise, bu yola niçin
tevessül edilmiştir?
Soru 8. Proje E.L.İ. Bölge Müdürü Rıfat Dağdelen'in görev yaptığı döneme mi aittir? Yanlış
uygulamanın ısrarla sürdürülmesini sağlamış mıdır?
Soru 9. Sorumlular hakkında yasal işlem yapmayı düşünüyor musun?
Cevap 7, 8, 9. Önergede yer alan tüm iddialar, Bakanlığımın 12.8.1998 tarih ve 1745 sayılı
yazıları eki ve belgeleri doğrultusunda TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından
inceleme ve soruşturma kapsamına alınmış olup, düzenlenecek rapora göre gerekli görülen işlem
ler yapılacaktır.
Tablo :1
.'sıklar Ana Nakliye
GalOTisînm başlangıç tarihinden Kasım. Jl993 tarihine kadar program hafcamaireimi haredma.
program vo rosmi metre maliyetten, program ve fiili ilerlemeler aşağıda gösterilmiştir.

program I
. harcamafTL) | •

yıllar

1991 .
•1992
1993
. 1994
1D9S
1996
•1997 .
1993
Toplam 1

resmi harcama ( TL ) l .
malzeme) •
İŞ^lik!

:

ilerleme (rh) (üeılame mLmaliyeti (TL/m J
lophıriı prograrr l
fiiU|
proçramf
resm

55.093.140İ • 20X305.704 |
500.000.000 •208.212.564İ
2.250.000.000 . 565.922.281
141.480.57Ö
707:402.851
S.OOO.OOO.OOO 4 058.839.199 1.014.709.800 5.073.548.999
429.666.053
343 732.043
85.933.210
5.50O.OO0.000
673:806.1.53 3.891:870.249
9.000.000.0ÜO 3.018.064.097
ti.Doo.ooo.oao 1.135.G97.422 506.938.209 •1.642.635.631
47.384.SO0 1.571.429.333 1.618:813.833
6.5DD.O0O.0OO
350.746.946
3.000.000.000
350.746.943
9.377.S52.9ÛE 4.GO0.137-.359İ 13.977;990.266
•

400
650
600
250
250
250
150
0

I

:

açıklamalar
•

111 1.250.000
2.372.123
• 280 3.461.530
. 2.526.439
8.333.333İ 67.647.320
75
39 22.000.000
11.01 7.07B
54.053.753
72 36.ÖCO.00O
.•
0 tamir tarama yapılmıştır.
o 44.000.000
0
0 tamir tarama yapılmıştır.
0
O
o|
o tamir tarama y**pılmış1ıt,
577
| 24.225.286|

5. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya-Hüyük İlçesi Çamlıca Köyünün içmesuyıı
depolarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'in yazılı cevabı (7/6438)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Köy Hizmetlerinden SorumUvDevlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı
Konya
Sorular:
Konya-Hüyük İlçesi Çamlıca Köyü halkı içme suyu depolarının yetersizliğinden su sıkıntısı
çektiklerini ifade etmektedirler.
1. Bu sıkıntı Bakanlığınca biliniyor mu?
2. Biliniyorsa giderilmesi için bir programınız var mıdır?
3. Varsa ne zaman giderilecektir?
65

T.B.M.M.

B : 28

3 .12 .1998

T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.014/031-2990

O:1
3.12.1998

' •. '

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 16J 1.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6438-15825/36572 sayılı yazınız.
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldf ya ait yazılı soru önergesindeki konular incelenmiş
tir.

Konya-Hüyük-Çamlıca Köyü içme suyu inşaatı içerisinde 50 m* gömme depo 1981 yılında
hazırlanan projeye göre yapılmıştır. 1995 yılında köy muhtarlığının müracaatı üzerine Bölge
limitinden 678 mt. PVC boru verilerek ilave şebeke tamamlanmıştır. Deponun büyütülcbilmesi
amacıyla ilgili köyün şu ana kadar herhangi bir talebinin mevcut olmadığı tespit edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Mustafa Yılmaz
Devlet Bakanı
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S. Sayısı
Kabul
Red
Çekimser
Toplam

İli

779
66
257
4
327

9/16

OYLAMA SONUCU

Adı

Soyadı

Parti

Oyu

Adana

AKÇALI

Cevdet

Adana

AKSÖZ

Uğur

Anavatan Partisi

RED

Adana

AYKUT

İmren

Anavatan Partisi

KATILMADI

Adana

BİLDİK

İbrahim Yavuz

Demokratik Sol Part KATILMADI

Adana

BİLİCİ

Mehmet Ali

Anavatan Partisi

RED
RED

Bağımsız Milletvekili KATILMADI

Adana

BUDAK

Yakup

Fazilet Partisi

Adana

BÜYÜKYILMAZ

Mehmet

Demokratik Sol Part KATILMADI

Adana

CENGIL

Sıtkı

Fazilet Partisi

KATILMADI

Adana

CEVHERİ

I. Cevher

Doğru Yol Partisi

RED

Adana

ÇEVİKÇE

Erol

Cumhuriyet Halk Pa KABUL

DAĞLİ

M.Halit

Doğru Yol Partisi

RED

Adana

DURAK

Veli Andaç

Doğru Yol Partisi

RED

Cumhuriyet Halk Pa KABUL

Adana

-

Adana

KARAYTUG

Tuncay

Adana

KAVUNCU

Orhan

Büyük Birlik Partisi

KATILMADI

Adana

KÜPELİ

Mustafa

Anavatan Partisi

RED

Adana

SEZER

Arif

Demokratik Sol Part KATILMADI

Adana

YÜLEK

İbrahim Ertan

Fazilet Partisi

Adıyaman

BİLGİÇ

Mahmut Nedim

Doğru Yol Partisi

RED

Adıyaman

BOZKURT

Mahmut

Anavatan Partisi

KATILMADI

Adıyaman

ÇELİK

Ahmet

Fazilet Partisi

RED

Adıyaman

DOĞAN

Ahmet

Fazilet Partisi

KATILMADI

Adıyaman

TOPKAN

Celal

Cumhuriyet Halk Pa KABUL

Afyon

AÇBA

Sait

Fazilet Partisi

RED

KATILMADI

İli
Afyon
Afyon
Afyon
Afyon
Afyon
Afyon
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Aksaray
Aksaray
Aksaray
Aksaray
Amasya
Amasya
Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara

Soyadı
ATTİLA
HAZER
ÖZSOY
TÖRÜNER
UYGUN
YABUZ
ALTAY
ERHAN
ERYILMAZ
ESİN
TOKAR
ALTINSOY
KÖSE
ÖZKANLI
SOMUNCUOGLU
HATİPOĞLU
İYİMAYA
LAFÇI
OYMAK
AKÜZÜM
ARSEVEN
ATEŞ
BEDÜK

Adı
İsmet
Osman
H. ibrahim
Yaman
Kubilay
Nuri
M. Sıddık
Cemil
Yasar
Celal
M. Ziyaettin
Mehmet
Nevzat
Murtaza
Sadi
Aslan Ali
Ahmet
Cemalettin
Haydar
İlhan
Nejat
Yılmaz
Saffet Arıkan

Parti
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Bağımsız Milletvekili
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Milliyetçi Hareket Pa
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi

Oyu
RED
RED
RED
RED
RED
KATILMADI
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
RED
RED
RED
KABUL
RED
RED
KABUL
RED

İli
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya

Soyadı
BİLGE
ÇAPOĞLU
ÇİÇEK
DİNÇER
EKİCİ
EKİNCİ
ERDEM
ERKAN
GÖLHAN
GÜRKAN
GÜNER
KARATAŞ
KÖKSALAN
OKTAY
SAĞDIÇ
SAV
SEÇKİNER
TUNCAY
TÜMEN
ULUCAK
ULUĞBAY
YARBAY
BAYKAL

Adı
Ahmet
Gökhan
Cemil
Ali
Mehmet
Ömer Faruk
Eşref
ÜnaL
Mehmet
Uluç
Agah Oktay
Şaban
irfan
M. Seyfi
Mehmet
Önder
Yücel
ilker
Aydın
Rıza
Hikmet
Ersönmez
Deniz

Parti
Fazilet Partisi
Değişen Türkiye Par
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Büyük Birlik Partisi
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Demokratik Sol Part
Anavatan Partisi
Milliyetçi Hareket Pa
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa

Oyu
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
RED
KABUL
RED
RED
KABUL
RED
KATILMADI.
KATILMADI
KABUL
RED
KABUL
KATILMADI
RED
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
KATILMADI
KABUL

İli
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Ardahan
Ardahan
Artvin
Artvin
Artvin
Aydın
Aydın
Aydın
Aydın
Aydın
Aydın
Aydın
Aydın
Balıkesir

Soyadı
BERBEROĞLU
DENİZOLGUN
DOĞAN
GÖNENSAY
GÜRDAL
KUMBUL
KÜÇÜKBAŞKAN
ÖZTOP
ŞAHİN
ATALAY
KAYA
ARİFAĞAOĞLU
EKİNCİ
HATİNOĞLU
ALTINKAYA
ATAY
GÖNÜL
MENTEŞE
PİŞKİNSÜT
POLAT
SEZGİN
YALOVA
ATAÇ

Adı
Osman
A. Ahmet
Hayrİ
Emre
İbrahim
Bekir
Sami
Yusuf
Metin
İsmet
Saffet
Metin
Hasan
Süleyman
Cengiz
M. Fatih
Ali Rıza
Nahit
Sema
Muammer
İsmet
Yüksel
Abdülbaki

Parti
Doğru Yol Partisi
Bağımsız Milletvekili
Doğru Yol Partisi
Bağımsız Milletvekili
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Demokratik Sol Part
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Demokrat Türkiye P;
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi

Oyu
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
KABUL
KABUL
KATILMADI
KABUL
KATILMADI •
KABUL
RED
KABUL
RED
KATILMADI
RED
KABUL
RED
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
KATİLMADİ .
RED

İli
Ballıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bartın
Bartın
Bartın
Batman
Batman
Batman
Batman
Bayburt
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bingöl
Bingöl
Bitlis
Bitlis

Soyadı
BİLGİÇ
GİRAY
KANBER
KARAHAN
KİRLİ
ÖZGÜN
SIVALIOGLU
YILMAZYILDIZ
ÇAKAN
TOPTAN
YAZICIOĞLU
AYDIN
HAMİDİ
OKÇU
ÖZDEMİR
GÜNEY
PAMUKÇU
ŞEKER
ATAOGLU
KORKUTATA
SÖNMEZ
ERGEZEN
GAYDALI

Adı
Ahmet
Safa
Tamer
Mustafa Güven
İ. Önder
İsmail
Hüsnü
İlyas
Zeki
Koksal
Cafer Tufan
Alaaddin Sever
Ataullah
Musa
Faris
Ülkü
Suat
Bahattin
Kazım
Hüsamettin
Mahmut
Zeki
Edip Safder

Parti
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Demokratik Sol Part
Cumhuriyet Halk Pa
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Bağımsız Milletvekili
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi

Oyu
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
KATILMADI
RED
RED
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
KATILMADI
KATİLMADİ
KATILMADI
RED

İli
Bitlis
Bitlis
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Burdur
Burdur
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa .
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa

Soyadı
İNAN
MUTLU
AKYOL
GÖRÜR
HOŞVER
İNCEAYAN
KARSLIOĞLU
YÜNLÜOĞLU
ÇİLOĞLU
EKİNCİ
ÜSTÜNER
AKSU
BEYRELİ
ÇAĞLAR
KARAPAŞAOGLU
KESİCİ
KORKMAZ
KÜLAHLI
PEHLİVAN
SÖNMEZ
ŞİMŞEK
N TAYAN
YALÇINBAYIR

Adı
Kamran
Abdulhaluk
Avni
Feti
Necmi
Abbas
Mustafa
Mustafa
Mustafa
Yusuf
Kazım
Yüksel
Ali Rehmi
Cavit
M. Altan
İlhan
Hayati
Cemal
Feridun
Ali Osman
Yahya
Turhan
Ertuğrul

Parti
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Cumhuriyet Halk Pa
Demokratik Sol Part
Bağımsız Milletvekili
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
r><->^ı-ıı V / - ı l D o ı - t i p i
L/vjyıu ı u ı ı o ı u o ı

Anavatan Partisi

Oyu
RED
RED
KATILMADI
RED
RED
RED

lo<y^Lyy£)l K^T
K«^^&OJ £ c T
RED
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
RED
KATİLMADİ
KATILMADI
KABUL
RED
KABUL

lii
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Denizlli
Denizli
Diyarbakır

Soyadı
YAZICI
AYDIN
ERSUMER
KUÇUK
ŞAHİN
ÜÇPINARLAR
BÜLGÜN
COŞAR
UYANIK
AKSOY
AYKAÇ
ÇAĞLAYAN
GAZİ
HATİPOĞLU
ŞAHİN
AYKURT
DEVELİ
GÖZLÜKAYA
KESKİN
KORKMAZCAN
MÜFTÜLER
YENİDEDE
AKSU

Adı
İbrahim
Hikmet
M. Cumhur
Ahmet
NevfeL
A. Hamdi
Mete
ismail
Ahmet
Bekir
Mehmet
Hasan
Zülfikar
Yasin
Ali Haydar
M. Kemal
Hilmi
Mehmet
Adnan
Hasan
Haluk
Ramazan
Abdulkadir

Parti
Doğru Yol Partisi
Bağımsız Milletvekili
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Demokrat Türkiye P;
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Büyük Birlik Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi

Oyu
RED
KATILMADI
RED
KABUL
RED
KABUL
RED
KATILMADI
RED
RED
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
KABUL
RED
KABUL
RED
KABUL
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI

İli
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
Edirne
Edime
Edirne
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Erzincan
Erzincan
Erzincan
Erzincan
Erzurum

Soyadı
ARSLAN
BORA
ENSARİOĞLU
GÜNBEY
HAŞİMİ
HATIPOGLU
HATIPOGLU
SEYDAOĞLU
SÜMER
AKKAN
BULUT
İLİMEN
KESEBİR
AĞAR
BARIM
BELHAN
PAÇACI
TUNÇ
KARAKAYA
KUL
TERZİ
YILDIZ
ERTUGAY

Adı
Muzaffer
Ferit
M. Salim
Sacit
Seyyit Haşim
Ömer Vehbi
Yakup
Sebgetullah
Salih
Ümran
Evren
Mustafa
Erdal
Mehmet
ÖmerNaimi
Hasan
Cihan
Ahmet Celiil
Tevhit
Mustafa
Naci
Mustafa
Zeki

Parti
Anavatan Partisi
Demokrat Türkiye Pi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Demokrat Türkiye Pi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Bağımsız Milletvekili
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi

Oyu
RED
KABUL
RED
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
RED
RED
RED
KATİLMADİ
KABUL
RED
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
RED
KABUL
RED

İii
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Giresun

Soyadı
ESENGÜL
FIRAT
GÜLLÜLÜ
KÖSE
ÖZY1LMAZ
POLAT
YAVUZ
ALBAY
BALCILAR
BERBEROĞLU
DEDELEK
DEMİRKOL
ERDİR
AKTAŞ
BATALLI
ÇETİN
EMMİOĞLU
ILIKSOY
İNCETAHTACI
TAŞAR
YAŞAR
YILMAZ
ALÇELİK

Adı
Lütfü
Abdulilah
Necati
İsmail
Ömer
Aslan
Şinasi
Necati
Mustafa
Demir
İbrahim Yaşar
Hanifi
Mahmut
Nurettin
Mehmet
Hikmet
Kahraman
Ali
M. Bedri
Mustafa R.
Ünal
Mustafa
Turhan

Parti
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Milliyetçi Hareket Pa
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Demokrat Türkiye P;
Cumhuriyet Halk Pa
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi

Oyu
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
ÇEKİMSER
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI

İli
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Gümüşhane
Gümüşhane
Hakkari
Hakkari
Hatay .
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
İğdır
İğdır
İsparta
İsparta
İsparta

Soyadı
KARA
KÖYMEN
ÖZDEMİR
ZAİMOĞLU
DOĞAN
SUNGURLU
GEYLANİ
ZEYDAN
AKGÖL
ÇAY
GÜNAY
KALKAN
MATKAP
MISTIKOĞLU
SAV
SILAY
UYAR
YAYLA
AŞIRIM
AYRIM
BİLGİN
DOĞAN
KÖYLÜ

Adı
Burhan
Yavuz
Ergun
Rasim
Lütfü
Mahmut Oltan
Naim
Mustafa
Abdulkadir
Fuat
Ali
S. Metin
Nihat
Levent
Atila
Mehmet
Ali
Hüseyin
Adil
Şamil
Ömer
A. Aykon
Mustafa

Parti
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi

Oyu
RED
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
KATILMADI
KABUL
KATİLMADİ
RED
RED
"""
RED
RED
RED
RED
KATILMADI

1

Adı

Soyadı

İli
İsparta
İsparta
İçel
İçel
içel
İçel
İçel içel
İçel
İçel
İçel
İçel
İçel
İçel
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

MUMCU
YİLDİZ
ARASLI
ARICI
AYDINBAŞ
BENLİ
CİN
ER
GÖKÇEL
GÜVEN
SAĞLAR
TALAY
YILMAZ
YÜCELEN
AKARCALI
AKŞENER
AKTAŞ
AKTUNA
ALOĞLU
ALTIKULAÇ
ANDİCAN
ARAŞ
ATEŞ
1

Erkan
Halil
Oya
Fevzi
M. Emin
Saffet
Halil
Ali
Abdulbaki
Turhan
D. Fikri
Mustafa İstemihan
Ayfer
R. Kazım
Bülent
Meral
Ziya
Yıldırım
Sedat
Tayyar
Ahat
Refik
Azmi
:

Parti
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi,
Doğru Yol Partisi
Demokratik Sol Part
Demokrat Türkiye P;
Bağımsız Milletvekili
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi

Oyu
RED
RED
KABUL
RED
RED
RED
RED
RED
RED
RED
KABUL
KATILMADI
RED
RED
.
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
RED
KATILMADI
,

İli
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbuJ
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

Soyadı
AYDIN
BAŞ
BAŞEĞMEZ
COŞKUN
ÇAĞAN
ÇİLLER
DAĞDAŞ
DOĞAN
DUMANKAYA
ECEVİT
EMRE
ENEREM
ERDEM
FIRAT
HACALOĞLU
IŞIK
KAHRAMAN
KAMHİ
KANSU
KARAKAŞ
KARAKOYUNLU
KAVAK
KETENCİ

Adı
Mehmet
Mustafa
Mukadder
Ali
Nami
Tansu
Gürcan
Hüsnü
Halit
Bülent
Süleyman Arif
Hasan Tekin
Ekrem
Mehmet Fuat
Algan
Metin
İsmail
Cefı Josef
Hüseyin
Ercan
Yılmaz
M. Cavit
Ahmet Güryüz

Parti
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Demokrat Türkiye P;
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa

Oyu
KABUL
KATILMADI
KATİLMADİ
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
RED.
RED
KATİLMADİ
KATILMADI
RED
KATILMADI
RED
KATİLMADİ
KABUL
RED
KATİLMADİ
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
RED
RED
KABUL

İli
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
istanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

Soyadı
KILIÇ
KOZAKÇIOGLU
KÖSE
KUL
KÜÇÜKALİ
MENDERES
MENZİR
MOGULTAY
NAMOGLU
OĞUZ
ÖYMEN
ÖZAL
ÖZDEMİR
ÖZKAN
PAMUK
SELVİ
SEVİGEN
ŞAHİN
TAN
TANER
TANLA
TEMİZEL
TOPRAK

Adı
Osman
Hayri
Mehmet Tahir
Emin
Göksal
Aydın
Necdet
Mehmet
Yusuf
Ali
Altan
Korkut
Ali Talip
H. Hüsamettin
Yusuf
Mehmet Cevdet
Mehmet
Mehmet Ali
Ahmet
Güneş
Bülent
Zekeriya
Erdoğan

Parti

Oyu

Demokratik Sol Part KATILMADI
RED
Doğru Yol Partisi
Demokratik Sol Part KATILMADI
Anavatan Partisi
RED
Bağımsız Milletvekili KATILMADI
Fazilet Partisi
KATILMADI
Demokrat Türkiye Pi KABUL
Cumhuriyet Halk Pa KABUL
Anavatan Partisi
KATILMADI
Fazilet Partisi
^âgggissBi
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI
Demokrat Parti
KATILMADI
Anavatan Partisi
RED
Demokratik Sol Part KATILMADI
Anavatan Partisi
RED
Cumhuriyet Halk Pa KABUL
Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI
Fazilet Partisi
KATILMADI
Demokratik Sol Part KATILMADI
Anavatan Partisi
KATILMADI
Cumhuriyet Halk Pa KABUL
Demokratik Sol Part KATILMADI
Demokratik Sol Part KATILMADI

aç-f

İli
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
izmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
izmir
izmir
İzmir
izmir
izmir

Soyadı
TOPUZ
TUZCU
YUMAKOĞULLARI
YÜCEL
ZENGİN
ZEYBEK
AKSOY
ARINÇ
BODUR
ÇELEBİ
DENİZKURDU
ERDEM
ERGÜL
GÜREL
GÜRKAN
GÜRÜN
KELEŞ KÖSTEPEN
MUTMAN
ÖNEY
PİRİŞTİNA
SARAÇOĞLU
SAYGIN

Adı
Ali
Şadan
Osman
Bahattin
Bahri
Namık Kemal
Veli
Turhan
Ali Rıza
Işın
Hasan
i. Kaya
Sabri
Şükrü Sina
Aydın Güven
Gencay
Birgen
Mehmet
Atilla
Metin
Ahmet
Rüştü
Işılay

Parti
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Demokrat Türkiye P;
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Bağımsız Milletvekili
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Demokratik Sol Part
Bağımsız Milletvekili
Bağımsız Milletvekili
Cumhuriyet Halk Pa
Bağımsız Milletvekili
Demokratik Sol Part
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi

Oyu
KABUL
RED
KATILMADI
RED
RED
RED
KABUL
KATILMADI
KABUL
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
KATILMADI
KABUL
KATILMADI
KABUL
KATILMADI
KATİLMADİ
KATİLMADİ
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI

.

İli
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Karabük
Karabük
Krabük
Karaman
Karaman
Karaman
Kars
Kars

Soyadı
SERDARGGLU
SÖYLEMEZ
TANIK
TARTAN t
TEKİR
YENİCELİ
YILMAZ
BÜTÜN
DİKİCİ
DOĞAN
DOĞAN
DÖKÜLMEZKAMALAK
SAĞLAM
ŞAHİN
ALTINER
DİLEKCAN
KARAN
OZBEY
ÜNAL
ÜNLÜ
BEYRİBEY
BİLGİR

Adı
Rıfat
Ufuk
Süha
Hakan
Sabri
Zerrin
İsmail
Esat
Hasan
Ali
Avni
Ahmet
Mustafa
Mehmet
Ali
Şinasi
Hayrettin
Erol
Abdullah
Zeki
Fikret
Y. Selahattin
Çetin

Parti
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Doöru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part

Oyu
KATILMADI
RED
RED
KATİLMADİ
RED
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
KABUL
RED
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED

İli
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli

Soyadı
GÜNER
KARABAYIR
ACAR
BAŞESKİOĞLU
DİLEKÇİ
TEKİNEL
YILDIZ.
BÜYÜKKILIÇ
CEM
ÇİLSAL
GÖKDEMİR
GÜL
KALDIRIMCI
KAPUSUZ
KIRIŞ
YILMAZ
ALBAYRAK
FİLİZ
KORKMAZ
MIZRAK
GÜRPINAR
ÖZBEK
ÖZBİLEN

Adı
Sabri
Zeki
Fethi
Murat
Hadi
Nurhan
Haluk
Memduh
İsmail
Osman
Ayvaz
Abdullah
Nurettin
Salih
Recep
İbrahim
Kemal
Hacı
Mikail
Recep
İrfan
Ahmet Sezai
Cemal

Parti
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Büyük Birlik Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi

Oyu
RED
RED
RED
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
ÇEKİMSER
KATILMADI
RED
RED
KATİLMADİ
KATILMADI
KATİLMADİ
KATILMADI
RED
RED
RED
KATILMADI
RED
KABUL
RED
RED

İli
Kırklareli
Kırşehir
Kırşehir
Kilis
Kilis
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya

Soyadı
TEKİN
DEMİR
GÜNEŞ
ATEŞ
GÜREŞ
ATASAYAN
ÇALIK
ÇELİK
KALKANDELEN
KUMBARACIBAŞI
PEPE ,
UZUN
YURDAGÜL
ALKAN
ARI
BİLGE
BÜYÜKCENGİZ
CANDAN
ÇETİN
ÇETİN KAYA
GENCER
GÜNAYDIN
GÜNERİ

Adı
Necdet
Ömer
Cafer
Mustafa kamil
Doğan
Bülent
Halil
Necati
İsmail
Onur
Osman
Hayrettin
Bekir
Ahmet
Hüseyin
A. Turan
Nezir
Veysel
Remzi
Necati
Abdullah
Ali
Teoman Rıza

Parti
Demokratik Sol Part
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Fazilet Partisi
Bağımsız Milletvekili
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Cumhuriyet Halk Pa
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi

Oyu
KATILMADI
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
RED
RED
RED
KABUL
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
KATILMADI
KATILMADI .
KATILMADI
KABUL
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
RED

İli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa

Soyadı
KEÇECİLER
ÖZ
ÜNALDI
YALMAN
YAVUZ
DERİN
KALEMLİ
KARAA
KARAKUYU
KORKMAZ
PERLİ
AKDOĞAN
ASILTÜRK
CANBAY
EMİROĞLU
FIRAT
KARABEKMEZ
KUTAN
AKARSU
AKÇALI
ARINÇ
DİKER
GÖKSOY

Adı
Mehmet
Hasan Hüseyin
Mustafa
Lütfı
Mehmet Ali
Ahmet
Mustafa
Emin
İsmail
Mehmet
Metin
Miraç
Oğuzhan
Yaşar
Metin
Ayhan
Fikret
M. Recai
Abdullah
Rıza
Bülent
Tevfik
Aysel i

Parti
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Demokrat Türkiye P;
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Demokrat Türkiye P;

Oyu
KATILMADI
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
KABUL
RED
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
RED
KATILMADI
RED
RED
ÇEKİMSER
RED
KATILMADI

İli
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muş
Muş
Muş
Muş
Nevşehir
Nevşehir

Soyadı
GÜLAY
ORAL
PAKDEMİRLİ
YAZAR
YETENÇ
ADAK
ARIKAN
ÇELEBİ
DUYAN
ERTAŞ
YILDIZ
AKAR
AYTAMAN
ÇAKIROĞLU
DEDEOĞLU,
EREZ
UZUNHASAN
İLCİ
DEDE
KEMALOGLU
YILDIZ
BAŞ
ELKATMIŞ

Adı

•

Hasan
Sümer
Ekrem
Cihan
Erdoğan
Fehim
Muzaffer
Süleyman
Mahmut
Ömer
Hüseyin
İrfettin
Lale
Zeki
Mustafa
Enis Yalım
Fikret
Nedim
Necmettin
Erkan
Sabahattin
Abdülkadir
Mehmet

Parti
Demokratik Sol Part
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Cumhuriyet Halk Pa
Fazilet Partisi
Bağımsız Milletvekili
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Bağımsız Milletvekili
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi

Oyu
KATILMADI
RED
KATILMADI
KATILMADI
KABUL '
KATILMADI
RED
RED
RED
KABUL
KATILMADI
RED
KATILMADI
KABUL
RED
KATILMADI
RED
RED
RED
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI

İli
Nevşehir
Niğde
Niğde
Niğde
Niğde
Ordu
Ordu .-'
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu Rize
Rize
Rize
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya

Soyadı
KIRATLIOĞLU
BARAN
GÖNEN
KATIRCIOĞLU
ÖZKAN
AKIN
ÇABUK
KİBAR
KOÇ
ÖZ
POYRAZ
ŞAHİN
YÜRÜR
KABAOĞLU
KABİL
YILMAZ
AKGÜR
AYDIN
AYHAN
ERCAN
ERYILMAZ
NEİDİM
TARANOĞLU

Adı
Esat
Doğan
Akın
M.Salih
Ergun
Hüseyin Olgun
İhsan
Mustafa Bahri
Müjdat
Mustafa Hasan
Nabi
Refaiddin
Şükrü
Avni
Ahmet
Ahmet Mesut
Teoman
Nezir
Cevat
Nevzat
Ertuğrul
Ahmet
Ersin

Parti
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Demokratik So! Part
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Bağımsız Milletvekili
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi

Oyu
RED
RED
KATILMADI
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
RED
KATILMADI
KftlH.MAT'l f
RED
KATILMADI
RED

(^T

İli
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Siirt
Siirt
Siirt
Sinop
Sinop
Sinop
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
J

Soyadı
ALİŞAN
DEMİRALP
DEMİRCAN
GÜREL
GÜRTAN
KARAYALÇIN
KURT
ÖZDEMİR
ÖZTEK
UZUNKUYU
YILDIZ
AYDIN
AYDIN
SEVGİLİ
BOSTANCIOGLU
BOZKURT
TOPÇU
DEMİRCİ
IRMAK
IŞIK
KARAMOLLAOGLU
ŞENER
YANMAZ

Adı
Cemal
İrfan
Ahmet
Ayhan
Yalçın
Murat
Nazif
Biltekin
Latif
Musa
Adem
Mehmet Emin
Ahmet Nurettin
Nizamettin
Metin
Kadir
Yaşar
Musa
Tahsin
Mahmut
Temel
Abdullatif
Nevzat

Parti
Bağımsız Milletvekili
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Demokratik Sol Part
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Büyük Birlik Partisi

Oyu
RED
RED
ÇEKİMSER
KATILMADI
RED
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
RED
RED
KATILMADI •
RED
RED
KATILMADI
RED
KABUL
KATILMADI
RED
KATILMADI

İli
Sivas
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Sımak
Sımak
Sımak
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tokat
Tokat
TokatTokat
Tokat
Tokat

Soyadı
YAZICIOGLU
BUCAK
CEVHERİ
EYYUPOGLU
GÜLPINAR
İZOL
KARAVAR
ÖNCEL
ŞIHANLIOGLU
ÖKTEN
TATAR
YILDIRIM
AYTEKİN
DAYANIKLI
İLGÜN
PEKER
SÜLÜN
ARSLAN
ÇELİK
EREK
GÜRDERE
İNCEÖZ
SOBACI

Adı
Muhsin
Sedat Edip
Necmettin
Seyit
E. Cenap
Zülfikar
Ahmet
Abdulkadir
M. Fevzi
Bayar
Mehmet
Mehmet Salih
Fevzi
Bayram Fırat
Nihan
Hasan
Enis
Abdullah
Hanefi
Ali Şevki
Metin
Ahmet Fevzi
Bekir

Parti
>

Oyu

Büyük Birlik Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Demokrat Türkiye P;
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Büyük Birlik Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi

,

KATILMADI
RED
RED
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
HPT^SSHJI

RED
RED
RED
KABUL
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
RED
RED

f\cz

I

İli
Tokat
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Tunceli
Uşak
Uşak
Uşak
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Yalova
Yalova
Yozgat
Yozgat

Soyadı
ULUSOY
BAHADIR
BAŞARAN
CEBİ
GOKTAŞ
MALKOÇ
SUNGUR
TÜRK
GENÇ
YILDIRIM
AKTÜRK
KARAKAYA
ÜNAL
ARVAS
BAYRAM
BEDİRHANOĞLU
ERBAŞ
ŞEVLİ
YILBAŞ
AYDIN
OKUYAN
ARSLAN
ARSLAN

Adı
Şahin
Yusuf
Ali Kemal
İbrahim
Kemalettin
Şeref
ismail ilhan
Hikmet Sami
Kamer
Orhan Veli
Yıldırım
Hasan
Mehmet Yaşar
Maliki Ejder
Mustafa
Şerif
Fethullah
Şaban
Mahmut
Cevdet
Yaşar
llyas
Kazım

Parti
Cumhuriyet Halk Pa
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Demokratik Sol Part
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Demokrat Türkiye Pi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi

Oyu
KABUL
RED
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
KABUL
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
KABUL
KABUL
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
KATILMADI
;

1

İli
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

Soyadı
BACANLI
KAYALAR
ÖRNEK
ÜNLÜ
ATASOY
AYDIN
BARUTÇU
BAYCIK
GEMİCİ
SOYSAL

Adı
Yusuf
Lütfullah
Abdullah
İsmail Durak
Veysel
Necmettin
Ömer
Tahsin Boray
Hasan
Mümtaz

Parti
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Büyük Birlik Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Demokratik Sol Part
Demokratik Sol Part
Bağımsız Milletvekili

Oyu
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
RED
RED
RED
KAT4İJMKDI

M&L

' -

S. Sayısı
Kabul
Red
Çekimser
Toplam

9/17

780
84
211
4
299

OYLAMA SONUCU

Soyadı

İli

Adı

Parti

AKÇALI

Cevdet

Bağımsızlvlilletvekili | KATİLMADİ

Adana

AKSÖZ

i RED

AYKUT

Uğur
İmren

Anavatan Partisi

Adana

Anavatan Partisi

i RED

Adana

BİLDİK

İbrahim Yavuz

Demokratik Sol PartjKATILMADI

Adana

BİLİCİ

Mehmet Ali

Anavatan Partisi

[RED

Adana

BUDAK

Yakup

Fazilet Partisi

| KABUL

Adana

BÜYÜKYILMAZ

Mehmet

Demokratik Sol Part j RED
Fazilet Partisi

CENGIL

Sıtkı

I Adana

CEVHERİ

I. Cevher -'

Doğru Yol Partisi

Adana

I

Oyu

Adana

i KATILMADI
RED

Adana

ÇEVİKÇE

Erol

Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

Adana

DAĞLI

M. Halit

Doğru Yol Partisi

j KATILMADI

Adana

DURAK

Veli Andaç

Doğru Yo! Partisi

JRED

Adana

KARAYTUG

Tuncay

Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

Adana
Adana
Adana

KAVUNCU
KÜPELİ
SEZER

Orhan
Mustafa
Arif

Anavatan Partisi

Adana

YÜLEK

İbrahim Ertan

Fazilet Partisi

Adıyaman

BİLGİÇ

Mahmut Nedim

Doğru Yol Partisi

JRED

Büyük Birlik Partisi j KATILMADI
|RED

.

rJemokratik Sol Part RED
KATILMADI

Adıyaman

BOZKURT

Mahmut

Anavatan Partisi

j KATILMADI

Adıyaman

ÇELİK

Ahmet

Fazilet Partisi

I RED

Adıyaman

DOĞAN

Ahmet

Fazilet Partisi

|KATILMADI

Adıyaman

TOPKAN

Celal

Cumhuriyet Halk Pa KABUL

Afyon

AÇBA

Sait

Fazilet Partisi

(KATILMADI

İIİ

-
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Afyon
Afyon
Afyon
Afyon
Afyon
Afyon
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Aksaray
Aksaray
Aksaray
Aksaray
Amasya
Amasya
Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara

Soyadı
ATTİ LA
HAZER
ÖZSOY
TÖRÜNER
UYGUN
YABUZ
ALTAY
ERHAN
ERYILMAZ
ESİN
TOKAR
ALTINSOY
KÖSE
ÖZKANLI
SOMUNCUOĞLU
HATİPOĞLU
İYİ MAYA
LAFÇI
OYMAK
AKÜZÜM
ARSEVEN
ATEŞ
BEDÜK

Adı
İsmet
Osman
H. İbrahim
Yaman
Kubilay
Nuri
M. Sıddık
Cemil
Yasar
Celal
M. Ziyaettin
Mehmet
Nevzat
Murtaza
Sadi
AsianAli
Ahmet
Cemalettin
Haydar
İlhan .
Nejat
Yılmaz
Saffet Arıkan

Parti

Oyu

Doğru Yol Partisi
j KATILMADI
Fazilet Partisi
j KATILMADI
Anavatan Partisi
1 RED
Anavatan Partisi
i RED
Bağımsız Milletvekili KATILMADI
RED
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
{KATILMADI
Doğru Yol Partisi
i RED
Anavatan Partisi
|RED
Fazilet Partisi *
j KATILMADI
Fazilet Partisi
i KATILMADI
Fazilet Partisi
! KATILMADI
Doğru Yol Partisi
j.RED
Fazilet Partisi
j KABUL
Milliyetçi Hareket PaKATJLMADI
Anavatan Partisi
j RED
Doğru Yol Partisi
RED
Fazilet Partisi
KABUL
Cumhuriyet Halk Pa j KABUL
RED
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
RED
Cumhuriyet Halk Pa KABUL
KATILMADI
Doğru Yol Partisi

İfi
Ankara
Ankara

,

Adı

Soyadı

Parti

;

Oyu

İBİLGE

Ahmet

Fazilet Partisi

j KATILMADI

İÇAPOĞLU

Gökhan

Değişen Türkiye Par ı KATILMADI

Cemil

Fazilet Partisi

Ali

Cumhuriyet Halk Pa i KATILMADI

EKİCİ
EKİNCİ

Mehmet

Büyük Birlik Partisi | KATILMADI

Ömer Faruk

Fazilet Partisi

ERDEM

Eşref

Cumhuriyet Halk Pa i KABUL

Ankara

ÇİÇEK

Ankara

|DİNÇER

Ankara
Ankara
Ankara

! KATILMADI

! KABUL

Ankara

ERKAN

ÜnaL

Doğru Yo! Partisi

Ankara
Ankara

GÖLHAN

Mehmet

GÜRKAN

Uluç

Doğru Yol Partisi
i RED
Demokratik Sol Part ;RED

Ankara
Ankara
Ankara

GÜNER
KARATAŞ

Agah Oktay
Şaban

Anavatan Partisi
j RED
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI

KÖKSALAN
OKTAY
SAĞDIÇ
SAV "

İrfan
M. Seyfi
Mehmet
Önder

Anavatan Partisi

Ankara
Ankara
Ankara

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI
Anavatan Partisi
j RED

Ankara

SEÇKİNER

Yücel

Anavatan Partisi

i RED

Ankara

TUNCAY

İlker

Anavatan Partisi

! RED

Ankara

TÜMEN

Aydın

Demokratik Sol Part | RED

"

İRED

j RED

CumhuriyetHalk PaİKABUL

Ankara

ULUCAK

Rıza

Fazilet Partisi

Ankara

ULUGBAY

Hikmet

Demokratik Sol Part i RED

i KATILMADI

Ankara

YARBAY

Ersönmez

Fazilet Partisi

Antalya

BAYKAL

Deniz

Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

j KATILMADI

İIİ

Parti

Adı

Soyadı

Oyu

Antalya

BERBEROĞLU

Osman

Doğru Yol Partisi

jKATILMADI

Antalya

DENİZOLGUN

A. Ahmet

Bağımsız Milletvekili ı KATILMADI

Antalya
Antalya

DOĞAN
GÖNENSAY

Hayrİ
Emre

Doğru Yol Partisi
JRED
Bağımsız Milletvekili jKATILMADI

Antalya

GÜRDAL

İbrahim

Anavatan Partisi

Antalya

KUMBUL

Bekir

Cumhuriyet Halk Pa i KABUL

j RED
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Antalya

KÜÇÜKBAŞKAN

Sami

Anavatan Partisi

Antalya

ÖZTOP

Yusuf

Cumhuriyet Halk Pa KABUL

1 RED

Antalya

ŞAHİN

Metin

Demokratik Sol Part! KATILMADI

Ardahan

ATALAY

İsmet

Cumhuriyet Halk Pa I KABUL

Ardahan

KAYA

Saffet

:

Artvin

Metin

Artvin

ARİFAĞAOĞLU
EKİNCİ

Hasan

Doğru Yol Partisi

Artvin

HATİNOĞLU

Süleyman

Anavatan Partisi

İRED

Aydın

ALTINKAYA

Cengiz

Anavatan Partisi

i RED

Doğru Yol Partisi

jKATILMADI

Cumhuriyet Halk Pa j KABUL
i KATILMADI

Aydın

ATAY

M. Fatih

Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

Aydın

GÖNÜL

Ali Rıza

Doğru Yol Partisi

\ KATILMADI

Aydın

MENTEŞE

Nahit

Doğru Yol Partisi

jRED

Aydın •

PİŞKİNSÜT

Sema

Demokratik Sol Part jKATILMADI

Aydın

POLAT

Muammer

Fazilet Partisi

Aydın

SEZGİN

İsmet

Demokrat Türkiye P;j KATILMADI

Aydın

YALOVA

Yüksel

Anavatan Partisi

j RED

ATAÇ

Abdülbaki

Doğru Yol Partisi

jKATILMADI

Balıkesir

KABUL

İIİ

Soyadı

Adı

Parti

Oyu
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Ahmet

Doğru Yol Partisi

i KATILMADI

GİRAY

Safa

Anavatan Partisi

ı RED

KANBER

Tamer

Demokratik Sol Parti KATILMADI

Balıkesir

KARAHAN

Mustafa Güven

Demokratik Sol Part! RED

Balıkesir

KIRLI

İ. Önder

Cumhuriyet Halk Pa i KATILMADI

Balıkesir

ÖZGÜN

İsmail

Fazilet Partisi

Balıkesir

SIVALIOGLU

Hüsnü

Anavatan Partisi

JRED

Balıkesir

YILMAZYILDIZ

İlyas

Doğru Yol Partisi

i KATILMADI

Ballıkesir

BİLGİÇ

Balıkesir
Balıkesir

i KABUL

Bartın

ÇAKAN

Zeki

Anavatan Partisi

;RED

Bartın

TOPTAN

Koksal

Doğru Yol Partisi

j KATILMADI

Bartın

YAZICIOĞLU
AYDIN

Cafer Tufan
Alaaddin Sever

Demokratik Sol Part! RED

Batman

Fazilet Partisi

j KABUL

Batman

HAMİDİ

Ataullah

Anavatan Partisi

JRED

Batman

OKÇU

Musa

Fazilet Partisi

j KABUL

Batman

ÖZDEMİR

Faris

Doğru Yol Partisi

[KATILMADI

Bayburt

GÜNEY

Anavatan Partisi
FaziletPartisî

!RED
İ KATİLMADİ
jKATILMADI

Bayburt

PAMUKÇU

Ülkü
Suat .

Bilecik

ŞEKER

Bahattin

Doğru Yol Partisi

Bingöl

ATAOĞLU

Kazım

Bağımsız Milletvekili!ÇEKİMSER

Bingöl

KORKUTATA

Hüsamettin

FaziletPartisî

Bingöl

SÖNMEZ

Mahmut

Anavatan Partisi

RED

Bitlis

ERGEZEN

Zeki

Fazilet Partisi

KATILMADI

GAYDALI

Edip Safder

Anavatan Partisi

RED

Bitlis

.

1 KATİLMADİ

"

İli
Bitlis

Soyadı

Adı

Parti

. İ

'

• Oyu

İNAN

Kamran

Bitlis

MUTLU

Abdulhaluk

Fazilet Partisi .

j KABUL

Bolu

t AKYOL

Avni

Anavatan Partisi

i RED
i KABUL

Anavatan Partisi

I RED

Bolu

GÖRÜR

Feti

Fazilet Partisi

Bolu

HOŞVER

Necmi

Doğru Yo! Partisi

|RED

Bolu

İNCEAYAN

Abbas

Anavatan Partisi

İRED

Bolu

KARSLIOGLU

Mustafa

Demokratik Sol Part j RED

1 Bolu

YÜNLÜOĞLU

Mustafa

Fazilet Partisi

1 KABUL

ÇİLOĞLÜ

Mustafa

Doğru Yol Partisi

\ KATİLMADİ

EKİNCİ

Yusuf

Anavatan Partisi

İRED

Kazım

Demokratik Sol Part j RED

Burdur

1 Burdur
Burdur

ÜSTÜNER

Bursa

AKSU

Yüksel

Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

Bursa

BEYRELİ

Ali Rehmi

Demokratik Sol Parti RED

Bursa

ÇAĞLAR

Cavit

Bağımsız Milletvekili| KATILMADI

Bursa

KARAPAŞAOĞLU

M. Altan

Fazilet Partisi

i KATILMADI

Bursa

KESİCİ

İlhan

Anavatan Partisi

İRED

Bursa

KORKMAZ

Hayati

Demokratik Sol Part i RED

Bursa

KÜLAHLI

Cemal

Anavatan Partisi

|RED

Bursa

PEHLİVAN

Feridun

Anavatan Partisi

i KATILMADI

Bursa

SÖNMEZ

Ali Osman

Doğru Yol Partisi

| KATILMADI

Bursa

ŞİMŞEK
TAYAN
YALÇINBAYIR

Yahya

Cumhuriyet Halk Pa RED

Bursa
Bursa

Turhan

Doğru Yol Partisi

] KATILMADI

Ertuğrul

Anavatan Partisi

İRED

..- .

Adı

Soyadı

İli

Parti

YAZICI

İbrahim

Çanakkale

AYDIN

Hikmet

Bağımsız Milletvekili; RED

Çanakkale

ERSÜMER

M. Cumhur

Anavatan Partisi

Çanakkale

KÜÇÜK

Ahmet

Cumhuriyet Halk Pa j KATILMADI

Çanakkale

ŞAHİN

NevfeL

Doğru Yol Partisi

Çanakkale

ÜÇPINARLAR

A. Hamdi

Demokrat Türkiye RJKABUL

Çankırı

BULGUN

Mete

Anavatan Partisi

jRED

COŞAR

İsmail

Fazilet Partisi

| KATILMADI

Doğru Yol Partisi

i RED

1 Çankırı
Çankırı
1 Corum
Çorum

Doğru Yoi Partisi

Oyu

Bursa

-'

i KATILMADI
-

j RED
j KATILMADI

UYANIK

Ahmet

AKSOY

Bekir

Doğru Yol Partisi

j KATILMADI

AYKAÇ

Mehmet

Fazilet Partisi

j KABUL
I KATILMADI

Çorum

ÇAĞLAYAN

Hasan

Büyük Birlik Partisi

Çorum

GAZİ

Züifikar

Fazilet Partisi

I KABUL

Çorum

HATİPOĞLU

Yasin

Fazilet Partisi

i KATILMADI

Çorum

ŞAHİN

Ali Haydar

Cumhuriyet Halk Pa \ KABUL

Denizli

AYKURT

M. Kemal

Doğru Yol Partisi

Denizli

DEVELİ

Hilmi

Cumhuriyet Halk Pa i KABUL

| KATILMADI

Denizli

GÖZLÜKAYA

Mehmet

Doğru Yol Partisi

Denizli

KESKİN

Adnan

Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

Denizli

KORKMAZCAN

Hasan

Anavatan Partisi

Denizlü

MÜFTÜLER

Haluk

Anavatan Partisi

Denizli

YENİDEDE

Ramazan

Fazilet Partisi

1 KATILMADI

Diyarbakır

AKSU

Abdulkadir

Fazilet Partisi

| KATILMADI

JRED
1 KATILMADI
'J KATILMADI

İli

Adı

Soyadı

Parti

Diyarbakır

ARSLAN

Muzaffer

Anavatan Partisi

Diyarbakır

Oyu
IRED
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BORA

Ferit

Demokrat Türkiye P; j RED

Diyarbakır

ENSARİOĞLU

j KATILMADI

GÜNBEY

M. Salim
Sacit

Doğru Yol Partisi

Diyarbakır

Fazilet Partisi

I KATILMADI

Diyarbakır

HAŞİMİ

Seyyit Haşim .

Fazilet Partisi

j KATILMADI

Diyarbakır

HATİPOĞLU

Ömer Vehbi

Fazilet Partisi

| KATILMADI

Diyarbakır

HATİPOĞLU

Yakup

Fazilet Partisi

j RED

Diyarbakır

SEYDAOĞLU

Sebgetullah .

Anavatan Partisi

!RED

Diyarbakır

SÜMER

Salih

Doğru Yol Partisi

! KATILMADI

Edirne

AKKAN

Ümran

Doğru Yor Partisi

i KATILMADI

Edirne -

BULUT.

Evren

Anavatan Partisi

j RED

Edime

İLİMEN

Mustafa

Demokratik Sol Part i RED

Edime

KESEBİR

Erdal

Demokrat Türkiye P; KATILMADI

Elazığ

AĞAR

Mehmet

Doğru Yol Partisi

Elazığ

BARIM

Ömer Naimi

Fazilet Partisi

Elazığ

BELHAN

Hasan

Bağımsız Milletvekili!ÇEKİMSER

RED
jKABUL

Elazığ

PAÇACI

Cihan

Doğru Yol Partisi

Elazığ

TUNÇ

Ahmet Celiil

Fazilet Partisi

jRED
KATILMADI

Erzincan

KARAKAYA

Tevhit

Fazilet Partisi

KATILMADI

Erzincan

KUL

Mustafa

Cumhuriyet Halk Pa KABUL

Erzincan

TERZİ

Naci

Fazilet Partisi

Erzincan

YILDIZ

Mustafa

Cumhuriyet Halk Pa KABUL

Erzurum

ERTUGAY

Zeki

Doğru Yol Partisi

RED
KATILMADI

İli

Adı

Soyadı

Parti

|

Oyu

Erzurum

ESENGÜL

Lütfü

Fazilet Partisi

[KATILMADI

Erzurum

FIRAT

Abdulüah

Fazilet Partisi

i KATILMADI

Erzurum

GÜLLÜLÜ

Necati

Anavatan Partisi

|RED

Erzurum

KÖSE

İsmail

Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI

Erzurum

ÖZYILMAZ

Ömer

Fazilet Partisi

| KABUL

Erzurum

POLAT

Aslan

Fazilet Partisi

j KATILMADI

Erzurum

YAVUZ

Şinasi

Fazilet Partisi.

i KATILMADI

1 Eskişehir
Eskişehir
1 Eskişehir

ALBAY

Necati

Demokratik Sol Part \ RED

BALCİLAR

Mustafa

Anavatan Partisi

i RED

BERBEROĞLU

Demir

Anavatan Partisi

j RED

Eskişehir
Eskişehir

DEDELEK

İbrahim Yaşar

Anavatan Partisi

JRED

DEMİRKOL

Fazilet Partisi

Eskişehir

ERDİR

Hanifi
Mahmut

j KATILMADI
Demokratik Sol Part RED

Gaziantep

AKTAŞ

Nurettin

Fazilet Partisi

Mehmet

Demokrat Türkiye P; KATİLMADİ

KATILMADI

Gaziantep

BATALLI

Gaziantep

ÇETİN

Hikmet

Cumhuriyet Halk Pa j KATILMADI

Gaziantep

EMMİOĞLU

Kahraman

Fazilet Partisi

Gaziantep

ILIKSOY

Ali .

Demokratik Sol Part RED

KATILMADI

Gaziantep

İNCETAHTACI

M. Bedri

Fazilet Partisi

KATILMADI

Gaziantep

TAŞAR

Mustafa R.

Anavatan Partisi

RED

Gaziantep

YAŞAR

Ünal

Anavatan Partisi

RED

Gaziantep

YILMAZ

Mustafa

Demokratik Sol Part RED

Giresun

ALÇELİK

Turhan

Fazilet Partisi

i KATILMADI

/

İli
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Gümüşhane
Gümüşhane
Hakkari
Hakkari
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
İğdır
iğdir
İsparta
İsparta
İsparta

Soyadı
KARA
KÖYMEN
ÖZDEMİR
ZAİMOĞLU
DOĞAN
SUNGURLU
GEYLANİ
ZEYDAN
AKGÖL
ÇAY
GÜNAY
KALKAN
MATKAP
MISTIKOĞLU
SAV
SİLAY
UYAR
YAYLA
AŞIRIM
AYRIM
BİLGİN
DOĞAN
KÖYLÜ

Adı
Burhan
Yavuz
Ergun
Rasim
Lütfü
Mahmut Oltan
Naim
Mustafa
Abdulkadir'
Fuat
AN
S. Metin,
Nihat
Levent
Atila
Mehmet
Ali
Hüseyin
Adil
Şamil
Ömer
A. Aykon
Mustafa

Parti

Oyu

Anavatan Partisi
jRED .
Anavatan Partisi
İRED
KATILMADI
Doğru Yol Partisi
1 KATILMADI
Doğru Yol Partisi
; KATILMADI
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
İRED.
Anavatan Partisi
İRED
İRED
Doğru Yol Partisi
i KATILMADI
Doğru Yol Partisi
Cumhuriyet Halk Pa i KATILMADI
Demokratik Sol Part |RED
1 KATILMADI
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa [KABUL
Anavatan Partisi
|RED
Cumhuriyet Halk Pa ! KABUL
! KATILMADI
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
jRED
Anavatan Partisi
İRED
Anavatan Partisi
İRED
İRED
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
{KATILMADI
Doğru Yol Partisi
|RED
j KATILMADI
Fazilet Partisi

İli

Adı

Soyadı

Parti

İsparta

MUMCU

İsparta

YİLDİZ

İçel

ARASLI

İçel

ARICI

Fevzi

Doğru Yol Partisi

fM

Erkan

Oyu

Anavatan Partisi

jRED

Halil

Doğru Yol Partisi

j KATILMADI

Oya

Cumhuriyet Halk Pa \ KABUL
jRED

AYDINBAŞ

M. Emin

Fazilet Partisi

!ÇEKİMSER

İçel

BENLİ .

Saffet

Fazilet Partisi

i KATILMADI

içel

CİN

Halil

Anavatan Partisi

jRED

İçel

ER

Ali

Anavatan Partisi

jRED

Demokratik Sol Parti KATILMADI

İçel

ĞÖKÇEL

Abdulbakr'

İçel

GÜVEN

Turhan

Doğru Yol Partisi

içel

SAĞLAR

D. Fikri

Cumhuriyet Halk Pa KABUL

İçel

TALAY

Mustafa İstemihan

Demokratik Sol Parti KATILMADI

İçel

YILMAZ

Ayfer

Doğru Yol Partisi

jKATILMADI

İçel

YÜCELEN

R. Kazım

Anavatan Partisi

jRED

JKATILMAD1

İstanbul

AKARCALI

Bülent

Anavatan Partisi

! RED

İstanbul

AKŞENER

Meral

Doğru Yol Partisi"

i KATILMADI

İstanbul

AKTAŞ

Ziya

Demokratik Sol Part i RED

İstanbul

AKTUNA

Yıldırım

Demokrat Türkiye P;| KATİLMADİ
Bağımsız Milletvekili!KATİLMADİ

İstanbul

ALOĞLU

Sedat

İstanbul

ALT! KULAÇ

Tayyar

Doğru Yol Partisi

j KATILMADI

İstanbul

ANDİCAN

Ahat

Anavatan Partisi

I RED

İstanbul

ARAŞ

Refik

Anavatan Partisi

|RED

İstanbul

ATEŞ

Azmi

Fazilet Partisi

| KABUL

İli
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
jstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

Soyadı
AYDIN
BAŞ
BAŞEĞMEZ
COŞKUN
ÇAĞAN
ÇİLLER
DAĞDAŞ
DOĞAN
DUMANKAYA
ECEVİT
EMRE
ENEREM
ERDEM
FIRAT
HACALOĞLU
IŞIK
KAHRAMAN
KAMHİ
KANSU
KARAKAŞ
KARAKOYUNLU
KAVAK
KETENCİ

Adı
Mehmet
Mustafa
Mukadder
Ali
Nami
Tansu
Gürcan
Hüsnü
Halit
Bülent
Süleyman Arif
Hasan Tekin
Ekrem
Mehmet Fuat
Algan
Metin
İsmail
Cefı Josef
Hüseyin
Ercan
Yılmaz
M. Cavit
Ahmet Güryüz

Parti

Oyu

Demokratik Sol Part 1 RED
Fazilet Partisi
j KATILMADI
Fazilet Partisi
(KATİLMADİ
Fazilet Partisi
(KATILMADI
Demokratik Sol Part RED
Doğru Yol Partisi
| KATILMADI
Doğru Yol Partisi
j KATİLMADİ
Anavatan Partisi
] RED
Anavatan Partisi
RED
Demokratik Sol Part KATI LM ALTİ
KATILMADI
Fazilet Partisi
KATILMADI
Anavatan Partisi
KABUL
Fazilet Partisi
KATILMADI
Fazilet Partisi
Cumhuriyet Halk Pa KABUL
RED •
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
KATILMADI
Demokrat Türkiye P; KATILMADI
Fazilet Partisi
(KATILMADI
Cumhuriyet Halk Pa (KABUL
Anavatan Partisi
(RED
Anavatan Partisi
jRED
Cumhuriyet Halk Pa KABUL

Soyadı

İli
İstanbul

| KILIÇ

İstanbul

jKOZAKÇIOGLU

İstanbul
İstanbul

KÖSE
|KUL

Adı
Osman

Parti

|

Oyu

Demokratik Sol Part i RED

Hayri

Doğru Yol Partisi

Mehmet Tahir

Demokratik Sol Part! RED

Emin

Anavatan Partisi

İRED
İRED

İstanbul

KÜÇÜKALİ

Göksal

Bağımsız Milletvekili KATILMADI

İstanbul

MENDERES

Aydın

Fazilet Partisi

İstanbul

MENZİR

Necdet

Demokrat Türkiye P;j RED

İstanbul

I KATILMADI

MOĞULTAY

Mehmet

Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

Jstanbul

NAMOGLU

Yusuf

Anavatan Partisi

' İstanbul
İstanbul

OĞUZ

Ali

Fazilet Partisi

ÖYMEN

Altan

j RED

-KATILMADı
Cumhuriyet Halk Pa j KATILMADI

İstanbul

ÖZAL

Korkut

Demokrat Parti

[KATILMADI

İstanbul

ÖZDEMİR

Ali Talip

Anavatan Partisi

| RED

İstanbul :

ÖZKAN

H. Hüsamettin

Demokratik Sol Part İRED

İstanbul

PAMUK

Yusuf

Anavatan Partisi

İstanbul

SELVİ

Mehmet Cevdet

Cumhuriyet Halk Pa KABUL

İstanbul

SEVİGEN

Mehmet

Cumhuriyet Halk Pa KATILMADI

İstanbul

ŞAHİN ı

Mehmet Ali

İstanbul

TAN

Ahmet

Demokratik Sol Part 1 KATILMADI

İstanbul

TANER

Güneş

Anavatan Partisi

İstanbul

TANLA

Bülent

Cumhuriyet Halk Pa KABUL

İstanbul

TEMİZEL

Zekeriya

Demokratik Sol Part RED

İstanbul

TOPRAK

Erdoğan

Demokratik Sol Part RED

RED

U'ATII M A n i

i KATILMADI .

İli

Adı

Soyadı

Parti

Oyu

İstanbul

TOPUZ

Ali

Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

İstanbul

TUZCU

Şadan

Anavatan Partisi

jRED

İstanbul

YUMAKOĞULLARI

Osman

Fazilet Partisi

! KATILMADI

İstanbul

YÜCEL

Bahattin

Anavatan Partisi

i RED

İstanbul

ZENGİN

Bahri

Fazilet Partisi

İKATILMADI

İstanbul
İzmir
'-

ZEYBEK

Namık Kemal

Doğru Yol Partisi

i KATILMADI

AKSOY

Veli

Cumhuriyet Halk Pa i KABUL

İzmir

ARINÇ

Turhan

Demokrat Türkiye P;j KATİLMADİ
Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

izmir

BODUR

Ali Rıza

İzmir

ÇELEBİ

Işın

-'•

Anavatan Partisi

İzmir

DENİZKURDU

Hasan

Bağımsız Milletvekili İKATILMADI

izmir

ERDEM

İ. Kaya

Anavatan Partisi

izmir

ERGÜL

Sabri

Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

İzmir

GÜREL

Şükrü Sina

Demokratik Sol Part j RED

İzmir

GÜRKAN

Aydın Güven

Bağımsız Milletvekili KATILMADI

izmir

GÜRÜN

Bağımsız Milletvekili j KATILMADI

İzmir

KELEŞ

Gencay
Birgen

İzmir

KÖSTEPEN

Mehmet

Bağımsız Milletvekili KATILMADI

İzmir -.

MUTMAN

Atilla

Demokratik Sol Part! RED

İzmir

ÖNEY

Metin "

Anavatan Partisi

İKATILMADI
İKATILMADI

Cumhuriyet Halk Pa i KABUL

İKATILMADI

İzmir

PİRİŞTİNA

Ahmet

Demokratik Sol Part i RED

İzmir

SARAÇOĞLU

Rüştü

Anavatan Partisi

İzmir

SAYGIN

Işılay

Anavatan Partisi

.

KATILMADI
RED

İli
İzmir
İzmir
izmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Karabük
Karabük
Krabük
Karaman
Karaman
Karaman
Kars
Kars

Soyadı
SERDAROĞLU
SÖYLEMEZ
TANIK
TARTAN
TEKİR
YENİCELİ
YILMAZ
BÜTÜN
DİKİCİ
DOĞAN
DOĞAN
DÖKÜLMEZ
KAMALAK
SAĞLAM
ŞAHİN
ALTIN ER
DİLEKCAN
KARAN
ÖZBEY
ÜNAL
ÜNLÜ
BEYRİBEY
BİLGİR

Adı
Rıfat
Ufuk
f" Süha
Hakan
Sabri
Zerrin
İsmail
Esat
Hasan
Ali
Avni
Ahmet
Mustafa
Mehmet
Ali
Şinasi
Hayrettin
Erol
Abdullah
Zeki
Fikret
Y. Selahattin
Çetin

Parti

Oyu

Anavatan Partisi
;RED
Doğru Yol Partisi
i KATILMADI
Anavatan Partisi
i RED
Demokratik Sol Part i KATILMADI
Fazilet Partisi
I KATILMADI
Demokratik Sol Part j KATILMADI
Fazilet Partisi
i KATILMADI
Anavatan Partisi
jRED
Fazilet Partisi
i KATILMADI
Anavatan Partisi
|RED
Fazilet Partisi
j KATILMADI
Fazilet Partisi
jKABUL
Fazilet Partisi
| KATILMADI
Doğru Yol Partisi
i RED
Cumhuriyet Halk Pa j KABUL
Doğru Yol Partisi
i RED
Fazilet Partisi
| KATILMADI
Demokratik Sol Part i RED
Fazilet Partisi
j.KABUL
Fazilet Partisi
jKATILMADI .
Demokratik Sol Part i RED
Anavatan Partisi
jRED
Demokratik Sol Part j RED

Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
1
1 Kayseri
o Kayseri
1 Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli

GÜNER
«ARABAYI R
ACAR
BAŞESKİOĞLU
DİLEKÇİ
TEKİNEL
YILDIZ
BÜYÜKK1LIÇ
CEM
ÇİLSAL
GÖKDEMİR
GÜL
KALDIRIMCI
KAPUSUZ
KIRIŞ
YILMAZ
ALBAYRAK
FİLİZ
KORKMAZ
MIZRAK
GÜRPINAR
ÖZBEK
ÖZBİLEN

Sabri
Zeki
Fethi
Murat
Hadi
Nurhan
Haluk
Memduh
İsmail
Osman
Ayvaz
Abdullah
Nurettin
Salih
Recep
İbrahim
Kemal
Hacı
Mik'ail
Recep
İrfan
Ahmet Sezai
Cemal

i KATILMADI
Doğru Yol Partisi
j KATILMADI
Fazilet Partisi
i KATILMADI
Fazilet Partisi
|RED
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part RED
Doğru Yol Partisi
i KATILMADI
| KATILMADI
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
iKABUL
Demokratik Sol Part I KATILMADI
Doğru Yol Partisi
|RED
i RED
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
| KATILMADI
! KATİLMADİ
Fazilet Partisi
j KATILMADI
Fazilet Partisi
Büyük Birlik Partisi ! KATILMADI
İRED
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
i KATILMADI
Doğru Yol Partisi
: KATILMADI
Fazilet Partisi
iKABUL
|RED
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa ! KATILMADI
j KATILMADI
Doğru Yol Partisi
İRED
Anavatan Partisi

İli
Kırklarc3li
Kırşehi r
Kırşehi r
Kilis
Kilis
Kocael
Kocael
Kocael
1 Kocael
CS Kocael
1 Kocael
Kocael
Kocael
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya

Soyadı
TEKİN
DEMİR
GÜNEŞ
ATEŞ
GÜREŞ
ATASAYAN
ÇALIK
ÇELİK
KALKANDELEN
KUMBARACIBAŞI
PEPE
UZUN
YURDAGÜL
ALKAN
ARI
BİLGE
BÜYÜKCENGİZ
CANDAN
ÇETİN
ÇETİNKAYA
GENCER
GÜNAYDIN
GÜNERİ

Adı
Necdet
Ömer
Cafer
Mustafa kamil
Doğan
Bülent
Halil
Necati
İsmail
Onur
Osman
Hayrettin
Bekir
Ahmet
Hüseyin
A. Turan
Nezir
Veysel
Remzi
Necati
Abdullah
Ali
Teoman Rıza

Parti

Oyu

Demokratik Sol Partj RED
Anavatan Partisi
j RED
Fazilet Partisi
| KATILMADI
Fazilet Partisi
İKATILMADI
Doğru Yol Partisi
i KATILMADI
Anavatan Partisi
i RED
Demokratik Sol Part! RED
Fazilet Partisi
İKATILMADI
Doğru Yol Partisi
jRED
Cumhuriyet Halk Pa! KABUL
Fazilet Partisi
İKATILMADI
Bağımsız Milletvekili İKATILMADI
Cumhuriyet Halk Pa | KABUL
Anavatan Partisi
i RED
Fazilet Partisi
i KABUL
Demokratik Sol Part RED
Cumhuriyet Halk Pal KABUL
Fazilet Partisi
İKATILMADI
Fazilet Partisi
i KABUL
Doğru Yol Partisi
İKATILMADI
Fazilet Partisi
j KABUL
Anavatan Partisi
KATILMADI
Fazilet Partisi
KATILMADI

İli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
1 Kütahya
O Kütahya
1 Kütahya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa

Soyadı
KEÇECİLER
ÖZ
ÜNALDI
YALMAN
YAVUZ
DERİN
KALEMLİ
KARAA
KARAKUYU
KORKMAZ
PERLİ
AKDOĞAN
ASILTÜRK
CANBAY
EMİROĞLU
FIRAT
KARABEKMEZ
KUTAN
AKARSU
AKÇALI
ARINÇ
DİKER
GÖKSOY

Adı
Mehmet
Hasan Hüseyin
Mustafa
Lütfi
Mehmet Ali
Ahmet
Mustafa
Emin
İsmail
Mehmet
Metin
Miraç
Oğuzhan
Yaşar
Metin
Ayhan
Fikret
M. Recai
Abdullah
Rıza
Bülent
Tevfik
Ayseli

Parti
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Demokrat Türkiye P;
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Cumhuriyet Halk Pa
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Doğru Yol Partisi
Fazilet Partisi
Anavatan Partisi
Demokrat Türkiye P;

. Oyu
RED
KABUL
KABUL
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
KABUL
RED
KATILMADI
KATILMADI
RED
KABUL
KABUL
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI

ili
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa

Soyadı
[GÜLAY

Adı

Oyu

Parti
| Demokratik Sol Part; RED

İÖRÂL"

Hasan
Sümer

!Anavatan Partisi

'RED

IPAKDEMIRLI

Ekrem

j Anavatan Partisi

! KATILMADI

; YAZAR

Cihan

I Demokratik Sol Part; KATILMADI
! Cumhuriyet Halk Pa j KABUL

Manisa

jYETENÇ

Erdoğan

Mardrn

I ADAK

Fehim

i Fazilet Partisi

Mardin

[ARIKAN

Muzaffer

jBağımsız Milletvekili;RED

'Mardin

ÇELEBİ

| Süleyman

i Anavatan Partisi

i RED

ı Mardin

I DUYAN

! Mahmut

jERTAŞ

I Ömer

! Doğru Yol Partisi
; Anavatan Partisi

I KATİLMADİ
i RED

YILDIZ
AKAR
AYTAMAN
ÇAKIROGLU
DEDEOĞLU
EREZ
UZUNHASAN
İLCİ
DEDE
KEMALOGLU
YILDIZ
BAŞ
ELKATMİŞ

Hüseyin
İ rfettin
Lale
Zeki
Mustafa
Enis Yalım
Fikret
Nedim
Necmettin
Erkan
Sabahattin
Abdülkadir
Mehmet

Fazilet Partisi
j KATILMADI
Doğru Yol Partisi
j KATILMADI
Anavatan Partisi
j KATILMADI
Cumhuriyet Halk Pa i KABUL
Doğru Yo! Partisi
| KATILMADI
Bağımsız Milletvekili; KATILMADI
Demokratik Sol Part i RED
Fazilet Partisi
| KABUL .
Doğru Yol Partisi
| KATILMADI
Anavatan Partisi
İRED
Fazilet Partisi
[KATILMADI
Anavatan Partisi
[RED
Fazilet Partisi
i KATİLMADİ

H- Mardin
o Mardin

Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muş
Muş
Muş
Muş
Nevşehir
Nevşehir
i Sayfa: 19

i ÇEKİMSER

Parti

j

Oyu

Doğru Yol Partisi

RED

Doğan

Doğru Yol Partisi

RED

GÖNEN

Akın

Anavatan Partisi

RED

KIRATLIOĞLU

Niğde

BARAN

Niğde

Adı

Soyadı

İli
Nevşehir

Esat

Niğde

KATIRCIOĞLU

M. Salih

Fazilet Partisi

Niğde

ÖZKAN

Ergun

Doğru Yol Partisi

İ KABUL
j KATILMADI

Ordu

AKIN

Hüseyin Olgun

Fazilet Partisi

i KATILMADI

Ordu

ÇABUK

İhsan

Demokratik Sol Part j KATILMADI

Ordu

KİBAR

Mustafa Bahri

Anavatan Partisi

Ordu

KOÇ

Müjdat

Anavatan Partisi.

:RED

Ordu

ÖZ

Mustafa Hasan

Fazilet Partisi

! KATILMADI
[RED

! KATILMADI

110-

Ordu

POYRAZ

Nabi

Anavatan Partisi

Ordu

ŞAHİN

Refaiddin

Bağımsrz Milletvekili i KATILMADI

Ordu

YÜRÜR

Şükrü

Anavatan Partisi

Rize
Rize

KABAOĞLU
KABİL

Avni

Anavatan Partisi

j RED
RED

Ahmet

A n a v a t a n Partici

if ATIl M A m

Rize

YILMAZ

Ahmet Mesut

Sakarya

AKGÜR

Teoman

Sakarya

AYDIN

Nezir

Fazifet Partisi

'KATILMADI

Sakarya

AYHAN

Cevat

Fazilet Partisi

j KATILMADI

Sakarya

ERCAN

Nevzat

Doğru Yol Partisi

WATII M AHİ

Sakarya

ERYILMAZ

Ertuğrul

Doğru Yol Partisi

j KATILMADI

Sakarya

NEİDİM

Ahmet

Anavatan Partisi

i RED

Sakarya

TARANOĞLU

Ersin

Anavatan Partisi

: RED

l^ATII M A m

Demokratik Sol Part i KATILMADI

Soyadı

İli

Adı

Parti

Oyu

Samsun

ALİŞAN

Cemal

Bağımsız Milletvekili!RED

Samsun

DEMİRALP

İrfan

Anavatan Partisi

İRED

Samsun

DEMİRCAN

Ahmet

Fazilet Partisi

i KATILMADI

Samsun

GÜREL

Ayhan

Samsun

Yalçın

| Demokratik Sol Part ! RED

Samsun

GÜRTAN
KARAYALÇIN

Murat

i Cumhuriyet Halk Pal KATILMADI

Samsun

KURT

Nazif

1 Samsun

ÖZDEMİR

Biltekin

£Samsun

ÖZTEK

Latif

Fazilet Partisi

İKABUL

1 Samsun

UZUNKUYU

Musa

Fazilet Partisi

İKABUL

Demokratik Sol Part KATILMADI

Doğru Yol Partisi
j Anavatan Partisi

(KATILMADI
i RED

Samsun

YILDIZ

Adem

Anavatan Partisi

[RED

Siirt

AYDIN

Mehmet Emin

Fazilet Partisi

[RED

Siirt

AYDIN

Ahmet Nurettin

j Fazilet Partisi

[KABUL

Siirt

SEVGİLİ

Nizamettin .

Anavatan Partisi

İRED

Sinop

BOSTANCIOGLU

Metin

Demokratik Sol Part j RED

Sinop
Sinop

BOZKURT

Kadir

Doğru Yol Partisi

TOPÇU

Yaşar

j Anavatan Partisi

Sivas

DEMİRCİ

Musa

! Fazilet Partisi

Sivas

IRMAK

Tahsin

Doğru Yol Partisi

Sivas

IŞIK

Mahmut

Cumhuriyet Halk Pa İKABUL

Sivas

KARAMOLLAOGLU Temel

Fazilet Partisi

[KATILMADI

Sivas

ŞENER

Abdullatif

Fazilet Partisi

[KATILMADI

Sivas

YANMAZ

Nevzat

Büyük Birlik Partisi

[KATILMADI

| RED
RED
! KATILMADI
[KATILMADI

.

İli

- 112 -

Sivas
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şaniıurfa
Şanlıurfa
, Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şırnak
Şırnak
Şırnak
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tokat
Tokat
Tokat
Tokat .
Tokat
Tokat

Soyadı
YAZİCIOĞLU
BUCAK
"
CEVHERİ
EYYÜPOĞLU
GÜLPINAR
İZOL
KARAVAR
ÖNCEL
ŞIHANLIOĞLU
ÖKTEN
TATAR
YILDIRIM
AYTEKİN
DAYANİKLİ
İLGÜN
PEKER
SÜLÜN
ARSLAN
ÇELİK
EREK
GÜRDERE.
İNCEÖZ
SOBACI

Adı
Muhsin
Sedat Edip
Necmettin
Seyit
E. Cenap
Zülfikar
Ahmet
Abdulkadir
M. Fevzi
Bayar
Mehmet
Mehmet Salih
Fevzi
Bayram Fırat
Nihan
Hasan
Enis
Abdullah
Hanefi
Ali Şevki
Metin'
Ahmet Fevzi
Bekir

Parti
Büyük Birlik Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Doğru Yol Partisi
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Part
Demokratik Sol Part
Doğru Yol Partisi
Demokrat Türkiye P;
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Büyük Birlik Partisi
Doğru Yo! Partisi
Anavatan Partisi
Fazilet Partisi
Fazilet Partisi

Oyu
KATİLMADİ
KATILMADI
RED
RED
RED
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATİLMADİ
KATILMADI
RED
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
RED
KATILMADI
KATİLMADİ
RED
RED
KATILMADI
KABUL

İli
Tokat
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
i Tunceli
^Tunceli
1 Uşak
Uşak
Uşak
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Yalova
Yalova
Yozgat
Yozgat

Soyadı
ULUSOY
BAHADIR
BAŞARAN
CEBİ
GÖKTAŞ
MALKOÇ
SUNGUR
TÜRK
GENÇ
YILDIRIM
AKTÜRK
KARAKAYA
ÜNAL
ARVAS
BAYRAM
BEDİRHANOĞLU
ERBAŞ
ŞEVLİ
YILBAŞ
AYDIN
OKUYAN
ARSLAN
ARSLAN

Adı
Şahin
Yusuf.
Ali Kemal
İbrahim
Kemalettin
Şeref
İsmail İlhan
Hikmet Sami
Kamer
Orhan Veli
Yıldırım
Hasan
Mehmet Yaşar
Maliki Ejder
Mustafa
Şerif
Fethullah
Şaban
Mahmut
Cevdet
Yaşar
İlyas
Kazım

Parti

Oyu

Cumhuriyet Halk Pa!KABUL
Doğru Yol Partisi
RED
Anavatan Partisi
j RED
Anavatan Partisi
jRED
Fazilet Partisi
(KATILMADI •
Fazilet Partisi
j KATILMADI
Fazilet Partisi
i KATILMADI
Demokratik Sol Part | RED
Doğru Yol Partisi
| KATILMADI
Cumhuriyet Halk Pa KABUL
Anavatan Partisi
|RED
Doğru Yol Partisi
RED
Demokratik Sol Part j RED
Fazilet Partisi
KABUL
Fazilet Partisi
KATILMADI
Anavatan Partisi
jRED
Fazilet Partisi
[KABUL
Fazilet Partisi
| KATILMADI
Demokrat Türkiye P;j KABUL
Doğru Yol Partisi
i KATILMADI
Anavatan Partisi
KATILMADI
Fazilet Partisi
j KABUL
Fazilet Partisi
j KATILMADI

in
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

Soyadı
BACANLI
KAYALAR
ÖRNEK
ÜNLÜ
ATASOY
AYDİN
BARUTÇU
BAYCIK
GEMİCİ
SOYSAL -,

Adı
Yusuf
Lütfullah
Abdullah
İsmail Durak
Veysel
Necmettin
Ömer
Tahsin Boray
Hasan
Mümtaz

Parti

i

Oyu

Doğru Yol Partisi
j KATILMADI
i RED
Anavatan Partisi
; KATILMADI .
Fazilet Partisi
Büyük Birlik Partisi j KATİLMADİ
i RED
Anavatan Partisi
] KATİLMADİ
Fazilet Partisi
Doğru Yol Partisi
! KATILMADI
Demokratik Sol Part ;RED
Demokratik Sol Part \V&\\ ILIvlAUl
Bağımsız Milletvekili:KATILMADI

:©:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ
28 İNCİ BİRLEŞİM

3.12.1998

PERŞEMBE

Saat : 15.00

1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın .Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1211) (S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi :
25.11.1998)
2. — Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1646, 3/1775) (S. Sayısı : 775) (Dağıt
ma tarihi : 27.11.1998)

2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
İl,— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 Arkadaşı, Zonguldak Millet
vekili Necmettin Aydın ve 19 Arkadaşı, Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 Ar
kadaşı, Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 Arkadaşı, Kütahya Milletvekili Emin
Karaa ve 22 Arkadaşı, İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 Arkadaşı, Zonguldak
Milletvekili Tahsin Boray Baycık ve 22 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili Fuat Çay ve
25 Arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını
araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca birer Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergeleri ve (10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 150, 166) Esas numaralı Meclis araş
tırması komisyonu raporu (S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 10.11.1998)

3
SEÇİM

4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
••»>•
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5
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI
1. — Konya Milletvekili Ahmet; Alkan ve 106 Arkadaşının, Kanuna ve Genel
Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu
Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11, 12, 13, 14 ve 15 inci Maddele
rine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı ve Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 100 üncü ve içtüzüğün
107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve
(9/16) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 779) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1998):
2. — İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve 71 Arkadaşının, Kanuna ve Genel
Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu
Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve 13 üncü Maddelerine Uydu
ğu İddiasıyla Turizm Eski Bakanı ve Başbakan A. Mesut Yılmaz Hakkında Anaya
sanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması
Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/17) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 26.11,1998)
j

6
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

7
SÖZLÜ SORULAR
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8
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
•I. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217)
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996)
2. —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 Başkam Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile
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)
(1. görüşme 20.11.1997 Perşembe günü tamamlanmıştır.)
3. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/669) (S. Sayısı :
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997) «
4. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili
Deniz Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşı
nın, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Er
can Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul
ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/702, 2/224, 2/929, 2/1000,
2/1023, 2/1024) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 17.2.1998)
X 5. — Giresun Milletvekili Ergun özdernir'in, Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 5 Arkadaşının, Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Naci Terzi'nin,
Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
Elazığ Milletvekili M. Cihan Paçacı'mn, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bay
burt Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Gaziantep
Milletvekili Ali Ilıksoy, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve Şırnak Milletvekili
M. Salih Yıldırım'ın, Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt ile Giresun Milletvekili Er
gun özdemir'in, Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Kastamonu Milletvekilleri Nur
han Tekinel ile Haluk Yıldız'ın, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır'ın, Artvin Mil
letvekili' Hasan Ekinci ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 4 Ar
kadaşının, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 7 Arkadaşının, Aksaray Milletvekili
Nevzat Köse'nin, Elazığ Milletvekilleri Ahmet Cemil Tunç, Ömer Naimi Barım ve
Hasan Belhan'ın, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Kastamonu Milletvekilleri
Hadi Dilekçi ile Fethi Acar'ın, Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun, Tokat
Milletvekili Ali Şevki Erek ve 3 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryılmaz'ın, Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan'ın, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'-
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KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
nin, Samsun Milletvekili Nafiz Kurt ile Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, Niğ
de Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Amasya Millet
vekili Ahmet lyimaya'nın, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 4 Arkadaşının,
Samsun Milletvekili Latif Öztek ve 2 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, Samsun Milletvekili Musa
Uzunkaya ve 17 Arkadaşının, Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş ve 13 Arkada
şının, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, ve Çankırı Milletvekili' İsmail Coşar'm; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kal
kınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi
ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
, (2/1038, 2/1044, 2/1046, 2/1054, 2/1056, 2/1077, 2/1081, 2/1082, 2/1083, 2/1084,
2/1085, 2/1086, 2/1087, 2/1091, 2/1092, 2/1093, 2/1094, 2/1097, 2/1099, 2/1100,
2/1101, 2/1102, 2/1103, 2/1105, 2/1106, 2/1108, 2/1109, 2/1117, 2/1127, 2/1130,
2/1146, 2/1147, 2/1165, 2/1168, (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998)
6. — Merkezî İdare ile Mahallî İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hiz
met İlişkilerinin Esaslarının Düzenlenmesi ve Çeşitli Kanunlarda Mahallî İdarelerle
İlgili Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/743) (S. Sayısı : 719) (Dağıtma tarihi : 23.7.1998)
7. — Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi
Odaları, Ticaret Odaları* Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998)
8. — İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997)
9. — Şanlıurfa ilinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/773) (S. Sayısı : 689)
(Dağıtma tarihi :• 9.6.1998)
10, — Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/653, 2/430) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998)
11. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Adalet, İçiş
leri, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/674, 1/694, 1/700, 1/705, 1/736, 1/740, 1/742, 1/762)
(S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 17.6.1998)
—4—
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12. —Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/668)
(S. Sayısı : 556) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
13. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu
Raporu (1/738) (S. Sayısı : 634) (Dağıtma tarihi : 2.4.1998)
14< — Bursa Milletvekilleri Ali Rahmi Beyreli, Hayati Korkmaz ve Denizli Mil
letvekili Haluk Müftüler'in, Türkiye Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek
noloji Komisyonu Raporu (2/1037) (S. Sayısı : 585) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998)
15. — Adana Milletvekili t. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç tlçe ve Bir
11 Kurulması ile , 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas İl
çelerinin Adana Hine Bağlanmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
X 16. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997)
J
XI 17, — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997)
X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi :
30.7.1997)
XI 19. — 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 komisyonlan ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996)
[XI 20i — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
— 5 —
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X 21. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 22. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim,
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve' Dışişleri ko
misyonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997)
XI 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayıcı : 188) (Dağıtma tarihi :
17.1.1997)
X 25. — 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)
X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ti
carî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382)
(S. Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997)
X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997)
X 28. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352)
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
X 29. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
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Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi :
7.3.1997)
X 31'. —Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) (S.
Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 32. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997)
X 33. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275)
(Dağıtma tarihi : 4.4.1997)
X 34. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Saytsı : 276) (Dağıtma ta
rihi : 4.4.1997)
X 35. — Inmarsat Gemi Yer istasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 36. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S.
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 37. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 38. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488) (S.
Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 39. — Uydular Aracılığı^ ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
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X 40, — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütüne (tntelsat)
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ye Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 41. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) ' • ' ' « .
X 42. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve; D,ışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayısı :
321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/358) (S, Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 44. —Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Dağıt
:
ma tarihi : 3.6.1997)
.. >
X 45. — Ekonomik tşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 46. —Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584)
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997)
X 47j — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında
örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997)
X 48. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 31.7.1997)
X 49. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu-
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ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Sayısı : 367)
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Ka
ra Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/617) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Höng Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun. Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
X 52, — Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı
Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/626) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
X 53. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676)
(S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.2.1998)
X 54. —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sı
nır Olayı ve Uyuşmazlıkların Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye Ait Ek 1 ve
2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki Tarafında
Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava Vasıtala
rının Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma
tarihi : 11.2.1998)
X 55. — Ekonomik İşbirliği örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaş
ması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşma
sına Tadil Metninin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/632) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998)
X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261)
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 57. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden • Geçirilmiş'in 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)
— 9—

(28 inci Birleşim)

~

-

8 'V

K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/631) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 20,2.1998)
X 5 9 s — T ü r k i y e Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998) ,
XI 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve
Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/640) (S.
Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Tica
ret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonlar*
raporları (1/642) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
X 62. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Tica
rî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679)
(S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
63. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili
Hakan Tartan ve 11 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 19
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/817, 2/351, 2/771) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
64. — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (î/675) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 18.12.1997)
65. — Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, 1/220) (S. Sayısı:
468) (Dağıtma t a r i h i : 19.1.1998)
\
(id. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan
ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uy
gulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/480, 2/705) (S, Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi :
2.4.1997)
^
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67. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S.' Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi •
25.11.1996)
68. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S Sayısı f 244) (Dağıtma tarihi :
10.3.1997)
69. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada-.
let Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996)
70. — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
71., —Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi :
28.3.1997)
:
72. — 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)
73. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sa
yılı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/575, 2/941) (S. Sayısı : 414)
(Dağıtma tarihi : 6.1.1998)
74. — 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)
X 75, — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997)
76..— Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 arkadaşının, Tarihî Türk Ocağı
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (s. Sayısı : 347)
(Dağıtma tarihi : 7/7.1997)
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Refah Partisi Grup Başkan vekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996)

78. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı 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 :
29.1i:i996)
79. — 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)
80. — 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 Kanunun Bir Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996)
81. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi :
9.7.1996)
*
82. — 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)
83. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma
tarihi : 15.7.1996)
84. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek
Madde Eklenmesine Dair Kânun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat
Bütün ve 19 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443,
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
85ı — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.1996)
.
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86- — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi :
28.8.1996)
87,( — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İka
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma
tarihi : 28.8.1996)
88. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
89- — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarla
rı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı.: 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
90- — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma
tarihi : 28.8.1996)
91. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
921 — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
93. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
94H — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
içişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
95. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
96. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996)
97. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507)
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996)
98. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sapanca Gölü ye Civarındaki
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125)
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996)
'
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99. —Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996)
100. —- Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nm,
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177)
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
101. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nm,
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
102. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lutfullah
Kayalar'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 78
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
geleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996)
103. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek Öğre
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik- Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194)
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996)
X 104. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili
Necdet Tekin'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş.ve Yayınları Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522,
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
X 105.v •— Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997)
X 106. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun 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)
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107. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997)
108. — 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)
109. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
110. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz 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)
111'. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997)
112. — 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)
113. —Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek 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 (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi :
11.3.1997)
114. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318)
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997)
115. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı üe Hatay Milletve
kili Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonu Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997)
116< — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
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Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıt
ma tarihi : 19.3.1997)
117. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/12) (S. Sayısı :
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997)
118. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
119. —Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi: 28.3.1997)
X 120. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
121. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
122. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997).
123. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve Gü
venlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/593)
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997)
124. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
125. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yâyla'nın, Üç İlçe ve Bir 11
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi \ ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
"
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12Ö..— 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı Ka
nun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında,
Kanun Tasarısıile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387)
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997)
127. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi :
28.4.1997)
128. —Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548)
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
129. —Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora
(1/405) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
130. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma
tarihi : 2.5.1997)
131'j — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve
2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Ahnma Önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) ^(Dağıtma tarihi : 12.5.1997)
132, —Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313) (Dağıtma
tarihi : 13.5.1997)
133. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının, Yüksek öğre
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997)
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134. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi .Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/590) (S, Sayıcı : 309) (Dağıtma tarihi : 15,5.1997)
135. — Erzurum Milletvekilleri ismail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletve
kili Zeki Ergezen'İn, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuru
luş ve Görevlen Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Görö Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
136. — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutİu'nuıı, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 217 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma
tarihi : 15.5.1997)
137. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Türk Vatandaşlığı Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338)
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
138. — Muğb Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/62)
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997)
139. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, imrenler, İsmail ve Yenİceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997)
140. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve içişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577)
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
141. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Suşehri Adıyla Bir 11 Kurulmasına
Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
142. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37.nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5,6.1997)
143. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'
in, 2108 Sayılı Muhtar, Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/225) (S. Sayısı. : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
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144. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması önergesi (2/460) (S.
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10,6.1997)
145. — Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kap usuz,
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Ankan BedükV
ün ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S.
Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997)
.
146. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 2 Arkadaşının, Kızılcabölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınam önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1997)
,
147. —• Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708)
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6.1997)
148. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasa Hakkında Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/713) (S.
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997)
149. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıldız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997)
150.—Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek
Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997)
151. —
Doğru Yol
5680 Sayılı
Komisyonu

Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve
Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün,
Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997)

152. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun
V
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Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7.1997)
153., — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının, Yüksek Öğre
tim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997)
154,—Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/698) (S.
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8.7.1997)
155. — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgüi'nin, 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Ku
rumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997) ,
156. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar
Adı ile Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma
tarihi : 17.7.1997)
157. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/266) (S. Sayısı :
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997)
158. —İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/812)
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997)
159. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/684)
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997)
160. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Şereflikoç
hisar Adı ile Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesi
ne Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma ta
rihi : 31.7.1997)
161. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
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162. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir İl
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997)
163,, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997)
164., —Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin 11
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997)
163„ — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/3) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi :
15.8.1997)
166. — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi
(2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10 1997)
167<—Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi :
1,10.1997)
168. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997)
169. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlinin, Kalkınmada önce
likli Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma
tarihi : 14.11.1997)
170. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir 11 Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/646) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997)
171. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel, Kanunu, 2802 Sa
yılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmaş,ı, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görev
lilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat ödenmesi Hak.— 21 —

'

8
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
kında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi
(2/683) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997)
172. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 235 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma - Önergesi (2/488) (S. Sayısı :
400) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997)
173^ — Antalya Milletvekili Yusuf öz top ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale İl
çesi Adının «Dcmre» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/610) (S. Sayısı :
405) (Dağıtma tarihi : 16.12.1997)
174.1 — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve
188 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/963) (S. Sayısı :
406) (Dağıtma tarihi : 17.12.1997)
175. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli'nde Kırklareli Üniver
sitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/722) (S. Sayısı : 407) (Da
ğıtma tarihi : 18.12.1997)
176. — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/583)
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998)
177. —Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Miüî Savunma Komis
yonu Raporu (1/487) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998)
178. — Denizli Milletvekili Haluk Müftüler ile Çanakkale Milletvekili Nevfel
Şabin'in, 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sa
nayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/724) (S. Sayısı.: 490) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998)
179. — İçel Milletvekili Halil Çin'in, Anamur İlçesinin il Yapılmasına İlişkin
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/762) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
180. —Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 73 Arkadaşının, Yüksek Öğre
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/269) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1998)
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İSİ1. —Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S, Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
182. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal tşler ve İçişleri komisyonları raporları (1/698) <JS. Sayısı : 494) (Dağıtma ta
rihi : 27.1.1998)
183. — Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Yozgat Mil
letvekili Yusuf Bacanlı ve 14 Arkadaşının, Antalya Milletvekili Yusuf Öztop ve 16
Arkadaşının ve Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun Benzer Mahiyetteki Kanun
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655, 2/302, 2/570, 2/690, 2/901) (S. Sa
yısı : 496) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
184< — Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/693)
(S.Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
185. —Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 498) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1998)
186. — Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
187. —İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/297)
(S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
188. —Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 14 Arkadaşının, Konya Ereğli'nin 11
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/181) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
189. —Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Ta
sarısı ile Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/644, 2/145) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998)
190.. — Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/656) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi :
11.2.1998)
191!. — Türk Bayrağı Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanım Tasarısı ve Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (İ/663, 1/520) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma ta
rihi : 11.2.1998)
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192. — Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu ve 14 Arkadaşının, Yüksek Öğ
retim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ek 22 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/673) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
193, — Balıkesir Milletvekili ismail Özgün ve 17 Arkadaşının, Bir İlçe Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/193) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 20.2.1998)
194.1 —Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve. Patlayıcı Madde Üre
ten Sanayi Kurul uslarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/399) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998)
195. —Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun
19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (1/400, 1/711) (S. Sayısı : 578) (Dağıtma tarihi : 2.3.1998)
196. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/692) (S. Sayı
sı : 583) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998)
197. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı ICH.K.'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair
2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve' İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/366) (S. Sayı
sı : 584) (Dağıtma tarihi : 4.3.1998)
X 198. — Uluslararası Çalişma Teşkilâtı Anayasasında Yapılan Değişiklik Hakkın
daki Belgenin jOnaylanmasınıh Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/709) (S. Sayısı :
573) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998)
199.
Van Milletvekili M. Ejder Arvas ve 48 Arkadaşının, Erciş Adıyla Bir
İl ve Çelebi bağ Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/807) (S. Sayısı :
574) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998)
200, — Muğla Milletvekili Mustafa Dedeoğlu ve 30 Arkadaşının, Bir İl ve Dört
İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/820) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998)
20İ. —Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu; (1/403) (S. Sayısı : 577) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998)
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202. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanuna Bir MaddeEklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/703) (S.
Sayısı : 579) (Dağıtma tarihi : 5.3.1998)
203. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik: Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı :
588) (Dağıtma tarihi.: 5.3.1998)
204. — Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/699, 2/1043) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 9.3.1998)
205. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol ve 59 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/120) (S. Sayısı : 590) (Dağıt
ma tarihi : 10.3.1998)
-206. — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi
(2/787) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi : 10.3.1998)
207. — 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı : 592) (Dağıt
ma tarihi : 16.3.1998)
208. —Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/719)
(S. Sayısı 593) (Dağıtma tarihi : 16.3.1998)
2094 — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, Bir İlçe Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/755) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998)
210. — Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 10 Arkadaşının, İçişleri Bakanlığı Teş
kilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/1095) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma tarihi : 17.3.1998)
211. — Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, Yüksek öğretim Kurumları
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/830) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tarihi :
20.3.1998)
X 212. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Karayolları Trafik Kanununun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Meh. — 25 —
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met Gözlükaya'nın, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İzmir Milletvekili
İsmail Yılmaz'ın ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1071, 2/614, 2/617, 2/634, 2/1028)
(S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 20.3.1998)
X 213. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/687) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998)
X 214. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/635) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 24.3.1998)
215. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve İ0 Arkadaşının, 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/286) (S. Sayısı :625)
(Dağıtma tarihi : 24.3.1998)
X 216. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/629) (S. Sayısı : 605) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998)
217. — Mardin Milletvekili Fehim Adak ve 94 Arkadaşının, Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi
(2/184) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998)
X 218. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki
Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/720) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 27.3.1998)
X219. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesinde Ya
pılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/726) (İS.
Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 31.3.1998)
X 220. —Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Ça
lışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/725) (S. Sayısı : 629) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1998)
X 221. — Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Metin öney,
Adana Milletvekili Uğur Aksöz, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Mil— 26 —
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letvekili Saffet Arıkan Bedük, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanvekili İstan
bul Milletvekili Metin Işık ve 14 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1068) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.4.1998)
222. —Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/605) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 3.4.1998)
223. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri Incetahtacı'nın, İstiklâl Madalyası,
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesi
ne Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/885) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma
tarihi : 17.4.1998)
224. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, 5434 Sayılı Emekli Sandığı
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/893) (S. Sayısı :
640) (Dağıtma tarihi : 17.4.1998)
223. — Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi :
17.4.1998)
X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 642) (Dağıtma tarihi :
20.4.1998)
X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/731) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1998)
X 228. —Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Gelir ve Servet Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve
Dışişleri komisyonları raporları (1/724) (S. Sayısı : 644) (Dağıtma tarihi : 22.4.1998)
X 229. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slbvenya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/658) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 28.4,1998)
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X230. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/630) (S. Sayısı : 648) (Dağıtma tarihi : 28.4.1998)
i

'*

'

X 231. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı : 649)
(Dağıtma tarihi : 28.4.1998)
232j — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Sızır Adıyla Bir İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/397) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 5.5.1998)
X 233. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Ara
sında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/739) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998)
X 234. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kara
deniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/757) (S. Sayısı : 654) (Dağıtma tarihi : 12.5.1998)
X 235. — Çocukların Velayetine
ların Velayetinin Yeniden Tesisine
gun Bulunduğu Hakkında Kanun
(S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi :

İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocuk
İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758)
12.5.1998)

236, — Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında KanunNTasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 12.5.1998)
237, — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Temsilen On Milletvekilinin, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/932) (S Sayısı : 657) (Dağıtma ta-'
rihi : 12.5,1998)
238, — İzmir Milletvekili Metin öney ve 7 Arkadaşının, 18 Mart Günü'nün Şe
hitler Günü Uanr Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/1122) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998)
239, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 26.5.1927 Tarih ve 1050 Nu
maralı Muhasehe-i Umumiye Kanununun 77 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/541) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 20.5.1998)
240, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması_ 28 —
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nra Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve
Dışişleri komisyonları raporları (1/764) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998)
X 241. -^- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara
deniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998)
242, —İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şe
ref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı : 685) (Dağıtma tari
hi : 2.6.1998)
X 243. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 686)
(Dağıtma tarihi : 2.6.1998)
244 < -— Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo - Televizyon
Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/691) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 2.6.1998)
245. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasar,ısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları
raporları (1/770) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 3.6.1998)
246, —Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 17.6,1998)
247 1 — Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Dört İlçe ve İnegöl İlinin Kurul
ması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/628) (S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 17.6.1998)
X 248. — Bartın Milletvekili Koksal Toptan'ın, Yüksek Öğretim Kurumlan Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/88) (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi :
19.6.1998) ' . - . . - . ' ,
X 249. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Noterlik Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/933) (S. Sayısı :
694) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998)
250. — Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Askerlik Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/771) (S. Sayısı : 698) (Dağıtma tarihi : 19.6.1998)
_ 29 —

8
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER
2511. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve
Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Ser
maye Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve T<öyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/690) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma tarihi : 23.6.1998)
252. — Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçak
larının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/706) (S. Sayısı :
697) (Dağıtma tarihi : 23.6.1998)
253. — Denizli Milletvekilleri Mehmet Gözlükaya, Haluk Müftüler, Ramazan
Yenidede ve Hilmi Develi'nin, Dazkırı ilçesinin Bağlılığının Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un Aynı Mahiyetteki
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1195, 2/1155) (S. Sayısı : 700) (Da
ğıtma tarihi : 23.6.1998)
254. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 82 Arkadaşının, Millî Eğitim Temel Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Konya Milletvekili Veysel
Candan ve 10 Arkadaşının, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Mil
letvekili Tayyar Altıkulaç ve 13 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse
ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve
Millî Eğitim, Kültür,' Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1080, 2/1055, 2/1064,
2/1067, 2/1078) (S. Savısı : 701) (Dağıtma tarihi : 26.6.1998)
X 255. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Ara
sında İnşaat Şirketlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/767) (S. Sayısı : 702) (Dağıt- r
ma tarihi : 26.6.1998)
2561 — Kadastro Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/637) (S. Sayısı : 699) (Dağıtma tarihi : 29.6.1998)
X 257. — Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi ile
Bunlara İlişkin Nihaî Kararlar, Tavsiye Başlıklı Belge ve İhtiyarî Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/765) (S. Sayısı : 704) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1998)
258. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna Ek
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/768) (S. Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 1.7.1998)
259. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, 2547 Sayılı Yüksek öğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu
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Milletvekili Avni Akyol ve Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, 4.11.1981 Tarih ve
2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1096, 2/234)
(S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 1.7.1998)
260, — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/788) (S. Sayısı : 708)
(Dağıtma tarihi : 1.7.1998)
261. — Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S.
Sayısı . 711) (Dağıtma tarihi : 9.7.1998)
262„ — Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 712) (Dağıtma tarihi : 9.7.1998)
263. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu
nun 23 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/748, 1/751) (S. Sayısı : 714) (Dağıtma tarihi : 14.7.1998)
264. — Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Ci
simlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma
komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 16.7.1998)
265. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786)
(S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 16.7.1998)
26d< — Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı :
718) (Dağıtma tarihi : 16.7.1998)
267, — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/645, 2/140) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi :
22.7.1998)
X 268. — Efta Devletleri ile Türkiye Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı : 720) (Dağıtma tarihi : 28.7.1998)
X 269 — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 1.10.1998)
270. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 20.4.1967 Tarih ve 854 Sayılı Deniz iş
Kanununun 28 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-
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lifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu- Raporu (2/1225) (S. Sayısı :
746) (Dağıtma tarihi : 1.10.1998)
2711. — Askerlik Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/791)
(S. Sayısı : 748) (Dağıtma tarihi : 1.10.1998)
272. — Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Eşref1 Erdem
ve 3 Arkadaşının; İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1554)
(S. Sayısı : 736'ya 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 12.10.1998)
2731, —. İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Eşref Erdem
ve 3 Arkadaşı ile Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/1518) (S. Sayısı : 738'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 12.10.1998)
274< — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün/ 19 Eylül Gününün İçinde Bulun
duğu Haftanın Gaziler Haftası İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/1256) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 19.10.1998)
275. — Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/807) (S. Sayısı : 757) (Dağıt
ma tarihi : 21.10.1998)
276. — Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa İlci Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı : 759)
(Dağıtma tarihi : 3.11.1998)
277v — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 760) (Dağıtma tarihi : 3.11.1998)
278. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/818) (S. Sayısı : 761) (Dağıt
ma tarihi : 3.11.1998)
279, — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Otelciler
Birliği Kanunu Teklifi ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saf
fet Arıkan Bedük'ün ve Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/1132,
2/1079, 2/1107) (S. Sayısı : 758) (Dağıtma tarihi : 6.11.1998)
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280. — İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (1/817).(S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 6.11.1998)
281'. — 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları öğretim Elemanlarının Kadroları Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameyle Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarıları ve Eskişehir Milletvekilleri Mustafa Balcılar, Demir Bertoeroğlu,
t. Yaşar Dedelek, Mahmut Erdir, Hanifi Demirkol ve Necati Albay'ın Aynı Mahi
yetteki Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/414, 1/419, 1/426, 1/434, 1/537, 1/819, 2/328) (S. Sayısı :
762) (Dağıtma tarihi : 11.11.1998)
282. — Bazı Örgütlü Suçlarla Mücadele Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu
Raporu (1/744) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 16.11.1998)
283. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının, Kütahya Millet
vekili Mustafa Kalemli'nin ve Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin ile Siyasî Parti
Gruplarını Temsilen 9 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (1/753, 2/172, 2/615, 2/1158) (S. Sayısı : 767) (Dağıtma ta
rihi : 20.11.1998)
284. — İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1640) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi :
20.11.1998)
285. —İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 187 Milletvekilinin, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 82 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yasa Önerisi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/1205) (S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 24.11.1998)
286. — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1612) (S. Sayısı : 772'ye 1 inci
Ek) (Dağıtma tarihi : 1.12.1998)
(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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Dönem : 20

Yasama Yılı: 4

T.B.M.M.

(S. Sayısı: 774)

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon Raporu (3/1211)
T.C.
Başbakanlık
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.PPG..0.12-304-28029
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığı

9.9.1997

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: Adalet Bakanlığının 4.12.1997 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.92.3.1997-34389 sayı
lı yazısı.
Susurluk yakınlarında meydana gelen trafik kazasında vefat eden Mehmet Özbay kim
likli Abdullah Çatlı ile Yaşar Öz isimli kişide ele geçirilen silah taşıma izin belgelerini sahte
tanzim ettiği iddia olunan; Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında tanzim edilen soruş
turma dosyası ile ilgi yazı sureti ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
4.12.1997
Sayı .B.03.0.CİG.0.00.00.0-L 92.3.1997/34389
Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığı
BAŞBAKANLIĞA
Susurluk yakınlarında meydana gelen trafik kazasında vefat eden Mehmet Özbay kimlikli Ab
dullah Çatlı'nın üzerinden çıkan silah taşıma izin belgesi ile İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığının 2.1.1997 tarih 1997/9 Hazırlık 1997/1 sayılı görevsizlik kararı ile İçiş
leri Bakanlığına gönderilen Yaşar Öz isimli kişide ele geçirilen silah taşıma izin belgelerini sahte
tanzim ettiği iddia olunan Mehmet Ağar'ın Elazığ İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üze
rine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, İçişleri
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 2.12.1997 gün 6-2/3039-88 sayılı yazısıyla alınmakla birlik
te takdim kılınmıştır.
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur.
Mahmut Oltan Sungurlu
Adalet Bakanı

- 2 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Esas No. : 311211
Karar No. : 188

18.11.1998

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresi 12.12.1997 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş ve incelenmek üzere İçtü
züğün 132 nci maddesi uyarınca oluşturulan Hazırlık Komisyonuna verilmiştir.
Fezleke ve eki dosyada Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın "3.11.1996 tarihinde Susurluk ya
kınlarında meydana gelen trafik kazasında vefat eden Mehmet Özbay kimlikli Abdullah Çatlı'nın
üzerinden çıkan silah taşıma izin belgesi ile Yaşar Öz isimli kişide ele geçirilen silah taşıma izin
belgesinin sahte olarak düzenlenmesi nedeniyle sahte özel belge düzenlenmek suretiyle görevi kö
tüye kullanmak" suçunu işlediği iddia edilmektedir.
Hazırlık Komisyonu 2.6.1998 tarihli toplantısında; 3/1211 esas sayılı dosyada yer alan iddi
aların daha önce Genel Kurulda görüşülen 3/780 ve Karma Komisyonda görüşülen 3/982 esas sa
yılı dosyalar ile bağlantılı olduğu belirtilmiş ve Genel Kurulun 3/780 esas sayılı dosyadaki kaldır
ma yönündeki eğilimini de dikkate alarak bu konuda sürdürülen yargılamanın daha sağlıklı yürü
mesi amacıyla 3/1211 esas sayılı dosyayla ilgili olarak Elazığ Milletvekili Mehmet Ağır'ın yasama
dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir.
Fezleke ve eki dosyayı inceleyen Hazırlık Komisyonu Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığının
kaldırılması yolunda görüş belirtmişse de Karma Komisyonumuz çoğunlukla dokunulmazlığın kal
dırılmasına gerek görmemiş; soruşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir.
Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Sözcü
A ti la Sav
Yalçın Gür tan
Hatay
Samsun
(Karşı oydayım)
(Karara karşıyım)
Kâtip
"•'
Üye
Hayrettin Dilekcan
İ. Cevher Cevheri
Karabük
Adana
Üye
Üye
Ahmet îyimaya
İrfan Köksalan
Amasya
Ankara
Üye
Üye
Koksal Toptan
Süleyman Arif Emre
Bartın
İstanbul
Üye
Üye
İsmail Kahraman
Ali Oğuz
İstanbul
İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 774)

- 3 Üye
Mehmet Ali Şahin
İstanbul
Üye
Mehmet Sağlam
Kahramanmaraş
Üye
Tevflk Diker
Manisa
(Muhalifim)
Üye
Nevzat Ercan
Sakarya
Üye
Emin Karaa
Kütahya
(Muhalifim)
Üye
Ali Günay
Hatay
(Karara muhalifim)
Üye
Cemil Erhan
Ağrı
Üye
Rıza Ulucak
Ankara
Üye
M, Kemal Aykurt
Denizli
Üye
Hanifi Demirkol
Eskişehir
(İmzada bulunamadı)
Üye
Ahmet Dökülmez
Kahramanmaraş
(İmzada bulunamadı)
Üye
İrfan Gürpınar
Kırklareli
(Muhalifim)

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üye
Mustafa Kamalak
Kahramanmaraş
Üye
Ali Şahin
Kahramanmaraş
(Muhalifim)
Üye
Erdoğan Yetenç
Manisa
(Muhalifim)
Üye
Metin Bostancıoğlu
Sinop
(Karara karşıyım)
Üye
Adil Aşırım
İğdır
(Muhalifim)
Üye
Fikret Karabekmez
Malatya
Üye
Ömer Faruk Ekinci
Ankara
Üye
Abdiilbaki Ataç
Balıkesir
Üye
Demir Berberoğlu.
Eskişehir
(Muhalifim)
Üye
Mehmet Moğultay
İstanbul
(Muhalifim)
Üye
İbrahim Yılmaz
Kayseri
(Muhalifim)
Üye
Bülent Arınç
Manisa

(S. Sayısı : 774)

- 4 Üye
Zeki Çakıroğlu
Muğla
(Muhalifim)
Üye
Ahmet Kabil
Rize
(Muhalifim)
Üye
Abdulkadir Öncel
Şanlıurfa
(İmzada bulunamadı)

Üye
Ergun Özkan
Niğde
Üye
Ayhan Gürel
Samsun

""

" •

,
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Üye
Yusuf Bahadır
Trabzon

KARŞI OY YAZISI
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'in 3/1211 esas sayılı dosyada isnad edilen fiil, 3.11.1996 ta
rihinde Susurluk yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Özbay
kimlikli Abdullah Çatlı'nın üzerinden çıkan silah taşıma izin belgesi ile Yaşar Öz isimli kişide ele
geçirilen silah taşıma izin belgesini sahte olarak tanzim etmek suretiyle görevi kötüye kullandığı
dır.
Kamuoyunda Susurluk kazası olarak geçen bu olay hakkında yine Mehmet Ağar adına düzen
lenen 3/780 esas sayılı dosyayla ilgili olarak Genel Kurul dokunulmazlığı kaldırma kararı vermiş,
aynı şekilde 3/982 esas sayılı dosyada ise Karma Komisyon dokunulmazlığı kaldırma kararı ver
miş olup halen Genel Kurul gündeminde beklemektedir.
Kamuoyunun sonucunu titizlikle takip ettiği ve yargıya intikal etmiş böylesine önemli bir
olayda yargılamanın sağlıklı bir şekilde tamamlanması ve olayın aydınlığa kavuşması bu dosyada
da dokunulmazlığın kaldırılarak yargının önünün açılmasına bağlıdır.
Dosyada iddiayı destekleyen bilgiler yeterince mevcuttur. Delillerin değerlendirilmesi ise yar
gının yetkisindedir. Bu nedenlerle siyasal dayanışma amacıyla verildiğini sandığım çoğunluk kara
rına katılmıyoruz.
Atila Sav
Ali Şahin
Hatay
Kahramanmaraş
Mehmet Moğultay
Erdoğan Yetenç
İstanbul
Manisa
Zeki Çakıroğlu .
İrfan Gürpınar
Muğla
Kırklareli

i©;
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(S. Sayısı: 774)

Dönem : 20

Yasama Yılı: 4

T.B.M.M.

(S. Sayısı: 775)

Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'm Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon Raporu (3/1646,3/1775)
T.C.
Başbakanlık
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310115471

27.8.1998

Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : Adalet Bakanlığının 21.8.1998 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.42/1998/20754
sayılı yazısı.
Emniyet Genel Müdürlüğü görevi sırasında yurtdışında silah kullanılmasını gerektire
cek bir görevi ve yetkisi olmadığı halde danışmanı Korkut Eken'c bu konuda şifahî bir emir
ve bazı silahlar vermek suretiyle, görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Ela
zığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakan
lığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.42.1998/020754

21.8.1998

Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığı
BAŞBAKANLIĞA
Emniyet Genel Müdürlüğü görevi sırasında yurtdışında silah kullanılmasını gerektirecek bir
görevi ve yetkisi olmadığı halde danışmanı Korkut Eken'c bu konuda şifahî bir emir ve bazı silah
lar vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Ağar hakkın
da İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince yapılan soruşturmada adı geçenin Elazığ İlinden mil
letvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında dü
zenlenen fezlekeli evrak, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 18.8.1998 gün ve
B050TEF000000034-2/2531-46 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır.
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Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldı
rılmaması hususunda gereğine delaletleri arz olunur.
Hasan Denizkurdu
Adalet Bakanı
T.C.
Başbakanlık
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310119713

4.11.1998

Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: Adalet Bakanlığının 28.10.1998 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.42.1998/026578
sayılı yazısı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığının kayıtlarında bulunan si
lahlar ve bu silahlara ait malzemenin kaybolmasına sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia
olunan Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Ada
let Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
T.C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.42.1998/026578

,

28.10.J998

Konu : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığı
BAŞBAKANLIĞA
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığının kayıtlarında bulunan silahlar ve
bu silahlara ait malzemelerin kaybolmasına sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan Mehmet
Ağar hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince yapılan soruşturmada adı geçenin Elazığ
İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, adı geçen ve ona bağlı olarak haklarında ka
rar verilecek diğer sanıklar yönünden zamanaşımı sürecinin de işlediği hususu da dikkate alınmak
suretiyle ivedi olarak, yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldıramayacağı konusunda gereğinin
yapılması için düzenlenen fezlekeli evrak, İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü ifadeli
23.10.1998 gün ve B.05.1.EGM.071.03.02.Müf:97/43-990214 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte
takdim kılınmıştır.
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp,
kaldırılmaması hususunda gereğine delaletleri arz olunur.
Hasan Denizkurdu
Adalet Bakanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Esas No. : 311646, 311775
Karar No:: 189

18.11.1998
-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın yasamadokunulmazlığınm kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresi (3/1646); 1.10.1998 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş ve incelenmek
üzere İçtüzüğün 132 nci maddesi uyarınca oluşturulan Hazırlık Komisyonuna verilmiştir.
Fezleke ve eki dosyada Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürlüğü göre
vi sırasında danışmanı Korkut Eken'e gizli bir görev vererek bilgisi dahilinde, Özel Harekât Daire
Başkanlığının kayıtlarında bulunan bazı silahların talimatla, Korkut Eken'e senetle teslim edildiği,
ancak bu silahlardan bazılarının geri verilmemesi nedeniyle kaybolduğu, anılan bu eylemle görevi
kötüye kullanmak suçunun işlendiği iddia edilmektedir.
Hazırlık Komisyonu 3.11.1998 tarihli toplantısında; iddiaların ciddiliğini ve kamuoyundaki et
kisini gözönüne almış, böylesi bir olayda yargının önünün açılması ve adı geçen milletvekilinin
adil yargılanma hakkına kavuşmasının sağlanması amacıyla Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. Yine Mehmet Ağar hakkında yasama
dokunulmazlığının kaldırılması amacına yönelik Başbakanlık tezkeresi 3/1775'in; 3/1646 esas sa
yılı dosya ile şahıs, olay ve tavsif açısından aynı mahiyette olduğu anlaşıldığından, her iki dosya
nın birleştirilmesine ve işlemin 3/1646 Esas No.'lu dosya üzerinden sonuçlandırılmasına
10.11.1998 tarihli toplantısında karar vermiştir.
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını vermiştir.
Karma Komisyonumuz fezlekeyi ve eki dosyayı incelemiş, Hazırlık Komisyonu raporunun
aksine isnat edilen fiilî dokunulmazlığın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görmemiştir. Bu ne
denle ve oy çokluğu ile Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilli
ği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
lur.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
:
Başkan
Atila Sav
Hatay

Sözcü
Yalçın Gürtan
Samsun

(Karşı oydayım)

(Karara karşıyım)

Kâtip
Hayrettin Dilekcan
Karabük

Üye
İ. Cevher Cevheri
Adana

Üye
. Ahmet İyi maya
Amasya
(İmzada bulunamadı)

Üye
İrfan Köksalan
Ankara
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Koksal Toptan

Üye
Süleyman Arif Emre

Bartın

İstanbul

Üye
İsmail Kahraman
İstanbul

Üye
Ali Oğuz
İstanbul

Üye
Mehmet Ali Şahin
İstanbul

Üye
Mustafa Kamalak
Kahramanmaraş

Üye
Mehmet Sağlam
Kahramanmaraş

Üye
Ali Şahin
Kahramanmaraş
(Muhalifim)

Üye
Tevfik Diker
Manisa
(Muhalifim)

Üye
Erdoğan Yetenç
Manisa
(Muhalifim)

Üye
Nevzat Ercan
Sakarya

Üye
Metin Bostancıoğlu
Sinop
(Karara muhalifim)

Üye
Emin Karaa
Kütahya
(Muhalifim)

Üye
Adil Aşırım
İğdır
(Muhalifim)

Üye
Ali Günay
Hatay
(Muhalifim)

Üye
Fikret Karabekmez
Malatya

Üye
Cemil Erhan
Ağrı

Üye
Ömer Faruk Ekinci
Ankara

Üye
Rıza Ulucak
Ankara

Üye
Abdülbaki Ataç
Balıkesir

Üye
M. Kemal Aykurt
Denizli

Üye
Demir Berberoğlu
Eskişehir
(Muhalifim)

Üye
Hanifi Demirkol
Eskişehir
(İmzada bulunamadı)
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üye
Mehmet Moğultay
İstanbul
(Muhalifim)
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- 5 Üye
Ahmet Dökülmez
Kahramanmaraş
(İmzada bulunamadı)

Üye
İbrahim Yılmaz
Kayseri
(Muhalifim)

Üye
İrfan Gürpınar
Kırklareli

Üye •
Bülent Arınç
Manisa

(Muhalifim)
Üye
Zeki Çakıroğlu
Muğla

Üye
Ergıın Özkan
Niğde

(Muhalifim)
Üye
Ahmet Kabil
Rize
(Karara muhalifim)

Üye
Ayhan Gürel
Samsun

Üye
Abdulkadir Öncel
Şanlıurfa
(İmzada bulunamadı)

Üye
Yusuf Bahadır
Trabzon

KARŞI OY YAZISI
Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla
düzenlenen 3/1646 ve birleştirilen 3/1775 esas sayılı dosyalarda isnat edilen fiil oldukça ağır ve
ciddidir. Kaybolduğu tespit edilenler herhangi bir eşya olmayıp sadece devlet elinde bulunması ge
reken ve son derece özel nitelikli silahlardır.
Bir milletvekilinin bu ağırlıkta bir isnat altında tutulması doğru değildir. Milletvekilinin onur
ve haysiyetinin korunması, adil yargılanma hakkından yararlanmasının sağlanması için bu dosya
da yargının önünün açılması şarttır. Bu amaçla dokunulmazlığın kaldırılması gereklidir.
Dosyada isnat edilen fiili destekleyen deliller bu delillerin değerlendirilmesi ve suçlama konu
sunun takdiri mahkemeye aittir. Bu nedenle hukuksal değerlendirmeden uzak olup, siyasal daya
nışma olduğu anlaşılan çoğunluk kararma katılmıyoruz.
Atıla Sav
Hatay

Ali Şahin
Kahramanmaraş

Mehmet Moğultay
İstanbul

Erdoğan Yetenç
Manisa

Zeki Çakıroğlu
Muğla

İrfan Gürpınar
Kırklareli

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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T.B.M.M.

(S. Sayısı: 779)

Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 106 Arkadaşının, Ka
nuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiy
le Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11,
12,13,14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet
Eski Bakanı, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
ve Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 100
üncü ve içtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis
Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/16) Esas
Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
KONU : Kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde mal edinen ve görevini kötüye kullanan Eski
Devlet Bakanı ve Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller hakkında Anayasanın 100 üncü ve TBMM İç
tüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince Meclis Soruşturması açılması talebimizdir.
AÇIKLAMA VE GEREKÇE
1. Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, 20 Ekim 1991'de milletvekili se
çildikten sonra kurulan 49 uncu Hükümette Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, bilahare de 50,51
ve 52 nci hükümetlerde de Başbakanlık yapmıştır. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı döne
minden başlayarak hakkında yolsuzluk iddiaları süre gelmiştir. Bu iddialar ciddî boyutlara ulaştığı
için de 19 uncu Dönemde liderlerin mal varlıklarını araştırmak üzere bir Meclis Araştırma Komis
yonu kurulmuş, ancak deliller yeterince incelenemeden komisyon çalışmalarını tamamlamıştır.
Prof. Dr. Tansu Çiller hakkında yolsuzluk ve haksız mal edinme iddiaları kamuoyunda tartışılma
ya devam edince 20 nci Dönemde de Soruşturma Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyonda da ça
lışmalar kamuoyunu tatmin etmediği gibi yeni delillerin de ortaya çıkmasıyla tartışmalar artarak
günümüze kadar sürmüştür.
Bu konuda, TBMM Araştırma ve Soruşturma komisyonları kurulmuş olması, yeni delillerin
ortaya çıkması halinde; aynı konunun yeniden Meclis soruşturması ile gündeme getirilmesine en
gel bir yasal düzenleme sözkonusu değildir. Çünkü önceki Meclis soruşturmasının reddedilmiş ol
ması kıyasen Cumhuriyet Savcısının takipsizlik kararı mahiyetindedir. Ancak, yeni delillerin orta
ya çıkması soruşturmanın yeniden başlatılması için yeterlidir. Yeni deliller konusunu da gerek Tan
su Çiller, gerekse eşi Özer Çiller televizyon ve basma verdikleri demeçlerle komisyon çalışmaları
sırasındaki beyan ve ifadelerinin doğru olmadığını belirtmek suretiyle oluşturdukları gibi, özellik
le Özer Çiller hakkında Ankara Ceza Mahkemelerine 3628 sayılı Kânuna muhalefetten ve evrakta
sahtekârlıktan açılan davalar oluşturmaktadır. Bu davalardan Ankara Asliye Ceza Mahkemesine
sanık Özer U. Çiller hakkında 10.3.1998 günlü "haksız mal'edinme suçuna iştirak" suçundan açı
lan ceza davasının iddianamesinde aynen; "şikâyetçinin dilekçesi ekinde verilen dört adet klasör
fotokopi evrakı müştekinin ve sanığının beyanları üç kişilik bilirkişiye verilerek ibraz edilen bel
gelere göre haksız bir mal edinme olup olmadığı bilirkişilere sorulmuş, 6.1.1998 tarihli raporda
89 988 936 520 TL.'lik haksız mal edinme olduğu tespit edilmiştir.
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Bu rapora karşı 14.1.1998 tarihinde «anık vekilleri tarafından yazılan itiraz dilekçesine ekli
belgeler yeniden bilirkişilere verilmiş, bilirkişilerin 6.3.1998 tarihinde verdikleri ek raporun son
kısmında "ilgililer tarafından servetin kaynağı olarak gösterilen miktarlar, mal varlığını açıklamak
için yeretli olamamaktadır." görüşünde bulunulmuştur denilmektedir. Bilirkişi raporuna dayalı id
dianamede de belirtildiği üzere sanık Özer Çiller aleyhine açılan dava suça iştiraktendir. O halde
asıl fail olarak eski Devlet Bakanı ve Başbakan Tansu Çiller kendiliğinden gündeme gelmektedir.
Anayasa ve TBMM İçtüzük hükümlerine göre Bakan ve Başbakanlar hakkında "Meclis Soruş
turması" açılıp soruşturma yapılması dava şartıdır. Tansu Çiller'in, TBMM Başkanlığına vermiş
bulunduğu mal bildirimleri, eşi Özer U. Çiller yönünden incelenip Ankara Cumhuriyet Savcılığın
ca 3628 sayılı Kanuna göre suç delili olarak görülüp dava açılırken; milletvekilleri olarak konuyu
yeniden inceleyip elde ettiğimiz yeni delillerle iş bu soruşturma önergesini Meclis Başkanlığınıza
sunmak gereği doğmuştur.
2. Prof. Dr. Tansu Çiller'in milletvekili seçilmesi nedeniyle ve Bakan olarak TBMM Başkan
lığına sunduğu 30.11.1991 tarihli ilk mal bildirimi ile Devlet Bakanlığı, Başbakanlık ve Dış İşleri
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemlerde sunduğu mal bildirimleri bir tablo halin
de incelendiğinde dahi mallarındaki artışın hiç de usulüne uygun artışlar olmadığı kanunlara huku
ka ve genel ahlaka aykırı şekilde elde edilebilecek fahiş artışlar olduğu apaçık görülmektedir. Şöy
le ki;
TANSU ÇİLLER'İN 30.11.1991 TARİHLÎ MAL BİLDİRİMİ
MAL BİLDİRİMİ TABLOSU
30.11.1991
No. Açıklamalar
1

B. Arme Bina, Sarıyer,
Yeniköy'Köybaşı Cad.

300 000 000

100 m

Yarımşar

E/K

100 000 000

Uskumru Yorgancı Çiftliği

77 828 m2

Tam

Kendisi

3 891400 000

Arsa, Sarıyer,
Kısıkaya Mandra mevkii

32 394 m2

Tam

Kendisi

649 000 000

Arsa, Sarıyer Kilyos
Armutlu mevkii

29 768m :

Yarımşar

E/K

446 520 000

Arazi, Sarıyer Kısırkaya
Mandra mevkii

35 380 m2

Tam

Kendisi

180 000 000

Arazi, Sarıyer Kısıkaya
Mandra mevkii

21 750 m2

Tam

Eşi

109 000 000

Beton Bina SS Akdeniz
Tatil Sitesi - Bodrum

70 m2

Tam

Eşi

75 000 000

Zeytinlik, Muğla-Milas
Yeni bahçe

13 000 m2

Dörtte bir

Kendisi

30 000 000

Şişli-Ayazağa işyeri
Arsa, Sarıyer,

6
7
8
9

Mülkiyet Değer (TL.)
E/K

3

5

306.13 m2

Hisse
Yarımşar

2

4

Birim

2
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10

Birim

Sarıyer, Yorgancı Çiftliği
382 383 384 parsel

•.",
Hisse

Mülkiyet Değer (TL.)

30(104)inş. hk.

Kendisi

Değer yok

ortaklık payı

103

Kendisi

83 253 000

12

Marso Gıda ve Per. Sat.
Mark A.Ş. ortaklık payı

73 344

Kendisi

366 720 000

13

Marso Gıda ve Per. Sat.
Mark A.Ş. ortaklık payı

73 344

Eşi

366 720 000

14

Marsan Marmara Holding
A.Ş. ortaklık payı

561 820

Eşi

561 820 000

15

Marsan Marmara Holding
A.Ş. ortaklık payı

561810

Kendisi

561 810 000

Markim Kimya San. ve
Tic. A.Ş. ortaklık payı

10 397

Kendisi

51 985 000

17

Markim Kimya San. ve
Tic A.Ş. ortaklık payı

10 397

Eşi

51 985 000

18

Cumhuriyet altını 20 adet,
bilezik 5 adet

25

Kendisi

Hediye

19

Altın zincir

2

Kendisi

Hediye

20

Bir pırlanta saat,
İki çift pırlanta küpe

3

Kendisi

Hediye

21

Pırlanta yüzük 3 adet

3

Kendisi

Hediye

22

Reno Oto

1

Oğlu

55 000 000

11

16

Yeşilyurt Turizm A.Ş.

23

Alacak Tokgöz Süha alacağı

Kendisi

5 000 000

24

Tombaz Zehra

"

Kendisi

8 000 000

25

Tombaz Muzaffer

"

Kendisi

6 000 000

26

Tombaz Süleyman

"

Kendisi

20 000000

27

Tombaz Orhan

"

Kendisi

7 000 000

28

Eregüven A. Mutlu

"

Kendisi

10 000 000

29

Tombaz M. Şefik

"

Kendisi

12 000 000

30

Tombaz Nezihe

"

Kendisi

12 000 000

31

Tombaz Hüseyin

"

Kendisi

7 000 000

32

Tombaz Ergün

"

Kendisi

3 000 000

33

Tekçe Mediha

"

Kendisi

3 000 000

34

Yeşilyurtlular Koop.

"

Eşi

100 000 000

35

SS Bizim Vadi Koop.

"

Eşi

23 000 000

36

Aytaş Turizm A.Ş.
(Antalya Bina Hissesi)

3 400

Eşi

3 400 000

37

Rockville-Maryland (Bina)

140 m:

E/K

90 000 $

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yarımşar

(S. Sayısı :779)

_

4

-

•

Tansu Çiller'in 30.11.1991 tarihindeki kendisinin, eşinin ve çocuklarının bütün serveti budur.
Bu tarihte hisse olarak gösterdiği Marsan Marmara Holding ve holdinge bağlı şirketlerinin de aşa
ğıda kısaca vereceğimiz açıklamalarda görüleceği üzere kayda değer bir varlığı yoktur. Tansu Çil
ler'in bundan sonraki gelirleri mal bildirimlerine ve gizlediği halde yaptığımız araştırmada elde et
tiğimiz verilere göre şöyledir;
13.9.1992 Metaş A.Ş.'den alman (kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği) 277 000 $
13.9.1993 MarsoA.Ş. satışından
151750$
Aralık 1995 S. S. Akdeniz Tatil Sitesi Daire satışından
15 000 $
Şişli Ayazağa işyeri satışından
14 500$
Çeşitli şahıslardan alacak tahsili
8 500 $
Gelirlerin Toplamı
466 750$
Bu gelirlere karşılık Tansu Çiller'in gerek mal satın almak gerekse edindiği mallara yaptığı
harcamalar dikkate alınarak 27.2.1996 tarihi itibariyle kendi beyanlarına, komisyonlardan elde edi
len belgelere ve haricen temin olunan bilgi ve belgelere göre edindiği servetleri ile harcamaları aşa
ğıdaki gibidir;
31.12.1992 Marso A.Ş.'ne yapılan ödeme (Şirket muhasebe kaydı)
162 350 $
31.12.1992 MarsoA.Ş.'ne yapılan ödeme (Şirket muhasebe kaydı)
12 600$
28.12.1993 Bilger Duruman'a yapılan ödeme
170 500$
22.2.1993 18 inci Dönem Koop. hissesi (Kendi ifadeleri)
11 000 $
30.4.1993 Bilkent'te alınan konut (Emlak Bankası kayıtları)
357 454$
. 14.4.1995 Suna Pelister'e borç verildiği beyan edilen
46 500 $
29.5.1995 Bolu Göven ve Tatarlar'da alınan arsaların bedeli
73 600 $
31.12.1995 Marsan Marmara Holdinge verilen toplam (Muhasebe kaydı) 312 000$
30.1.1996 İstanbul, Yeniköy'de alınan bina için ödenen
166 000$
Giderlerin Toplamı
1312 004$
30.11.1991-27.2.1996 döneminde Çiller ailesinin servetlerinde meydana gelen artış mal hare
ketlerinin olduğu tarihlerdeki yaklaşık döviz kurları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre;
(1 312 004 $-466 750 $ =) 854 254 $'dır.
Açıklanması gereken ve mevcut bilgi ve belgelere göre karşılığı bulunamayan servet artışı
USD bazında 854 254 $'dır. Bu değer bugünkü tarih itibariyle yaklaşık 198 600 000 000 TL.'dir.
3. İlk bakışta fahiş olarak gözüken bu rakam gerçeği tümüyle yansıtmamaktadır. Gerçek artış
Marsan Marmara Holding ve bu holdinge bağlı şirketlerindeki hisselerinde gizlenmektedir.
Bu holding 1991 yılında 102 485 000 TL. kâr elde etmiş ve ilgili yıl Kurumlar Vergisi Beyan
namesine göre; önceki yıllara ait birikmiş 74 186 701 TL. zararı indirdikten sonra Kurumlar Ver
gisi Matrahı olarak 28 298 000 TL. beyan etmiş ve 13 000 000 TL. vergi ödemiştir. % 99,7'si Tan
su ve Özer Çiller çiftine ait olan adı geçen holdingin vergi sonrası dağıtılmayan dönem kârı 15 298
O00TL.'dir.
Bu holding 1992 yılı kurumlar vergisi beyannamesine göre 29 000 000 TL. kurumlar vergisi
beyan etmiş ve bunun üzerinden 13 657 000 TL. kurumlar vergisi ödenmiştir. Vergi sonrası dağı
tılmayan kurum kazancı 15 343 000TL.'dir. Bu durumda 1991 ve 1992 yılları vergi sonrası dağı
tılabilir. Net kurum kârı (15 298 000 TL. + 15 343 000 TL. =) 30 640 000 TL. olmaktadır. Oysa
aynı holding, 5.5.1992'de ABD'de GCD Inc. şirketini kurmuştur. Kurulan bu şirketin sermayesi,
100 hisseye bölünmüş 100 000 $'dır. Marsan Marmara Holding A.Ş. tarafından kurulan G.C.D.
Inc. şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Uçuran Çiller olup kendi beyanına göre şirkette kişisel
olarak hiçbir payı yoktur. Ancak G.C.D. Inc.'in sermayesinin tamamı, Özer Uçuran Çiller'in beya-
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nına göre Marsan Marmara Holdinge aittir. G.C.D. Inc. şirketi kurulduğu 1992 yılında ABD'de
aşağıda belirttiğimiz taşınmazları satın almıştır.
a) Holiday Inn Oteli (1 Keewaydın Dr. Salem NH) ABD vergi kayıtlarına göre bu otel
18.9.1992'de 1 050 000 $ ödenerek alınmıştır.
b) Landmark Apartment (7 Railroad Ave Derry NH) yine ABD vergi kayıtlarına göre
28.10.1992 tarihinde 51 000 $ ödenerek icra satışından satın alınmıştır.
c) Granite Hill Shops, Hooksett NH. Yine ABD vergi kayıtlarına göre bu alış-veriş merkezi
31.12.1992 tarihinde 475 048 $ alınmış, bu paranın 150 000 $'ı nakden ödenmiş, bakiyesi olan 325
000 $ banka ipoteği ile karşılandığı iddia edilmiştir.
Bu üç adet taşınmaz mal karşılığında 1992 yılında yapılan ödemeler toplamı resmî kayıtlara
göre 1 251 000 $'dır. ABD'de satın alınan bu taşınmazlar için gerek Marsan Holding A.Ş. yetkili
leri, gerekse Sayın Özer Uçuran Çiller komisyona şu bilgi ve belgeleri vermişlerdir.
aa) 29.7.1992'de Marsan Holdingin kendi imkânlarıyla ABD'ye 100 000 $ paranın Demirbank
kanalıyla gönderildiğini bunun da o günkü kur üzerinden 697 000 000 TL. olduğunu bildirmişlerdir.
bb) 10.9.1992'de gene Demirbank'tan 2 857 000 000 TL. karşılığı 400 000 $ kredi alındığı ve
bunun da aynı gün ABD'ye transfer edildiği belirtilmiştir.
Bu durumda şirketin kendi kaynakları ve Demirbank'tan sağlamış olduğu krediyle birlikte
ABD'ye sermaye payı olarak transfer ettiği para 500 000 $'dır. Bu durumda gerek Marsan Hol
dingin yukarıda açıklanan malî durumu bakımından ve gerekse ABD'de edinilen taşınmaz malla
rın alınış tarihleri ve değerleri açısından iki ayrı. husus göze çarpmaktadır. ABD'de ilk alınan taşın
maz Holiday Inn. Oteli olup alınış tarihi 18.9.1992, değeri ise 1 050 000 $'dır. Alış tarihi itibariy
le Marsan Holdingin ABD'ye transfer ettiği toplam para ise; 500 000 $'dır. (29.7.1992'de 100 000
$ ve 10.9.1992'de 400 000 $) daha ilk bakışta holdingin resmî kayıtlarına göre; transfer edilmedi
ği halde, açıklanması gereken (1 050 000 $ - 500 000 $ =) 550 000 $'lık bir açık vardır. Bu para
nın nerden karşılandığı belli değildir. Diğer taraftan 1992 yılında satın alınan üç adet taşınmaz için
Ödenen 1 251 000 $ bedele karşılık gene 1992'de transfer edilen toplam döviz miktarının 500 000 $
olması nedeniyle açıklanamayan ve kayıtlardan da tespit edilemeyen ödeme tutarı 751 000 $'a
ulaşmaktadır.
1992 yılı sonu itibariyle Marsan Holding A.Ş. dağıtılmayan net kurum kazancı 30 641 000 TL.
olan bir şirket görünümündedir. Bu durumdaki bir holdingin gerek Demirbank'tan 400 000 $ kre
di alması, gerekse kendi özkaynaklarından 100 000 $ transfer temin etmesinin izahı mümkün de
ğildir. Sözün burasında Demirbank'ın 400 000 $ krediyi verdiği kabul edildiğinde bu kredinin ge
ri ödemesi söz konusudur. Bu geri ödeme konusunda komisyon kayıtlarında herhangi bir bilgi ve
belgeye rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu kredinin hangi kıstasa dayanarak verildiği de anlaşılama
mıştır. Her ne kadar Özer Uçaran Çiller, bu taşınmazların alımı için beyanında 925 000 $ transfer
edildiğini belirtmekte ise de; 925 000 $'ın 425 000 $'lık kısmı 13.9.1993 tarihinde yani en son ta
şınmazın alımından 9 ay sonra gönderildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu açıklamanın kabulü
mümkün değildir.
GCD Inc şirketinin 1993 yılı sonu itibariyle ABD'deki mal varlığı; komisyona gelen raporla
ra göre asgari 3 341 448 $, azami 4 501 400 $'dır. Nitekim bu durum, komisyonca ABD'den te
min edilen U.S. Corparation Income Tax Return (Vergi beyannamesi) ile ekindeki Balance Sheet
(Gelir tablosu) incelendiğinde; 1994 yıl sonu itibariyle şirketin mal varlıklarının ve kayıtlı serma
ye değerinin 3 293 967 $ olduğu, bunun 925 000 $'ının Marsan Holding A.Ş.'den transfer edilen
sermayedir.
Marsan Marmara Holdingdeki bu sermaye transferleri başlıbaşına soruşturmayı gerektiren bir
tabloyu oluşturmaktadır. Bu holdinge bağlı Aytaş Turizm A.Ş., Mitaş (Milletler Arası Yapı TaahTürkiye Büyük Millet Meclisi
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hiit Tic. A.Ş., Markim Kimya San. ve Tic. A.Ş. gibi şirketlerindeki fahiş artışlar Meclis soruştur
ması safhasında incelendiğinde kaynağı belirsiz milyon dolarların harcandığı ortaya çıkacaktır.
Bunların en çarpıcısı Antalya Beldibindeki Pansiyon adı altında yapılan Villa Tatil kompleksidir.
Marsan Marmara Holdingdeki kaynağı belli olmayan 751 000 $'ın, yukarıda tespit ettiğimiz
854 254 $'a eklenmesi gerekmektedir. Böylece diğer şirketlerdeki harcamalar hariç açıklanması
gereken servet artışı 1 605 254 $'dır. Ayrıca yukarıda izah olunduğu üzere Demirbank'tan 1992 yı
lında alınan 400 000 $ kredinin vadesinde geri ödemesinin de servetlerdeki değer artışı olarak bu
tutara eklenmesi gerektiği tartışmasızdır. Bu durumda izahı gereken ve soruşturmayı esas olması
gereken tutar (1 605 254 $ + 400 000 $ =) 2 005 254 $'dır. Bu da bugünkü döviz kurları dikkate
alındığında 471 234 690 000 TL.'dır,
4. TBMM Soruşturma Komisyonu çalışmalarının bitirilmesinden sonra ABD'dcyapılan tes
pitlere göre Çiller'lerin Marsan Marmara Holdinge bağlı G.C.D. Inc. şirketine ait Salem-NH'deki
Holiday Inn Oteline ilave olarak 500 kişi kapasiteli restorant binası yapılmıştır. Bu binanın
ABD'deki değeri 1 milyon $'dır.
Buna ek olarak gerek Bolu Tatarlar ve Göven'deki villaların inşaatlarının tamamlanması ve
dekorasyon ve tefrişi bugünkü değerler itibariyle yaklaşık 75 000 000 000 TL. olmaktadır.
Gene Antalya Beldibinde bulunan Aytaş A.Ş.'ne ait tesisin işletmeye açılmasına kadar yapı
lan harcamların da soruşturulması gereği vardır.
5. Buraya kadar yapılan açıklamalar 3628 sayılı Kanunun 1 vb 4 üncü maddeleri delaletiyle
haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme başlığını taşıyan 13 ve devamındaki maddelerini il
gilendirmektedir.
Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Tansu Çiller'in eylemleri bununla da kalmamaktadır. Tansu
Çiller mal bildirimlerinde belirttiği Kuşadası'ndakı 90 553 metrekaralik araziyi yakın dostları Su
na G. Pelister adına aldıklarını, oysa gerçekte kendilerinin alarak kamuoyundan gizlediklerini ba
sın ve televizyonlarda açıkça belirtmişlerdir. Bu eylem 3628 sayılı Kanunun Gerçeğe Aykırı Bildi
rimde Bulunma Başlığını taşıyan 12 nci maddesinin ihlalidir. Bu maddenin ihlali sadece bu eylem
le de kalmamakta repo gelirleri, şirketlere verilen nakit paralar, Met-A.Ş.'den aldığı yüksek tutar
larda ki paraların mal bildirimlerinde yer almaması biçiminde de ortaya çıkmaktadır.
Bütün bu eylemler, Tansu ÇİLLER'in Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Başbakan
lığı dönemlerine aittir. Haksız mal edinme suçu yanında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesin
de belirtilen vazifeyi kötüye kullanma suçunun unsurlarını da oluşturmaktadır.
Yukarıda belirtilen hususlar, gerek yazılı ve görüntülü basında, gerekse kamuoyunda yıllardır
konuşulan ve bu nedenle de kamu vicdanını rahatsız eden iddialardan ibarettir/Günümüzde temiz
siyaset konusunda kamu vicdanı her gün rencide edilmektedir. Kabul ederiz ki Sayın Tansu ÇİL
LER de bundan rahatsızdır. Açılacak bir Meclis soruşturmasında Sayın Tansu ÇİLLER'in açık yü
reklilikle bu iddialara açıklık kazandıracağı ve kamuoyunu rahatlatacağı kanaatindeyiz. Böylece
şahsı ve ailesi hakkında ileri sürülen iddialar ve servetleri üzerindeki şüphe ve şaibelerin ortadan
kalkması da sağlanacaktır.
Yukarıdan beri izah edilen olaylar, gerçekler ve tespitler sebebiyle eski Başbakan Sayın Tan
su ÇİLLER hakkında TCK'nun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanununun 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine göre Anayasanın 100 ün
cü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince Meclis soruşturması açılmasını saygılarımızla arz
ederiz.
Ahmet Alkan
Konya
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Kayseri

Y. Selahattin Beyribey
Kars

Enis Sülün
Tekirdağ

Yusuf Ekinci
Burdur

Şükrü Yürür
Ordu

Ali Kemal Başaran
Trabzon

Hüsnü Sıvalıoğlu
Balıkesir

Avni Kabaoğlu
Rize

Cemal Özbilen
Kırklareli

Ahmet Neidim
Sakarya

İbrahim Gürdal
Antalya

Zeki Çakan
Bartın

Ömer Demir
Kırşehir

Şadan Tuzcu
İstanbul

Yusuf Pamuk
İstanbul

Esat Bütün
Kahramanmaraş

Şerif Bedirhanoğlu
Van

Yaşar Eryılmaz
Ağrı

Ünal Yaşar
Gaziantep

Aslan Ali Hatipoğlu
Amasya

İrfan Demiralp
Samsun

Seyit Eyyüpoğlu
Şanlıurfa

Mustafa Küpeli
Adana

Ataullah Hamidi
Batman

Nizamettin Sevgili
Siirt

Hikmet Aydın
Çanakkale

Ali Uyar
Hatay

Bülent Akarcalı
İstanbul

Yılmaz Karakoyunlu
İstanbul

Necati Güllülü
Erzurum

Veysel Atasoy
Zonguldak

Mustafa Balcılar
Eskişehir

Ali Günaydın
Konya

Hüseyin Yayla
Hatay

Yaşar Okuyan
Yalova

Halil Cin
İçel

Adem Yıldız
Samsun

Miraç Akdoğan
Malatya

Naim Geylani
Hakkâri

Recep Mızrak
Kırıkkale
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Ankara

Ömer Ertaş
Mardin

Nabi Poyraz
Ordu

Süleyman Çelebi
Mardin

Muzaffer Arslan
Diyarbakır

İbrahim Cebi
Trabzon

ibrahim Yaşar Dedelek
Eskişehir

Bülent Atasayan
Kocaeli

İbrahim Yazıcı

Mehmet Ali Bilici

Bursa

Adana

Levent Mıstıkoğlu

Feridun Pehlivan

Hatay

Bursa

Ali Doğan

Mustafa Bahri Kibar

Kahramanmaraş

Ordu

Ati Er

Yıldırım Aktürk

İçel

Uşak

Refik Araş

Adil Aşırım

İstanbul

İğdır

Rüştü Kâzım Yücelen

Emin Kul

İçel

İstanbul

Sebgetullah Seydaoğlu

Mehmet Salih Yıldırım

Diyarbakır

Şırnak

Mehmet Keçeciler

Ersin Taranoğlu

Konya

Sakarya

Metin Öney

Uğur Aksöz

İzmir

Adana

Rasim Zaimoğlu

Mehmet Aydın

Giresun

İstanbul

Teoman Akgür

Zerrin Yeniceli

Sakarya

İzmir

Fevzi Ay tekin

Ziya Aktaş

Tekirdağ

İstanbul ,

Yalçın Gürtan

Fikret Uzunhasan

•• S a m s u n

Muğla

Osman Kılıç

İhsan Çabuk

İstanbul

Ordu

Hayati Korkmaz

Mustafa Karslıoğlu

Bursa

Bolu
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Abdülbaki Gökçel

Samsun

İçel

Fikret Ünlü

Ali Günay

Karaman

Hatay

Mustafa Güven Karahan

Mümtaz Soysal

Balıkesir

Zonguldak

Halil Çalık

Mehmet Büyükyılmaz

Kocaeli

Adana

Tahsin Boray Baycık

Emin Karaa

Zonguldak

Kütahya

Necdet Menzir

Mehmet Batallı

İstanbul

Gaziantep

Mustafa Zeydan

Necati Albay

Hakkâri

Eskişehir

İsmet Sezgin

Ferit Bora

Aydın

Diyarbakır

Tamer Kanber

Atilla Mutman

Balıkesir

İzmir

Cihan Yazar

Mahmut Erdir

Manisa

Eskişehir

Metin Şahin

İbrahim Yavuz Bildik

Antalya

Adana

Ahmet Tan

Bayram Fırat Dayanıklı

İstanbul
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA
. Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 106 Arkadaşının, Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı
Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununun 11., 12., 13., 14., ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet
Eski Bakanı, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Eski Başbakan Tansu Çiller
hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca kurulan Meclis
Soruşturma Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri
ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

Süha TA&IK
İzmir Milletvekili
Komisyon Başkanı

EKLER
EK-1 (Soruşturma Komisyonu Raporu)
EK-2 (Tekmil İşlem Dosyası)
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I - KOMİSYONUN KURULUŞU:

Konya Milletvekili Ahmet ALKAN ve 106 Arkadaşının 25.03.1998 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdikleri önergede; Kanuna ve Genel Ahlaka
Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve bu Eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 inci ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci
maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı ve Eski Başbakan Tansu ÇİLLER hakkında Anayasanın 100 üncü ve
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca Bir Meclis soruşturması açılmasını talep etmişlerdir.
Söz konusu önerge; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 25.03.1998
tarihli 71 inci Birleşiminde okunarak işleme konulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulunun 14.04.1998 tarihinde yapılan 76 inci Birleşiminde de görüşülerek Meclis
Soruşturmasının açılmasına ve 15 üyeden oluşacak Komisyonun iki aylık çalışma süresinin
Başkan, Başkan vekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden itibaren başlamasına kaıar
verilmiştir.
26.05.1998 tarihinde toplanan 9/16 Esas Numaralı
Meclis Soruşturması
Komisyonu; Başkanlığa Anavatan Partisi İzmir Milletvekili Süha TANIK'ı, Başkan
vekilliğine Demokratik Sol Partisi Adana Milletvekili Arif SEZER' i, sözcülüğüne
Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Tuncay KARAYTUĞ' U ve Katip üyeliğe Fazilet
Partisi Konya Milletvekili Lütfı YALMAN' ı seçmiştir. Komisyon başkanlık divanı seçim
sonuçlarının aynı gün Genel Kurulda okunarak duyurulması sonucunda Komisyon
çalışmalarına 26.05.1998 tarihinde başlamıştır.
Çalışmalarını düzenli bir şekilde yürüten Komisyonumuz, soruşturmayı ilk iki
aylık süre içerisinde tamamlayamamış, soruşturmanın bitirilmesi ve raporun yazılabilmesi
amacıyla; iki aylık nihai bir çalışma süresi verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığından talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine Komisyonumuza, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.07.1998 tarihli 127 nci birleşiminde, 26.07.1998
tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir.
Komisyon çalışmaları devam ederken Demokrat Türkiye Partisi'nin grup kurma
hakkını kaybetmesi üzerine TBMM İçtüzüğünün 22 nci maddesi gereğince DTP' den
Komisyonumuza seçilen Samsun Milletvekili Cemal Alişan' in üyeliği 16.06.1998 tarihinde
düşmüş yerine TBMM Genel Kurulunun 22.07.1998 tarihli 104 üncü birleşiminde CHP'den
Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı seçilmiştir. Daha sonra DTP' nin tekrar grup kurması
üzerine CHP' li üye Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı 22.07.1998 tarihinde üyelikten istifa
etmiş yerine. TBMM Genel Kurulunun 28.07.1998 tarihli 129 uncu birleşiminde DTP' den
Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar seçilmiştir. DTP'nin yeniden guruptan düşmesi
nedeniyle TBMM İçtüzüğünün 22 inci maddesi gereğince DTP Çanakkale Milletvekili Hamdi
Üçpınarlar istifa etmiş yerine, TBMM Genel Kurulunun 4.11.1998 tarihli 14 üncü
birleşiminde CHP Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı seçilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Konya Milletvekili Ahmet ALKAN ve 106 Arkadaşının, Kanuna ve Genel Ahlaka
Aykırı Şekilde Mal Edinmek Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 inci ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununun 11 inci, 12 nci, 13 üncü , 14 üncü ve 15 inci Maddelerine Uyduğu
İddiasıyla Devlet Eski Bakanı, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan yardımcısı ve Eski
Başbakan Tansu ÇÎLLER Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması Açılması için verilen önergede;
"Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Prof. Dr. Tansu ÇİLLER, 20 Ekim 1991'de
milletvekili seçildikten sonra kurulan 49 uncu Hükümette Ekonomiden Sorumlu Devlet
Bakanı, bilahare de 50 nci, 5linçi ve 52 nci hükümetlerde de Başbakanlık yapmıştır.
Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı döneminden başlayarak hakkında yolsuzluk iddiaları
süre gelmiştir. Bu iddialar ciddi boyutlara ulaştığı için de 19 uncu Dönemde Liderlerin Mal
varlıklarını araştırmak üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, ancak deliller
yeterince incelenemeden Komisyon çalışmalarını tamamlamıştır. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
hakkında yolsuzluk ve haksız mal edinme iddiaları kamuoyunda tartışılmaya devam edince 20
nci Dönemde de Soruşturma Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyonda da çalışmalar
kamuoyunu tatmin etmediği gibi yeni dellillerin de ortaya çıkmasıyla tartışmalar artarak
günümüze kadar sürmüştür.
Bir konuda, TBMM Araştırma ve Soruşturma komisyonları kurulmuş olması, yeni
delillerin ortaya çıkması halinde; aynı konunun yeniden Meclis soruşturması ile gündeme
getirilmesine engel bir yasal düzenleme söz konusu değildir. Çünkü, önceki Meclis
Soruşturmasının reddedilmiş olması kıyasen Cumhuriyet Savcısının takipsizlik kararı
mahiyetindedir. Ancak, yeni delillerin ortaya çıkması soruşturmanın yeniden başlatılması için
yeterlidir. Yeni deliller konusunu da gerek Tansu ÇİLLER; gerekse eşi Özer ÇİLLER
televizyon ve basına verdikleri demeçlerle komisyon çalışmaları sırasındaki beyan ve
ifadelerinin doğru olmadığinı belirtmek suretiyle oluşturdukları gibi, özellikle Özer ÇİLLER
hakkında Ankara Ceza Mahkemelerine 3628 sayılı Kanuna muhalefetten ve evrakta
sahtekarlıktan açılan davalar oluşturmaktadır. Bu davalardan Ankara Asliye Ceza
Mahkemesine Sanık Özer U.ÇİLLER hakkında 10.3.1998 günlü "haksız mal edinme suçuna
iştirak" suçundan açılan ceza davasının iddianamesinde aynen, "şikayetçinin dilekçesi ekinde
verilen dört adet klasör fotokopi evrakı müştekinin ve sanığının beyanları üç kişilik bilirkişiye
verilerek ibraz edilen belgelere göre haksız bir mal edinme olup olmadığı bilirkişilere
sorulmuş, 6.1.1998 tarihli raporda 89.988.936.520 Türk liralık haksız mal edinme olduğu
tespit edilmiştir.
Bu rapora karşı 14.1.1998 tarihinde sanık vekilleri tarafından yazılan itiraz
dilekçesine ekli belgeler yeniden bilirkişilere verilmiş, bilirkişilerin 6.3.1998 tarihinde
verdikleri ek raporun son kısmında "ilgililer tarafından servetin kaynağı olarak gösterilen
miktarlar, mal varlığını açıklamak için yeterli olamamaktadır görüşünde bulunulmuştur"
denilmektedir. Bilirkişi Raporuna dayalı iddianamede de belirttiği üzere sanık Özer ÇilLER
aleyhine açılan dava suça iştiraktendir. O halde asıl fail olarak eski Devlet Bakanı ve
Başbakan Tansu ÇİLLER kendiliğinden gündeme gelmektedir.
Anayasa ve TBMM İçtüzük hükümlerine göre Bakan ve Başbakanlar hakkında
"Meclis Soruşturması" açılıp soruşturma yapılması dava şartıdır. Tansu ÇİLLER' in, TBMM
Başkanlığına vermiş bulunduğu mal bildirimleri, Eşi Özer U. ÇİLLER yönünden incelenip
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- 1 3 Ankara Cumhuriyet Savcılığınca 3628 sayılı Kanuna göre suç delili olarak görülüp dava
açılırken; Millet Vekilleri olarak konuyu yeniden inceleyip elde ettiğimiz yeni delillerle iş bu
soruşturma önergesini Meclis Başkanlığınıza sunmak gereği doğmuştur" denilerek şöyle
devam edilmektedir:
"Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in Milletvekili seçilmesi nedeniyle ve Bakan olarak
TBMM Başkanlığına sunduğu 30.11.1991 tarihli ilk mal bildirimi ile Devlet Bakanlığı,
Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemlerde sunduğu
mal bildirimleri bir tablo halinde incelendiğinde dahi mallarındaki artışın hiç de usulüne
uygun artışlar olmadığı kanunlara hukuka ve genel ahlaka aykırı şekilde elde edilebilecek
fahiş artışlar olduğu apaçık görülmektedir. Şöyle ki;
Tansu ÇİLLER1 in 30.11.1991 tarihindeki mal beyanında kendisinin, eşinin ve
çocuklarının bütün serveti görülmektedir. Bu tarihte hisse olarak gösterdiği MARSAN
Marmara Holding ve Holdinge bağlı şirketlerin de aşağıda kısaca vereceğimiz açıklamalarda
görüleceği üzere kayda değer bir varlığı yoktur. Tansu ÇİLLER' in bundan sonraki gelirleri
mal bildirimlerine ve gizlediği halde yaptığımız araştırmada elde ettiğimiz verilere göre
şöyledir;
13.9.1992 METAŞ A.Ş.' den kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği olarak alman
277.000.- dolar, yine aynı tarihte MARSO A.Ş.' nin satışından 151.750.-$, Aralık 1995
tarihinde S.S. Akdeniz Tatil Sitesi'ndeki daire satışından 15.000.- dolar, Şişli Ayazağa' daki
işyeri satışından 14.500.-$ ve çeşitli şahıslardan alacak tahsili olarak 8.500.- dolar olmak
üzere gelirlerinin toplamı 466.750.-dolardır.
Bu gelirlere karşılık Tansu ÇİLLER' in gereke mal satın almak gerekse edindiği
mallara yaptığı harcamalar dikkate alınarak 27.2.1996 tarihli itibariyle kendi beyanlarına,
komisyonlardan elde edilen belgelere ve haricen temin olunan bilgi,ve belgelere göre edindiği
servetleri ile harcamaların ise;
31.12.1992 MARSO A.Ş. 'ne (şirket kayıdma göre) yapılan ödeme 162.350.dolar , yine aynı tarihte (şirket muhasebe kayıdına göre) yapılan diğer bir ödeme 12.600.dolar, 28.12.1993 tarihinde Bilger Duruman' a yapılan ödeme 170.500.- dolar, 22.02.1993
tarihinde 18. Dönem Kooperatif Hissesi (kendi ifadelerine göre) 11.000.- dolar, 30.4.1993
tarihinde Emlak Bankası kayıtlarına göre Bilkent te alınan konut bedeli 357.454.- dolar,
14.4.1995 tarihinde Suna Pelister' e borç verildiği beyan edilen 46.500.- dolar, 29.5.1995
tarihinde Bolu,Gövem ve Tatarlarda alınan arsaların bedeli 73.600.- dolar, 31.12.1995
MARSAN Marmara Holding' e verilen (muhasebe kaydına göreytoplam 312.000.- dolar ve
30.01.1996 tarihinde İstanbul Yeniköy* de alınan bina için ödenen 166.000.- dolar olmak
üzere giderlerin toplamı 1.312.004.-dolardır.
J
30.11.1991-27.2.1996 döneminde ÇİLLER Ailesinin servetlerinde meydana gelen
artış mal hareketlerinin olduğu tarihlerdeki yaklaşık döviz kurları dikkate alınarak yapılan
hesaplamalara göre, (1.312.004.- dolar -466.750 dolar =). 854.254 dolardır.
Açıklanması gereken ve mevcut bilgi ve belgelere göre karşılığı bulunamayan
servet artışı USA Doları bazında 854.254 dolardır. Bu değer bugünkü tarih itibariyle yaklaşık
198.600.000.000.-Türk lirasıdır.
İlk bakışta fahiş olarak gözüken bu rakam gerçeği tümüyle yansıtmamaktadır.
Gerçek artış MARSAN Marmara Holding ve bu Holdinge bağlı şirketlerdeki hisselerinde
gizlenmektedir.
Bu Holding 1991 yılında 102.485.000 TL. kar elde etmiş ve ilgili yıl Kurumlar
Vergisi Beyannamesine göre; önceki yıllara ait birikmiş 74.186.701.- TL. zararı indirdikten
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sonra Kurumlar Vergisi Matrahı olarak 28.298.000 TL. beyan etmiş ve 13.000.000.- TL. vergi
ödemiştir, %99.7'si Tansu ve Özer ÇÎLLER çiftine ait olan adı geçen Holdingin vergi sonrası
dağıtılmayan dönem kan 15.198.000.-Türk lirasıdır.
'
Bu Holding 1992 yılı Kurumlar Yergisi Beyannamesine göre 29.000.000.- TL.
Kurumlar Vergisi beyan etmiş ve bunun üzerinden 13.657.000.- TL. Kurumlar Vergisi
ödenmiştir. Vergi sonrası dağıtılmayan kurum kazancı 15.343.000.- Türk lirasıdır. Bu
durumda 1991 ve 1992 yıllan vergi sonrası dağıtılabilir net kurum kan (15.298.000.- TL.+
15.343.000.- TL.=) 30.641.000.- TL. olmaktadır. Oysa aynı Holding, 5.5.1992'de ABD'nde
GCD Inc Şirketi kurmuştur. Kurulan bu şirketin sermayesi 100 hisseye bölünmüş 100.000
dolardır. MARSAN Marmara Holding A.Ş. tarafından kurulan GCD Inc Şirketinin Yönetim
Kurulu Başkam özer Uçuran ÇÎLLER olup kendi beyanına göre şirkette kişisel olarak hiçbir
payı yoktur. Ancak GCD Inc.'in sermayesinin tamamı, özer Uçuran ÇÎLLER' in beyanına
göre MARSAN Marmara Holdinge aittir. G.C.O. Inc. şirketi kurulduğu 1992 yılında ABD'de
aşağıda belirttiğimiz taşınmazları satın almıştır.
a) Holiday Inn Oteli (1 Keevvaydın Dr. Salem NH) ABD vergi kayıtlanna göre bu
otel 18.9.1992'de 1.050.000.-dolar ödenerek alınmıştır.
b) Landmark Apartment (7 Railroad Aveneu Derry NH) Yine ABD Vergi
kayıtlanna göre 28.10.1992 tarihinde 51.000.-dolar ödenerek icra satışından satın alınmıştır.
c) Granite Hill Shops, Hooksett NH. Yine ABD Vergi kayıtlarına göre bu alış
veriş merkezi 31.12.1992 tarihinde 475.048.- dolara alınmış, bu paranın 150.000.- dolan
nakden ödenmiş, bakiyesi olan 325.000.- dolamı da banka ipoteği ile karşılandığı iddia
edilmiştir.
Bu üç adet taşınmaz mal karşılığında 1992 yılında yapılan ödemeler toplamı resmi
kayıtlara göre 1.251.000.- dolardır. ABD'de satın alınan bu taşınmazlar için gerek MARSAN
Holding A.Ş. yetkilileri, gerekse Sayın Özer Uçuran ÇÎLLER komisyona şu bilgi ve belgeleri
vermişlerdir.
aa) 29.7.1992'de MARSAN Holdingin kendi imkanlarıyla ABD'ye 100.000.dolann Demirbank kanalıyla gönderildiğini, bunun da o günkü kur üzerinden 697.000.000.TL. olduğunu bildirmişlerdir.
bb) 10.9.1992'de gene Demirbank'tan 2.857.000.000.- TL. karşılığı 400.000.dolar kredi alındığı ve bunun da aynı gün ABD'ye transfer edildiği belirtilmiştir.
Bu durumda şirketin kendi kaynakları ve Demirbank'tan sağlamış olduğu krediyle
birlikte ABD'ye sermaye payı olarak transfer ettiği para 500.000.- $'dır. Bu durumda, gerek
MARSAN Holdingin yukanda açıklanan mali durumu bakımından ve gerekse ABD'de
edinilen taşınmaz malların alınış tarihleri ve değerleri açısından iki ayrı husus göze
çarpmaktadır. ABD'de ilk alınan taşınmaz Holiday Inn. Oteli olup alınış tarihi 18.9.1992
değeri ise 1.050.000.- dolardır. Alış tarihi itibariyle MARSAN Holding'in ABD'ye transfer
ettiği toplam para ise; 500.000.- dolardır. (29.7.1992'de 100.000., dolar ve 10.9.1992 de
400.000.- dolar) daha ilk bakışta Holdingin resmi kayıtlarına göre; transfer edilmediği halde,
açıklaması gereken (1.050.000.-dolar - 500.000.- dolar =) 550.000.-dolarlık bir açık vardır.
Bu paranın nereden karşılandığı belli değildir. Diğer taraftan 1992 yılında satın alınan üç adet
taşınmaz için ödenen 1.251 .OOO.-dolar bedele karşılık, gene 1992 de transfer edilen toplam
döviz miktarının 500.000.- dolar olması nedeniyle açıklanamayan ve kayıtlardan da tespit
edilemeyen ödeme tutarı 751.000.-dolara ulaşmaktadır.
1992 yılı sonu itibariyle MARSAN Holding A.Ş. dağıtılmayan net kurum kazancı
30.641.000.- TL. olan bir şirket görünümündedir. Bu durumdaki bir Holdingin gerek
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-15Demirbank'tan 400.000.- dolar kredi alması, gerekse kendi öz kaynaklarından 100.000.dolar transfer temin etmesinin izahı mümkün değildir. Sözün burasında Demirbank'ın
400.000.- dolar krediyi verdiği kabul edildiğinde, bu kredinin geri ödemesi söz konusudur. Bu
geri ödeme konusunda komisyon kayıtlarında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır.
Her ne kadar Özer Uçuran ÇİLLER, bu taşınmazların alımı için beyanında 925.000.- dolar
transfer edildiğini belirtmekte ise de; 925.000.- doların 425.000.- dolarlık kısmı 13.9.1993
tarihinde yani en son taşınmazın alımından 9 ay sonra gönderildiği anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla bu açıklamanın kabulü mümkün değildir.
GCD Inc şirketinin 1993 yılı sonu itibariyle ABD'deki mal varlığı; komisyona
gelen raporlara göre asgari 3.341.448.- dolar, azami 4.501.400.- dolardır. Nitekim bu durum,
Komisyonca ABD'den temin edilen U.S. (Corparation Income Tax Return (Vergi
Beyannamesi) ile ekindeki Balance Sheet (Gelir Tablosu) incelendiğinde; 1994 yılı sonu
itibariyle şirketin mal varlıklarının ve kayıtlı sermaye değerinin, MARSAN Holding AŞ.1 den
transfer edilen 925.000.- dolar sermaye ile birlikte 3.293.967.- dolar olduğu görülür.
MARSAN Marmara Holdingdeki bu sermaye transferleri, başlı başına
soruşturmayı gerektiren bir tabloyu oluşturmaktadır. Bu Holdinge bağlı AYTAŞ Turizm AŞ.,
MİTAŞ (Milletlerarası Yapı Taahhüt Tic. A.Ş.) ve MARKÎM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
gibi şirketlerindeki fahiş artışlar, Meclis Soruşturması safhasında incelendiğinde kaynağı
belirsiz Milyon Dolarların harcandığı ortaya çıkacaktır. Bunların en çarpıcısı Antalya
Beldibindeki Pansiyon adı altında yapılan Villa Tatil kompleksidir.
MARSAN Marmara Holdingdeki kaynağı belli olmayan 751.000.-doların,
yukarıdaki tespit ettiğimiz 854.254. dolara eklenmesi gerekmektedir. Böylece diğer
şirketlerdeki harcamalar hariç açıklanması gereken Servet Artışı 1.605.254.- dolardır. Ayrıca,
yukarıda izah olunduğu üzere Demirbanktan 1992 yılında alman 400.000.- dolar kredinin
vadesinde geri ödemesinin de servetlerdeki değer artışı olarak bu tutara eklenmesi gerketiği
tartışmasızdır. Bu durumda izahı gereken ve soruşturmaya esas olması gereken tutar
(1.605.254.- dolar + 400.000.- dolar = ) 2.005.254.- dolardır. Bu da bugünkü döviz kurları
dikkate alındığında 471.234.690.000.-Türk lirasıdır.
TBMM Soruşturma Komisyonu çalışmalarının bitirilmesinden sonra A.B.D.'de
yapılan tespitlere göre ÇÎLLER' lerin MARSAN Marmara Holding'e bağlı GCD Inc. Şirketine
ait Salem-NH 'deki Holiday Inn Oteline ilave olarak 500 kişi kapasiteli Restaurant binası
yapılmıştır. Bu binanın ABD'deki değeri yaklaşık 1.000.000.- dolardır.
Buna ek olarak gerek Bolu Tatarlar - Gövemdeki villaların inşaatlarının
tamamlanması ve dekorasyon ve tefrişi bugünkü değerler itibariyle yaklaşık 75.000.000.000.TL olmaktadır.
Gene Antalya Beldibinde bulunan AYTAŞ AŞ'ne ait tesisin işletmeye açılmasına
kadar yapılan harcamaların da soruşturulması gereği vardır.
Buraya kadar yapılan açıklamalar 3628 sayılı Kanunun 1 inci ve 4 üncü maddeleri
dalaletiyle Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme başlığını taşıyan 13 üncü ve
devamındaki maddelerini ilgilendirmektedir.
Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Tansu ÇİLLER' in eylemleri bununla da
kalmamaktadır. Tansu ÇİLLER Mal Bildirimlerinde belirttiği Kuşadası'ndaki 90.553
metrekarelik araziyi yakın dostları Suna G. PELİSTER adına aldıklarını, oysa gerçekte
kendilerinin alarak
kamuoyundan gizlediklerini basın ve televizyonlarda açıkça
belirtmişlerdir. Bu eylem , 3628 Sayılı Kanunun Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma
Başlığını taşıyan 12 nci maddesinin ihlalidir. Bu maddenin ihlali sadece bu eylemle de
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)

- 16 kalmamakta Repo Gelirleri, Şirketlere Verilen Nakit paralar, MET-AŞ'den aldığı yüksek
tutarlardaki paraların mal bildirimlerinde yer almaması biçiminde de ortaya çıkmaktadır.
Bütün bu eylemler, Tansu ÇİLLER' in Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı
ve Başbakanlığı dönemlerine aittir. Haksız mal edinme suçu yanında Türk Ceza Kanununun
240 inci maddesinde belirtilen "Vazifeyi Kötüye Kullanma" Suçunun unsurlarını da
oluşturmaktadır.
Yukarıda belirtilen hususlar, gerek yazılı ve görüntülü basında, gerekse
kamuoyunda yıllardır konuşulan ve bu nedenle de kamu vicdanını rahatsız eden iddialardan
ibarettir. Günümüzde temiz siyaset konusunda kamu vicdanı her gün rencide edilmektedir.
Kabul ederiz ki Sayın Tansu ÇlLLER de bundan rahatsızdır. Açılacak bir Meclis
Soruşturmasında Sayın Tansu ÇİLLER' in açık yüreklilikle bu iddialara açıklık kazandıracağı
ve komuoyunu rahatlatacağı kanaatindeyiz. Böylece şahsı ve ailesi hakkında ileri sürülen
iddialar ve servetleri üzerinde şüphe ve şaibelerin ortadan kalkması da sağlanacaktır"
denildikten sonra sonuç olarak; bütün bu olaylar, gerçekler ve tespitler sebebiyle eski
Başbakan Sayın Tansu ÇİLLER hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 3628 Sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11 inci, 12 nci ,13
üncü ,14 üncü ve 15 inci maddelerine göre Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci
maddeleri gereğince Meclis soruşturması açılması talep edilmektedir.
III - KOMİSYON ÇALIŞMALARI
26.05.1997 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuzun ilk toplantısında;
üstlenilen soruşturma görevinin Anayasa ve TBMM İçtüzüğünde belirlenen süre içerisinde
tamamlanabilmesi için her türlü gayretin sarf edileceği ve "bu çalışmaların tarafsız bir şekilde
yürütüleceği ifade edilerek ; Komisyon çalışmaları sonunda, hiçbir baskı altında kalınmadan
adaletli bir sonuca ulaşılacağından kimsenin kuşku duymaması gerektiği belirtilmiştir. Daha
sonra , Komisyonun çalışma takvimi ile belge ve bilgi toplamak üzere neler yapılması
gerektiği tartışılmış ayrıca, toplanacak belgelerle ilgili olarak Komisyon adına ön inceleme ve
tespitlerde bulunarak Komisyona bilgi .vermek üzere bilirkişiler görevlendirilmesi
kararlaştırılmıştır.
Komisyonumuz; çalışmalarına başladığı 26.05.1998 tarihinden raporunu yüce
Meclisin onayına sunduğu 23.11.1998 tarihine kadar 26 toplantı yapmış ve bu toplantılarda
aldığı kararlar doğrultusunda, bilgi ve belge toplamak için, 266 adet yazışma yapmış,
Soruşturma önergesine muhatap Sn. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER ve ailesi adına kayıtlı
taşınmazlar hakkında yerinde tespitlerde bulunmak üzere iki alt komisyon oluşturmuş , bu alt
komisyonların İstanbul, Antalya ve Bolu illeri ile Kuşadası, Milas ve Bodrum ilçelerinde
yaptıkları inceleme ve tespitler sonucunda hazırladıkları rapor, Komisyon üyelerinin bilgisine
sunulmuştur.
Önergede imzası bulunan Anavatan Partisi Konya Milletvekili Sn. Ahmet
ALKAN, önergedeki ilk imza sahibi olması nedeniyle, iddia sahibi sıfatıyla Komisyona davet
edilerek, kendisinden iddiaları konusunda ek açıklamalarda bulunması talep edilmiştir. Daha
sonra Komisyonumuza yazılı olarak müracaat eden ve konuya ilişkin ellinde bilgi ve belge
bulunduğunu ileri sürerek bunları Komisyonumuzun bilgisine sunmak isteyen, 9/4 Esas
Numaralı Soruşturma Komisyonunda da görev yapmış bulunan CHP İzmir Milletvekili Sn.
Sabri ERGÜL ile DYP Kayseri Milletvekili Sn. Osman ÇİLSAL Komisyonumuz tarafından
dinlenmiştir. Ayrıca; Sn Özer Uçuran ÇİLLER , M ARSAN Marmara Holding A.Ş.
yetkililerinden Şirket Genel Müdürü Ahmet DESTEGÜL, Şirketin Mali Müşaviri Burhan
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AYAN, Hukuk Müşavirleri
Komisyonumuzca dinlemiştir.
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Sadık AVUNDUKLU tarafından 27.10.1998 tarihinde Komisyonumuza yapılan
TYT Bank ile ilgili suç duyurusu; Komisyonumuzca dikkatle incelenmiş, bu arada söz
konusu metinde suçlanan kişilerden DYP izmir Milletvekili I.Ufuk SÖYLEMEZ, İsparta
Milletvekili A.Aykon DOĞAN, İçel Milletvekilleri Ayfer YILMAZ ve Turan GÜVEN,
Komisyonumuza bizzat müracaat ederek haklarında ileri sürülen isnatlar karşısında
Komisyona bilgi vermek arzusunda olduklarını bildirmeleri üzerine kendileri davet edilerek
Komisyonumuzun 12.11.1998 tarihli toplantısında dinlenmişlerdir. Komisyonumuz ayrıca
Sadık AVUNDUKLU'nun iddiasında isimleri geçen zamanın Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarı Osman UNSAL, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka Kambiyo Genel Müdürü
Selçuk DEMİRALP , Emlak Bankası Genel Müdürü Aydın AYAYDIN ve Vakıflar Bankası
Genel Müdürü sıfatıyla Anavatan Partisi Elazığ Milletvekili Cihan PAÇACI da Komisyona
davet edilerek 16.11.1998 tarihinde dinlemiştir.
A-YAZIŞMALAR:
1- 28.5.1998 tarihinde önerge sahibi olarak Konya Milletvekili Sn. Ahmet
ALKAN; komisyonumuza bilgi vermek üzere davet edilmiş ancak rahatsızlığı nedeniyle
mazeret bildirmesi üzerine, davet 3.06.1998 tarihinde yenilendi.
2- 28.5.1998 tarihinde TBMM Başkanlığından; 19. Dönemde kurulan tüm
liderlerin malvarlıklarını araştırmak üzere oluşturulan 10/198 Esas Numaralı Meclis
Araştırma Komisyonunun rapor ve ekleri istendi.
3- 28.5.1998 tarihinde TBMM Başkanlığından; 20 dönemde oluşturulan Sn Prof.
Dr. Tansu ÇİLLER ile ilgili 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonunun rapor ve ekleri
istendi.
4- 3.6.1998 tarihinde TBMM Başkanlığından; İstanbul Milletvekili Prof. Dr.
Tansu ÇİLLER' in TBMM Başkanlığına vermiş olduğu tüm mal bildirimlerinin birer örneği
istendi.
5- 3.6.1998 tarihinde Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden; Sn.
Özer Uçuran ÇİLLER hakkında 3628 sayılı Kanuna muhalefet, haksız mal edinme suçuna
iştirakten açılan dava dosyasının bir sureti istendi.
O

Cevap alınamaması üzerine Komisyon isteğini 10.06.1998 tarihinde tekrarladı.
6- 3.6.1998 tarihinde Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından; sanığı
Özer Uçuran ÇİLLER olan davanın kararının bir sureti istendi.
Cevap alınamaması üzerine Komisyon isteğini tekrarladı.
7- 3.6.1998 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından: T.Y.T. Bank ile
ilgili olarak yaptırılan teftiş sonucu düzenlenen raporun bir sureti istendi.
8- 3.6.1998 tarihinde Maliye Bakanlığından; Bakanlık Teftiş Kurulunca İstanbul
Milletvekili Prof. Dr. Tansu ÇİLLER, eşi Özer Uçuran ÇİLLER ile çocukları Mert ve Berk
ÇİLLER' in kendileri ile ilgili veya ortaklan olduklaıı şirketler hakkında düzenlenmiş veya
düzenlenmekte olan teftiş raporlarının birer sureti istendi.
Cevap gelmemesi üzerine Komisyon isteğini 10.06.19^8 tarihinde tekrarladı.
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-189- 3.06.1998 tarihinde Maliye Bakanlığından; konusunda en az 8 yıl deneyimli,
Bir Hesap Uzmanı ile Bir Maliye Başmüfettişi'nin Komisyonda Bilirkişi olarak çalıştırılmak
üzere görevlendirilmesi istendi.
' Cevap gelmemesi üzerine Komisyon isteğini tekrarladı.
10- 3.06.1998 tarihinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığından;
konusunda en az 8 yıl deneyimli bir baş denetçinin Komisyonda Bilirkişi olarak çalıştırılmak
üzere görevlendirilmesi istendi.
11- 3.06.1998 tarihinde Sayıştay Başkanlığından; konusunda en az 8 yıl deneyimli
bir uzman denetçinin Komisyonda Bilirkişi olarak çalıştınlmak üzere görevlendirilmesi
istendi.
' ^ •
. . . . . .
12-3.6.1998 tarihinde Yargıtay Başkanlığından; Komisyonda bilirkişi olarak
görevlendirilmek üzere bir tetkik hakimi görevlendirilmesi istendi.
Cevap gelmemesi üzerine Komisyon isteğini 10.06.1998 tarihinde tekrarladı.
13- 3.6.1998 tarihinde Hazine Müsteşarlığından; konusunda en az 8 yıl deneyimli
bir Yeminli Banka Murakıbının Komisyonda bilirkişi olarak çalıştınlmak
üzere
görevlendirilmesi istendi.
14-17.6.1998 tarihinde Konya Milletvekili Ahmet ALKAN'a; Komisyona yaptığı
açıklamalar sonrasında, Sinop Milletvekili Kadir BOZKURT tarafından kendisine yöneltilen
sorular gönderilerek cevaplandırması istendi.
.15- 25.6.1998 tarihinde 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından; Mahkemenin
1997/223 Esas, 1998/66 karar sayılı karannın temyiz edilip edilmediği, edilmiş ise kararın
kesinleşip kesinleşmediğinin bildirilmesi istendi.
Cevap gelmemesi üzerine Komisyon isteğini 1.07.1998 tarihinde tekrarladı.
16-25.6.1998 tarihinde İstanbul Milletvekili Tansu ÇİLLER' den; "3628 sayılı
Mal
Bildiriminde
Bulunulması,
Rüşvet
ve
Yolsuzluklarla
Mücadele
Kanunu" nun 19 uncu maddesi uyannca, ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları ile, var
ise gelinlerinin ve damatlarının mal bildirimlerinin gönderilmesi istendi.
17- 25.6.1998 tarihinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünden Sn. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER ve eşi Özer Uçuran ÇİLLER ile ilgili nüfus aile
tablosunun çıkartılarak gönderilmesi istendi.
18- 25.6.1998 tarihinde Maliye Bakanlığından; Sn. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER, eşi
Özer Uçuran ÇİLLER, oğulları Mert ve Berk ÇİLLER ile Yeşilyurt Turizm A.Ş., MARSO
Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş., MARSAN Marmara Holding A.Ş., MARKİM
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Prof. Dr. Tansu ÇİLLER, eşi Özer ÇİLLER, oğulları Mert
ve Berk ÇİLLER' in ortaklık hisselerinin bulunduğu tüm şirketlerin, kar zarar bilançoları ve
ödedikleri her türlü kurumlar, katma değer, stopaj ve gelir vergilerine ilişkin beyannameler ile
vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilatına ilişkin belge ve bilgiler istendi. Ayrıca, söz konusu
şirketlerin vergi borçlarının bulunup bulunmadığı soruldu.
Cevap gelmemesi üzerine Komisyonun isteği 1.07.1998 ve 8.07.1998 tarihli
yazıları ile tekrarlandı.
19- 25.6.1998 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından; Yeşilyurt Turizm A.Ş.,
MARSO Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş., MARSAN Marmara Holding A.Ş.,
MARKİM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., AYTAŞ Turizm A.Ş. ile Prof. Dr. Sn. Tansu
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- 19 ÇİLLER, eşi Özer Uçuran ÇİLLER, oğullan Mert ve Berk ÇİLLER' in ortak oldukları veya
hisselerinin bulunduğu tüm şirketlerin,
"a- 1. 01. 1991 tarihinden itibaren günümüze kadar

kar-zarar cetvel ve

Bilançoları,
b- Söz konusu şirketlerde Prof. Dr. Sayın Tansu ÇİLLER, eşi Özer Uçuran
ÇİLLER ile oğullan Mert ve Berk ÇİLLER'in hisselerinin dökümü,
c- 1.01.1991'den itibaren hissedan olduklan şirketlerden temettü veya kar adı
altında herhangi bir dağıtım yapılıp, yapılmadığı.
d- Şirketlerin Yönetim kurulunda görev alıp almadıklarının bildirilmesi" istendi.
(Cevap gelmemesi üzerine Komisyon isteğini

1.07.1998 tarihli yazısıyla

tekrarlandı.)
20- 25.6.1998 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden;
Tansu
ÇİLLER, eşi Özer Uçuran ÇİLLER ile oğullan Mert ve Berk ÇİLLER adına kayıtlı
taşınmazların cinsi, tapuya kayıtlı olduklan yer, parsel, pafta ve iktisap tarihlerine ilişkin
detaylı bilgi istendi.
(Cevap gelmemesi üzerine Komisyon isteğini

1.07.1998 tarihli yazısıyla

tekrarlandı.)
21- 1.7.1998 tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden;
Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER ve eşi Özer Uçuran ÇİLLER' in nüfus aile tablosu ile ikinci
dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının nüfus kayıtlan istendi.
22- 1.7.1998 tarihinde Adalet Bakanlığından; ABD ile Türkiye arasında Adli
Müzaharet Anlaşması yapılıp yapılmadığı soruldu. Eğer böyle bir anlaşma yapılmış ise bu
anlaşmanın bir suretinin gönderilmesi istendi.
23- 1.7.1998 tarihinde Dışişleri Bakanlığına yazılan yazı ile; ABD ile Türkiye
arasında Adli Müzaharet Anlaşması yapılıp yapılmadığı soruldu, Eğer böyle bir anlaşma
yapılmış ise bir suretinin gönderilmesi istendi.
24- 1.7.1998 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığından; Sayın Prof. Tansu
ÇİLLER, eşi Özer Uçuran ÇİLLER' in hissedan olduğu MARSAN Marmara Holding A.Ş.'
nin A.B.D.' deki iştiraki GCD. Inc adlı şirkete kaynak transferine ilişkin herhangi bir işlem
yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hangi tarihte ve ne miktarda transferin gerçekleştirildiği
soruldu.
25- 1.7.1998 tarihinde Hazine Müsteşarlığından; Prof. Dr. Tansu ÇİLLER ve eşi
Özer Uçuran ÇİLLER' in hissedarı olduğu MARSAN Marmara Holding A.Ş.' nin A.B.D.'
deki iştiraki GCD. Inc adlı şirkete kaynak transferlerine ilişkin herhangi bir işlem yapılıp
yapılmadığı, yapılmış ise hangi tarihte ve ne miktarda transferin gerçekleştirildiği soruldu.
,
26- 2.7.1998 tarihinde Özer Uçuran ÇİLLER' in kız kardeşi Esin TÜRK' den;
"3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" nun
19 uncu maddesi uyannca, 7 gün içinde mal bildiriminde bulunulması istendi.
27- 2.7.1998 tarihinde Özer Uçuran ÇİLLER' in kız kardeşinin eşi Hüsnü TÜRK'
den; "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu" nun 19 uncu maddesi uyarınca, 7 gün içinde mal bildiriminde bulunulması istendi.
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28- 6.07.1998 tarihinde Komisyona bilgi vermek talebi ile müracaat eden 9/4 Esas
Numaralı Soruşturma Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Sabri ERGÜL dinlenmek
üzere 8.07.1998 tarihinde Komisyona davet edildi.
^29- Komisyona gönderilen Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER ve eşi Özer Uçuran
ÇİLLER' e ait taşınmazların listesinde basında da sık bir şekilde yer verilen Kuşadasındaki
Çiftlik ile ilgili bir belgeye rastlanmaması üzerine Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in mal
beyanında da yer alan söz konusu çiftliğin tapu kayıtları hakkında 8.07.1998 tarihinde Tapu
Kadastro Genel'Müdürlüğünden ek bilgi istendi.
30- 8.07.1998 tarihinde Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' den; "3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" nun 19 uncu
maddesi uyarınca, 7 gün içinde mal bildiriminde bulunulması istendi.
31-9.07.1998 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden;
a)MARSO Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş.
b) MARSAN Marmara Holding A.Ş.
c) MARKİM Kimya San. ve Ticaret A.Ş.
d) TRANSTUZ Deniz Nakliyat ve Ticaret A.Ş.
e) INTERROYAL Turizm Yatırım ve İşletmeleri Ticaret A.Ş.
f) Evren Matbaacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
g) TÖMOK Holding A.Ş.
h) SANKİM Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticajret A.Ş.
ı) MEPA Metal Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
i) HAS Holding A.Ş.
j) Genel Denizcilik Nakliyat A.Ş.
k) AYTAŞ Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.
1) Yeşil Yurt Turizm A.Ş.
m) ALGABALIAN BMT Corparatıon
n)MARMARİN Denizcilik A.Ş.
o) İ.T. İNTERTRANS A.Ş.
ö) MARTRANS Endüstri A.Ş.
p) BMT Beynelmilel Mühendislik Taahhüd A.Ş.
r) SEFRİN Sermaye ve Finansman A.Ş.
s) MARMİN Madencilik A.Ş.
adlı şirketlerin gayrimenkul kayıtları soruldu.
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- 2 1 32- 15.07.1998 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından; TBMM
İçtüzüğünün 111 inci maddesi hükmü hatırlatılarak; Anayasa ve TBMM İçtüzüğü gereğince;
hakkında Meclis soruşturması açılan Sn. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in eşi Özer Uçuran
ÇİLLER' in 3628 sayılı kanun"un 19 uncu maddesine göre ikinci derece kan ve sihri
hısımlarından olan kardeşi Esin TÜRK ile kocası Hüsnü TÜRK1 ün Mal Bildirim .
Beyannamelerinin Komisyona gönderilmesinde yardımcı olması istendi.
33- 15.07.1998 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından; İstanbul 1 nci
Asliye Ceza Mahkemesinde 1983/145 Esasına kayıtlı dosyanın bir sureti istendi.
34- 16.07.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına; Konya
Milletvekili Lütfı YALMAN Başkanlığındaki alt komisyonun 20.7.1998-24.7.1998 tarihleri
arasında, Muğla, Milas ve Kuşadasında Tansu ÇİLLER' in taşınmazlanyla ilgili olarak,
komisyon adına çalışmalarda bulunulacağı bildirildi.
35- 16.07.1998 tarihinde Hazine Müsteşarlığından; İstanbul Bankası ile ilgili
olarak Özer Uçuran ÇİLLER hakkında hangi mahkemede ceza davasının açıldığı soruldu ve
varsa mahkeme dosyasının bir sureti istendi.
36- 16.07.1998 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından; Bakırköy 2 inci
Asliye Ceza Mahkemesinde 1984/520 Esasına kayıtlı dosyanın bir sureti istendi.
37- 16.07.1998 tarihinde Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığından; Beyoğlu 2 nci
Asliye Asliye Ceza Mahkemesinde 1985/55 Esasına kayıtlı dosyanın bir sureti istendi.
38- 16.07.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Adana
Milletvekili Tuncay KARAYTUĞ Başkanlığındaki alt komisyon 17.07.1998-23.07.1998
tarihleri arasında, Bolu, Antalya, İstanbul/Sarıyer'de Tansu ÇİLLER' in taşınmazlanyla ilgili
olarak çalışmalarda bulunacağı bildirildi.
39- 17.07.1998 tarihinde Sayın Prof. Dr! Tansu ÇİLLER; soruşturma
önergesinde yer alan iddialar ile komisyonumuzun elde ettiği bilgi ve belgeler hakkında
bilgisine başvurulmak üzere Komisyona davet edildi.
Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in Komisyona gönderdiği cevap yazısı, Komisyon
tarafından değerlendirildi ve kendisine Komisyonumuzun davetini ileri bir tarihte
tekrarlayacağı 23.07.1998 tarihli yazı ile bildirildi.
,
40- 17.07.1998 tarihinde Sayın Özer Uçuran ÇİLLER; bilgisine başvurulmak
üzere Komisyona davet edildi.
41- 17.07.1998 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından; ÇİLLER ailesinin
üyesi bulunduğu Yeşilyurtlular Yapı Kooperatifi ve S.S. Bizim Vadi Yapı Kooperatifinin
adresleri istendi.
42- 17.07.1998 tarihinde Hazine Müsteşarlığından;
İstanbul Bankasının
bankacılık faaliyetlerinin durdurulduğu tarihten günümüze kadar mevcut tüm dosyalardaki her
türlü belgenin tasdikli birer örneği ile bu banka hakkında Mahkemelere intikal etmiş her türlü
davanın takibi ile ilgili yapılan veya yapılamayan işlemlerin bildirilmesi istendi.
43- 17.07.1998 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından; Sayın Özer
Uçuran ÇİLLER' in sanık olduğu ve İstanbul Bankasının Bankacılık faaliyetleri hakkında
açılan tüm davaların Mahkeme ve Esas dosyalarının numaraları istendi.
44- 17.07.1998 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından; yürürlükteki
yasalar ve Türk parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı karar gereğince, Özer Uçuran
ÇİLLER' in en büyük hissedarı bulunduğu, MARSAN Marmara Holding A.Ş.1 nin yurt
dışında, A.B.D.' de oluşturduğu ve sahibi bulunduğu GCD Inc. unvanlı şirketle ilgili olarak;
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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a) MARSAN Marmara Holding A.Ş.' nin veya Özer Uçuran ÇİLLER' in adı
geçen ABD' deki şirketi kurduğunu, ortak olduğunu, satın ve devir aldığını bildirip
bildirmediğini; bildirmiş ise, ne zaman ve hangi yazı ve belgelerle bildirdiği;
bj Bu bildirimde ve daha sonraki bildirimlerde 32 sayılı Kararın 13 üncü
maddesinin 4 üncü bendi ve ilgili diğer maddeleri hükmü gereğince "yerel resmi
makamlardan alınmış izin belgesi, ana sözleşme, işe başlama tarihi ve faaliyette bulundukları
adresi, yıllık faaliyet raporları, yurda getirilen karları ile sermaye yapısı veya miktarlarındaki
değişiklikler" gibi bilgilerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilip getirilmediği, getirilmiş
ise, hangi tarihlerde ve hangi yazı ve belgelerle getirildiği; getirilmemiş veya eksik
bildirimlerde bulunulmuş ise, Müsteşarlığın ne gibi işlem ve yazışma yaptığı;
c) MARSAN Marmara Holding A.Ş., ortakları veya Özer Uçuran ÇİLLER adına
yurtdışına para transferi işlemlerine aracılık eden banka veya bankaların, GCD Inc. Şirketine,
başka kişi veya şirketlere "sermaye transferi" veya bir başka nam altında para Transfer edip
etmedikleri, etmişler ise, bu transferlerin ne zaman, nereye, kimler veya hangi bankalar
aracılığıyla, ne miktarda, hangi yazı ve belgeler eklenerek yapıldığı; para transferlerinin, 32
sayılı Kararın 13 üncü maddesi gereğince Müsteşarlığa yapılması gereken bildirimlerin,
süresi içerisinde ve gerekli belgeler eklenerek mi yapıldığı, para transferlerine ait bildirim
yazılan ve eklerinin, Müsteşarlık evrakına hangi tarih ve sayı ile ne şekilde girdiği ve bu
bildirimlerle ilgili olarak Müsteşarlığın ne gibi işlem ve yazışma yaptığı;
d) TBMM'de geçen yasama yılında kurulan 9/4 Esas Numaralı Soruşturma
Komisyonuna muhatap Müsteşarlığınızın 22.10.1996 tarih ve 46264 sayılı yazı ile Devlet
Bakanı Sayın Yücel SEÇKİNER' e muhatap 13.02.1998 tarih ve 6035 sayılı yazılarında, konu
edilen ve anılan GCD Inc. Şirketine 11.09.1992 tarihinde Demirbank A.Ş. aracılığıyla
yapıldığı bildirilen 400.000 Doların para transferine ait bildirimin, sonradan ve Demirbank
A.Ş. tarafından Müsteşarlığınıza gönderilerek Müsteşarlık evrakına 30.10.1996 tarihinde
84102 sayı ile kaydolunan 23.10.1996 tarih ve 10284 sayılı yazısı ile yapıldığı ve Devlet
Bakam Sayın Yücel SEÇKÎNER'e muhatap 13.2.1998 tarih ve 6035 sayılı yazınızda; "...
DEMİRBANK T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden alman 400.000 ABD Doları tutarındaki
transferin bildirildiği 27.10.1992 tarih ve 10911 sayılı banka yazısının tarafımıza ulaşmamış
olduğunun öğrenilmesi nedeniyle aynı yazının fotokopisinin gönderildiğine dair 23.10.1996
tarihli yazısı 30.10.1996 tarihinde 84102 evrak giriş numarası ile Müsteşarlığımız evrak
kayıtlarına alınmıştır." denilmiş olmasına ve Demirbank A.Ş.' nin konu edilen yazısının
23.10.1996 tarihli ve Müsteşarlık evrakınıza girişinin de 30.10.1996 tarihinde olduğunun
görülmesine rağmen, Müsteşarlığınıza daha sonraki bir tarihte gelen bahse konu yazı ve eki
belgelerin varlığından önceki bir tarih olan 22.10.1996 tarihinde, 400.000 ABD Doları
transferine ait yazı ve belgelerin "Müsteşarlığınız nezdinde var olduğunun" TBMM 9/4 Esas
NUmaralı Soruşturma Komisyonuna 22.10.1996 tarih ve 46264 sayılı yazınızla, Devlet
Bakanı Sayın Yücel SEÇKÎNER'e ise, 13.2.1998 tarih ve 6035 sayılı yazınızla nasıl
bildirilebildiğinin,
e) MARSAN Marmara holding A.Ş., Özer Uçuran ÇİLLER ve MARSAN
Marmara Holding A.Ş.'nin ortak ve yetkili kişilerinin ve aracı bankaların, yasalar ve 32 sayılı
karar gereğince, yurtdışına GCD Inc. şirketine veya başka şirket ve kişilere sermaye veya
başka nam altında para transferlerine ait bilgi, belge ve yazışmaların; varsa yurt dışında
oluşturdukları şube şirket ve ortaklar ile sahip oldukları bilinen ABD'de kurulu GCD Inc.
şirketi ilgili olarak 32 sayılı kararın 13. maddesi 4. bendi gereğince Hazine Müsteşarlığına
vermek mecburuyetinde oldukları ve verdikleri bilgi ve belgelerin; GCD Inc. şirketine ait ana
sözleşme, işe başlama tarihi, adres, yıllık faaliyet raporları, yurda getirilen karları, sermaye
yapısı veya miktarındaki değişikliklerin, neler olduğunun " bildirilmesi istendi.
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45- 22.07.1998 tarihinde Sn. Özer Uçuran ÇİLLER; 17.07.1998 tarihli davet
yazımıza vermiş olduğu cevap Komisyonca değerlendirilerek yeniden davet edildi..
46- 20.07.1998 tarihinde Komisyona bilgi vermek üzere müracaat eden 9/4 Esas
Numaralı Soruşturma Komisyonu üyesi Kayseri Milletvekili Sayın Osman ÇİLSAL
22.07.1998 tarihinde yazılı olarak Komisyona davet edildi.
47- 28.07.1998 tarihinde Sayın Özer Uçuran ÇİLLER' e; Maliye Bakanlığı
tarafından Komisyonumuza gönderilen ve üyelerimizin bazı sorularına mesnet teşkil eden
rapor hakkında "bilgisinin olmadığını" ifade etmesi üzerine, anılan raporun bir sureti
kendisine gönderildi.
48- 29.07.1998 tarihinde Sayın Trof. Dr. Tansu ÇİLLER' e; Komisyonumuzun
17.07.1998 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/16-92 sayılı yazısı ile, 23 07.1998 tarihinde ve bilahare
23.07.1998 tarih 9/16-104 sayılı yazısı ile de 29.07.1998 tarihinde ikinci defa olmak üzere
iki defa savunması alınmak üzere davet edilmesine rağmen, anılan her iki davete de
gelmediği, ayrıca, gönderdiği 29.07.1998 tarihli imzalı yazısından da , Komisyonun
savunma alma yetki ve usulünü kabul etmediğinin anlaşıldığı belirtilerek Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün 111 inci maddesinin açık olduğu, Soruşturma Komisyonları
teamülünde, savunması istenen tüm Bakan ya da Başbakanların, Komisyon toplantısına
katılarak kendilerine yöneltilen iddia-isnat ve sorulara ilişkin savunmasını yapmış oldukları
ifade edilerek "Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 114 üncü maddesinden de
anlaşılacağı üzere, yazılı savunma imkanı, sadece Cumhurbaşkanına tanınmıştır. Savunma
hakkınızdan feragat edebilme düşüncenize saygı göstermekle beraber, Komisyonumuz,
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 111 inci maddesinin amir hükmü ve savunma
hakkının kutsallığına saygısı gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasal çalışma süresi
içerisinde şahsınıza tebliğ edilecek ileri bir tarihte üçüncü ve son defa davetini
tekrarlayacağını" belirten bir bilgi yazısı gönderildi. Ayrıca, 6.10.1998 tarihinde kendisi
Komisyonun 15.10.1998 tarihli toplantısında dinlenilmek üzere davet edildi.
49- 30.7.1998 tarihinde Ulusal Bank T.A.Ş., Bank Ekspres A.Ş., Credit Lyonnais
Banca di Roma, Osmanlı Bankası A.Ş., Tat Yatırım Bank A.Ş., Anadolu Bank A.Ş., Bank
Mellat, Indosuez E. türk Mercant Bank, T. Emlak Bankası A.Ş., Yapı Kredi Bankası A.Ş.,
Site Bank A.Ş., Sümerbank A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., Yurt Ticaret ve Kredi Bankası,
Ada Bank A.Ş., Birleşik Türk Körfez Bankası, Finans Bank A.Ş., İMKB Takas ve Saklama
Bankası, T. İmar Bankası T.A.Ş., Arap Türk Bankası, Turkish Bank A.Ş., Derbank A.Ş., Ege
Giyim Sanayicileri Bankası, Habip Bank Limited, Taib Yatırım Bankası, Tekstil Bankası
A.Ş., Toprak Bank A.Ş., Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş., Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası,
Eskişehir Bankası T.A.Ş., Tekfen Yatırım ve Finans Bankası A.Ş., Kıbrıs Kredi Bankası Ltd.,
Milli Aydın Bankası T.A.Ş., Etibank Bankacılık A.O., Şekerbank T.A.Ş., T. İş Bankası A.Ş.,
T. Vakıflar Bankası T.A.O., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası, T.C.
Ziraat Bankası, Akbank T.A.Ş., Park Yatırım Bank A.Ş., Westdeutsche Landesbank A.G., T.
Tütüncüler Bankası, Bankıes Trust A.Ş., Ing Bank N.V., Koçbank A.Ş., The Chase Manhattan
Bank N.A., AlternatifBank A.Ş., Birleşik Yatırım Bankası A.Ş., Midland Bank A.Ş., Bank
Kapital T.A.Ş., Cıtıbank N.A., Demirbank T.A.Ş., Deniz Bank A.Ş., Egebank A.Ş., İktisat
Bankası T.A.Ş., Interbank A.Ş., Kentbank A.Ş., Oyak Bank A.Ş., Sınai Yatırım Bankası A.Ş.,
Türk Sakura Bank A.Ş., Societe Generale S.A.. T. Ekonomi Bankası A.Ş., T. Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş., Pamukbank T.A.Ş., T. Dış Ticaret Bankası A.Ş., T. Ticaret Bankası A.Ş. ve
ABD Amro Bank N.V., bankalarından; Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER, eşi Özer Uçuran
ÇİLLER ve oğlu Mert ÇİLLER ile ortağı veya paydaşı oldukları şirketlerin eğer varsa, 1991 1997 yıllarında mevduat, kredi, repo, yurtdışından'para transferi ve bunun gibi işlemler
konusunda bilgi istendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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50- 30.07.1998 tarihinde RTÜK Başkanlığından; 29.07.1998 tarihinde KANAL 7
televizyonu Ana Haber Bülteninde yayınlanan Sn. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in röportajına ait
yayın bandı istendi.
<
51- 31.07.1998 tarihinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden; Sayın Prof. Dr.
DYP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in emekli
maaşının yattığı banka şubesi ve hesap numarası soruldu.
52- 31.7.1998 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden; Sayın
Özer Uçuran ÇİLLER' in emekli maaşının yattığı bankanın şubesi ve hesap numarası
soruldu.
53- 4.08.1998 tarihinde Ziraat Bankasının Meclis Şubesi Müdürlüğünden; DYP
Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in adına emekli
maaşının yatırıldığı
0866 hesap numarası ile ayrıca, 30003/1214-2 numaralı hesabın
başlangıcından bu güne kadar ki, hesap hareketleri soruldu..
54- 20.08,1998 tarihinde Sincan Tapu Sicil Müdürlüğünden; ÇOöULU köyünde
İLKSAN' a ait arazilerin 20.08.1998 tarihine kadar tapu kayıtlarında yapılan değişiklikler ve
değişikliklerin kime ait olarak yapıldığı soruldu.
55- 28.09.1998 tarihinde Adil ONGEN' den mülkiyeti ; Sayın Prof. Dr. Tansu
ÇİLLER ve eşi Özer Uçuran ÇİLLER 'e ait olan Uskumruköydeki taşınmazı hangi bedel
karşılığında, ne zaman satın aldığı soruldu ve belgeleri istendi.
56- 28.09.1998 tarihinde Demirbankdan; Amerika Birleşik Devletlerinde
MARS AN A.Ş. tarafından iştirak edilen GCDfirmasıile ilgili sermaye transferine ilişkin
100.000 dolar, 400.000 dolar ve 425.000 dolar tutarındaki havaleler ile ilgili Demirbank
A.Ş.'ndeki tüm kayıtların ve transferin yapıldığı muhabir yurtdışı bankanın, söz konusu
transferleri içeren hesap ekstrelerinin imzalı birer örnekleri istendi.
57-28.9.1998 tarihinde AYTAŞ A.Ş.' den; Antalya-Beldibi' ndeki pansiyonun
1996 yılında kiraya verilip verilmediği; verildi ise kime ve ne kadar bedelle verildiği soruldu.
58- 28.09.1998 tarihinde METAŞ İnşaat ve Ticaret A.Ş.' den; İstanbul Sarıyer
Uskumruköyde Sn. Prof. Dr. Tansu Çiller adına kayıtlı 564,565 ve 572 parsellerdeki inşaatlar
için 30/104 inşaat hakkı bulunan Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' den inşaatlara katılma payı
alınıp alınmadığı, alınmış ise tarihi ve miktarı ile taraflar arasında akit edilen ve Kadıköy 2
nci Noterliğinin 8.10.1991 tarih 53482 yevmiye ile kayıtlı inşaat sözleşmeleri ve bu sözleşme
kapsamında Sarıyer Uskumruköy mevkiinde 385 numaralı parsel üzerinde yapılacak turizm
alanı ile ilgili olarak kurulması öngörülen şirketin kurulup kurulmadığı, eğer kuruldu ise
sermayesi, ortakları ve ana sözleşmesinin bir sureti ile sözleşme hükümlerinin uygulanıp
uygulanmadığı gibi bilgi ve belgeler istendi.
59- 28.9.1998 tarihinde turizm Bakanlığından; Antalya Beldibi mevkiinde
bulunan AYTAŞ Turizm Şirketine ait yatırımın MARSAN A.Ş.'ye devrinin onaylanıp
onaylanmadığı ve sözkonusu şirket ile ilgili olarak Bakanlığın en son uygulamaları soruldu.
60- 28.09.1998 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.' den; daha önce istenen
belgelerde eksik, bilgilere rastlandığı için yeniden sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER ile eşi Özer
Uçuran ÇİLLER ve oğlu Mert ÇİLLER adına bankadaki mevduat, kredi, repo, yurtdışına
para transferi ile varsa kredi kartlarına ilişkin tüm hesap hareketlerine ait bilgi ve belgelerin
en geç 5.10.1998 tarihine kadar komisyonumuza ulaştırılması istendi.
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-2561- 28.09.1998 tarihinde Dışişleri Bakanlığından; Amerika Birleşik
Devletlerindeki GCD firması yetkililerine yöneltilen aşağıdaki soruların cevaplandırılması ve
alman cevapların Komisyona ulaştırılması hususunda yardımcı olması istendi.
62- 28.09.1998
Müdürlüğünden;

tarihinde

MARSAN

Marmara

Holding

A.Ş.

Genel

"1) Şirketiniz defterlerinde yer alan bir tabloda ortağınız Sayın Özer ÇİLLER' e
1994 yılı ve sonrasında borçlu olduğunuz gösterilmiştir. Şirketinize ait defterlerin 9/4 Esas
Numaralı Soruşturma Komisyonun da görevli uzmanlarca incelenmesi sırasında ortağınız
Sayın Özer Uçuran ÇİLLER' e şirketinizin 1991 yılından itibaren artan miktarda borçlu
olduğu tespit edilmiştir.
Ancak, 1994 yılı öncesi borçlar şirket defterlerinizde
gösterilmemiştir. Bunun sebebi nedir?
2) Tamamına sahip olduğunuz GCD' nin sermayesinin 100.000 dolar olduğu
anlaşılmaktadır. Noterden tasdikli 1995 bilançosunda kayıtlı olan bu 100.000 dolarlık
sermaye, şirketinizce hangi tarihte ve hangi banka aracılığı ile transfer edildi.. Bu transfer
konusunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bilgi verildi mi?
3) İstanbul Şişli' deki Çiller' s Group İş Merkezi şirketinize mi aittir, eğer öyle ise
ne zaman alınmıştır, değeri nedir?
4) GCD şirketinin 1992 yılında verdiği İRS beyannamesinde şirket sermayesi
100.000 Dolar, ortaklardan alınan borçlar ise 914.000 Dolar olarak görülmektedir. Şirketin
sermaye tutarı ve ortaklar cari hesabı tutarı 1997 yılma kadar değişmemiştir. 1992-1997
döneminde GCD şirketinin sermaye artırımında kullanılmak üzere MARSAN A.Ş.
tarafından gönderildiği belirtilen 100.000 dolar, daha sonra 425.000 dolar ve en sonunda da
400.000 dolar olmak üzere toplam 925.000 dolar sermaye transferleri nerede
kullanılmıştır?"
sorularının cevaplandırılması istendi.
63- 13.10.1998 tarihinde ÇİLLER ailesine ait Bolu-Gövem-Tatarlar Mevkiinde
yaptırılan inşaat ile ilgili olarak, inşaatı üstlenen Güler Kereste ve İnşaat San. Limited.
Şirketinden; inşaatın bugüne kadar gerçekleştirilen bölümleri için yapılan harcamalar ve
alınan avansa ilişkin belgeler istendi.
64- Komisyonumuz 6.10.1998 tarihinde Adil ONGEN' den ÇİLLER ailesinden
25 milyar liraya satın aldığı Uskumruköydeki villa ile ilgili olarak satış bedelinin nasıl
ödendiğini sormuş ayrıca bu satışa ait belgeleri talep etmişti, ancak ilgiliden bir cevap
alınamaması üzerine , 22.10.1998 tarihinde, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığından: ilgiliden
Komisyonumuzca talep edilen bilgi ve belgelerin Komisyonumuza ulaştırılması için yardım
istendi.
—
65- 22.10.1998 tarihinde; Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden: New York
kentinde Manhattan 5 Avenue' da bulunan Triumph Tower binasında 4 milyon dolara satılan
bir daire hakkında, mahalli yeminli avukat marifetiyle, ABD mevzuatı da dikkate alınmak
suretiyle, bir araştırma yaptırılarak, eğer mümkünse tüm binanın mülkiyet yapısının, eğer
değilse, bu binadaki söz konusu satın alımla ÇİLLER ailesinin herhangi bir ferdinin veya
herhangi bir Türk vatandaşının yahut ABD Salem kentinde mukim GCD ile BMT
şirketlerinin bir ilgisinin bulunup bulunmadığı, ayrıca ABD New Hampshire kentinde- BPT
938 plaka numaralı 1992 model Nissan Patfinder ve 1996 model CEX 658 Plaka numaralı
Range Rower marka araçların kime ait olduğunun araştırarak Komisyonumuza bilgi vermesi
istendi.
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-2666- 22.10.1998 tarihinde; Merkez Bankası Başkanlığı İdare Merkezinden, 1997 1998 yıllarında ihracat taahhüdü ile ihracat kredisi kullanan şirketlerin isimleri istendi.
67- 22.10.1998 tarihinde; MARSAN Marmara Holding A.Ş. Genel
Müdürlüğünden, Şirket ile ilgili her konuda Komisyonun sorularını cevaplayabilecek nitelikte
bir yetkilinin beraberinde gerekli tüm belgelerjasal defterler, bilanço ve kar-zarar cetvelleri
ile birlikte Komisyona gelerek bilgi vermesi istendi..
68- 22.10.1998 Tarihinde; (MET-AŞ) Metal İnşaat ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü'nden, İstanbul Sarıyer'deki arsalarla ilgili olarak yaptığı kat karşılığı inşaat
sözleşmesine taraf ÇİLLER ailesine ödenen 2,5 milyar liranın hangi tarihte ve hangi şekilde
ödendiği soruldu ve bu işlemle ilgili belgelerin Komisyonumuza gönderilmesi istendi.
69- Komisyonumuzun Dışişleri Bakanlığımız kanalı ile Amerika Birleşik
Devletlerinde mukim GCD şirketine yöneltilen soruların cevabı 27.10.1998 tarihli
toplantımızda dinlenen MARSAN Marmara Holding A.Ş. yetkilileri tarafından Komisyon
Başkanlığımıza takdim edildi. Komisyonumuz 27.10.1998 tarihinde TBMM Başkanlığından
söz konusu belgenin tercüme ettirilmesini istedi.
70- 28.10.1998 tarihinde; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ili
Beykoz ilçesi Çay Ağızı-Beylik Mandıra Çiftliği mevkiindeki 18 numaralı paftaya kayıtlı
2745 parsel numaralı arazinin 1993,1994,1995,1996,1997 ve 1998 yıllarına ilişin tapu
hareketleri istendi.
71- 4.11.1998 tarihinde; Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından; daha önce
komisyonumuzun isteği üzerine gönderilen TYT Bank ve diğer konularla ilgili inceleme
raporu sonrasında başlatılan esas soruşturmaya ait nihai rapor ekleri ile birlikte istendi.
72- 4.11.1998 tarihinde Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından; Sanık
sıfatıyla Kalkınma Bankası Genel Müdürü Özal BAYSAL hakkında vermiş olduğu 19 / 12 /
1996 gün ve 1996 / 121 - 232 sayılı karar ile bu karara ilişkin yargıtayın onama ilamının
tasdikli birer sureti istendi.
73- Sadık AVUNDUKLUOĞLU'nun 27.10.1998 tarihinde Komisyonumuza
yapmış olduğu müracaatla ilgili olarak Komisyonumuza gelerek bilgi vermek isteyen Doğru
Yol Partili İzmir Milletvekili Ufuk SÖYLEMEZ, İçel Milletvekilleri Ayfer YILMAZ ile
Turhan GÜVEN ve İsparta Milletvekili A.Aykon DOĞAN 12.11.1998 tarihinde dinlenilmek
üzere komisyonumuza davet edilmişlerdir.
.74- Sadık AVUNDUKLUOĞLU'nun 27.10.1998 tarihinde Komisyonumuza
yapmış olduğu müracaatla ilgili olarak Komisyonumuz 16.11.1998 tarihinde, anılan müracaat
yer alan zamanın; Vakıfbank Genel Müdürü Cihan PAÇACI (Elazığ Milletvekili), Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarı Osman Unsal (PİLSA), Banka ve Kambiyo Genel Müdürü Selçuk
DEMİRALP (Ziraat Bankası Genel Müdürü) ve Emlak Bank Genel Müdürü Aydın
AYAYDIN (Sermaye Kurulu Piyasası Kurulu Başkanı) bilgisine başvurulmak üzere
komisyonumuza davet edilmişlerdir.
75- 16.11.1998 tarihinde Zonguldak Milletvekili Ömer BARUTÇU tarafından
Komisyona verilen Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Hukuk
Müşavirliğine yazmış olduğu 13.3.1998 tarih ve 102 sayılı iç yazışmanın tasdikli bir sureti
istendi.
Yapılan yazışmalar sonucunda komisyona intikal eden tüm belgeler üyelere
dağıtılmıştır.
B-TANIKLAR
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1) 10 / 06 / 1998 TARİHİNDE YAPILAN KOMİSYON TOPLANTISINDA
(Meclis soruşturması önergesinde ileri sürülen iddialarla ilgili Önergede ilk imza sahibi
ANAVATAN Partisi Konya Milletvekili) AHMET ALKAN :
AHMET ALKAN (Konya)-Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Özellikle, geçen toplantıya vaki davetinize icabet etme imkanım olmadığı için
üzüntülerimi ve özürlerimi ifade etmek istiyorum. Bahse konu soruşturma önergesinde, ben
ve 106 arkadaşımın imzası var ve ilk imza sahibi olarak da bu konudaki görüşlerimizi, esas
itibariyle, soruşturmaya mevzu olacak hususları, bize intikal eden ilk araştırma 19 uncu
dönemde kurulmuş olan araştırma komisyonunun elde ettiği verilerden ve 20 nci dönemde
kurulmuş olan araştırma komisyonunun, geçen dönem kurulmuş olan araştırma
komisyonunun elde etmiş olduğu verilerden yola çıkarak ve bu araştırma komisyonunun
çalışmaları tamamlandıktan'sonra tespit edebildiğimiz, bize intikal eden birtakım iddialardan
yola çıkarak, bu önergeyi hazırladık. Önergeyi hazırlarken iki temel hedefi gözettik. Birincisi.
özellikle son günlerde, hele hele 20 nci dönemden itibaren başlayan ve her geçen .gün dozu
artarak devam eden Parlamentoya karşı yüklenmeler, bence dozunu çok kaçırdığımız, çok
aşırıya kaçan haksız yüklenmelerin, mesnetlerini bu Parlamento ortadan kaldırmak
mecburiyetindedir. Kamuoyunda ve milletin nezdinde kendi itibarını kendi haysiyetini
koruyamayan, savunamayan- bir Parlamento, ektinliğinin olamayacağına, hizmet
veremeyeceğine, dahası parlamenter demokrasiyi yürütemeyeceğine inandığım içindir ki,
kamuoyunu en çok meşgul eden, kamuoyunda en çok tartışılan bir husus haline gelen bu
konunun gündeme getirilmesi ve kamuoyunda hiçbir tereddüte mahal kalmayacak şekilde
neticelendirilmesi arzusuyla bu önergeyi verdik. Çok tabiidir ki, bu önergenin sonucunda,
aynı çatıyı paylaştığımız Sayın Çiller ile ilgili şüyu bulan iddiaların, tereddütlerin, şüphelerin
izale edilmesi ve Parlamentomuzun bir üyesi olarak aklanması temel arzumuzdur, samimi
dileğimizdir; çünkü, bundan, ben inanıyorum ki başta Sayın Çiller olmak üzere,
Parlamentomuzun bütün üyeleri ve müessesemiz, en önemlisi de parlamenter Türk
demokrasisi kazançlı çıkacaktır.
İkinci olarak gözettiğimiz temel nokta; Parlamentomuz, dünya parlamentoları
arasında zannedildiğinin ve iddia edildiğinin aksine, kanun yapma noktasında, belki ilk üçe
giren, en hızlı çalışan parlamentolardan biri olarak görevini yerine getirmektedir. Ancak,
Parlamentomuzun, yine özellikle son yıllarda, zaafiyet gösterdiği temel hususlardan bir
tanesi, denetim görevini yeteri kadar yerine getirememesidir ve zannediyorum ki,
Parlamentonun tenkide muhatap olmasının temel sebeplerinden bir tanesi belki de birincisi
de. bu denetim görevinde göstermiş olduğu zaafiyettir. Bunun. 19 uncu dönemden
başlayarak, özellikle kendi mensuplarını, özellikle içinden çıkardığı hükümeti, başbakanları,
bakanları denetleme noktasında gösterdiği zaafiyet, 20 nci dönemde kurulan komisyonların
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- 2 8 kamuoyunu tatmin etmeyecek neticelerle, siyasi oylarla, siyaseten kalkan parmaklarla
denetleyemez hale gelmesi neticesinde, Parlamentonun zaafa uğradığını düşünüyorum. Bu
denetim görevinin de, sağlıklı olarak yapıldığını, yapılabildiğini kamuoyuna göstermek
mecburiyetindeyiz. Bunun için, yine, inanıyorum ki, yapılması gereken önyargılı olarak şu
veya bu hedefe varmak şu veya bu noktaya varmak şu sonuca varmak üzere komisyonları
kurmak değil, Parlamentonun ciddi olarak denetim mekanizmalarını işleterek,
parlamenterlerimiz, kendi mensuplarımız, arkadaşlarımı üzerindeki şaibeleri izale etmek,
Parlamentonun başta kendi kendisini denetleme noktasında ciddi ve samimi bir performans
sergilediğini göstermektir. Onun için, bahse konu önerge hazırlanmış ve Yüce Meclisin
takdirine sunulmuştur ve o takdirle, bu komisyon hayata geçmiştir. Ben,. değerli
arkadaşlarımın, samimi olarak çalışacaklarına, en iyi neticeyi çıkaracaklarına ve bizim bu
gözettiğimiz iki temel hedefi sağlayarak, Parlamentomuzun itibarına düşen ya da düşürülmek
istenen birtakım gölgeleri, şüpheleri ortadan kaldıracağına inanıyorum. Bu nokta da
arkadaşlarımızın çok ağır bir sorumluluk, çok ağır. bir vebal aldıklarını düşünüyorum.
kendilerine başarılar diliyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Söz sırası arkadaşlarımındır.
Buyurun.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Ben, öncelikle, değerli milletvekili kardeşim Ahmet
Alkan'a geçmiş olsun diyorum, geçirdiği ameliyattan dolayı. Tabii, bir de, erken nekahet
döneminde
tabi bir de erken nekahet döneminde Meclise gelerek bizi Meclis soruşturmasıyla ilgili
bilgilendirmesinden dolayı da ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Fakat, benim şahsen
beklediğim, öyle zannediyorum ki komisyonun da beklediği iddialarla ilgili bir konuşmaydı.
Şimdi, bir iddia var, biz okuduk; ama, ne kadarını anlayabildik, eğer tam olarak anlayabilmiş
olsaydık Ahmet Beyin, tam olarak yorumlayabilseydik veya yoruma ihtiyaç duymasaydık
diğer bir deyimle Ahmet Beyin buraya çağrılarak dinlenilmesine gerek yoktu. Ahmet Bey yeni
delillerden işte efendim hangi bulduğunda onlardan bahsetmeli ki önergenin içeriği
hakkında kısacası detaylı bir malumat vermeli ki ona göre neler konuşacağımızı hangi
konular üzerinde özellikle durmamız gerektiğini bilelim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN-Ben teşekkür,ediyorum.
Buyurun Ahmet Bey.
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- 29 AHMET ALKAN (Konya) - Değerli arkadaşlar, önerge oldukça belki de biraz
alışılmışın dışında fassal yazılmış bir önerge, konunun hassasiyetine binaen bu yolu seçtik,
detaylı olmasına özen gösterdik.
Değerli arkadaşımın sormuş olduğu hususlar zannediyorum önergede yeteri
derecede açık. Benden şu bekleniyorsa.buna muktedir değilim. Bu soruşturmanın başında
sonuna kadar delillerini toplayınız getiriniz; yani, işte ortadaki iddiaların tek tek
delillendirilmesinde kesin yargıya varmamızı sağlayabilecek ya da değerli komisyon
üyelerinin kesin yargıya varmalarını sağlayabilecek delilleri ortaya koyunuz derseniz, bu
zannediyorum ki benim işim değildir. Bu komisyonların çalışma usullerinin de ötesinde bu
kişinin taşıyabileceği ya da buradaki imzası bulunan arkadaşlarımızını taşıyabileceği bir yük
de değildir. Esasen komisyonun kurulma sebebi de budur. Daha geniş zeminde bizim
ulaşamayacağımız kaynaklarda burada esas itibariyle ana noktaları belirtilmiş olan
konulardan yola çıkarak eğer gerekiyorsa daha detaylı araştırmaları yine bizim şahıs olarak
ulaşamayacağımız kaynaklara ulaşarak, vararak oralardan temin etmektir. Ben bu konuda
önergenin yeteri kadar mufassal olduğunu düşünüyorum. Çok fazla ilave edeceğim bir
husus olmadığını ifade ediyorum. Ancak, arkadaşlarımızın münhasıran soracakları sorular
varsa onlara gücüm nispetinde cevap vermeye çalışırım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Barutçu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan. Anayasanın bu konuyla ilgili olarak
-biz Mecliste de itiraz etmiştik- bu konuyla ilgili maddesi Millet Meclisinde görüşülürken o
zamanki Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Orhan Aldıkaçtı. bir üyenin sorusu üzerine,
Meclis tutanak dergisinde de görülüyor bu; yani. bir yerde bu maddenin dibacesi olarak
örülüyor. Malumaliniz kanunda herhangi bir şekilde sarahat yoksa, teamüllere, örf ve adate
geçmiş şeylere, tatbikata bakılır, kanunun ruhu neyi icap ettiriliyor ona bakılır ve ona göre bir
işlem yapılır.
Şimdi burada söylemek istediğim hadise şu: Sayın Aldıkaçtıya soruyorlar, Sayın
Aldıkaçtı bir soru üzerine şunu söylüyor: Türkiye'de bir Meclis Soruşturması enflasyonu
olduğunu söyledi, doğrudur, soru soran için söylüyorum. Bunu da dikkate almak istedik.
Bunu dikkate alırken Yüksek Meclise şu bilgiyi vermeyi belki yararlı görüyorum. Meclis
soruşturması bilindiği gibi Başbakan veyahut Bakanlar aleyhine açılabilir. Meclis
soruşturması açılıp Mecliste karara bağlandıktan sonra, eğer herhangi bir tahkikat veya Yüce
Divan'a sevk kararı verilmezse bu karar kesindir. Şimdi, burada tabiî bu dibacede yer aldığı
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-30için yeni delil ortaya koymadan, böyle bir önergeyle Meclisin huzuruna gelmek mümkü
değildi. Arkadaşlarımız da onu dikkate almış olacaklar ki, yeni deliller ortaya koyduklarını
iddia edip o önergeyi vermişler. Tabiî biz bunun önümüzdeki günlerdeki toplantıda bu
konuya gireceğiz. O şeyimiz saklı olmak kaydıyla. Ben Sayın Ahmet Alkan'ın da bilgilenmesi
bakımından arz ediyorum.
Burada yeni delil diye ortaya konulan herhangi bir şey yok. Geçen toplantıda bir
miktar söyladim. Bakınız, zabıtlarda geçti; ama, tekrar burada söylemek durumundayım. Yeni
delil diye takdim edilen konular: Bir Bolu konusu var daha evvelki yapılan araştırmanın Bolu
ile ilgili konusu, 3, 10, 19, 21, 48, 49, 58, 59, 62, 63, 67, 78, 128, 130, 133, 169, 185, 195,
200, 201, 202, 214, 256, 275, 278, 283 üncü sayfalarında Bolu ile ilgili araştırma yapılmış ve
Komisyon bunu kendi tutanağına geçmiş ve Yüce Mecliste bu konuyu görüşmüş've karar
bağlamış. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri konusu var, yine aynı şeyin tutanak dergisinde
aynı komisyon raporunun 2, 9, 21, 22, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 79, 109, 110,
111, 118, 122, 123, 125, 126, 128, 131, 132, 144, 148, 157, 159, 160, 161, 172, 173, 174,
175', İ76, 186, 196, 225, 226, 227, 229, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
245. 246, 247, 248, 249, 250, 252, 256, 272, 285. Şimdi tabiî burada bir de Ankara 20 nci
Asliye Ceza Mahkemesinde Özer Çiller ile ilgili açılmış olan mal varlığıyla ilgili davada, dava
daha kesinleşmemiş yalnız dava hakkında mahkeme bir karar vermiş. Kararın suroti bende
var. Şimdi, kararın bir'bölümünde, yapılan bu eksik tercüme yapılan hatadan
kaynaklanmamıştır, bilinçli olarak yapılmıştır deniliyor, ancak, mahkemenin kararında diyor ki
bakınız sayın üyelerin ve Sayın Alkan'ın dikkatlerine sunmak istiyorum: Sanık Özer Uçaran
Çiller'in üzerine atılı 3628 sayılı yasanın 20 nci maddesine aykırılıkla soruşturma
komisyonuna eksik bilgi vermek suçu sabit görülmediğinden bu suçtan beraatına. Yani
burada bahse konu hadiseden daha kesinleşmemiş bu tabi yargıtaya gidecek; ama. Ankara
7 nci Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş bulunduğu kararda burada isnat edilen hadiseyle ilgili
olarak herhangi bir suçun olmadığı burada kesin olarak ortada. Kaldıki...
BAŞKAN - TAbiî biz onu 7 nci Ağır Ceza Mahkemesinden o dosyaları istedik. O
dosyalar geldikten sonra komisyon üyesi arkadaşlarımızın da inceleme yaparak o konuda
sizin görüşlerinizi, lehte alehte değerlendirme şansı olur.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Zaten onu görüşeceğiz de netice itibariyle, Sayın
Alkan'ın da bilgilenmesi lazım onun için arz ediyorum ve özet olarak arz ediyorum.
Bir başka konu burada konu olan hadise: Şimdi bakınız Anayasamızın 138 inci
maddesini okuyalım. Anayasamızın üçüncü bendinde diyor ki "Görülmekte olan bir dava
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-31hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.' Bu yalnız beni bağlamaz, bu iddia
sahiplerini de bağlar. Şimdi, benim Sayın Alkan'a netice itibariyle bunları önümüzdeki
gönlerde görüşeceğiz. Sayın Alkan'ın delil bulma diye bir şeyi yoktur. Sayın Alkan bir takım
konuları ortaya koyacak bu araştırma komisyonu olmazdı zaten. Ben kendilerine burada
aynen iştirak etmekle birlikte, şimdi tabiî ben Sayın Alkan'ın ek olarak bu Meclis araştırması
önergesine ek delil onaya koyacağını tahmin ediyordum. Sayın özdemir'in de ifadelerinde
onu buldum. Ileriki günlerde tabi bunun içine geçeceğiz. Yalnız Sayın Alkan, samimiyetle
ifade ediyorum, bu önergenizde yeni delil yoktur; bir. ikincisi, sözlerinizin başında söylediniz,
Meclisin denetim görevini sağlıklı olarak yapılıp yapılmadığı konumunda kamuoyunda kuşku
vardır, o bakımdan bu önergeyi onu da dikkate alarak bu önergeyi verdiğinizi söylüyorsunuz.
iki buradan alınacak karar siyasi olmayacak mı, şunun içerisinde yeni bir delil yok. Burada
alınacak karar siyasî olmayacak mı, tabiî bunu önümüzdeki günlerde...
BAŞKAN - Biz onları kendi aramızda yine tartışırız Sayın Barutçu. Biz burada Sayın
Alkan'a...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Tabiî kendi aramızda yapacağız Sayın Başkan.
Sayın Alkan yeni delil getireceğini söyledi, bakınız, siz de konuşmanızın açısında, ben
gazetelerde okudum, siz konuşmanızın başında... Sayın Alkan, madem burada gelip de hiç
' bunun içeriğine girmeden, aman bunu iyi tetkik etmek lazım hepinizin sorumluluğu var
| diyecekti, o zaman Sayın Alkan hem de rahatsız buraya niye teşrif ettiler. Yani,...
i
BAŞKAN - Sayın Barutçu, bu konudaki görüş ve değerlendirmelerinizi tekrar kale
I alacağız, biz Sayın Alkan hazır buraya gelmişken bu konuda soracağınız soru varsa açıklığa
| kavuşturulması açısından komisyonumuzu bilgilendirmesi açısından onu yönlendirirseniz
| çok memnun olurum ben.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Yenibir şey yok ki soru soralım.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Alkan.
AHMET ALKAN (Konya) - Bir iki cümleyle açıklamama izin verirseniz Sayın Başkan
ynemnun olacağım.
Efendim, yeni delil konusu, esas itibariyle kişisel kanaatimi söylüyorum, bu
komisyonun değerlendirme konusu dışındadır.
BAŞKAN - Nasıl anlayamadım.
AHMET ALKAN (Konya) - Şöyle dışındadır Sayın Başkan. Eğer, biz bu önergeyi
Meclis Başkanlığına sunduğumuz zaman Meclis Başkanlığı, Doğru Yol Partisinin, değerli
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- 32 arkadaşlarımızın bu yoldaki itirazlarına muhatap olmuştur, bu konuyu değerlendirmiştir. Bu
konuda yeni delil olduğuna, soruşturma önergesinin verilebileceğine kanaat getirdiği içindir
ki gerekli hukuki incelemelerde yapılmıştır, görüşlerde zannediyorum alınmıştır. Başkanlıkça
konu Genel Kurulun gündemine getirilmiştir. Onun için bu noktadan sonra yeni delil vardı
yoktu tartışmalarının ne komisyon çalışmalarına ne de arkadaşlarımıza bir faydası olduğu
kanaatinde değilim. Bu safha geçilmiştir. Kaldı ki, biz burada açıklıkla ifade ettik, yeni delil
vardır, yeni gelişmelre vardır, bunların değerlendirileceği kanaatindeyim. Önergenin içeriği
incelendiği zaman...
BAŞKAN - Sizin bize söyleyebileceğiniz yeni delil var mıdır?
AHMET ALKAN (Konya) - Yeni delil burada sunulmuştur Sayın Başkan.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Onlan açıklayabilir misiniz?
AHMET ALKAN (Konya) - Yani bu tartışmaya...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Hayır, yeni delili açıklarsanız biz de muttali olmamız
lazım. Bize ışık tutacaksınız.
AHMET ALKAN (Konya) - Yeni delil sizin ifade ettiğiniz gibi Sayın Özer Çiller ile ilgili
karar değil; yani, komisyona yanlış bilgi vermek noktasında değil, mal varlığının
edinilmesinde verilen bilirkişi raporudur. Üstelik iki defa teyiden İki defa bilirkişi raporu
verilmiştir. Her iki raporun sonucunda da kaynağı açıklanamayan malvarlığı bulunduğu
bilirkişi raporlarında ifade edilmiştir. Bu, bize göre yeni gelişmedir. Amerika Birleşik
Devletlerinde yapılan ilave inşaatların kaynağının araştırılması gereklidir; yeni delildir.
Beldibinde devam eden inşaatların komisyon çalışmalarından sonraki bölümüne dair
harcamalar incelenmelidir yeni gelişmelerdir. Bolu'da yapılan villalar komisyon
çalışmalarından sonraki bölümüne ait harcamalar yeni gelişmelerdir, yeni delildir. Ayrıca,
ayrıntılı olarak içeride de başka şeylerifade edilmiştir, diğer rakamlarla teknik olarak ifade
. edilmiştir.
Şimdi, bir komisyon üyesi arkadaşımızın geçen komisyonda nihai olarak söylediği bir
şey var. sonuç bölümünde, bir defa şunu söyleyeyim Sayın Başkan, geçtiğimiz komisyona
verilen muhalefet şerhlerinin komisyon üyelerimizce dikkatle incelenmesinde çok büyük
Jayda görüyorum; çünkü, zannediyorum hiçbir komisyonun sonuç raporuna bu kadar yoğun
muhalefet yapılmamış ve bu kadar sağlam hukukî gerekçeler ortaya konularak muhalefet
^şerhleri yazılmamıştır. Buna karşılık, komisyon raporunda lehte oy kullanan bir arkadaşımızın
şu ifadesinin de dikkate alınmasını istiyorum: Bu komisyon çalışmalarına başlarken
arkadaşlarımıza şunu teklif ettim diyor, o komisyon üyesi arkadaşımız zannediyorum Sayın
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1991'de verilmiş olan servet beyanı vardır, onu takip eden dönemlerde verilmiş olan servet
beyanları vardır. Bu servet beyanlarını ortaya koyarsanız ve bu servet beyanlarını veren
şahıstan aradaki farkın kaynağını sorarız. Bunu açıklamak bu servetin sahibine aittir; ancak,
bu görüşüm komisyon tarafından sabul görmedi ve bunu yapamadık" diyor. Bunun anlamı
şudur: Bu komisyona Türkiye Büyük Millet Meclisinin, demokrasinin mabedi olduğunu
söylediğimiz Meclisin kurduğu bu komisyona gelerek, bu soruşturmaya muhatap olan değerli
milletvekili, değerli eski başbakan ifade vermemiştir. Beyan ettiği mal varlığının kaynağını
göstermek tenezzülünde bulunmamıştır. Eğer biz demokrasiyi işleteceksek eğer bu
komisyondan kamuoyunu tatmin edecek bir sonuç çıkaracaksak, bu değerli arkadaşımızın
L
söylediği bu şeyi yapmak zorundayız.
*
KADİR BOZKURT (Sinop) - Yani burada...
BAŞKAN - Kadir Bey, Sayın Alkan konuşmasını devam ettiriyor...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Hayır efendim, yani tenkit eder veya birilerini suçlar
mahiyetde konuşma yaptılar. Ben kendilerine geçmiş olsun diyorum.
Yalnız, burada komisyonda ifade verilmesiyle ilgili bir kişi çağrılacaksa veya
suçlanacaksa veya onun bilgisine müracaat edilecekse o kişinin de bunun karşılığında
savunma hakkı vardır, ya buraya gelir direkt olarak cevap verir veya yazılı olarak
cevaplandırır. Sayın Çiller'de bunu zaten yapmıştır; ama, Sayın Alkan'ın ifadelerinde, yani,
suçlar mahiyette konuşmasını yadırgadım.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalman.
'LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Alkan şeyleri verirken burada 19 uncu ve 20 nci
dönemde yeterince soruşturulamadığnı, araştırılamadığını ve yeni bilgi ve belgelerin ortaya
çıktığını söylüyor: tabiî ben. bir iki şeyi sormak istiyorum. Bunlardan birisi Beldibi'nde dediniz
birkaç tane madde saydınız, bunlar önemli benim açımdan çok önemli. Bu soruşturma
komisyonlarından sonra mı ortaya çıkan olaylar.
AHMET ALKAN (Konya) - Gayet tabiî.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bu bir; yani. bir şu mahkeme kararının zamanı bu
soruşturma komisyonuyla tarih... .
AHMET ALKAN (Konya) - Raporda tarihi var zaten.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Beldibi'ndeki mal varlığıyla ilgili konunun bu soruşturma
komisyonundan sonra olup olmaması önemli, bir de ABD'deki mal varlığı dediniz ama.
burada ABD'deki mal varlığıyla ilgili konular zannedersem...
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LÜTFİ YALMAN (Konya) - Böyle artı şeyler varsa mümkünse Sayın Başkanım, bu
yeni mal varlığı tespitleri veya yeni belgeler, yeni bilgiler dediğiniz şeyleri maddeler halinde
bir tespit etmemizde fayda var.
AHMET ALKAN (Konya) - Burada var bunlar Sayın Yalman. Raporda var bunlar.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Raporda bu bahsettiğiniz şeyler var; yani, bir önceki
soruşturma komisyonlarında bunlar hiç gündeme gelmemiş şeyler mi onu öğrenmek
istiyorum. Emin olun bilmiyorum yani...
AHMET ALKAN (Konya) - Şimdi, Sayın Yalman, siz belediyecisiniz, bir inşaatın
harcama sürecini bilirsiniz. Bir inşaatın yapımının başlamış olması o inşaatın sonucuna kadar
harcamaların yapılıp bittiği anlamına gelmez. Birinci komisyon kurulduğu zaman birtakım
süreçler başlamış. Temeller atılmış belli safhalara gelmiş; ama, komisyon çalışmaları bittikten
sonra da bu inşaatlara birtakım harcamalar da yapılmaya devam etmiş, bunun için artı delil
falan göstermeye gerek yok; çünkü, ortada deliller mevcut binanın kendisi, inşaatın hangi
safhasında hangi ödemelerin yapıldığını sorarsanız bu ortaya çıkar, ilave restoran yapılmış,
bizim tespitlerimize göre, tahmini rakamlara göre 1 milyon dolar civarında Amerika Birleşik
Devletleıideki otele ilave restoran için masraf yapılmış bunun da tarihi, zamanı komisyonun
çalışmasından sonra, bunun da kaynağı nedir; sorarsınız, bellidir değildir, bunu muhatabı
cevaplar, bunu ben bilemem. Bolu'da arsalar alınmış, dolayısıyla Sayın Barutçu'nun söylediği
doğrudur, geçen komisyonda Bolu konusu geçmiş, Beldibi konusu geçmiş defalarca ayrı ayrı
satır satır saydılar doğrudur; ama, bu arsaların alınmasından sonra komisyon çalışmaları
bittikten veya kolmisyona gelen bilgilerin verilme tarihinden sonra orada birtakım harcamalaı
yapılımış. Bunun da bizim tahminlerimize göre miktarı 75 milyar civarında, önergey
verdiğimiz tarihlerde. Şimdi bu ve benzeri şeyler var artı geçmişte yeteri kadar incelenmemiş
konular var. Bunları da tek tek rakam rakam tespit edebildiğimiz, tahmin edebildiğimiz sekide
detaylı olarak raporda belirttik. Bunların ayrıntılı incelenmesi lazım, değerlendirilmesi lazım
Açıklanmayan hususlar var. Transferler yapılmış, harcamalar yapılmış...
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Akarsu.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri; Ahme
Alkan Beye komisyona teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum ve arkadaşlara, Ahmet Alkar
Beyin sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda bir şeyi hatırlatmak istiyorum.
Geçen komisyon toplantımızda tahmin ediyorum ben ve birkaç arkadaşımız bi
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meseleyi özellikle vurguladılar, bende bunu ifade ettim. Daha önceki 19 uncu ve 20 nci
Dönem komisyonlarının çalışması veya onların bağladığı sonuç raporu muhalefet şerhlerine
rağmen bu komisyonun kurulmasını engelleyememiştir. Temelde baz budur, niçin
engelleyememiştir; Parlamentomuz bir soruşturma önergesi Meclise geldiği zaman geçerli
katılımı sağlayarak, neyi vererek, bu soruşturma komisyonunun tekrar kurulmasını ve bu
hususta yeni baştan bir çalışma yapmasını öngörmüştür. O zaman bir şey var, ortada bir
gerçek bir realite var. Geçen dönemlerde yapılan araştırmanın muhalefet şerhlerinde de
belli, muhalefet şerhi yazmayanlar, tutanaklarda da ifade ediliyor geçen dönemlerde yapılan
çalışmaların yeterli, sağlıklı ve sıhhatli olmadığı için, bu soruşturma önergesinin içinde yar
artı Saynı Alkan'ın ifade ettiği yeni bulgular veya yeni ilaveler, kaynağı belli olmayan miktarın
tespiti söz konusu. Şimdi bizim yapmamız gereken çok açık ve basit, burada Sayın Alkan'a
yani delil, yeni bilgi, yeni ne getirdin şeklinde ifadeler yerine komisyon bana göre eldeki
mevcut soruşturma önergesinden hareketle yapması gerekeni yapmak durumunda, yoksa bu
şekilde yeni delile filan ihtiyaç yok, yeni delile hiçbir ihtiyaç yok; çünkü, her şey ortada ki yeni
deliller ki hem önergede var hem de efendim şeyde var. Savunma hakkını kullanmış
kullanmamış o bizi ilgilendirmiyor. Gelip de tespit etselerdi savunma hakkını kullanırlardı artı
bir şeyi daha özellikle belirtmek istiyorum: Bu gibi konularda 3628 çok açık ve sarih geçen
toplantıda da ifade ettim. Delilden filan bahsetmiyor emareleri yeterli görüyor; çünkü,
Parlamento çok kutsal bir mevki mertebe, emareler daha doğrusu yalın bir ifadeyle
dedikoduları da yeterli görür, bu noktada araştırma soruşturma öngörür. Bundan sonra bizim
yapmak istediğimiz yapabileceğimiz şey bana göre, sağlıklı sıhhatli bir ortam kurarak çok acil
bu raporlar üzerinde tahmin ediyorum yetkili çağırdığımız uzman arkadaşların da yardımıyla,
inceleme ve araştırma yapmaktır, detayına inmektir. Alkan Beyin ifade ettiği bu yeni yapılan
işler h'akkında da çok acele ne yapılması lazım geliyorsa komisyon başkanı olarak sizin
üzerinize düşen tahmin ediyorum ki, buralarda inceleme yapıp bunlar bilgi ve belge
toplamaktır.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum.
Sayın Akarsu, orada prosedür itibariyle başlamamız gereken noktada şu anda
başladık. Bundan sonraki çalışmalarımızın yöntemi konusunda zaten daha önce sizlerle
görüştük ve hazırladığımız süreç içerisinde dokümanları ve gerekli incelemeleri yapmamız
konusu hızla devam edecektir; ama, başladığımız şu anki noktadan sonrasıdır o. Bugün daha
önce de yaptığımız tartışmalarda, bir kere burada Ahmet Alkan ve 106 arkadaşının imzasıyla
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içindi, neticede bu. Bundan sonra arkasındaki gerekli çalışmaları biz komisyon olarak zaten
Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleriyle beraber yapacağız o bakımdan şüpheniz olmasın.
Buyurun Ergun Bey.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Ergun Beye söz verdim.
NURİ YABUZ (Afyon) - Pardon, müsaade ederseniz bir cümle söyleyeceğim.
Buradaki arkadaşlarım konuşma haklarını birinci turda kullanıyorlar herhalde. Bizde bu
soruşturma komisyonunun ülyeleriyiz, müsaade ederseniz, hiç konuşmayan
arkadaşlarımızın da bu hususta soruları varsa sorsunlar. Eğer bu karşılıklı konuşma haline
gelirse düetten ibarettir.
BAŞKAN - Doğrudur, peki bunu kale alacağım.
Teşekkür ederim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkanım, komisyonumuzun değerli üyeleri;
biraz önce gerek Sayın Alkan gerekse Sayın Akarsu daha önceki 9/4 nolu soruşturma
komisyonunda muhalefet şerhi koyan arkadaşlarımızın muhalefet şerhlerinin okunmasından
ve muhalefet şerhlerinin dikkatle incelenmesinden bahsettiler. Müsaade ederseniz, benim
elinde Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'nin muhalefet şerhi var, okumak istiyorum:
"9/4 Nolu soruşturma komisyonunun hazırladığı raporunun sonuç kısmına iştirak etmem
mümkün değildir" diyor Sayın Pakdemirli. Doğrudur; çünkü, muhalefet şerhi koymuştur.
"Temelde bu tür soruşturma komisyonları parti mülahazalarıyla devri sabit yaratma
düşüncesiyle bir partiyi halk nazarında küçük düşürmek, bu yolla oy kazanmak meydanlarda
işte onların eski bakanları yüce divanda yargılanıyor demek için kuruluyor." Ben demiyorum
Sayııi Pakdemirli diyor. "Komisyonların kuruluşunda dâ konunun ehli yerine partilernin
gösterdiği adaylar arasından kurayla seçiliyor. Milletvekillerinden seçilen üyeler, Mecliste
grubu bulunan partilerin sandalye sayısına göre seçilmektedir. Geçmişte, Meclisin bu
denetim aracı alabildiğine istismar edilmiş, meydanlarda bu konuda nutuklar verilmiştir.
Yozlaştırılmış bu denetim müessesisinin kaldırılmasında yarar görüyorum. Partizan
davranışlarla konunun ehli olmayan milletvekillerinin oylarıyla, bir eski başbakan veya
bakan'ın Yüce Divana gönderilmesini doğru bulmuyorum. Bugün adeta 1990 senesi öncesi
uygulamalar hortlatılmaktadır. İktidarı elinde bulunduran parti veya partiler kendileriyle ilgili
bir soruşturmada aklama, muhalefet partileri üzerinde de bir demokrasinin kılıcı olmaktadır."
Şimdi konuyu takdirlerinize bırakıyorum yalnız o noktada ilave etmek istediğim şey var
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ana nedeni yeni deliller ortaya çıkması nedeniyle verilebilmiştir. Aksi takdirde yeni deliller
ortaya çıkmasaydı ikinci bir soruşturma önergesi vermek gerek içtüzük gerekse Anayasa
mucibince mümkün değildi, tabii, biz yeni delilleri raporubakarak da komisyona daha öce
verilen önergeleri okuyarak da buna karar verebilirdik. Şunu anlıyorum ki komisyon olarak
bir hatalı davranışımız olmuş Sayın Alkan'ı çağırmaya gerek yoktu buna göre bakarak
vermemiz azimdi. Yeni bir ek delil, haklı olarak araştırmamız gerekiyor deniliyor. Bakınız
değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi 1996 yılında kurulan, ben buna göre hazırlamaya
çalıştım buradaki delillere göre, Sayın Alkan'm dediğine göre, 96 yılında kurulan 9/4 Nolu
malvarlığıyla ilgili soruşturma komisyonuyla ilgili rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunda oylanarak eski başbakanlardan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'in
Yüce Divana şevkine yer olmadığına dair karar vermiştir. Meseleyi çok özetlemek istiyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kararı siyasal nitelikte değil yargısal nitelikte bir karardır.
Başka bir deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkine
yer olmadığına dair verilmiş olan bu karar, bir mahkeme kararı gibi olup, kesin olduğu için de
kesin hüküm niteliğindedir. Kesin hüküm ise karara bağlanmış olay hakkında herhangi bir
kişi ve makam nezdinde yeni bir dava veya soruşturma açılması imkânını hukuken ortadan
kaldıran yargı kararıdır.
BAŞKAN - Şimdi, Ergun Bey bir dakika sözünüze hemen orada bir nokta koymak
istiyorum.
Sayın Alkan'm rahatsızlığını dikkate alarak konuşmalarımızı diğer arkadaşlara da
birer ikişer dakika söz hakkı bırakacak şekilde noktalarsanız Sayın Alkan karşımızda böyle
rahatsızlıkla kıvranırken...
"Ne olur teşekkür ediyorum. Direkt, Sayın Alkan'ı muhatap alacağız bir şey varsa...
ERGUN Ö2DEMİR (Giresun) - Efendim, Ahmet Alkan ile ilgili bir konuyu
konuşuyorum. Yeni delil... Ne istediğimizi anlatmam lazım. Bir cümleyle anlatmam mümkün
değil ki Sayın Başkan. Yani, bu komisyon bir yeni delil meselesi gündemde. Eğer biz
konuşmayacaksak konuşmayalım.
AHMET ALKAN (Konya) - Arkadaşlarımızın bana doğrudan sorusu varsa onları ben
alayım.
BAŞKAN - Ahmet Alkan Beye kısa ve dirket sorusu olan arkadaşımız varsa...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sorularım var, sorularıma geleceğim.
' BAŞKAN - Direkt soruya geçin o zaman.
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ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sorularıma geçmem için de bir meseleyi izah etmem
lazım.
Sorularım bir tane değil. Buradaki soruları tek tek sormak istiyorum Sayın Alkan'a.
Lütfen...Bu meseleyi 1 dakikada bitirmek...
BAŞKAN - Ergun Bey anlıyorum; ama, arkadaşımızın rahatsızlığını insani yönden
değerlendirmeye alarak o sorunuzu hemen kısa sorabilirseniz, mutlu oluruzu bunu istiyorum
ben sizden.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan, o zaman şöyle yapalım. Sayın Alkan'a o &
hak vermemek elde değil, o zaman Sayın Alkan'a müsaade edelim ve komisyon üyesi
arkadaşlarımız yazılı olarak sorusunu hazırlasın...
BAŞKAN - Hayır efendim, o safahatı geçtik efendim.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Geçemezsiniz efendim. Bu önerge üzerinde...
BAŞKAN- Sorulacak bir soru varsa onu gene yazılı sorarız merak etmeyin.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - O zaman direkt sorulara geçiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis
soruşturması nedeniyle vermiş olduğu kararlarda mahkeme kararı niteliğindedir. Yasama ve
yürütme organlarıyla idare, mahkeme kararına uyrriak zorundadır. Bu organlar ve idare,
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini
geciktiremez. Sayın Aİkan önergenizde ifade ettiğiniz gibi, yeni deliller ortaya çıkması,
soruşturmanın yeniden başlatılması için yeterlidir noktasında hareket edersek, yeni gibi
göstermek istidiğimiz delillere de bakmak gerekir. Şimdi elimizde yok denilen delilere
bakmak gerekir onu sormak istiyorum. Yeni gibi gösterilmek istenilen Abanttaki mal varlığı
iddiasıyla, Amiraka'da ek yapılar iddiası birinci mal varlığı soruşturma önergesinde de yer
almış kesin sonuca bağlanmış. Bu iddiamızın doğruluğunu biraz önce Sayın Barutçu'da
söyledi, 9/4 nolu komisyon tutanaklarını incelediğimizde görürüz. Vaktinizi
almamak için, ben, sayfaları tek tek -Sayın Barutçu okudu- okumak istemiyorum ve bu
sayfalara baktığımızda, söz konusu iddiaların yeni delil niteliğinde olmadığını görürüz. Yani.
Sayın Alkan'ın yeni delil...
AHMET ALKAN (Konya) - Yeni delil değil efendim...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Yeni delil değil. '
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Mahkemesinde, Sayın Özer Çiller aleyhine açılmış olan davadır. Bu, önergede, mesnet
• olarak gösteriliyor, yeni delil olara, ki, Özer Çiller'in servetindeki kaynağı izah edilemeyen
artış iddiasıyla açılmıştır ve şikâyetçinin dilekçesi ekinde verilen dört adet klasör fotokopi
evrakı, müştekinin ve sanığın beyanları, üç kişilik bilirkişiye verilerek ibraz edilen belgelere
göre haksız bir mal edinme olup olmadığı bilirkişilere sorulmuş, 6.1.1998 tarihli raporda.
89.988.936.520 liralık haksız mal edinme olduğu tesprt edilmiş...
BAŞKAN - O raporu, daha arkadaşların incelemesine açmadık efendim; o rappr
geldikten sonra arkadaşların o konudaki görüşlerini...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Şimdi, Sayın Başkan, Sayın Alkan diyor ki, bu deliller
burada vardır. Ben de bunların yeni delil olmadığını izah etmek mecburiyetindeyim: yani.
gösterilen yeni deliller...
. , BAŞKAN - O 20 nci Asliye Ceza Mahkemesinden geldikten sonra, arkadaşların
görüşü alındıktan sonra bu konuya değineceğiz.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Soruya geleceğim oradan, ben de var. müsaaoe eoer
misiniz...

-ı

BAŞKAN - Siz de nasıl olduğunu, var olduğunu bilmiyorum: ama. arkadaşlarda yok.
benae de yok Ergun beyciğim. ben de bilmiyorum onun ne olduğunu...
"ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Şimdi, o delile geçeceğim, müsaade eder misiniz.
Şimdi, delil olarak bunu söyledi. Ahmet Alkan beyi niye çağırdık, niye konuşuyoruz o zamar..
BAŞKAN - Buyurun Ergun bey...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Bu rapora karşı, 14.İ.1998 tarihinde sanık vekilleri
tarafından yazılı itiraz dilekçesine ekli belgeler -aynen raporda da var, şeyde, önergede- ekli
belgeler yeniden bilirkişilere verilmiş, bilirkişilerin 6.3.1998 tarihinde verdikleri ek raporun
son kısmında, "ilgililer tarafından servetin kaynağı olarak gösterilen miktarlar mal varlığın.
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bilirkişi raporuna dayalı iddianamede de belirtildiği üzere, "sanık Özer Çiller aleyhine açılan
dava suça iştiraktendir" denilmektedir. Tüm bunlar yeni delil değildir.
Neden mi değildir -Sayın Alkan'a izah için söylüyorum- birkaç nedenle değildir:
Birincisi. Sayın Alkan'ın önergesinde, ek delil olarak sunduğumuz bilirkişi raporunda.
bilirkişiler kendi ifadeleriyle raporda bakın neler diyor: Rapordan aynen okuyorum: yani. ek
delil olmadığını göstermek istiyorum, söylemek istiyorum, müsaade edin de söyleyeyim
bunu.
BAŞKAN - Efendim, direkt soruya geçemiyorsunuz da Ergun beyciğim. Ergun bey.
direkt daha soruya geçemediniz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, bunu müzakere safhasında yapsanızda: bunu.
Ahmet bey ayrıldıktan sonra müzakere etsek...

'

BAŞKAN - Sayın Mumcu, karşılıklı konuşma şeklini almayalım da...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Ama zabıtlara geçiyor.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Alkan'ın beyanları zabıtlara geçiyor.
ERGUN ÖZDEMİR

(Giresun) -

Benim

beyanlarımı

zabıtlara

geçirmek

mecburiyetindeyim.
, BAŞKAN - Ergun beyciğim. lütfen, benimle muhatap olursanız...
Sayın Mumcu. Sayın Barutçu., lütfen... Efendim, oraya ulaşamıyorum, lütfen, eğer.
dıreK; benimle muhatap olursanız memnun olurum.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, değerli üyeler: bilirkişi.raporunae r.e
deniliyor. rapor elimde...
BAŞKAN - Tamam, orada, raporda soracağınız bir şey var mı Ahmet Alkan beye?
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Var. var...
BAŞKAN - O soruyu alalım; buyurun.
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varlığı açıklanırken, bizatihi bilirkişi heyetinin raporu verirken hangi mantıkla hareket ettiğinin
belgesi. Diyorlar ki, bilirkişi, altında iddia edilen, ek delil olarak iddia edilen bilirkişilerin
imzaları, bakın, ne diyorlar: "Aile bireylerinden...*
BAŞKAN - Efendim, ne dedikleri önemli değil, soruyu sorun..*.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Efendim, ne önemli, anlamadım ki Sayın Başkan, ne
önemli o zaman?..
BAŞKAN - Efendim, o rapordan bizim haberimiz yok; daha raporu biz incelemedik.
Siz. direkt Ahmet Alkan beye soruyu sorun.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Delil o diyor. Şimdi, sizin haberiniz yok; ama. Sayın
Ahmet Alkan diyor ki...
BAŞKAN - Efendim, o konuya daha ileride geçeceğiz...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Bu delil diyor, bu delil değil, böyle bir delil yok. varit de
değil...
BAŞKAN - Efendim, bununla ilgili Ahmet Alkan'a soracağınız bir şey var mı?
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Soruyorum, şimdi oraya geldim. "Aile bireylerinden
öirinin mal varlığı açıklanırken kişisel mal ve kıymetlerle ortak malların kaynak oiarak
gcs;erilrr.esi diğer bir bireye ait mal ve kıymetlerin kaynak olarak gösterilmemesi gersKiic;
kanaatini iaşıyoruz" diyorlar..
BAŞKAN - Onların ne dediği önemli değil, sorunuzu sorun beyefendi.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Şimdi, sorumu soruyorum: gayet net. = : ' - - " soruyorum. Efendim, bu tablo karşısında ne diyorlar Sayın Alkan? Bu mantıkla -£•£•.£:
etliğinizde. Özer Çiller'in serveti açık vermekte: ama. müşterek kabul edilmediği ıçır. Tar,e Çiller'in serveti de fazlalık vermektedir. Bunu bilirkişi gözönüne almıyor ve bu manııkia
hareketle Tansu Çiller'in mal varlığı fazlalık veriyor; bunu nasıl izah edecek Sayın Alkan?
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BAŞKAN - Teşekkür ederim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - ikincisi var...
Efendim, bazı şeyleri sormak mecburiyetindeyim, ikincisi, önergenizde ek delil olarak
Sayın Ahmet Alkan, önergenizde ek delil olarak sunduğunuz bu bilirkişi raporu mahkemenin
tayin ettiği bilirkişi raporu değildir; öyle mi? Bilirkişi raporu değil; bir; onu öğrenmek istiyorum.
Bu bilirkişi raporu, bizzat savcılığın tayin ettiği bilirkişi raporu; öyle mi, değil mı: onu
öğrenmek istiyorum. Geçerli olan ise, mahkemenin bilirkişi raporudur. Kaldı ki. mahkeme de
henüz bilirkişi tayin etmemiştir. Bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN - Efendim, o soru, Ahmet beyin muhatap olduğu bir soru değil ki: Ergun
bey...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Nasıl soru değil...
Üçüncü mesele, sormak istediğim Sayın Alkan'a, yine, Ankara 20 nci Asliye Ceza
Mahkemesinde 1998/325 dosya esas numarasıyla açılmış olan dava henüz İddia niteliğinde
olup. mahkeme eylüle ertelenmiştir. Bu nedenle, bu dava, aleyhte sonuçlanıp. Yargıtayca
onaylanmadıkça kesin hüküm vasfını kazanamaz. Kesin hüküm haline gelmeyen bir dava ve
iddia da, kesin delil niteliğini taşıyamaz, o halde, ortada delil

de yoktur. Var mıdır?

Soruyorum.
BAŞKAN - Efendim, siz, raporu incelemeye açıyorsunuz.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Hayır. Sayın Alkan'ın diğer bir iddiasına geliyorum:
iisia su: Diyor ki: Benim elimde kaynak yok. işte burada diyor. Ben de diyorum KI. CU yen:
ae iti aeğil.
Yine. Sayın Alkan tarafından ek delil olarak sunulan 7 nci Ağır Ceza Mahkemesince
n i r ^ s r bir dava var Sayın Özer Çiller hakkında. Bu dava da. 3628 sayılı Kanuna muna-r'e:
* î ~~ r * Ceza Kanununun 339 uncu maddesiyle ilgili iddialarda bulunman:*

=-

nan\£mede. bu konuda, suç oluşmadığı tespit edilmiş, mal beyanının ooğru ::r.;çTürkiye Büyük Millet Meclisi
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vurgulanmamış mıdır?
BAŞKAN - Tamam, sorunuzu...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre
görevi kötüye kullanmak nedeniyle ceza verilmiştir; fakat, bakın, mahkemenin kararlarında
-Sayın Alkan'a soruyorum, nasıl olacak- diyor ki, mahkeme karârının altıncı, yedinci ve
sekizinci sayfalarında -siz, yeni delil dediniz Sayın Alkan- açıklanan duruma göre, sanık Özer
Uçuran Çiller'in 3628 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aykırılık soruşturma komisyonuna
eksik bilgi verme suçu sabit görülmediğinden beraatına karar verilmiştir; bir; yeni delil
deniyor.
İki, yine, kararın yedinci sayfasında, soruşturma komisyonunun tercüme yapma
olanağı vardır, bu açıklamalara göre, gerçeğine aykırı olarak düzenlenen 7 Ocak 1997 tarih
ve 908 nolu noter belgesi aldatıcılık özelliği taşımamaktadır. Sahtecilik suçunun oluşabilmesi
için düzenlenen ve kullanılan belgelerin aldatma özelliği taşıması gerekmektedir. Bu
nedenlerle, sanık Yusuf Uygurtaş'ın sahtecilik suçu, yasal unsurlarıyla oluşmamıştır. Yine.
aynı şey, yeni delil diyor Sayın Alkan, daha burada diyor, soruşturma önergemde de var
diyor. Yeni delil değil. Yeni.delil isteyeceğim Sayın Alkan'dan. Diyor ki, açıklanan nedenlerle.
tüm sanıkların, Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gereğince cezalandırılmalarına sanık
Özer Uçuran Çiller'in eksik bilgi vermek suçundan beraat kararı verilmesi gerektiği sonucuna
varılmıştır.
Şimdi, ek deliller, Sayın Alkan... Efendim, bu yetmedi, bu kadar mı. hayır, bu kararda
çis'.erıyor ki. bakin, verilen bu kararda, mal varlığı konusunda yeni bir delil olmaoiÇir.car.
mahkemece tespit-ediliyor..Efendim, bu karar Tansu Çiller'in aleyhine değil, tam aKs^e.
ienine Dir karar. Kaldı ki, bu dava da henüz neticelenmemiş, bu bakımdan da deiiı scC'j:
ediimesi mümkün değil.
Yine. Anayasanın, biraz önce Sayın Barutçu da okudular, :3e inci macce::" '
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j ç j r . c j fıkrasına göre. "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisince yz'z
yetkisinin kullanması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanca
bulunulamaz." Anayasanın 138 inci maddesi.
Efendim, netice olarak, burada, Sayın Alkan'ın sunmuş olduğu, kendisi yeni bir şey
getirmedi, önergemde hepsi yazılıdır dedi, yazılı olanlardan okuduğum kadarıyla, hiçbir yeni
delil, bilgi, bulgu yoktur. Şimdi, yeni delil, belge, bulgu varsa onları konuşalım.
BAŞKAN-Teşekkür ederim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN - Evet, Osman Hazer bey; buyurun.
OSMAN HAZER (Afyon) - Sayın Başkan, Ahmet beyin özel durumundan dolayı, ben.
konuşmadan feragat ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ©diyorum, çok naziksiniz.
Nuri bey, buyurun efendim.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Sayın Ahmet Alkan. bu
önergenin sahibi olarak geldi, önergesi hakkında da burada bilgiler verecek. Bu bilgileri
daha iyi değerlendirmemiz için de, komisyon üyelerinin soru sorma hakkı olduğunu siz
beyan ettiniz ve sorular sorulacak.
^BAŞKAN-Evet efendim...
NURİ YABUZ (Afyon) - Ben, çok kısa bir şekilde, net bir şekilde bir şey ifade etmek
istiyorum. Sayın Alkan dedi ki, yeni deliller var. Bu delillerin ışığı altında bu soruşturma
komrsyonu, yeniden, Tansu Çiller'in mal varlığıyla ilgili şüpheleri gidermek zorundadır.
Burada, hiçbirimizin, iddiayı ortaya atan Ahmet Alkan'ın avukatlığını yapmak gibi bir
Görevimiz olmadığı gibi. hiçbirimizin de, bu dosyada adı geçen ve mal varlığı arasii/ma
Komisyonu olan Sayın Prof. Tansu Çiller'in de avukatlığını yapmak gibi bir hakkımız VOK. Biz.
elimizaeki verileri, bize gelebilecek delilleri inceleriz, neticesi itibariyle de bir rapor yaza-:!.
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maneı kalmadığı kararını verirse., ki. bunu yeni deliller varsa, alabileceğimiz ye ı "e r rs r
müracaatla elimize geçerse yapacağız ve bu delillerin içerisinde de. iddialanr zz-gr-j
olduğunu ispatlayan şeyler varsa, o zaman bir karar vereceğiz.
BAŞKAN - Ahmet beyi muhatap alacağınız bir şey var mı?
NURİ YABUZ (Afyon) - Şimdi, eğer, bu şekilde gidersek, bu soruşturmanın sonu
gelmez. Sayın Ergun Özdemir benim muhatabım değil, arkadaşım bu komisyonun bir aslî
üyesi, her türlü soruyu sormak gibi hakkı var; ama, Saym Özdemir diyor ki, bu. mahkeme
daha bitmemiştir; ama, buna mukabil kanaatler beyan ediyor. Şu deliller var... Mahkeme
bitmediği halde, bazı delilleri lehe kabul edip, bazılarını kabul etmemek gibi bir davranış
içerisinde oluyoruz.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Hayır, öyle bir şey söylemedim; hayır, katiyen öyle bir
şey demedim.
NURİ YABUZ (Afyon) - Ama, şimdi dediniz ki, bü mahkeme sonuçlanmamış...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun)'- Yani, yeni delil, zaten başlangıçta olmalıdır...
NURİ YABUZ (Afyon) - Sonuçlanmadıysa, bunların delil veya delil olmadığı...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun)-Zaten değil...
BAŞKAN - Ergun bey, karşılıklı görüşmeyelim...
NURİ YABUZ (Giresun) - Başka bir şey daha söyleyeyim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Peşinen delil değil...
BAŞKAN - Tamam, teşekkür ediyorum.
NURİ YABUZ (Afyon) - Bu soruşturmayla alakalı bazı şeyler söylerken de. bundan
evvelki 9/4 sayılı soruşturma komisyonunda görev alan Ekrem Pakdemirli'nin ifadesiyle
alakalı bir açıklama yaptı; ben de okuyorum. Buna mukabil, ben de Lütfü Esengün'ün burada
söylediklerini söylersem çok şaşırır. 62 arkadaşıyla birlikte verdiği önerge hakkınaa LJÎÎÜ
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BAŞKAN - Ahmet beyi. direkt muhatap alacağınız bir sorunuz var mı?
NURİ YABUZ (Afyon) - Hayır efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederirru
NURİ YABUZ (Afyon) - Ahmet bey. çünkü, ben soruşturmamda bunları söyledim
diyor, önergemde var. başka da bir şey vermeyeceğim diyor, ne soracağım.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Mumcu.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok kısa ifade etmeye çalışacağım, söz verdiğiniz için
çok teşekkür ediyorum.
Arkadaşlarımız, izleyebildiğim kadarıyla müzakerelerini, daha çok. yeni delilin
bulunup bulunmaması üzerinde yoğunlaştırıyorlar. Yeni delilin olup olmadığı sorunu. Meclis
İçtüzüğünden, Meclis içtüzüğünün öngördüğü prosedür gereği, bu soruşfurma
komisyonunun kurulup kurulamamasma ilişkindir. Yeni delilin bulunup bulunmadığına
bakacak olan, soruşturma komisyonu kurulmadan evvel, Genel Kuruldur. Genel Kurul bunu
değerlendirmiş, kararını vermiş ve soruşturma komisyonunu kurmuştur. Bu andan itibaren.
bizim, bu meseleyi incelerken, delillerin yeni ya da eski olup olmadığına bakmaksızın.
iddianın varit olup olmadığına bakmaktır. Hukuken, belgeleriyle, iddianın varit, olup
olmadığına bakmaktır. Dolayısıyla, gereksiz bir yeni delil vardır, yoktur tartışmasıyla
zamanımızı israf etmeyelim.
Bir de, Sayın Alkan'ın rahatsızlığı yüzünden de, her halinden de belli oluyor. Ben. bir
kerede, bir oturumda çözümlemek zorunda olduğumuz bir durum da değildir.
Arkadaşlarımızın, sorularına, yazıyla, Başkanlık marifetiyle Sayın. Alkan'a ileterek, yazılı
cevap alma imkânları da vardır. Neticede, bu bir soruşturma komisyonu, ve teferruattan
kaçmak durumunda değiliz. Bu hakkı da mahfuz tutarak, mümkün mertebe arkadaşımıza
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doğrudan sorular sorup, yani, arkadaşımızı, en azından bu oturumda, bir an önce
.şcrcsribilirsek. bir başka oturuma çağırabilirsek...
BAŞKAN T-Teşekkür, ederim.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkanım, Sayın Mumcu'ys. tamamen DSr =e
<=:• yc-um. Yani. buradalar, yani. belki 50 tane. 100 tane. yani bir iki sorumuz öeğiı. :r~ r =e
\,zs'-~2~ gerçek olarak, adii olarak incelememiz, araştırmamız gereken konular var -ZZB-.Bvar. cunlsrıa ilgili de. önerge sahibi olarak Sayın Alkan'a soracağımız sorular var: r-j'var.
r-.Euyıe fazla. Sayın Mumcu'nun da belirttikleri gibi. bunu. Başkanlığın takdirine veya
Komisyonun takdirine sunarak, bu sorularımızı nasıl sorarız, bunun çaresi nedir, yazılı rnı
olur. diğer toplantıda mı olur veya bir karara bağlayarak, bu sorularımızın cevaplandırılması
gerekir.
BAŞKAN - Kadir bey, ona, aynen iştirak ediyorum.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Bu soruları, yani, muallakta bırakarak...
BAŞKAN - Efendim, muallakta bırakmak niyetinde değiliz; yalnız...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Bazı şeyleri araştırmadan, biz, neye karar vereceğiz.
nasıl karar vereceğiz?
BAŞKAN - Yalnız, Kadir bey, o komisyonun çalışmasını, bütün bu sorulardan gelecek
cevaplarının önümüzde incelenerek yürütülmesi konusuna bağlamak yanlış olur.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Yanlış olur mu efendim; o zaman...
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... İlerleyen zaman içerisinde sormamız gereken
soruları yine sorarız; ama, bu soruların cevaplarını beklemek komisyon çalışmasını durcurur
o zaman: olur mu öyle şey...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Efendim, ama, ona bağlı, komisyonun esası ona bağlı...
BAŞKAN - Sen, üç hafta sonra gelirsin, bir sorum daha vardı diye...
KADİR BOZKURT (Sinop) - İddialara bağlı, eğer, iddiaların karşılığında cevap
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almadan. iddiların...
••ERKAN MUMCU (İsparta) - İkisi aynı anda yürüyebilir.
BAŞKAN - Yürür tabiî, onu söylemek istiyoruz. Açıklık getirilsin diye...
Teşekkür ederim.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Barutçu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Şimdi, tabiî, zabıtlara geçiyor bazı şeyler...
BAŞKAN - Hepsi geçiyor.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Zabıtlara geçince de... Ben. tabiî. Sayın Alkar. -£z;s
tutmak niyetinde değilim, bir iki dakika içerisinde arz etmek istiyorum.
Şimdi, bakınız, Sayın Alkan'ın konuşmalarının bir yerinde, yani, bunun mal
varlığındaki artışların, işte, birtakım birşeyler yapıldı, bize göre, işte 1 milyon dolardır, şudur
budur şeklinde beyanlar oldu. Zabıtlara geçtiği için söylüyorum. Bakınız, Kanunlar ve
Kararlar Müdürlüğüne yazılan bir yazı var elimde. Sayın.Tansu Çiller, 30.11.1991 'den sonra.
devamlı olarak, bugüne kadar, mal bildirimini Meclis Başkanlığına vermiştir. Yani, burada.
mal bildirimini verdiğine göre, zaten, burada, efendim, kaynak şuradan buradan demeye
lüzum yok. Mal bildirimini vermiş zaten.
İkinci esas konu, şimdi, bakınız, 20 nci Asliye Cezada görülen dava, Sayın Özdemir
bahsettiler de, onun için, zabıtlara geçmesi bakımından, arkadaşlarımı bilgilendirmek
bakımından arz ediyorum. Bakınız, 20 nci Asliye Cezada görülen dava bu soruşturma
dosyasının, bu soruşturmanın sonucunu etkileyecek mahiyettedir; kesin bu. Tabiî, soruşturma
isteyen değerli üyelerin de iddiaları budur. Şimdi, 20 nci Asliye Cezadaki dosya sonuçlanıp,
kesin hüküm aldığı takdirde, bu, soruşturma dosyamız için bir delil teşkil edecektir. O
bakımdan, şimdi, bu dosyanın sonuçlandırılmasına kadar, esasında, bu konuyu bizim burada
görüşmememiz lazım; ama, komisyon gündemine hâkimdir, görüşeceğim dersiniz. Yalnız.
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_49burada, eğer. şunu, Sayın Mumcu arkadaşımızın ifade ettiği şey var, buyuruyorlar ki. efendim
diyorlar, buna Meclis karar vermiş. Neye karar vermiş: Bu konuların burada görüşülmesine
karar, yermiş. Binaenaleyh, bu dermeyen edilen konular, Meclisin kararından geçtiğine göre.
biz. burada, niye görüşüyoruz manasına getiriyor. Yalnız şudur:
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hayır efendim...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Efendim, şimdi, bakınız, bu komisyonun ilk görevi.
buraya gelen bu araştırma önergesinin Anayasaya aykırı olup olmadığına bakmaktır. Simoı.
kaıcicki. biraz evvel Sayın Özdemir bahsetti de. ben ilave olarak söylüyorum. 20 nci Asiıye
Ceza Mahkemesinde görülen davadaki bilirkişi raporu, o bilirkişi raporu bir delil ola-ak
gösterilemez. Niçin gösterilemez: çünkü, kesin hüküm olmamıştır. Yani. kesin nünüm
olmadan... Şimdi, burada hukukçu arkadaşlar var. hayır, burada, efendim, kesin herhangi bir
hüküm yok. Efendim, bu bir delil olarak gösteriliyor şeklinde bir hukukçu arkadaşımızın buna
bir itirazı varsa bilemiyorum; olmaması gerekir; çünkü, buradaki mahkeme kararı
kesinleşmemiştir.

',.

Binaenaleyh, savcının kurmuş olduğu bilirkişi heyeti veyahut da savcının tespit ettiği
bilirkişi heyetinin vermiş bulunduğu rapor belli bir şeyden geçmemiştir, derecanan
geçmemiştir; ne mahmenin kararı vardır ne de onanan bir karar vardır. O bakımdan -zabıtlara
geçmesi bakımından söylüyorum- burada, bizim yaptığımız işler, Anayasanın 138 inci
maddesine, kesin olarak aykırıdır. 20 nci Asliye Ceza Mahkemesinin, kararını vermeden bu
konuları burada görüşmemiz, bir yargısız infazdır, aykırıdır; ama, dersiniz ki, oylar fazla.
buradan çıkar, işte oy, biz yaparız, ben yaptım, olur; ama, vicdanlarda ne olursunuz onu
bilmiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Barutçu.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi, hiç soru sormamış arkadaşlarımızdan söz alıp...
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MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Ben, soruşturma komisyonlarına ilk defa
katılıyorum ve dördüncü toplantıyı izliyorum. Keşke, Türkiye'nin Parlamentosunda.
Türkiye'nin milletvekilleri olarak, Türkiye'nin devasa sorunlarının yanında bu meseleleri
görüşmeseydik. Oysaki, Türkiye'nin gerçeği, maalesef...
Şimdi, sağ olun. araştırma komisyonuyla ilgili tutanaklar, raporlar gönderildi yüzlerce
say*a. 9'4 esas nolu soruşturma komisyonuyla ilgili tutanaklar, raporlar gönderildi, yüzlerce
sayfa, binlerce sayfa. Bundan sonra tekrar yine binlerce sayfa oluşacak ve Türkiye, bu
meselelerle, anlaşılan, uzun yıllar daha mücadele edecek. Ancak, bugün, haziranın O'u.
Buncan iki ay önce. aşağı yukarı, dördüncü ayın 16'sında. bu Mecliste bu sörus'jrrr.a
Komisyonu kabul edilmiş, bu hükümet kurulması da aşağı yukarı 1992'nin hazıranmır:
sonunda veya başında olmuş. Şimdi, o tarihten bu tarihe kadar... İki ay önce bu soruşursa
veriliyor. Şimdi, aklıma şu geliyor: acaba, bir süreç var, adına 28 Şubat süreci denen bir
sürecin bir sürecin son halkaları olarak; çünkü, bunun* evveliyatı var. Parlamentoya yönelik.
basının Parlamentoya yönelik ithamları var ve Parlamentoya da. bir süreçten geçmiş
vaziyette, birtakım ithamlar var. Şimdi, niye o zaman, ilk zamanlar, bu Hükümet veya bu
Hükümetin yetkilileri, böyle bir konuyu, mademki, ortada bir yolsuzluk, bir talan, bir farklılık
var. niye gidilmedi...
feRKAN MUMCU (İsparta) - İçtüzük göre...
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Niye, şimdi, hemen, iki ay kala. bir sürenin
sonunda, bir senaryonun acaba son bir halkası olarak bu veriliyor diye gayri ihtiyarı aklımıza
geliyor: çünkü, bu ithamlardan Parlamentonun kurtulması lazım. Parlamento, itibarını, eğer
medyanın dediği gibi son sıralardaysa, son sıralarda oluşumuzu, kendi bindiğimiz dalı
kesmemize bağlamamız lazım. Bundan kurtulmamız lazım.
BAŞKAN - Mustafa bey, direkt Ahmet beyi muhatap alacağınız bir şey var mı acaba?..
!
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-51Yani. bu konudaki görüşlerinizi...
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Şunu demek istiyorum: Evvelki araştırma
soruşturma komisyonları yetersiz kalmıştır dediysek, kendi kendimizi itham etmiş oluruz.
Kendi bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. O bakımdan, yani, bunların bir noktada artık son
bulmasını istiyorum; temennim, samimî dileğim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı, hiç konuşmamış arkadaşlarımızdan.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bunu, isterseniz, basın, İçtüzük açısından.»..
BAŞKAN - Genelde, bir hepsini konuşmaları alacak, öyle. tekrar... Son konuşmayı
yapıo. nerhalde müsaade Ahmet Alkan da onun için ona...
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Ahmet bey gitmeden söylememde fayda var.
BAŞKAN - Buyurun, direkt muhatap mı alacaksınız.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Ben. tabiî, bir konuyla ilgili Ahmet beye yeni bilgiler veya
oeıçeıer var mı diye sordum, birkaç madde şeklinde'bir şeyler saydı. Tabiî. ben. ne* caz?
şeyıeri incelemediğimden dolayı, Ömer Barutçu bey veya Ergun bey de aynı konuların, sana
önceki soruşturma komisyonunda geçtiğini söyledi; ama, Ahmet bey. bana. soruşturma
komisyonundan sonra bunların varlığından, gelişmesinden en azından bahsetti, araştırılması
gerektiğini söyledi; ben, şahsen, notumu aldım, üzerinde durulması gerekebilir düşüncesiyle.
bir önceki soruşturmayı da inceleyeceğim tabiî.
Yalnız, Abdullah bey, benim bu sorumla alakalı, böyle, bilgiye gerek yok. belgeye
gerek yok tarzında bir şey söyledi, dedikodu bile olsa tetkik edilmesi lazım diye...
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Onu ben söylemiyorum, 3628, yasayla...
LÜTFİ YALMAN (Konya) - 3628'de emare diye bahsediyor.
BAŞKAN - Sayın Akarsu...
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- 5 2 LÜTFİ YALMAN (Konya) - Emare, belirti demektir, bir belirti demektir. Dedikodu.
olmayan şeylerin konuşulması demektir. Bunun arasındaki farkı bilmeniz lazım.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Emare ile delil arasındaki farkı...
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Emare ile delil arasında fark'vardır tabiî; ama, emare belirti
demektir.
Bir konuyu daha söylemek istiyorum. Tabiî, elbette ki, birtakım sorular Ahmet beye
sorulacak, yazılı da verilebilir, rahatsızlığını elbetteki gözönüne almamız lazım: ama. yani.
sorular sorularken de, karşı taraftan cevaplar verilirken de bir suçlama veyahut da bir aklama
pozisyonuna girmememiz gerekir ve bunu daha konuşmamda da ifade etmiştim. Bir iki tane
meseleyi dile getirdiler burada Sayın Alkan, soruşturma komisyonalarının raporlarının
tamamlanmasından sonra birtakım gelişmeleri dile getirdiler. Biz, bunların üzerinde duralım:
ne var. ne yoksa bunu tetkik ederiz diye düşünüyorum. Yanf, benimki bir soru mahiyetinde
değil de. açıklama mahiyetinde...
BAŞKAN - Teşekkür ederim, çok mersi, sağ olun.
Sayın Akarsu, buyurun.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Beyefendiye bir şey söylemek istiyorum.
BAŞKAN - Direkt Ahmet beyi muhatap alalım, lütfen. Yani. komisyon jyesarKaoâ|lar...

.

ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Ben, bir şeyin açıklığa kavuşması için bir ifadede
bulunmak istiyorum Sayın Başkan. Bu soruşturma önergelerini ilk önce gündeme getiren
Refah Partisidir, ve beyefendi bir şey ifade etmek istediler, bunlar bizim görevimiz değildir
diye. kapatılan Refah Partisidir. Şimdi, o soruşturma önergelerini veren Fazilet Partisi
milletvekilleridir; bunu söylemeye hakkı olduğunu zannetmiyorum.
Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Onlar Refah Partisi milletvekilleri...
BAŞKAN - B u hususu tartışmaya açmak niyetinde değilim. Bakınız, biz, bunları kendi
aramızda sonra tartışacağız. Arzu ettiğiniz müddetçe tartışacağız.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ahmet beyin konuşmasına izin verebilir misiniz...
BAŞKAN - Osman bey, sizin buna ilaveten, Ahmet beye ilaveten bir konu var mı:
buyurun efendim.
OSMAN HAZER (Afyon) - Sayın Başkan, daha önceki dönemde bir spruşturma
önergesi verilmiş ve soruşturma önergesinde bulunan milletvekili arkadaşlarımızın bizden
daha kıymetli, bizden daha meselelere vakıf arkadaşlar. Biz, buna inanarak... Kanaatlerini
bildirmişler; evet, Fazilet Partisi bir önerge vermiş, soruşturma önergesi; ama. neticesi
alınmış. Şimdi, benim şahsî kanaatim, şimdi, ikinci olarak bir soruşturma önergesi verilmiş.
Beri. şahsen, soruşturma önergelerinin, Ahmet beyin izah ettiğine göre, normal bir Amerika
Birleşik Devletlerinde bir çalışma yapılıyor veya bir imkânları var, bu imkânların üzerine bir
imkân daha konuyor. Tabiî ki, Tansu Çiller Sayın Başbakan ve ailesi, bir imkânları var. maacî
ımKânları var. bu maddî imkânlarından bir geliri var. Bu gelirinden şey ederekten a n nave
yapıiar yapılabilmiş. Aynı şekilde. Türkiye içerisinde de bazı yerlerde yapılmış hizmetler vz-.
5*J -izmetleri. imkânlarından dolayı aktarmış olabilir. Yani. bu imkânlarını aktardıgırsaooıayı cır tereddüt meydana getirmenin bir manası olmadığı kanaatindeyim. Bu
soruşturmanın da. bu önergenin de. ben. şahsen çok hafif kaldığı kanaatindeyim.
Teşekkür ederim:
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.
Ahmet bey, son sözü vereceğim size. Sizi, aşağ, yukarı birbuçuk saate vakmdır
burada bekletiyoruz.
Arkadaşlar, müsaade ederseniz Ahmet beye söz veriyorum.
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AHMET ALKAN (Konya) - Değerli arkadaşlar, önce, bir küçük anektodu. bu
komisyon, yani, 20 nci Dönemde Sayın Çillerle ilgili bir komisyon kurulduğu zaman. onDeş
yıldır bu Parlamentoda olan bir değerli arkadaşımızın ifadesini sizlere aktararak bağlamak
istiyorum konuşmamı. Dedim ki, bu değerli ağabey diye hitap ettiğim milletvekilimize, nedir,
ne olacak, bu işin sonu neye varır. Bana şunu söyledi: Bizim üzerinde titreyeceğimiz en
değerli varlığımız haysiyetlerim izdir. Bu, bizim için geçerli olduğu kadar, muhatabımız için de
geçerlidir. Evet. ben, bu soruşturma komisyonunun kurulması için olumlu oy verdim.
komisyonun kurulmasını istedim; çünkü, kamuoyunda çok ciddî iddialar var.._ çok ciddî
rahatsızlıklar var. 19 uncu Dönemde açılan araştırma önergesi, ikibin kişiye yayılarak
sulandırıldı, sonuç alınmasına mani olundu; ancak, bu konu tekrar Meclise geldiği zaman.
komisyon raporu Meclise geldiği zaman, komisyon raporunu ciddî olarak tetkik eder ve
vicdanım bana neyi emrediyorsa öyle oy kullanırım, sana da bunu tavsiye ederim dedi. Bu
arkadaşımızın isteyene ismini de veririm, buradadır, hâlâ arkadaşımızdır. Ben. bu kanaatin.
Parlamentoyu teşkil eden arkadaşlarımızın büyük çoğunluğunda hâkim olduğuna
inanıyorum. Burada, hiç kimsenin haysiyetini, siyaseten karalama düşüncesinde olduğunu
S'kadaşlarımızın inanmıyorum. Böyle bir önyargıyla lütfen yaklaşılmasın: çünkü. biz. bu
sıkıntıyı, bu sancıyı ikibuçuk.sene yaşadık. Bir arkadaşımızı, belki, sebep olarak, bu sebepten
kaybettik, bu sıkıntılarla kaybettik. İki arkadaşımız, ikibuçuk sene toplumun içine çıkamaz naie
geıciıer: ama. bugün, haysiyetleriyle, bu Parlamentoda, alınları açık milletvekilliği yac-ycıa'.
r~'e\. yasıyorlar.
Simdi, bizim arzumuz, temennimiz, bu olayları, bu sıkıntıları yenıaen yasarr, = ^ ve
beşKaıarına yeniden yaşatmak değildir. Sayın Hazer çok güzel söylediler: bizim de ısıeçımız
budur. Zaten. eğer. önerge, ciddî olarak okunmuş olsaydı, bizim isteğimizin de. Sayın
Hazer'in söylediğinin ortaya konmasından başka bir şey. olmadığını görürlerdi. Yani.
Amerika'da birtakım imkânlarımız var, doğrudur, şu imkânlarımızdan, bu işe şu kadar lira
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aktarılmıştır dendiği zaman, zaten, komisyondaki arkadaşlarımız servet düşmanı falan değil.
Niye bu imkânları sağladınız, niye bunu aktardınız falan diye sormuyoruz. Bu imkânları
nereden aktardınız diye soruyoruz. Bu imkânlarınız var mı, yok mu onu soruyoruz. Bugünkü
yaşama standardınız, tüketim seviyeniz ile gelir düzeyiniz arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi
açıklayın yeter diyoruz. Beldibi'nde birtakım yatırımlar yapılmış. Bunu soruyoruz. Şuradan
aktardık bunu, filanca şirketimizden 50 lira aktardık, kayıtlarımızda da bu şurada görünüyor.
Bu söylensin. Bunu istiyoruz.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Alkan, bütün cevapları yazılı olarak yerilmiş:
okumamışsınız...
BAŞKAN - Ergun beyciğim...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Okumamış...
AHMET ALKAN (Konya) - Sayın özdemir, izin verir misiniz... Saatlerdir sizi sabırla
dinliyorum.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Ben de dinliyorum...
BAŞKAN -- Buyurun Ahmet bey...
AHMET ALKAN (Konya) - Sabırla dinliyorum; ben, bakınız, siz, burada, bu komisyon
bazı arkadaşlarımızın bulunmasına karşı çıktınız. Hangi gerekçeyle karşı çıktınız?
önyargılılar, bu konuda fikir beyan ettiler diye karşı çıktınız.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Kim karşı çıktı? Hayır: içtüzük karşı çıktı Ahmet Dey...
Aman. aman. ben çıkmıyorum. İçtüzük önünüzde...
BAŞKAN - Ergun beyciğim...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Benimle ne ilgisi var. bizimle ne ilgisi var: İçtüzüğe
oöre...
BAŞKAN - Lütfen... Ben Ahmet Alkan Beyi dinlemek istiyorum; lütfeder misiniz
arkadaşlar... Kendi aramızda sonra tartışmayı açacağız.
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- 5 6 NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Ahmet Alkan "ben önergede yazdım, bazı iddilarımı da
ortaya koydum, benim ortaya koyacağım bir delil de yok" diyor. Bundan sonra ihtiyaç yok
Sayın Başkan...
BAŞKAN - Tamam efendim... Ahmet Alkan Bey sözünü bitirmedi. Nuri Bey, Ahmet
Alkan konuşmasını bitirsin ve gitsin diye bekliyoruz. Rica ediyorum...
AHMET ALKAN (Devamla) - Şimdi, bunu, önyargıb olmadığımızı ifade etmek için
söyledim, isteyen arkadaşımız inanmakta, isteyen arkadaşımız inanmamakta özgürdür ve
bizim tavrımız böyle olacaktır. Ancak, bir hususu ifade etmek istiyorum: Burada, ilgili kanun
uygulaması gereği, soruşturulması gereken, ifadesine öncelikle başvrulması gereken Sayın
Çiller'dir, Sayın Hazer'in söylediği hususları açıklaması noktasında. Amerika'daki mal
varlığına aktarılan paranın kaynağı açıklanamamıştır, geçen komisyonda da açıklanamamıştı;
ortada ciddî farklılıklar vardır. Bunlar, rakam rakam ifade edilmiştir. Bunların doğru olup
olmddığı ortaya konulur, doğruysa denilir ki, gerekli açıklamalar Sayın Çiller tarafından
yapılırsa mesele yoktur, bu konu kapatılır biter; açıklanamamışsa da, gereği yapılır.
İstediğimiz budur arkadaşlar. Önyargılı bakılmamasını diliyorum.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ahmet Bey, Komisyonumuzu kırmayarak, raporlu olarak buraya kadar
geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum, acil şifalar diliyorum.
Ahmet Beyin toplantımızdaki süreci bitmiştir, kendisini yo(cu ediyorum müsaade
ederseniz.
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TARİHİNDE YAPILAN KOMİSYON
TOPLANTISINDA BİLGİSİNE BAŞVURULAN (1996 Yılında Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunun karan ile kurulan 9/4 Esas Numaralı soruşturma Komisyonu üyesi
CHP Milletvekili) SABRİ ERGÜL :
Sayın Sabri Ergül, hoş geldiniz.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Hoş bulduk Sayın Başkan.
BAŞKAN - Hemen konuya geçmek istiyoruz.
Önce, bu değindiğiniz, bize yazmış olduğunuz talebinizle ilgili konulara geçmenizi
rica ediyorum.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Efendim, izninizle, yeminli mi dinleyeceksiniz, yeminsiz mi
dinleyeceksiniz? Usulde?,.
BAŞKAN - Milletvekilleri, zaten, Meclis Genel Kurulunun ilk günü yemin ediyorlar.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Peki efendim.
Teşekkür ediyorum.
öncelikle, bir hukukçu olarak ve daha önce soruşturma'komisyonunda da görev
yapmış bir arkadaşınız olarak, o komisyonun ve Genel Kurulun kararından sonra, bu konuda,
bilgi ve belge toplamaya çalıştım. Kamuoyuna da-^yansıdığı gibi, suç duyurularım oldu.
Birincisi de, Sayın özer Çiller'in bidayet mahkemesinde hüküm giymesiyle sonuçlandı: o da
temyiz aşamasında.

' . - ' . . .

Eğer, uygun görürseniz, bu konuda, geçen komisyonda yapılan çalışmalar; onun
dışında, yeni deliller bulunduğu iddiasına Genel Kurul katıldığı için Komisyonunuz kuruldu.
Dilerseniz, çok özetle, geçen Genel Kurulla ilgili olarak -elbette ki. biz de göreve
başladığımız zaman, liderlerin ve siyasî partilerin malvarlığı araştırma komisyonu
dokümanlarından yararlanmıştık; arkasından, bize, birçok kuruluştan doküman geldi. Tabiî.
sanıyorum ki. öyle umuyorum ki, Yüce Komisyonunuz da, o bilgeleri Meclis arşivinden
getirtmiştir- burada, benim, özellikle, edindiğim bilgi ve belgeleri, öncelikle sunmak istiyorum.
Biz. soruşturma komisyonu olarak, ilgili kamu kuruluşlarından bilgiler istemiştik. Bunlaraarv
özellikle. Sayın Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller'in yüzde 99,99 hissesine sahip oldukları.
İstanbul'da mukim Marsan Marmara Holding AŞ'den -yüzde 100 sahip olduğu- Amerika'da
!
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- 58 mukim GCD firmasına yapılan transfer. Firmayla, Amerika'daki GCD firması ile Marsan
Holding arasındaki ilişkileri ve GCD firmasının, tüzelkişilik olarak, Amerika'da sahip olduğu,
yapılan değerlendirmeye göre 4,5 milyon dolar civarındaki mal varlığı edinmesiyle ilgili
kaynağı araştırmıştık. Bu yoldan hareket ederek, şirketten ve Hazine Müsteşarlığından bilgi
istedik. Bize, 925 bin doların Marsan Holdingin; bu Marsan Holding, Sayın Tansu Çiller ve
özer Uçuran Çiller'in ana şirketi, holding. Bu şirketin ortak olduğu birçok iştirakler var ve bu
şirketin ortak olduğu birtakım iştirakler ve Gülerlerin gerçek kişi .olarak da ortak oJduğu
şirketlerden bir kısmı tasfiye aşamasında, bir kısmını devretmişler, bir kısmı halen devam
ediyor. Sanıyorum, bunlar da ilgili kuruluşlar... Size gelmişlerdir, rakam olarak burada var.
Burada, bizim, özellikle üzerinde durduğumuz, ana şirket Marsan Holding'in GCD ile
ilişkileriydi. Burada, dikkatinizi bir noktaya çekmek dileğimi sizlere sunmama izin veriniz.
Tabiî ki, Mal Bildirimi Yasası, 3628 sayılı Mal Bildirimi Yasasına göre, kişiler, sahip oldukları
menkul, gayrimenkul ve kıymetleri beyan ederlerken mal bildiriminde, şirketteki hissenizin
nominal değeriyle beyan ediyorsunuz. Biz, mal bildirimine baktığımızda ve gelen beyanlara
baktığımızda, Marsan Marmara Holding -ki, izin verirseniz Marsan Holding diyelim onaorada, Özer Uçuran Çiller ve Tansu Çiller'in yüzde 99,9 hissesine sahip olduklarını, diğer çok
düşük bir hissenin de, yasa gereğince, beşe tamamlamak bakımından diğer dört kişiye ait
olduğunu görmüştük. Orada, Marsan Holding 4,5 milyon dolar civarında bir GCD firması
kurmuş, satın almış, oradan mal almış; ama, mal beyanına bakıyorsunuz, mal beyanında, bu.
hukuka da uygun esasında, 3628'e, o mal beyanında, bunlar, o şirketteki hisseler oiarak
gözüküyor. Yani, bakıyorsunuz, o günkü şirketin nominal değerinden mal beyanında
gözüküyor. Bu. hukuka da uygun; ama, o şirket üzerinden mallar edinilmiş. Marsan Hoıoınç
edinmiş. Marsan Holding, işte. denge yatını. Başkanlık yatını, işte bir şeyler almış: ama. crıar.
Marsan Holding'in mal varlığındaki artış, GCD firmasının edindiği mallar da. bir ra^ma
Tüzelkişilik olarak Marsan Holding'in, GCD firmasının amma, bunlar, gerçekte o fırra ar=.
gerçek anlamda, çoğunluk hissesine sahip olan Özer Uçuran Çiller ve Tansu Çiller'in.
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-59925 dolarla ilgili olarak bir transfer yaptık dediler/Sorduğumuzda, GCD firmasının
sermayesinin, kuruluş sermayesinin, Bilger Duruman ve arkadaşları tarafından kurulan GCD
firmasının, Âmerika'daki sermayesinin 100 bin dolar...
LÜTFİ YALMAN (Konya) - İsmi tekrar eder misiniz?
SABRİ ERGÜL (İzmir)-GCD...
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Hayır, onu demiyorum.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Bilger Duruman...
Bu, Sayın Özer Uçuran Çiller'in iş arkadaşı. Bilger Duruman ve arkadaşları kurmuş,
bu kurulu firmayı, 1992'de kurulan bu firmayı Marsan Holding, yani, Özer Çiller ve Tansu
Çiller'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Marsan Holding bu şirketi almış. Biz, bu şirketi
satın alabilmek için ve sermaye transferi adı altında 925 bin dolar transfer ettik dediler. Biz.
komisyon olarak bunu Hazineden sorduk, Merkez Bankasından sorduk, Maliyeden sorduk.
Hazine, kayıtlarımızda gözükmüyor dedi. Maliye, kayıtlarımızda gözükmüyor dedi; pardon
Merkez Bankası; ama, Hazine, bize, bu transferlerin yapılış tarihleriyle birlikte, bu
transferlerin Demirbank aracılığıyla 29.7.1992'de 100 bin dolar, 11.9.1992 tarihinde 400 bin
dolar ve 13.9.1993 tarihinde de 425 bin ABD doları olmak üzere 925 bin dolar transfer
edildiğini ve bunun da, bu transfer işlemlerinin de, belgeyle birlikte, Hazine Müsteşarlığına
bildirildiğini, yazının ekinde, gönderilen belgelerin Hazine Müsteşarlığı arşivinde bulunan
belgeler olduğunu anlatan, o mealde bir yazıyla komisyonumuza bildirdi.
BAŞKAN - Kaç yılında yapılmış bu?
SABRİ" ERGÜL (İzmir) - Efendim, 1992'te 500 bin dolar, 1993te 425 bin dolar: toolam
925 bin dolar. Biz, bu belgeleri... Getirmedim... Ben, o belgeleri. Komisyon üyesi olarak
büyüteçle, çok hassas bir şekilde inceliyorum, bakarken bir şey gördük. Hazine, bu 925 bir.
soıarla ilgili olarak, dökümünü veriyor, Hazine, ekinde yazı gönderiyor bize -baknçırr.izca
göroük ki. o zaman, o dönemde de Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Tansu "Çilıerbize, yazdığı yazıda diyor ki: "Demirbank..." Malumaliniz, 32 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname gereğince, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, belli bir bazda olanda izin
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-60alma şartı yok, bildirimde bulunma koşulu var, bildirimde bulunacaksınız. Bunu kim yapacak:
Aracı olarak kullandığınız banka ise, şirket sahibi Marsan'a başvuracaksınız, ben. şu
nedenle, şu kadar sermaye transferinde bulunuyorum diyeceksiniz, o aracı banka da, bir ay
içerisinde Hazineye bildirimde bulunacak; aynı zamanda Merkez Bankasına; çünkü, transferi
Merkez Bankası yapıyor ve Maliye; Maliye de neden istiyor; vergileri kontrol açısından.
Bunun ikisinde bulunmadığı yazısı gelince bize, Hazineden de böyle bir yazı gelince,
Komisyonumuzun dikkatini çekti.
O ara, yaparken şunu gördük -eski komisyon zabıtlarında vardır bunlar- bize,
Demirbank'ın, Hazineye başvurduklarını söyleyerek belirttikleri belgelerden, o zamanki
müsteşar Mehmet Kaytaz imzasıyla, 22.10.1996/46264 sayılı yazı -bunlar dosyalarda olacak
efendim, tabiî, onbinlerce evrak var; ben, fazla vaktinizi almadan dikkatinize sunmak
istiyorum- bu yazının ekinde gelenlerde, 100 bin dolarla ilgili olarak, Demirbank'ın Hazineye
yaptığı 28.10.1992 tarihli yazının Hazine evrakına giriş kaşesi var bakın dikkat ederseniz;
şeyin yaptığı,'sonra yaptığı bu transferle ilgili olarak, 425 binin de var, bakın giriş kaydı var
belgede Hazine evrakına, ama, 400 bin dolarla ilgili olarak, Hazinenin belge diye bize
gönderdiği... Çünkü, ne yapacak, Demirbank, Hazineye bir yazıyla başvuracak. Diğer
ikisinde başvurmuş; ama, 400 binin üzerinde, Hazine evrakına giriş kaşesi olmadığı benim
dikkatimi çekti ve onunla ilgili olarak baktığımda evraklara, bize, o transferle ilgili belge
olarak sundukları, Demirbank'ın dekontu, şu dekont; bu,.-Demirbank'ın dekontu... Yani,
birincisinde giriş evrakı var, ikincisinde var -425'de- bunda yok. Baktığımda, olmayınca, bir de
baktım ki. bu, 1992 yılında, bu transferin yapıldığı tarihte, Hazinenin evrakına girmiş oiması
gereken bu dekontta, göreceğiniz gibi -büyüteçle bakılınca daha iyi okunuyor- burada. 6
Haziran 1995 faks notu var ve Marso AŞ, Özer Çiller ve Tansu Çiller'in 7 Eleven'tier..
devettıği şirket merkezinden çekilmiş bir faks notu. Faksın çekiliş tarihi B Haziran "995....
Nasıl oımuş da, bu 8 Haziran 1995'te çekilen bu faks Hazinenin evrakına girmiş de: Hazine.
bize. 1992'de bildirmişlerdir diye bilgi veriyor. Bunu, komisyonun son günleri ,olduğu için
yetiştiremedik.
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- 6 1 Ben sordum. Ondan sonra, komisyon kapanınca, yani süre bitince ve Yüce Genel
Kurul da "Yüce Divana şevkine gerek olmadığı" şeklindeki komisyon kararını onaylanınca,
ben de araştırmalarımı sürdürdüm milletvekili olarak. Bununla ilgili birçok soru önergeleri
verdim. Sonunda, bir hafta önce cevap alabildim. Sizi temin ederim, bir hafta önce cevap
alabildim. Yani, burada, Hazine, bu Yüce Kurul, bu gök kubbenin altında ne varsa getirtme
yetkisinde; bir bakıma yasama organının, yasama yetkilerinin bir kısmını kullanıyor,
Anayasamızda var, yürütme organının bütün yetkilerini, Bakanlar Kurulunun bütün imkân ve
vasıtalarından yararlanır diyor; bir bakıma da, yargısal nitelikli bir soruşturma komisyonu,
yargı gibi bir ön soruşturma yapıyor. Bu komisyona gönderilen yazıların doğru olmadığı
anlaşıldı.
Birçok soru önergeleri verdim; benim kişisel kanımdır, katılırsınız, katılmazsınız
bilemem; ama, soruşturulması gereken bir suali dikkatinize sunmak istiyorum: En sonunda,
dün aldım ve bugün de, bir saat önce, ısrarla eklerini getirttirebildim. Bunu, belgeleri de size
sunacağım. Meğerse, bize, bu transfer 400 bin Amerikan Doları 11.9.1992 tarihinde
bildirilmiştir diye Hazine... Bakın, aynen okuyorum buradan; tabiî ekleri gelmedi,
Başbakanlığa ulaştım, Sayın Başbakana ricacı oldum; daha evvel, bu sektörden gelmedir,
Devlet Bakanı Güneş Taner'e, sonunda, vekâlet eden Eyüp Aşık'a, yahu, benim önergemi,
istirham ederim, cevap verin, bunları soruyorum. Ben soruyorum, diyorum ki: Ne oldu? Bu iki
hususa cevap istiyorum. Bana, Hazineden cevap geliyor, Sayın Bakan da tabiî imzalıyor. İki
hususu soruyorum ben; şu iki hususa cevap verin diyorum. Oradan cevap geliyor:
Galatasaray 2-0 galip. Yahu, ne?.. Ben onu sormadım size diyorum. Diyor ki, sen iki husus
sormuşsun, bak, burada iki kelimesi de geçiyor diyor; ona cevap demek anlamına. Öze'
gayretlerle, buna, bakın ne diyor Hazine verdiği cevapta: Biz de, bunu size bildirdik diyor. O
soruları, önergeleri okumak istimiyorum. Sonunda, bu Yüce organa yanlış bilgi verdiğini
kabul ediyor: yani, "tevil yoluyla ikrar" deriz hukukta biz buna. Diyor ki, "Biz, bu beigeien.
evet. onlar giriş kaydı..." Çünkü oradan sordum ben, buraya damga basarlar, defterin
kaydında var mı yok mu, oraya da bir bakmak lazım. Odacıya derler ki, evladım, buna damga
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- 6 2 bas sen, bunun da üzerine tarih at, eski giriş tarihi diye; esasında, onlara, orada bakmak
lazım, defterlerine, kütüklerine. Diyor ki, tevil yoluyla ikrarla, "efendim, bu belgeler, esasında
biz de yoktu. Demirbank, bunda, bizim arşivimize bunların ulaşmadığını, istihbarat etmiş
demek istiyor, şifahen; sonra, bize şifahen, tarafımıza gönderilmiş olmakla beraber, şifahî
görüşmelerimiz neticesinde, adı geçen yazımızın tarafınıza ulaşmadığı Öğrenilmiştir dedi
bize, bir yazı yazdı Demirbank. Biz de -hangi tarihte yazmış bu yazıyı, 1996'da, yani, bizim
komisyonumuz görevdeyken- onun ekinde olan yazıyı 1992'de girmiş gibi gönderdik size."
Tabiî, buradaki, 8 Haziran 1995 notunu da kimse görmemiş; olay bu, arz ederim.
Yani, bu 400 bin dolarla ilgili olarak bir endişemi de söyleyeyim; niçin, bunun bu
kadar üzerinde durduğumu arz edeyim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Ergül, pardon, bahsettiğiniz cevabî yazıyı
Komisyonumuza vereceksiniz değil mi?
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Tabiî efendim, vereceğim, ben, hatta, yani, çok acele geldim,
dosyalarım burada; bir toparlar, bir daha isterseniz, tekrar gelirim. Konularla ilgili, onları
sunacağım tabiî efendim; yeni aldım bakın.
Şimdi, bu 400 bin dolar niçin ödendi:
1- GCD firmasının kuruluş tarihi var burada, biz sorduk. GCD firmasının 100 bin dolar
nominal değeri. Bir şirket, sonra, kıymetlenir, onun fiyatı 1> milyon dolara da çıkabilir: ama.
100 bin dolar üzerinden alıyorsunuz; çünkü, Bilger Durumanlh bize beyanı var: Şirketimi şu
tarihte kurdum, değeri İ00 bin dolar. Siz. tutuyorsunuz, bunu. sermaye transferi olarak, c
şirketi satın almak üzere yapıyorsunuz. Hatta, Özer Uçuran Çiller beyefendinin bizzat imzası
var, ilk parayı gönderdiklerinde, diyor ki -yani, bu anlam çıkıyor yazıdan- biz. bu şirketi, bir
100 bin gönderdik, bir de 400 bin gönderdik. Şirketin yüzde 50'sini satın aldık -bir 425 bini
1993'te gönderiyorlar ya- bu 425 bin de kalan yüzde 50 bakiyeyi satın almak üzere bu .
sermaye transferini yapıyoruz. Özer beyin kendi imzalı yazısı burada, dosyalarda vardır: ben
her zaman emrinize amadeyim, dosyalarda bir şey bulmak istendiğinde beni çağırabilirsiniz.
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- 6 3 Şimdi, bakınız, çelişkiyi söylemek istiyorum efendim. Bu 400 bin kayıtlarda yok. Evet,
Merkez Bankasında da yok transfer; acaba, Demirbank, bunları gerçekten transfer etmiş
midir diye, bir savcı mantığıyla, bir şey mantığıyla bakarak, sorduk biz Amerika'dan Dışişleri
Bakanlığı yoluyla. Sorduk efendim Dışişleri Bakanlığı yoluyla. Citisenbank aracı banka,
Demirbank bu'rada...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Muhabir banka...
SABRİ ERGÜL (İzmir) -Muhabir banka... Sorduk, tabiî, aceleye de geldi esasında.
Dışişleri Bakanlığında, bekletildi o yazı, o arada, ben hâlâ Refaha mı vermiştim, soruldu;
ama, son gün cevap geldi; New York Başkonsolosluğu bu olayı takip etmektedir diyor
Dışişleri Bakanlığı; ama, ekteki bankalar isim değiştirmiş, onun için -Amerika'da çok banka
transferleri olur- bununla ilgili alınan belge ektedir diyor, incelediğimizde görüyoruz ki
ingilizce metinde, bu para gönderildi de, bir Türkiye'ye

edecek bu para. O bankaya,

kambiyo hesaplarından girecek, harici işlem olarak.MDiğerleri girmiş de, 400 bin dolar olarak
bu, tartışmalı 400 bin dolar, burada kaydı var; diyor ki domestic servis, bizim içişlerimize girdi
diyor, makbuzu da var. Ki, Dışişleri Bakanlığı, o tercümeyi yaparak bize göndermedi,
maalesef. Böyle, muğlak bir yazıydı o. Baktığınız zaman, 400 binin, yani nedir o; sizin bir
banka şubesine dışarıdan para gelmesi, onun dış servisler alır ve yapar. Diyor ki, iç
servisimizde... Yani, şu şüphemizi çekti; doğru mu, yanlış mı bilemem. Bizim ömrümüz,
komisyona vefa etmedi, ben, araştırmalarımı sürdürdüm, bu noktaya geldim. Onunla ilgili.
zaten, suç duyurusunda bulundum, biraz sonra ona da geleceğim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Ergül, Dışişleri Bakanlığının anılan yazısıyla ilgili'
(9.4) sayılı soruşturma komisyonunun tutanaklarına girdi bu yazı?
SABRİ ERGÜL (İzmir)-Girdi...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sizde, bununla ilgili bilgi var mı?
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Var efendim...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, hangi evrak olduğuna ilişkin?..
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SABRİ ERGÜL (İzmir) - Tabiî var efendim, zaten, bütün dosyaları almış
bulunmaktayım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, ifadenizle tutanaklara açıklığıyla, hangi yazıyı
kastettiğiniz girsin diye bunu istirham ediyorum.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Tabiî, tabiî... Dışişleri Bakanlığının...
İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Gelen belgeler girmemiş.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Benim kastettiğim, kendim Amerika'ya

böyle de;, ama,

Dışişleri Bakanlığı son anda geldi; 400 bin dolar ve diyor, başkonsolosumuz, ekbilgi varsa
bize bildirecektir diyor ve orada ama bir dekont var. Citisenbank. O 400 biri dolar, bakın; "iç
servis işlemi" diyor. Buradan kaydı çıkmıyor. Bunun üzerine, bendeniz, Dışişleri...
TUNCAY KARAYTUG (Adana) - Döviz transferi değil, efektif yatırılmış gibi mi
gösteriliyor?
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Yani, orada, bizim jçişlemimiz, oradan yapmıştır. Bu, bütün
şeyler, bilemiyorum doğru; ama, bu bir idda, komisyonunuz soruşturacak bunu.
Arzıma devam edeyim efendim, bir sorunuz olursa, ben, sorunuza açığım efendim,
uygun yönteminizi...
BAŞKAN - Buyurun.
SABRİ ERGÜL (İzmir) -Dışişleri Bakanlığına sormaya devam ettim ben sonunda.
Öyle ya. başkonsolos araştırıyor falan diyor; o zaman da.Sayın Çiller Dışişleri Bakanıydı.
Ondan sonra, yeni gelen bakana sordum ben, dedim ki, oradan ek bilgiler şunlar diyor
başkonsolosluk, o bankalara yazı yazıyor, bilgi topluyor. Oradan, o yazıdan, bize Dışişlerinin
yazdığı yazıdan, soruşturmamız, yani, bilgiler aktıkça size vereceğiz bir anlam çıkıyordu.
Sonra Den Dışişleri Bakanına, bilgi akışı geldi mi diye sordum: bakan değişmiş, bilgi akış
durmuş, "bize yeni bir bilgi gelmedi"dedi. Yani, bu 400 bin buradan bir şüphe çekiyor, c-bür.
taraftan iş işlemle giriyor. Transfer yapıldı mı, yapılmadı mı?
Bu konuda, 425 bin dolar yanında bir başka hususa dikkatinize çekmek istiyorum
925 bin transferiyle ilgili olarak. Tabiî ki, bu 925 bjn, acaba, GÇD firmasının hesaplarına girdi
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- 6 5 mi? Kimseyi suçlamadan; ama, bir gerçeği aramak adına, ona da baktık biz. GCD firmasının,
öyle ya, iki tane muhabir banka bize geldi diyor; bir tanesi, 400 bin biraz şüpheli... GCD
firmasının şeyine girdi mi; hesaplarına, bilançolarında gözüküyor mu?
iki, 100 bin dolarlık şirket için niçin 925 bin dolar diye sorduk. Bilger Duruman'ı
bulduk, sorduk ona, çok ilginç, dedi ki, "ben, daha henüz şirketin sermayesi 100 bin dolardır,
100 bin dolarımı, paramı, şirketin devir muamelesi yapıldığında alacağım." Yani, bugün, o
günkü tarihle söylüyorum, 1997 yılı, 5 yıl geçmiş, o şirketin satın alınması amacıyla, vaktinde
Hazine Müsteşarlığına usulüne uygun bildirilmiş olsa bile, satın alma amacıyla, se"rmaye
transferi olarak yapılan 925 bin dolarla şirketini satın almamış. Şirket, şu an, hukuken, -bizim
1997'e göre konuşuyorum- Bilger Duruman üzerinde gözüküyor. Bilger Duruman'ın yazısı
vardır burada. Size de, buradan tekrar takdim etmeme gerek yok herhalde, dosyalarınızda
var; ama, dikkatinize sunmak için söylüyorum. Diyor ki: "Ben, daha şirketi, 100 bin dolarımı
almadım; devir işlemlerini..." Onun üzerine biz, Marsan Holding bu GCD firmasının sahibi
-Amerikadan belge akışı zorlaşıyor- Marsan Holdingi çağırdık, sorduk. Dedik ki, sen, Türk
Ticaret Kanunu gereğince, meri mevzuatımıza göre, şimdi, sizler gerçek kişi olarak veya
tüzelkişi olarak bir şirketin sahibisiniz; hem de çoğunluk hissesi
sahibisiniz, hem de çoğunluk hissesi, yüzde 100. O şirketin yıllık bilançoları gelir size.
Binaenaleyh, GCD Firmasının o bilançoları, o vergi kayıtları; yani, özet mizanları, buradaki o
şirketin sahibi Marsan Holdingte olmak durumundadır hukuken, istirham ederim, siz bir
şirketin sahibisiniz, şirketin genel kuruluna gidiyorsunuz, patronusunuz, şirketi siz
yönetmeyebilirsiniz, idare meclisi seçmişsiniz; ama, size, ortak olarak, onların bilançoları
gelir, ana bilgileri gelir, onun envanteri, en azından gelir özeti olarak.
Marsan Holdinge sorduk "vallahi biz onu bilmiyoruz" anlamında cevap verdi bize
Marsan Holdingin yetkilileri, isimleri var burada. Peki, o zaman defterleri getirtelim diye
komisyona önerge verdim; çünkü, bu komisyon, her türlü belgeyi, gök kubbe altında ne varsa
getirtme yetkisine, zor kullanma yetkisine sahiptir, yazarsınız savcılığa ifade vermek
istemeyeni CMUK gereği tutar getirtir.
O zaman büyük olaylar oldu falan, getirtildi defterler; ama, defterler, komisyon üyeleri
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Efendim, şirketin ticarî sırrı, ticarî sır araştırmada söz konusu, burada değil dedik. Anlatmak
istemiyorum, olamadı ve Marsan, bize, önce "bizim bilgimiz yok" dedi/sıkıştırınca, bir daha
yazı yazdım, olayın üzerine gidince, bir cevap verdi, dedi ki "efendim, biz bunları sermaye
transferi yaptık; ama, o sermaye transferi -Bilger Duruman'dan bir cevap aldık ya.
devrolmadığını- olarak bizim gönderdiğimiz 925 bin dolarla şirketi biz henüz daha satır
alamadık, sermaye tezyidi gerçekleşmedi, sermaye artırımıyla birlikte şirketi satın alacağız'
-beş yıldır yapmamışlar- "Bunu, biz GCD'nin bilançolarında, ortaklardan uzun vadede borç
gösteriyoruz" dedi. Bu da, bana göre -eğer doğruysa iddia- usulsüzlüktür.
Zaten, sanıyorum ki, bu konuda sermaye transferi olup da -sermaye transferi izne
tabi değil- sermaye transferi şirkete kattığı için, kârda bile biliyorsunuz, vergiye tabi değildir
sermaye transferi olunca, vergidışı gözükür; ama, siz ona bir borç veriyorsanız, bu borcur
kaynağının ne olduğunu ve bunun vergiye tabi olması gerekir.
Bendeniz, bu nedenle, bu soruşturma komisyonundan sonra, altı yedi tane. Maliye
Bakanına soru önergeleri verdim. Onlara da biraz sonra geleceğim.
925 bin doların, GCD Firmasının, Sayın özer Uçuran Çiller tarafından bize sunulan
bilançosunda, gerçekten -o da 7 Ocakta geldi, bilançolar var orada, takdim ederim- 925 bin
dolar, ortaklardan uzun vadede borç hanesinde gözüküyor ve şirketin sermayesi gerçekten
100 bin dolar. Sermaye transferi için gönderdim diyorsunuz, bunun vergi yönünü -sanıyorum
ki, vergi soruşturması gizli olduğu için ve gerçekten de Maliye Bakanına yakışır bir tavırda
görüyorum ben Sayın Zekeriya Temizel'i- birçok önergeyle ben soruşturma istedim -basına
vermedim bunları ama- bunlara biraz sonra geleceğim. Bu konuya da baktıkları ve bu 400
bin dolarda usulsüzlük varsa, bu bildirmemiş olsa bile, başlı başına bunun sermaye transferi
adı altında bildirilip de, 925 bin dolar ortaklardan borç, orada kullanılmış olmasının vergi
açısından bir sorumluluğu olmak gerekir diye düşünüyorum ve duyumlarım o yönde.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) -GCD'nin bilançosunda, ortaklar cari hesabında
görünen 925 bin dolar, beş yıl boyunca bilançolarda görülmüş müydü?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Görülmüş efendim.
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TUNCAY KARAYTUĞ (Adana)-Yoksa, 1995 yılında mı sadece?..
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Arzıma devam edeyim, çok güzel bir soru.
Ben çok detaylı olacak diye girmiyorum bunlara; ama, soru üzerine gireyim isterseniz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, hiçbir detaydan kaçınmayınız lütfen.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Peki efendim.
Komisyonun sayın üyeleri, ilginç olan şu; baktığımız zaman o GCD Firmasının
Amerika Federal yergi dairesine vermiş olduğu yıllık vergi beyannamelerini biz resmen
alamadık ABD'den; ama, o şirketin, yüzde 100 ortağı, sahibi, eşiyle birlikte sahip olduğu
Marsan Holdingi GCD'nin sahibi. O şirketin sahibisinizdir de, şirketin işlemlerine
katılmazsınız, bilginiz olmayabilir; ama, Sayın Özer Uçuran Çiller, bir de şirketin idare meclisi
reisi. Amerika'daki firmanın; yani, hukukî konumuyla, bu işlemleri bilebilir konumda.
İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - GCD'nin mi?..
SABRİ ERGÜL (Devamla)-Evet efendim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - GCD'nin idare meclisi başkanı nasıl oluyor şirketin
devrini almadan?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Efendim, o belli ki, şeylerin kullanılmasına izin vermişler
ve Amerika'da o muameleyi tam yapmamışlar, vekâletle oluyor Amerika'da.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Yani, Amerika'da yasal mı bu Sabri Bey?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Efendim, tabiî Amerikan hukukunu bilmiyorum, Türk
hukukunu biraz bildiğimi sanıyorum; ama, orada, buna cevaz veriliyor, Amerika'da bir-başka
şey var.
Birinci derecede imza yetkilisi Sayın Özer Uçuran Çiller Amerika'daki GCD
Firmasının. Hukuken, evvela bilebilir durumda.
BAŞKAN - Peki Sabri Bey, bir şey soracağım. Siz, (9/4) soruşturma komisyonunda
çalışırken, Sayın Özer Çiller'e, Amerika'daki bu GCD Firmasıyla ilgili "siz hem ortak hem
yönetim kurulu başkanısınız" diye bir soru sordunuz mu, sormadınız mı?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Sorduk efendim. Zaten, onu arza .çalışıyorum, sorduk ve
Sayın Özer Uçuran Çiller'in suç duyurumu üzerine, bir devlet mahkemesinde mahkumiyetle
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kumlu başkanı olduğu çıkarılmıştı. Oraya da geleceğim efendim.
Sayın Özer Uçuran Çiller bu işlemleri bilebilir durumda . Onun üzerine, Amerika'dan
belge getirmek mümkün olmayacak. O bakımdan, isterseniz, hukukî yönüne girmek
istiyorum. Esasında, gazetelere yansıdığına göre, Dışişleri Bakanlığı Amerika'yla adlî
müzaheret anlaşmamız yok demiş; var. Onun bir maddesinde, istisnalar hükmünde deniliyor
ki; soruşturmayı yapan, yargı organı değil de, eğer bir siyasî organ ise -bendeni£ Lakit
Komisyonunda bundan 22 yıl önce özel müşavir olarak çalışmıştım, oradan da biliyorum- biz
de ... istemiştik, göndermedi, gönderttirmediler -ona girmek istemiyorum, dünyaca...
çözemeyen tek ülke biz kaldık.
Bu komisyonun siyasî niteliği olduğu için, taraflar gönderip göndermemekte
muhtardır, serbesttir anlamında bir madde var orada; yani, yorumlanırsa. Aslında, ABD'de
bize muhtaç, eroin, silah, kaçakçılık, biz de ona bilgi veriyoruz; çünkü, ikili anlaşma her iki
tarafı bağlıyor; yani, o keyfine göndermem diyemez. Bilemem tabiî hukukçu olarak, bu,
iddiadan ileri gitmiyor tabiî, koruyor mu, korumuyor mu, bilemem; ama, veremem diyemez
Amerika. Hukuktaki, o anlaşmadaki bir maddeyi öyle yorumluyor. Hakikaten, ben de hukukçu
olarak baktığımda yoruma muhtaç o madde; ama, siyasî nitelikte bir soruşturma, ona
maliyeyi de katıyor falan.
BAŞKAN - Ben bir şey söyleyeyim. Bizim bu könuda.pışişleri Bakanlığına yaptığımız
yazışmada, Dışişleri Bakanlığı bize Amerika ile Türkiye arasında adlî müzaheret anlaşması
bulunmamaktadır diye bir yazı gönderdi.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Şimdi, efendim, benim zatı âlinizden... Size ihtar
çekiyorum ben, 200 milyon lira alacağımı verin diyorum, siz bana cevap veriyorsunuz, benim
size 200 milyon lira borcum yok diyorsunuz.Halbuki 100 milyon lira var. Bu sefer hem doğru
hem yanlış. Sorunun, sizin yazdığınız yazının maksadı ne, orada belli oluyor. Hazinenin bana
dediği gibi, "soruşturma komisyonunun yazısı bunu da verin demediği için biz vermedik"
diyor. Özür dilerim, ben yorum yapmak durumunda değilim; ama, meslektaşınız olarak
söylüyorum. Ben onu adlî müzaheretliği kullanabilirim; ama, hukukî deyimi, karşılıklı suçların
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BAŞKAN -Şöyle devam ediyor: iki ülke arasında hukukî ve adlî alanlardaki işbirliğini
düzenleyen anlaşmaların bir listesi. Suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinin karşılıklı
yardım anlaşması veya ceza yargıları falan diye, bu var diyor.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Yani, nedir o, Fak- Fuk- Fon bilir halkımız, sosyal
dayanışmadır o. Mesela çifte vergilendirme yasası çıktı, onun da bir başka ismi var: ama.
maksat, neyi sorduğunuzu anlamak durumunda karşıdaki bürokratlar, sayın bakanları tenzih
ederim. Bizim dönemimizde, iktidar ellerinde olduğu için bilgi akışının yeterince olmadığı
inancındayım 'ben. Şimdiki sayın bakanları tenzih ederim; ama, Hazinede verdiğim bireysel
mücadeleyi biliyorum, şunu alabilmek için. iki saat önce elime geldi, yazı gönderildi, ekleri
gönderilmemiş, ekleri bir saat önce geldi elime. Oradaki bürokratların da sorumlulukları dahil
olduğu için, o bürokratlar o yazıları yazıyor. Herhalde sayın bakan oturup yazmıyor, bakan da
onu imzalıyor gereği gibi incelemediği için.
Şimdi, bir başka olanak olduğu inancındayım. Özür dilerim, soru sorduğunuz için
başka bir konuya girdim.
Şimdi, çifte vergilendirmenin önlenmesi yasasını çıkardı Yüce Meclis biryıl önce.
Bana göre, bu bilgilerin bu yasaya dayanılarak getirtilmesi mümkün.
ERKAN MUMCU (İsparta)- Böyle bir anlaşma da var zaten. •
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Onayladı Meclis, onu diyorum, geçen yıl onayladı.
Hatta, o onaylanınca, bendeniz, Maliye Bakanına bir soru önergesi verdim; çünkü.
Sayın Özer Uçuran Çiller'in bize sunduğu, GCD Firmasının yönetim kurulu başkanı sıfatıyla
sunduğu bilançoda, 100 bin dolar da kazanmış Amerika'daki firma. O yasadan önce
kazandığı için, siz 100 bin doların vergisini hem orada vereceksiniz hem burada
vereceksiniz.
Bendeniz, Maliye Bakanına bir soru önergesi tevcih ettim, dedim ki; bu 100 bin
doların vergisini Sayın Özer Uçuran Çille verdi mi? Ondan yanıt alamadım; çünkü, Maliye
komple bir araştırma yapıyor, bütün ketumiyeti ve ciddiyetiyle yürüttüğü inancındayım.
herhalde o komisyona gelince bize veya şeye yansıyacak, mahkemeye de müdahil olarak
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gireceğiz ve bileceğiz; ama, bilgilerim; çünkü bir kısmını Sayın Bakana sunmuştum.
Şimdi, bakınız GCD Firmasıyla ilgili Amerika'dan getirme şansımız olmayınca, biz
Sayın Özer Uçuran Çiller'e sorduk bunu "siz o şirketin idare meclisi reisisiniz..." Hukuken
bilebilir konumda.
İki. o şirketin sahibi Marsan. Marsan da, kendi kayıtlarında, siz bir şirketin ortağı
olsanız, şirketin borç alacağı, mizanı bilançosu gelmez mi, onu aklayacaksınız, ibra
etmeyeceksiniz falan. Böyle olması lazım... Sayın Özer Uçuran Çiller'in yazısını yazdık", dedik
ki. Amerika'dan belge getirme bu nedenlerle uzayabilir, yazmak gibi bir eğiliminde olmadı
arkadaşlar o zaman, o zaman şunu Özer Uçuran Çiller'den soralım dedik, kendisinin gelip
beyanda bulunmasını istedik. Yazılı beyanda bulunmak istiyorum dedi. Komisyon kabul
etmeseydi, cumhuriyet savcılığına başvurarak -bu yetkimiz var- cumhuriyet savcılığı polis
marifetiyle getirecek. Gelirdi, bir şey söylemeyebilirdi, o ayrı konu; ama, bizim komisyonumuz
getirilmesine karar vermedi, yazılı beyanını almakla yetindi.
Yazılı beyanı 7.1.1997'de geldi. Orada, Sayın Özer Uçuran Çiller'e sorduğumuz bur
GCD Firmasının idare meclisi üyesi olarak bize bilançosunu gönder bakalım, bu 925 bin
dolar nerede gözüküyor, orada 4,5 milyon dolar mal almışsınız, bunun kaynağı nedir, kârzarar bunu istedik.
Bize gelen cevapda -sonradan suç duyurusu üzerine Ankara 7 nci Ağır Ceza
Mahkemesi dava açtı, o da 6 ay mahkûmiyetle sonuçlandı, şimdi olay temyizde- o
beyanlarında şu çelişkiyi gördük; bakınız, 925 bin doların üzerinde duruyorum, diğerlerine
sonra geleceğim. Orada sermayede gözükmüyor, sermaye 100 bin dolar. Orada 925 bin
dolar ortaklar uzun vadeli borç hesabında.
Bu 925 bin dolarda bir başka şey dikkatimizi çekti, 1992 yılında, 29.7.1992'de 100 bin
dolar. 11.9.1992'de 400 bin dolar göndermiş; yani, 1992 yılında, buradan, belgeler sahih,
doğru bile olsa, GCD'ye giden para 500 bin dolar, 13.9.1993'te 425 bin dolar gitmiş. Bir
bakıyorsunuz, GCD'nin bize, Sayın Özer Uçuran Çiller tarafından, sorumuza binaen verilen
yanıtta, kendi imzasıyla; ama, orada bir incelik var, biz Özer Uçuran Çiller'e sorduk bunu,
yönetim kurulu başkanına. O da bizim yazımızı, tuttu, Amerika'da bu şirketin işlerini, bizim
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)'

- 7 1 hukukî deyimimizle kâhyası durumunda olan Gistis'e bunu sormuş oldu. Gistis de gitti, bu
beyanları bir noterde yaptı. Amerika'daki noter beyanları buraya geldi, buradaki notere
tercüme ettirildi, bize sunuldu; ama, sonuçta...
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - İki sayfa da eksik çıktı, değil mi?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Onlara gireceğim izniniz olursa.
Ama, sonuçta Özer Uçuran Çiller imzasıyla geldi bize, bu; yani, ekindeki bilgiler: ama.
orada bir; yani, bizzat o bilançoları Gistis'e sorarak, haberim yok... Hukukî sorumluluktan bir
kaçma niyeti olabilir mi bilemiyorum; yani, hukukçuyum, bir şey söylemek istemiyorum.
Orada bir baktık ki, 1992 yılı bilançosunda, federal vergi dairesine verdiğinde, 925 bin
dolar gözüküyor ortaklardan borç hesabında. Sizin kendi beyanınıza göre, siz 1992'de 100
bin ve 400 bin olarak 500 bin dolar göndermişsiniz, öbür 425 bini taa, 1993'ün eylülünün
13'ünde göndermişsiniz. Nasıl oluyor da, 1992 bilançosunda 925 bin gözüküyor.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Kaldı ki, öbür ,400 binle ilgili muvazaa da var, baştan
bahsettiğiniz. Hazine evrakındaki muvazaa da var ve konuyu dağıtıyor muyum bilmiyorum;
ama, bu konuyla ilgili olabileceğini düşündüğüm için.
Bir de, GCD Firmasının Amerika Birleşik Devletlerinde bazı mal edinmeleri söz
konusu. Bu mal edinmeleriyle ilgili olarak, edinmenin tapuya, çeşitli resmî kayıtlara tescil
edildiği tarihler ve zannediyorum ödeme tarihleri söz konusu. Siz, bu tarihler ve bu transferler
arasında zaman bakımından bir tetabuk mu görüyorsunuz, tespit ettiniz; yoksa, orada, biraz
evvel bahsettiğiniz gibi, mülk edinmenin, hatta bazı çeklerle, banka vesikalarıyla ödemenin
arkasına düşmesi, ileri tarihe düşmesi mi söz konusu?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Özür dilerim, o başlı başına bir konu. Oraya bir başka
başlık altında geleceğim. O çok önemli bir konu. Onu ben inceledim ve hatta Maliye
Bakanına, bütün bu tabloyu çıkararak, şirketin gelir ve gideri mütenasip değil... Oraya
isterseniz ileride değineyim.
Yani, şirketin gelirinin bu 925 bin dahil 2 milyon 825 bin dolar uzun vadeli ayrıca borç
aldık dedikleri paraları alış tarihi, bu Amerika'daki üç adet gayrimenkulunun GCD Firması
tarafından satın alınışı, onlara yapılan yüksek oranda revizyon, yenileme, tamirat masrafları
koyduğunuzda., o bilançoda gene Içeliş^i çıkıyor ortaya; yani, şirketin geliri -bulursam
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söylerim onu, biraz sonra geleceğim- 2 milyon 825 bin dolar gider gözükürken, geliri, bir
inceliyorsunuz ki, 1 milyor 200 milyon dolar. Nereden bu geldi; yani; şirketin bilançosunun da
sahih olduğu konusunda, sağlıklı olduğu konusunda endişe duymayı gerektirecek çelişkiler
var.
Şimdi, 925 bin dolar 1992'de, bunun 425 bin doları 1993'te geldi.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Eğer doğruysa...
SABRhERGÜL (Devamla)-Evet, ama, o beyan, herkes namusludur, herkes dürüsttür
mantığıyla bakıyoruz; ama, bir aydın olmanın da şüpheciliği gerektirdiğini bilerek, savcı
mantığıyla soruşturma komisyonu...
Bakıyoruz, kendi beyanlarına göre, evvela beyan ne dedi, sermaye transferi dedi,
öyle olmadığı ortaya çıkıyor, sonra kendi beyanları var, biz sermaye transferi yaptık; ama, beş
yıldır alamadık; çünkü, bunda uzun vadeli borç gösterdik deyişleri var. 400 binle ilgili çelişki
var, arkadan muhabir bankanın gelen belgesi var, arkadan kendi sundukları bilançoda bize
şu tarihlerde transfer ettik dediğimiz miktarlar tutmuyor.
Bu konuda arzım bu kadar efendim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - G C D konusunu kapatmış mı oluyorsunuz böylece?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Hayır, geleceğim oraya izin verirseniz.
ERKAN MUMCU (İsparta) — Bir soru daha; yani, tutanaklara geçmesi bakımından.
Geçen komisyonda siz şöyle bir soru sordunuz mu; oradaki GCD Firmasının kâhyası
durumunda gözüken Christopher Gistis'in ABD'de yine aynı statüde, yöneticilik yaptığı başka
şirketler, başka tesisler, oteller var mıdır, varsa, bunların sahipleri, bu yönetilen şirketlerin
sahipleri kimlerdir?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Öyle bir soru yöneltmedik; ama, duyumlarımıza göre
varmış. Biz, tabiî ki, birçok şeyi sorma imkânına sahip olamıyorduk. komisyonda.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Usul hakkında bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN - Sabri Bey, bir dakika...
Buyurun Kadir Bey.
KADİR BOZKURT (Sinop) -

Sayın arkadaşımın sorduğu sorular tamamen
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bildirmeye geldi. Yalnız, komisyonun araştıracağı bir konu üzerinde. Sayın Mumcu'nun soru
sormaya hakkı var mıdır, usulen bunu sormak istiyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Elbette var efendim.
BAŞKAN -

Şimdi, bugünkü toplantımızın amacı, Sayın Sabri

Ergül'ün

komisyonumuza yaptığı müracaat çerçevesinde, kendisinin komisyonumuza kendi yaptığı
araştırma ve daha önceki soruşturma komisyonunun göreviyle ilgili edindiği bilgileri
komisyonumuza aktarmaktır. Biz kendisini diniliyoruz; ama, arada, arkadaşların, Sabri jîeyin,
değindiği konuların açıklanmasıyla ilgili, daha açıklık getirmek üzere, soru sormak
konusunda herhangi bir rahatsızlığı olacağını zannetmiyorum; ama, tabiî, konunun dışında
birtakım sorularla yönlendirmeye gidilmesi yanlış olur.
Sabri Beyi dinlemeye devam ediyoruz.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Zaten ben duyumumuz var, o konuda bir şeyi
söylemedim.

.

Şimdi, efendim, bakınız...
KADİR BOZKURT (Sinop)- Ama zabıtlara geçiyor, bunlarla bir şey yapamayız.
konuşmalarla...
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Tabiî efendim, yapılır iddiasında değilim ben; yani, biz
onu sormak imkânı bulamadık, o konuda duyumlarımız var.
BAŞKAN - Sabri Bey o konuya zaten bir duyum şeklinde...
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Kişisel olarak çok iddia sahibi olabilirim; ama, bu iddia
ispatlanmadan kimseyi suçlayamam, bütün konuşmalarımı bir iddia olarak söylüyorum.
kişisel yargımı elbet sunuyorum; ama, o hukuk kararı, mahkeme kararı haline gelmeden, o
benim kişisel yargımdır.
Şimdi. Amerika Birleşik Devletlerinin bazı eyaletlerinde, çoğunluğunda, tapu kayıtları
bizae ilgilisine açıktır; ama, Amerika'da, hatta, bazı şirketler var. hukuk büroları, belli bir ücret
karşılığında bunları gidip tapu kayıtlarından çıkarabiliyor.
Bize gelen o türden bilgiler ve daha evvel kurulan araştırma komisyonuna çeımış
bilgilerden 4.5 milyon dolar civarında satın alınma ve revizyon, tamir giderleri dahil 4.5-5
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milyon dolar civarında bir mal varlıkları olduğu, üç tane gayrimenkul. Bir de iki tane Sayın
Özer Uçuran Çiller ile Sayın Tansu Çiller'in, kişisel olarak, yüzde 50 yüzde -50 hissesine
gerçek kişi olarak sahip oldukları iki gayrimenkul daha var. Bize gelen bilgiler o yöndeydi.
Üç tanesi GCD Firmasının.
Burada, GCD Firmasının bu 4,5 milyon dolarlık mal varlığının bir kaynağı olmak
gerekir. Bunu biz sorduk. Bize, rakamlara yanılmayım diye bakayım, vaktinizin değerli
olduğunu biliyorum ama, bize gelen, 2 milyon 825 bin dolar var. Gayrimenkul alımı için
Amerika'dan uzun vadeli kredi aldık dediler GCD Firması olarak. Buu 925 bin de artık
kullanılıyor demek ki. Bunun kaynağı budur dendi bize.
Tabiî, beyan doğru mu bilemem; ama, Amerika Birleşik Devletlerinden belge
getirtmek mümkün olmasa bile, Marsan Holding Şirketine yazılacak bir yazıyla -ki o
İstanbul'da- hatta uzmanlarınız gidip o defterelere bakarak, GCD Firmasının bu 2 milyon 825
bin dolar kredi aldığının, kredi sözlelşmesini biz elde edemediğimiz için, geçen komisyon,
bize yalnız beyana dayalı, 2 milyon 825 bin aldık... Peki, bunu Amerika'dan aldığınız
bankalarla bir akdi olmak gerekir... Efendim yoktu, belgeleri getireceğim; ama komisyonun
süresi bitti, onu elde edemedik. Ama, yine, bize, dava konusu olan belgeler arasında yer
alan Sayın özer Uçuran Çiller'in imzasıyla sunduğu GCD'nin 1992, 1993, 1994 vergi
beyanları, sunduğunda da, gerçekten 2 milyon 825 bin kaydı var; ama, bunun, tabiî, bir noter
onayı olmadığı için, o belgenin sahih olup olmadığı araştırmayı gerektiriyor. Biz amerika'dan
getirtmek imkânı bulamadık, süremiz de bitti; ama, biz Marsân'dan bunları isteyelim...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Ana firma olması hasebiyle...
SABRİ ERGÜL (Devamla) -

Olmak durumunda, olmuyorsa • onun ' rukukî

sorumlulukları da vardır, vergi açısından vardır. O imkânı biz bulamadık, defterler çeidi.
dediğim gibi defterlere tam bakamadık.
Şimdi, bir başka olay da şu efendim: Sayın Özer Uçuran Çiller. Bilger Durumarcıan
170 bir. ABD Doları borç aldım diyor. Bu şirketle ilgili olduğu için. onu bu bölümde
arzediyorum. Sonra da o borcu ödedim diyor. Bilger Duruman'a sorduk, o da evet aidim
borcumu dedi. Bu nedir, 170 bin dolar verecek kadar bir kaynağınız var sizin.. Bu. acaba
şirket kayıtlarında vâr mı dedik, oraya da ulaşamadık; çünkü, bize günahları vardır, kasıtları
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tercümesinde o eksik olan hususlar, bunları gizlemeye matuf gibi bir izlenim edindik biz.
Bunun da Marsan Holding -Marsan Holding Türkiye Cumhmureyeti yasalarına göre
kurulmuş bir anonim şirkettir, holdingtir- her türlü bilgiyi, ortağı olduğu şirketle ilgili bilgileri
bulundurmak zorunda.
Biz 2 milyon 825 bin dolara, komisyonumuzun son günleri dendi, bir türlü
ulaşamadık; ama, kendi bilançolarında, sahih olduğu şüpheli bilançolarında gözüküyor.
Bir de biliyorsunuz, defterler, eski usul sayfaları noter tarafından onaylanır. O-zaman
gelen uzmanlara da, Maliyeden çok değerli uzmanlar geldi -bu Türkiye Cumhuriyeti namuslu
kamu görevlileri pek çok, ayakta duruyor- Başbakanlıkta, Maliyeden vardı. Şu defterlerin
onay tarihlerine bakınız, malum aliniz, meslek hayatı, karşılaştık, defteri sonradan
düzenlemek istiyorsanız, bu onayı söküp başka bir deftere yazıyorsunuz, ona göre içindeki
rakamları düzeltebiliyorsunuz. Onun fotokopilerini alma imkânımız olamadı; çünkü, birçok
defter geldi. O ara defterler kalırken, şu Yüce Meclis-;-'o defterlere el koyup bakamadı -ona da
üzülürüm- uzmanlar başlarında durdular, burada bırakmadılar, getirip iki saat geldi, o ara
bizim uzmanlar o sayfaların örneklerini alamadılar.
Sonradan, sanıyorum Maliye onlara şimdi bakıyor; çünkü, ben sonradan Maliye
Bakanına verdiğim soru önergelerinde bunları bahse konu ettim; yani, bir ihbarda bulundum,
soru önergesi yoluyla. Bu kayıtlarına sanıyorum bakıyor ve herhalde gerçeği Sayın Maliye
Bakanı açıklayacaktır size.
Şimdi, bununla ilgili arzlarım bitti efendim.
Tabiî ki, burada Hazineyle ilgili olarak belgeler yeni geldi, Yüksek Komisyonunuzun
takdirlerine sunuyorum; ama, sanıyorum ki, bu noktada, Özer Uçuran Çiller'in bu 170 bin
aoiar borç verme. Suna Pelister'e 2 milyar borç verme olayından, mal varlığıyla ilgiiı olarak
dikkatimi çeken bir hususu sunmak istiyorum.
1987 yılının aralık ayında Sarıyer Vergi Dairesine verdikleri beyannamelerle. Özer
Çiller ve Tansu Çiller, gayrimenkul sermaye iradı mükellefiyetinden de ayrılmışlar. Özer
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emekli de olmadığını anladık. Hukuken, gerçek kişi olarak yaptığı bir iş de yok; ama,
şirketleri var. Şirketlerin ne kâr ettiği, nasıl kâr ettiği, onlarla da ilgili olarak bilgileriniz vardır,
size de gelecektir, gelmiştir.
Bizim beyanımıza göre, şirketlerin bir yıl bir tanesi, bir yıl bir tanesi kâr etmiş cüzi
miktarda, diğerleri zarar etmiş. Onlar zarara mahsup edilmiş; yani, şirketler malî deyimiyle kâr
etmiş olsalar bile 25 milyon lira, 2 milyar lire ettikleri var. Onlar da, zaten kâr dağıtımı
yapmamışlar.
Binaenaleyh, gerçek kişi olarak sahibi olduğu şirketlerden de bir geliri olmadığı
görülüyor.
Mert Çiller'in bir yıllık yedek subay maaşı var, getirilen bile Sayın Tansu Çiller'in
başbakanlık ve milletvekilliği maaşı.
Özer Uçuran Çiller, 170 bin dolar borç ödüyoj\ alıp veriyor, 2 milyar Suna Perester'e
borç alıp veriyor. Sayın özer Uçuran Çiller/gerçek kişi olarak sahibi olduğu Bolu ... tapu
kayıtlarında tarla görünen; ama, bizim o zamanki tespitlerimize göre ve basına yansıdığı
kadar, benim de hem kişisel olarak tespitlerim hem de komisyon olarak, valiliğe kaç
metrekare inşaat olduğunu sorduk, üzerine yapılan inşaatlar. Kendisine sorduk buraya kaç
para harcadın diye, 4 dedi, soflra 8' e çıktı. Eksik var, validen rakamlar gelince.
Kişisel olarak, Antalya Beldibindeki, 49 yıllığına Hazineden tahsisli, o Aytaş AŞ
yoluyla sahibi oldukları Aytaş Firmasının yatırımı var, Kuşadasında yatırımları var. Haklı
olarak sorduğumuz zaman, il tapu dairesine ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne, bunlar
tapu kayıtlarında tarla diye geçiyor; ancak, cins tashihi yapılacak ki, oturma ruhsatı alacak
falan, ondan sonra onun üzerindeki gayrimenkul tapuya cins tahsisiyle işlenecek.
Şimdi, burada bir şey dikkatimizi çekti. Aşağı yukarı, o günkü değerlerle söylüyorum.
30 milyar civarında Aytaş AŞ'ye borç verme, bir o kadar Marsan Holdinge borç verme...
Marsan Holdinge sorduk "sizin, şu bilançolarınızda borç gözüküyor, bu borçlar kimindir;. Özer
Uçuran Çiller borç verdi mi şirkete" diye. Bunları niçin soruyoruz; çünkü, Sayın Özer Uçuran

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

-77Çiller, Tansu Çiller nedeniyle, onun ailesinin bireyi olarak, Sayın Mert Çiller o ailenin bireyi
olarak, Tansu Çiller sıfatında dolayı, 3628 sayılı Yasa gereğince, mal bildirimine tabi olduğu
için, onlar dal mal bildirimi kapsamındalar. Bütün alacaklarını, borçlarını, sahip oldukları
menkulleri, gayrimenkulleri beyan etmek durumundalar.
Bakıyoruz, Aytaş AŞ, işte bir ara sahip olduğu şirketler nominal değerler üzerinden şu
kadar hisse sahibiyim diyor; ama, o şirketler zenginleşiyor, nereden zenginleşiyor, mal alıyor
bize göre. Şirketlere gönderin bakalım dedik, ortaklardan borç-almışlar. Bize, Mnrsan
Holding -ki, bununla ilgili ben ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundum- Marsan Holding
yöneticileri, Ahmet Desteğûl ve şey hakkında bu Yüce Komisyona yazarım- yargısal nitelikli
bir görev yapan resmî merciye onunla ilgili suç duyurusunda bulundum.
O bilançolarda gözüken borçlarla ilgili olarak "Özer Uçuran Çiller borç vermemiştir"
dediler; çünkü, birçok yerden iz sürüyorsunuz, borç verdi diye bir daha yazdık "haa efendim,
biz size daha evvel özer Uçuran Çiller borç vermedi dedik; ama, buradaki beyanlardan
sonra baktık, borç vermiştir. Onu biz global olarak bildirdiğimizden detaylandırmadık." diye
yanıt geldi.
Burada şunu Yüksek Komisyonun dikkatine sunmak istiyorum: Hukuken, hiçbir gelir,
sermaye iradı, şirket, hisse, çalışma, işletme onlar bir vergiye tabi olacak, vergi kayıtlarında
vardır orada, biz sorduk. "1987 yılının Aralık ayından beri Sarıyer Vergi Dairesinden ilişkiyi
kestiğinden bu yana vergi mükellefi değildir" yanıtı geldi.
Peki, siz bu kadar borçları nereden veriyorsunuz, finansör durumunda. Olabilir, bir
kaynağı olur. Bunları sorduğumuzda, bunları borç vermenin dışında, Bolu ... inşaa*
yapıyorsunuz, Kuşadasın'a inşaat yapıyorsunuz.
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- 78 Kuşadası'na inşaat yapıyorsunuz; çünkü -sanıyorum Komisyonunuzda olaya öyle
bakıyor, öyle çalışıyor- dönem içerisindeki bütün gelirleri ve bütün giderleri; gelir-gider
arasında farklılık; yani, gözüken giderler, gözüken gelirlerden fazlaysa, onun, bir yerden
•şuradan temin edildi" diye bir izahı olmak zorunda. Onu mal bildirimi yasasında beyan
etmemiş olmanın 6 aya kadar hapis cezası var, o önemli değil; ama, kaynağı meşru değilse
-ki, onu araştırıyorsunuz-o başka bir suçu da birlikte içeriyor.
Bunlarla ilgili olarak bizim tespitlerimiz, o zaman, Bolu Geven. Kuşadası, Aytaç AŞ,
Marsan'a borç vermeler -vardır o zabıtlarda, emriniz olursa, komisyonun kararı olursa,
eskileri bilen bir arkadaşınız olarak bulmanıza yardımcı olabilirim- oradaki bu yüksek
paraların da, mal bildiriminde yer almış olsun olmasın, gelirleriyle giderleri arasındaki
değerlendirmede sapmanın dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyim.
O ara, eğer, haddimi aşmak olarak görmüyorsanız, şunu da dikkatinize sunmak
istiyorum: Tabiî, Komisyonunuz gizli çalışıyor; ama, herşeye rağmen basına da yansıdığı İçin
söylüyorum, Yüksek Heyetiniz, tapuda ve kayıtlarda tarla gözüken; ama, üzerine inşaat
yapılmış yerleri bir altkomisyon yoluyla incelemek yolunda bir kararla herhalde, gidip orada
bir tespit yapılacak. Ben yanlış bilgi edinmediysem, Yüksek Komisyonunuz altkomisyonlar
kurmuş, orada gidip bizatihi tespit yapma gibi bir karar almışsınız. Bunun hukukî olup
olmadığını, uygun olup olmadığını takdirinize sunarım. Benim kişisel kanım o ki, Türkiye
Cumhuriyetinin bana göre bu tür olaylarda çok yetkili bir'-komisyonu bu, eğer, Yüksek
Komisyonunuzun -pardon, bakın, Yücel Seçkiner Beyden acele faks çektirdim, tam
okunmuyordu, bakın, ekler yeni geliyor, yani, o biraz önce anlattıklarım- yargı organlarını
uyararak, talep ederek, isteyerek, oradan -kuvvetler ayrılığı ilkesi var, yasama, yürütme,
yargı- siz, örneğin ifadeye çağırdınız bir kişi gelmezse veya bir belgeye el konması
gerekiyorsa, savcılık marifetiyle...
ERKAN MUMCU (İsparta)-İçtüzük madde 111.
SABRI ERGÜL (Devamla) -

İçtüzüğün dışında anayasal hüküm olarak da

söylüyorum.
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herkesin hem fikir olduğu o konunun gerçekten ehlivukuf (bilirkişisi) insanları da bularak,
orada malların değer takdimini yapsanız, tartışma konusu olacağı inancındayım; ama,
Yüksek Komisyonunuzun bizatihi direk başvurarak, o bölgenin asliye hukuk mahkemesine
başvurarak...
BAŞKAN -Sayın Ergül çok teşekkür ederim, müsaade ederseniz... Şimdi, zamanımız
hızla ilerliyor, 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmaya başlayacak. O
konularla ilgili olarak sizin uyarılarınıza çok teşekkür ederiz, hem bir milletvekili arkadaşımız
olarak hem de daha önce bu komisyonda görev yapmış bir arkadaşımız olarak, sizden de
önümüzdeki günlerde tekrar faydalanmak isteyeceğiz, birtakım konularda, sizin
çalışmalarınızdan tekrar bilgi almak isteyeceğiz, hatta, belki, bazı konularda sizin,
Komisyonumuzda çalışmanızı dahi isteyip, yönlendirebileceğiz.
SABRI ERGÜL (Devamla) - Ben, emrinize amadeyim efendim.
BAŞKAN - Benim şimdi istediğim, sizin, Komisyonumuza anlatmak istediğiniz
konuları toparlayarak neticeye bir an önce ulaşmanız. Artı, Komisyonumuzun bugünkü
toplantısı dışında bize yaptığınız müracaat çerçevesinde biz, sizi, önümüzdeki haftalarda,
değişik günlerde de dinleme konusunda tekrar davet edebiliriz.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Takdiriniz olur efendim.
Müsaade ederseniz, cümlemi tamamlayayım.' Asliye hukuk

mahkemesine

başvurarak, mahkemenin değer tespiti yapmasının daha uygun olacağını takdirlerinize
sunarım.
Şimdi, gelelim, GCD Firmasının, Sayın Özer Uçuran Çiller'in de imzasıyla gönderdiği
bu bilançodaki sahtecilik olayını isterseniz kısaca özetliyeyim. Belgeleri de burada, getirdim.
Özer Uçuran Çiller'in 7 nci Ağır Ceza Mahkemesinde 6 ay mahkûmiyetine ve işlemi yapan
avukat Atilla Özer ve diğerlerinin mahkûmiyetine neden olan belgeler burada, onlar
dosyalarda da var; ama, yüzlerce bulunamıyor diyorsanız, ben, takdim ederim, bulunmasına
yardımcı olurum.
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-80Buradaki olay, çok detaylı anlatılması gereken bir olay. O, yalnızca mahkemede
görülen sahtecilik olayıyla ilgili değil; o olayın içinde, biraz önce birkısmına değindiğim, GCD
Firmasının mal varlığıyla ilgili tereddütlere sebep olacak şeyler var; o bilançonun çok iyi
irdelenmesi lazım.
O noter sahteciliği dediğimiz -bizim iddiamız o ki- yani, önce, Amerika Birleşik
Devletlerinden faksla, bizim sorumuz üzerine üç sayfa çıplak bir belge geliyor. Üzerinde,
hiçbir imza yok, hiçbir hukukî geçerliliği yok. O belge de notere tasdik ettiriliyor. Nasıl tasdik;
suret tasdiki, ondan fotokopi çıkarılıyor, noter de suret tasdiki yapılıyor.
Sonra, o yazının son sayfası ile 2 nci sayfası -dikkatle bakıldığında görülecektir, ben
arkadaşlara büyüteçle göstermiştim- değişik punto ve karakterde. Yani, GCD Firmasına bizim
sorduğumuz sorulara verilen yanıtı anlatıyorum, bir ingilizce orjinal metin var, bir de Türkçe
tercüme var. ingilizce orjinal metine baktığınız zaman da şunu-görüyorsunuz: ilk iki sayfanın
yazı karakteri ve puntosu ayrı, son sayfanın ayrı. Buradan hareketle, dikkatimi çekince sonra
bir baktık ki -bendeniz, o zaman, komisyonda arkadaşlarıma izah etmiştim- o iki sayfanın
noterde tasdik tarihi ve yevmiye numarası farklı, son sayfanın noter tasdik tarihi ve yevmiye
numarası farklı; ama, o üç sayfa yazının -notere boş olarak onaylatılan üç sayfalık yazmınönce iki sayfası alınmış.
Bakınız, şu iki sayfa, bu da son sayfa; İngilizce metinler de burada. Bunun altında da
-Amerika Birleşik Devletleri sulh mahkemesi yani noter görevi yapan- noterin bu beyanı;
yani, GCD'nin beyanını onaylıyan noter mühürünü görüyorusunuz. Ama, sonradan mahkeme
ve savcılık yoluyla noterden belge istendiğinde gördük ki, evvela bu belgeler hiçbir onay
olmadan, noterinde burada imzası olmadan, bu beyanı tasdik etmeden 3 sayfa olarak notere
onaylatılmış. Noter onayı 00263 yevmiye numaralı 2 Ocak 1997 tarihli.
Sonra, tutulmuş bu ilk sayfa atılmış, bu son sayfa -tek sayfa- not onaylı belge,
Amerikadan ayrı getirtilmiş -vaktimiz olursa, daha ayrıntılı izah ederim; çünkü, biz, bunun
noterlere sorarak bulduk- şimdi, bunun hiçbir hukukî geçerliliği yok, zaten bundan dolayı
noter kâtibi de sorumlu tutuldu; ama, üç sayfadan bu iki sayfa koparılmış alınmış, bu imzasız
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sayfayı tasdik etti mi belli değil; ama, son son sayfayı tasdik ettiği belli.
İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Başka bir evrakın tasdikli kısmı gönderilmiş.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Evet, bunu çok detaylı anlatabilirim; çünkü, bu bilanço ile
ilgili bir olay.
Bu, tutmuş, bununlar harmanlamış; yani, o noterden onaylı son sayfayla noterden
onaysız ilk iki sayfa... Burada gösterebilirim, büyüteçle bakıldığında, şurada, Amerika Birleşik
Devletleri noterinin yevmiye numarası olması gereken bir yazı da var; bu iki sayfada o da
yok. Bizim/noterlerimiz her sayfayı mühürlerler, Amerikan noteri onayladıysa, bunları da
mühürlemesi lazım, bu gördükleriniz, bizim noterin mühürü, Amerikanın mühürü bir tek
burada. Ondan sonra, bu birleştirilmiş, tekrar iki değişik yazı birbirinin devamıymış gibi
harmanlanmış, notere gidilmiş, bu üç sayfa 7 Ocak 1997'de 00908 yevmiye numarasıyla
tekrar onaylanmış. Bakın, 00908 numarasını üçünde de görürsünüz; ama, bakın, bundan
00263'ü görürsünüz, tek sayfada noter onayı farklı.
İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Amerikan noterinin onayı mı?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Hayır, Türk noterinin.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Türk noterinde de iki işlem yapılmış.
KADİR BOZKURT (Sinop) - ikisi arasında tarih farkı mı var?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Tarih farkı var.
iki, zaten büyüteçle baktığımızda da görürüz, yazılar, değişik karakter ve puntodadır;
çünkü, Sayın Özer Uçuran Çiller'den elindeki belgeleri istediğimizde bunları gönderdi ve
sonradan dava açıldığında, ben, savcılığa suç duyurusunda bulunduğumda, biz, noterden
bütün ilgili belgeleri istedik, o zaman, birşey daha ortaya çıktı, bunları onaylatırken, noterin
bunları onaylamaması gerekir; en azından fotokopi demesi lazım, fotokopinin onayı yasak,
aslı değil diye.
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-82Bunlar, bu şekilde geldi, ekinde -bir uygun zamanında bakınız- bunları göreceksiniz,
işte burada 925 bin lira sermaye falan hep görünüyor. Bunlardan da, mesala, son sayfanın
-94te olan- teselsül etmediğini ve son sayfanın...
ERKAN MUMCU (İsparta) - "Bunlar" dediğiniz GCD bilançolan değil mi?
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Evet. Ulusal Vergi Dairesinden verilen bilançolar.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Zabıtlarda açık olsun diye soruyorum.
SABRI ERGÜL (Devamla) - Ama, tabiî, bunlarda onay falan yok, ne var "ben,* şirket
operasyonlar başkan yardımcısı aşağıdaki beyanları bulunuyorum" diyor. Yani, onlar,
GCD'nin beyanı. Siz de notere gidersini, ben, bir kaza gördüm, şu plakalı araba çarptı, bu
benim kişisel beyanımdar dersiniz, o da onu tasdik eder, bu beyanın size ait olduğunu.
Bunlar çok detaylı, isterseniz sonra gireyim; çünkü, bunları ayrıca anlatmak isterim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Ergül, burada, bu tahrifatla maksatlanan şey size
göre neydi? Ne örtülmek ya da hangi bilgi kaçırılmak isteniyordu?
SABRI ERGÜL (Devamla) - Bakınız, Ankara 7 nci Ağır Ceza Mahkemesinin yaptığı
tahkikat -ki, ben oraya yüzlerce sayfa belge verdim; taraf olduğum, şikâyetçi olduğum içinde
birkaç kez sayın savcıya bilgi verdim- bu dava, eğer, Sayın Çiller'in mal varlığında bir haksız
iktisap varsa, bunun ne kadar, kaç kuruş olduğuyla ilgili değil, onu Yüce Meclis araştırıyor.
Evvela, haklı olarak, sayın savcıların, Meclisin çözemediğini nasıl çözecek gibi bir düşünceye
sahip olduklarını gördüm; ama, yazılarımızla da izah edifdi ki, bizim mahkemeden talep
ettiğimiz, dokunulmazlığı olan ve eğer kalkması halinde Yüce Divanda yargılanması söz
konusu olan Sayın Tansu Çiller'in mal varlığında eğer bir haksız iktisap varsa, bunun
nereden geldiği, kaç dolar, kaç lira olduğu değil; biz, bizatihi bu soruşturma komisyonunun
sorduğu -ki, herkes bu komisyona doğru bilgi ve belge vermek zorundadır, vermezse bu suç
teşkil eder- onun bize verdiği bilgide bazı şeyleri gizlemeye matuf olarak, o gizlenmek
istenen şeyinde mal varlığındaki haksız artışları matuf olarak burada hile yaptığı, noterde
sahtecilik yaptığını, binaenaleyh, o hile eğer varsa bir mal kaçırma, miktarının ne olduğunun
bu mahkemenin görevi, bizim şikâyetimizin o olmadığını, Yüce Meclisin bunu
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soruşturduğunu; ama, olmadığı şeklinde bir sonuç verildiğini, bizim, Yüce Kurula, buna matuf
olarak, sunduğu belgede tahrifat yaptığını, noter sahtekârlığı yaptığını iddia ettik. Davada
öyle açıldı ve mahkûmiyetle sonuçlandı, şimdi, temyizdedir efendim.
Burada, onların yönetim kurulu başkanı olduğu çıkarılmış, ayrıca, tabiî ki, bu tahrifatın
ben ingilizce .metninde tahribat var, eksiklik var iddiasında bulundum. Ayrıca, tercüme de
yapılırken de, gidilmiş notere, noter onu yeminli, mütercime göndermiş, yeminli mütercim
tercüme etmiş, arkadan1'.yine bir başka sayfa, bu son sayfa ayrı tercüme ettirilmiş,'o da
harmanlanmış -onu da'görürsünüz mesela bu Türkçe metinde, bunları, uygun olduğunuz
zaman bakın- ilk iki sayfa 262, 263 diye devam ediyor, son sayfaya bir bakarsanız 901
görürsünüz; ama, sonra ne yapmış, üçünü birden de, 908 olarak onaylatmış.
Tercümede iki maddenin olmadığını gördük, bunu da şikâyet konusu yaptık. Bütün
bunlarla ulaşılamayan ABD'den bizim süremiz açısından ve o zaman çifte vergilendirmenin
önlenmesi yasası yoktu, ulaşılamayan belgeleri, o belgelerin sahibi, o belgelerle ilgili
tasarruflarda bulunmuş olması söz konusu olan yönetim kurulu başkanı Özer Uçuran
Çiller'den istedik, biz. O belgelere gelen cevaplarda, gerçek olduğu konusunda endişeye
düştük, endişelerimizin bir kısmını mahkeme haklı buldu, bunları çok ayrıntılı şekilde, burada,
bilançoda neler gizlenmek istendi onları da uygun görürseniz bir başka zaman anlatabilirim.
Şimdi, bir başka olaya gelmek istiyorum. Burada, Amerika'dan GCD Firmasının mal
varlığıyla ilgili olarak, yine Özer Uçuran Çiller'in biraz önce arz ettiğim bu yazı ekinde
sunduğu bilançoyu esas alarak, onun beyanlarını doğru kabul ederek yaptığımız irdeleme de
-zatıâlinizin sorusuna geliyorum. Ayrıca, ben, bunu Sayın Zekeriya Temizel'e de bir başvuru
olarak ilettim- baktığınız zaman, gelirleri, 3 gayrimenkul için, yönetim kurulu başkanı Özer
Uçuran Çiller olan GCD Firması, toplam 1 milyon 551 bin dolar ödemiş. Bunun tarihi ne; 25
Eylül 1992 tarihi itibariyle.

'.

- •

Halbuki, bakıyorsunuz, o bilançolara göre -ben muhasebeci değilim, ama, onlardan
yararlandım, bunlar benim iddialarım, benim tespitlerimdir, yargı kararı haline gelmemiş,
doğru olmayabilir- kredi, 30.7.1993 tarihinde alınıyor. 2 milyon 825 bin dolar olan o krediyi,
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-84bir türlü bize bankayla sunamadılar. Amerika'da var da, oraya ulaşâmıyorsak Marsan'da var,
oraya ulaşmanın yolu çifte vergilendirmeyi önleme yasası var. Burada arzım şu, Shell
Amerika'da mukim, ama, burada şubesi var, Marsan burada mukim; ama, Amerika'da şubesi
var. Efendim, örnek veriyorum, Amerika'daki şirket merkezi, "ben, Türkiye'de bunun vergisini
verdim" diyebilir, eskiden hem orada hem burada vermek zorundaydı; bunlar ortadan kalksın
diye, verip vermediğini ilgili vergi dairesi, yani, burada Maliye Bakanlığı -Amerika'da da aynı
şekilde- bizden sorabilir, biz oradan sunabiliriz. Yani, bizim, soruşturma komisyonu olarak
özerinde duracağımız, bu şirketlerin mal varlıklarını gösteren o çok önemli olduğunu
sandığım defter kayıtları, bilançoları, Maliye Bakanlığı çifte vergilendirmenin önlenmesi
yasasıyla bunları isteyebilir. O yol açıldı, daha evvel, bizim komisyonumuz zamanında bu
yoktu. O gelmemiş olsa bile, buradaki beyanlardan bakıyorsunuz ki, 30.7,1993 tarihi itibariyle
500 bin dolar kredi almış, 2 milyon 825 bin; ama, 500 bin almış. Öbür taraftan da, 25 Eylül
1992 tarihi itibariyle 1 milyon 551 bin dolar harcamış. Bu gelen 925 bini de koysan, giderini
gelirin karşılamıyor; böyle bir çelişki var.
İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - 30.7.1993 dediniz kredinin alınmasına.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Efendim, 30.7.1993'te kredi almış 500 bin dolar; ama, 25
Eylül 1992 tarihine kadar da T milyon 551 bin dolar harcamış, krediyi dilim dilim almış. Yani,
krediyi sonradan almış, harcamayı önce yapmış; bu bir izaha muhtaç. Borçlanmıştır,
sonradan ödemiştir, onu bilemem; onların da bilançoda gözükmesi lazımdı; çünkü bilanço
olarak teselsül ediyor.
Bunları, böyle çeşitlendirerek, yıl yıl bize gelen bilançolara göre yaptığınız zaman,
burada hepsi var; çünkü malları almışlar, çok büyük tamirler yapmışlar. Bakın, hangi tarihte
aldıkları belli, apartmanı 51 bin dolara almış; ama, yüz binlerce dolar yenileştirme masrafı
yapmışlar; işmerkezini 500 bin dolara almışlar, ama, önemli tadilat var; bir tatil yeri, otel
olarak çalışan, onu almışları 1 milyon dolara... Bunların hepsi eski binalarmış, biz onların
nereden alındığını bile sorduk kendilerine; çünkü, kendileri de bilmek durumunda, tasarrufta
bulunan, idare meclisi başkanı.
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- 85 Şimdi, bunları çok detaylandırmayayım, çok tipik olarak, burada şu oluyor; kend
sundukları beyanların sahteliği, usulsüzlüğü bir tarafa, doğru kabul etsek bile, çelişkile
olduğu görülüyor; binaenaleyh, bunun 2 milyon 825 bin dolar kredinin gerçekte alınır.
alınmadığını... Benim, kişisel kanaatimi sorarsanız, bu 2 milyon 825 bin dolar krediyi
Amerika'da, bir icrada satılmış, güç durumdaki şirkete kolay kolay vermezler. Vermiş de
olabilirler, saygın kişilerdir, saygın şirkettir; ama, o miktardaki bir paranın bir bankada bloke
edilerek, o bloke teminat gösterilerek verilmiş olma. olasılığını da, olabilir diyerek
takdirlerinize sunmak istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Ergül, vaktimiz...
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bakın Başkanım, daha dört tane, önemli konu var.
BAŞKAN - Biliyorsunuz saat 14.00'te oturum başlayacak, 10 dakikamız kaldı.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - O zaman, 5 dakikada bitireyim; detayları, daha sonra
beni çağırırsanız...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalman.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Şimdi, tabiî, Sayın Ergül çok detaya dalıyor ve çok tekrar
yapıyor; dolayısıyla zaman alıyor. Ben, kendisinden şunu istirham ediyorum, mesela 400 bin
dolarlık transfer konusunda birtakım iddialarınız var; aldığı, harcadığı paraların kaynağı
konusunda, nereden geldi hakkında birtakım iddialarınız var. Bizde bulunan, bizde bilinen
şeyleri değil de, yeni bir şeyler varsa, net tespitleriniz varsa, şöyle çok kısa olarak arz
etmenizi rica ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Ergül, şimdi, sizle yaptığınız şifahi görüşmede, önümüzdeki hafta
hastanede bir tedavinizin olacağını beyan etmiştiniz; ama, bu konunun önemini binaen,
eğer, sizin rahatsızlığınızla ilgili bir ertelemeniz söz konusu olabilirse, çarşamba günü saat
10.00'da, Komisyonumuza kaldığımız yerden bilgi vermek üzere sizi davet etmek istiyorum,
kabul buyurursanız...
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Efendim, bakın, yeni edindiğim bilgileri de sunmak
istiyorum.
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konu.
SABRI ERGÜL (Devamla) - Anlatacaklarımın yarısına ancak geldik ve orada,
belgeler sunacağım.
BAŞKAN - O zaman, şimdi, nokta koyalım, biz, sizi çarşamba günü saat 10.00'da ki
oturuma tekrar bekliyoruz.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Efendim, tabiî ki, ben, birinci derecede bu yüksek
Komisyona sorumluyum; bunu emir telakki ederim.
BAŞKAN - Ben, sağlık konusundaki probleminizi de biliyorum; ama, anlayışınıza
sığınıyorum.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Elbette, hepimiz, gerçek ortaya çıksın istiyoruz.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bir ricamız daha var, belge diye iddia ettiğiniz, şu yeni
gelen şeyleri de eğer komisyonumuza verirseniz.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Efendim, tabiî ki vereceğim.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Hiç değilse gelecek hafta verirseniz.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Tabiî, onları bir toparlayayım, gelecek hafta size takdim
edeyim.
Mesela, bir kamu kuruluşunun verdiği bir yanlış beyanla ilgili bir belge sunmak
istiyorum.

.

BAŞKAN - Sayın Ergül, bunlar fevkalade önemli ve değerli bilgilerdir; bunları bir 5
dakikaya sıkıştırmak istemiyorum.
Ayın 15'in de çarşamba günü saat 10.00'da sizi tekrar Komisyonumuza bekliyoruz.
SABRİ ERGÜL (Devamla) - Bir de özür dilerim, ben, hiçbir yönlendirme... Objektif
olmaya çalışıyorum; yani, geçmişle durumu bağdaştıralım diye; çünkü, on binlerce evrağı
ben iki senedir okuyorum.
BAŞKAN - Müsaade ederseniz, sekreteryaya bu konuda talimat vermem gerekiyor.
Tabiî, sekreteryadaki arkadaşları benim uyarmam gerekiyordu, bizim, bu toplantımıza görevli
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bugün, Sabri Beyin yaptığı açıklamalarla ilgili tutanakları hemen veriniz, kendileri bu
tutanakları çarşamba gününe kadar okuyup incelesinler, buraya geldikleri zaman, Sayın
Ergûl'ûn açıklamalarının devamını bir önceki açıklamaları da bilerek, okumuş olarak takip
otsinlor.
Sayın Ergül, size çok teşekkür ediyorum; 15 Temmuz 1998 Çarşamba günü, saat
10.00'da aynı konuda, aynı salonda görüşmelerimize ve bilgilerinize başvurmaya devam
Gdccsğiz.
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Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sabri Ergül'ü çağırın lütfen.
Sabri Bey, hoşgeldiniz.
(9/16) Sayılı Meclis Soruşturma. Komisyonumuz Başkanlığına geçen
hafta içerisinde yaptığınız müracaat çerçevesinde Komisyonda ifade vermek
üzere bulunmak istediniz. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan toplantıda,
yine geçen hafta cuma günü komisyonumuza davet edildiniz ifade ve'rmek
üzere. Yalnız, süre yetmediği için, bugün ifadenize devam etme konusunda
karar verildi ve komisyonumuza şeref verdiniz, geldiniz, teşekkür ediyoruz;
bizi aydınlatıcı bilgiler vereceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, görev
yapan bu komisyona doğruları beyan edeceksiniz.
Yalnız, özellikle rica etmek istediğim bir konu var. Sayın Ergül, bir kere
bu ricam, hem ikimizin izmir Milletvekili olması sıfatından kaynaklanan, aynı
ilin milletvekilleri samimiyeti çerçevesinde hem de Komisyon Başkanlığı olarak
sizden istirham, bu komisyon fevkalade hayati önem arz eden bir komisyondur.
Türk siyasî tarihinde bugüne kadar kurulmuş^komisyonların hemen hemen en
önemlilerinden birisidir ve komisyonumuzda, siz de takdir edersiniz ki ve sizin
çalışma prensipleriniz doğrultusunda ciddi olarak, bir devlet, hukuk adamı
olarak burada yapılacak beyanların, daha sonra komisyonda dışarı çıkmaması
hususunda komisyon üyesi arkadaşlarıma verdiğim talimat çerçevesinde
Komisyon Başkanı olarak ben de talimatı size veriyorum. Buna anlayış
göstereceğinize inanıyorum.
Teşekkür ederim.
Buyurun.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Sayın Başkanım, geçen bilgiye sunmamda 925
bin dolar transferle ilgili olarak Hazineden son olarak yanıt gelmişti yazılı soru
önergeme. Hazine diyordu ki, 400 bin dolarlık transferle ilgili belge bizde var.
geçen komisyon olarak, bu belgenin olmadığını, çünkü üzerinde faks notumda
8 Haziran 1995 yazdığını söylemiştik ve Sayın Başbakana soru yöneltmiştim. O
gelen cevapta, evet. bize bu transferin yapıldığı tarihte bu belge arşivimize
girmemiştir. Bu belge, sonradan Demirbank haricen, şifaen bu belgenin - k i .
transfere aracılık eden banka- bizde olmadığını öğrenmiş, bize, Demirbank, bir
yazı e k i n d e . 1996 yılında bunu göndermiş, biz de bunu size gönderdik. Biz
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kabul var.
Burada,, komisyonunuzun eğer araştırmasında ortaya
çıkacağına
inanıyorum. Bu cevabı verirken de Hazine - b e l g e l e r i takdim edeceğim- yine
doğruyu söylemiyor, yalan söylüyor; çünkü, Hazinenin "bu belgede 400 bin
dolar transferlik belge bizde yoktu, sonradan Demirbank gönderdi" dediği
Demirbank'ın gönderiş tarihi Hazineye bu yazıyı, çok ilginç, 23.10.1996'da
yazıyı Demirbank yazmış, Hazinenin kayıtlarına 30.10.1996'da girmiş. Halbuki
geçen komisyona da doğru vermemiş, şimdiki yazılı soruya da doğru bilgi
vermiyor; çünkü, geçen komisyona bundan daha önce, yani 22.10.1996'da
Hazine, cevap vermiş. Hazine, son verdiği cevapta da doğru bilgi vermiyor.
Şimdi, bu 925'ten sonra söylemek istediğim bir başka şey var. Bu
transferlerle ilgili olarak GCD Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı ve yüzde yüz
sahibi olan, Marsa'nın yüzde 49,9 sahibi olan Sayın Özer Çiller'in bize
sunduğu bilançoda, GCD Firmasının bu 925 bin doların 500 bin doları 1992
yılında, 425 bin doları da 1993 yılında transfer edilmiş olmasına rağmen,
sermaye transferi adı altında, bakıyorsunuz ' bilançoya, 20 nci sütunda,
GCD'nin bilançosunda bunun 1992 yılında 925 bin dolar olarak gözüküyor;
yani, 1993'te gitti 425 bin dolar. Demekki buradan hareketle, bu sunulan
bilançonun da sahiliği konusunda şüphe var.
Şimdi, efendim, bu konuda Hazine bir eksik bilgi daha verdi, bunu
özellikle dikkate sunmak istiyorum. Yasa gereğince, 32 sayılı karar gereğince,
GCD Firmasının yıllık bilançoları, faaliyetleri her yıl Hazineye bildirilmek
durumunda; yani, Maliyenin, geçen komisyon olarak bizimle muhtemelen
takdiriniz olacaktır sizin, peşine düşeceğiniz GCD Firmasının Amerika'daki
bilançoları her yıl Hazine Müsteşarlığına bildirilmek durumunda. Biz, geçen
komisyon olarak, bunun ortak yapısını da istedik. Bize, maalesef, oraya.
seçerek, Hazine cevap vermedi; yani, mevzuat gereğince, her yıl ortak yapısını
ve bilançolarını Hazineye GCD Firmasının sahibi olan Marsan Holding resmen
bildirmek durumunda. Bu konuyu da dikkatinize sunuyorum. Bize, maalesef.
Hazine, ortak yapısını ve bunu istemiş olmamıza rağmen, geçen komisyon
olarak yazdığımız yazıya yanıt vermedi.
Burada, bir başka hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayın Özer
Uçuran Çiller Beyefendinin bize verdiği cevapta, Amerika'daki 4,6-4,7 milyon
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bankadan 2 milyon 825 bin dolar kredi alarak aldığını söylemişti. Geçen
komisyon zabıtlarında vardı, uzmanlar varsa, hatırlayacaklar, biz, bu 2 milyon
825 bin ABD Dolarını kredi olarak, gayrimenkul alımı için kredi olarak alınan
bu paranın sözleşmesini istemiştik, maalesef "var, sunacağız" falan dediler, o
da sunulamadı. Burada, 4,7 milyon dolarlık mal varlığının edinilmesi için 925
bin dolar da kullanılmış, transfer diye gönderilen 925 bin dolar, bos yıldır
sermaye artırımı gerçekleşmediği için kalmış. Burada bir iki belge var, xsizde
tabiî onbinlerce evrak var, belki zor bulunur diye getirdim yanımda. Sayın
Tansu Çiller, DYP Grubunda yaptığı toplantıda, bu 925 bin doların -yazıl\
beyanıdır bu- ABD'de gayrimenkul alımı için gönderildiğini söylüyor. Sayın Eşi,
bunun transfer olduğunu söylüyor; bu çelişkiyi dikkatinize sunmak istedim.
Şimdi, burada, bir başka konu, bize verilen bilgiler arasında Sayın
Tansu Çiller, bizim komisyon dönemimizde 5 tane mal bildiriminde
bulunmuştu. Bu mal bildirimleri 30.11.1991 tarihinde ilk milletvekili olduğu
zaman, 3 0 . 9 . İ 9 9 3
tarihinde
Başbakan / o l d u ğ u
zaman,
24.1.1995'te,
15.5.1995'te annaleri merhum anneleri, birde 15.5.1996'da. 30.11.1991
tarihinde sunduğu mal beyanı dört sayfadan oluşuyor. Bu mal beyanında, son
dördüncü sayfa, 30.11.1991 mal beyanında, bu mal beyanının son dördüncü
sayfa, başka bir yazı karakteri ve başka bir şeyle ve bakıyorsunuzki üzerinde
tarih olarak yine Marsan Holdingden çekilmiş bir notla burada, bu mal
beyanındaki tarih üzerinde, maalesef, o tarihte Meclise verilmediği, ya Meclise
sonradan verildiği ya ona monte edildiği kanaatini doğuracak.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - 30.11.1991 .dördüncü sayfa burası,
buyurun.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Dördüncü sayfa değil, üçüncü sayfa o.
BAŞKAN - Direkt Başkanlığı muhatap alarak anlatırsanız...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Peki efendim.
Bakınız efendim, 30.11,1991 imza şekli de bu. Burada, bunun.eki olarak
verilende dördüncü sayfası. Burada, Amerika'daki, biliyorsunuz
Sayın
Çillerlerin iki tane kişisel olarak sahip oldukları gayrimenkul var;
GCD
Firması yoluyla var, onlar beyan edilmemiş. Bu hanede, üçüncü sayfada, bu
hanede gayrimenkullerin devamı için yer olmasına rağmen, bu sayfa, bakınız
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iddiasındayım. Takdir sizlerin.
Bakınız bu sayfada, yani 30.11.1991 tarihli üç sayfalık beyanın eki
olarak gözükende de, burada da 7 Mayıs 1992 Marso...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Meclis Başkanıyla anlaşmışlar, onu
geriye almışlar, öyle mi?..(Gürültüler)
BAŞKAN - Sayın Ergül, oraya bir nokta koyalım. Bunların açıklık
kazanması açısından, sizin konuşmanızı bölmek istemiyorum; ama, şimdi,
sayın üyelerin bu konularda açıklama isteme hakkı var. Bunların daha açıklığa
kavuşması açısından.
Sayın Mumcu, buyurun.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, Sayın Ergül'ün bahsettiği evrak,
denildiği gibi, anılan tarihte; yani, beyannameden ayrı olarak ayrı bir tarihte
verilmiş. Ayrı bir tarihte de zaten Meclisin evrak giriş kaydına girmiş; yani,
burada tartışma götürecek bir şey yok. Sayın Sabri Ergül'ün söylediği mesele
doğrudur; yani, tarihler arasında bir fark vardır. Beyannameden yaklaşık yedi
ay falan sonra, hafızam beni yanıltmıyorsa, Mfeclis evrak kayıtlarına giriş tarihi
var zaten.
NURİ YABUZ (Afyon) - Üstelik, Tansu Çiller imzasının üzerinde de tarih
de yok zannedersem.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Tarih yok; ama, bir şey notu var. Ben, bunlar
olmuştur demiyorum; ama, dikkatimi çeken \ çelişki olarak araştırmanın
sonucunda ulaştığım şey.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Erkan Beyden sonra zaten ben de şey
oldum. Sanki bunun içerisinden birisi alınmış gibi, Meclis, yani zabıtlara öyle
geçti de...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Efendim, ben, öyle beyanlarda bulunmadım.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Beyanda bulunmadınız; ama, öyle
çıkıyor...
BAŞKAN - Devam edelim, buyurun.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Efendim. Sayın Çillerlerin
kredi alıp
almadıklarını ve şeyleri sormuştuk bankalardan. Türkiye'de, sanıyorum 69
banka var, Bankalar Birliğinden istedik. Bunların içerisinde milli bankalara
sorular sorulmuştu; fakat, orada, bir kamu bankasına bunu yöneltmişiz. Kamu
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söylenen şubelerine fakslamış, bunlara...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Kamu Bankasının ismini de söyler misiniz?
SABRI ERGÜL (izmir) - Vakıflar Bankası efendim, bakınız, belgesi
burada.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, özel bir şey sorabilir
miyim?
Bu iddialarla ilgili olarak Sabri Bey daha önce savcılığa» suç
duyurusunda bulunmuş mu?
SABRI ERGÜL (izmir) - Bunlarla ilgili bulunmadım; ama, Sayın Özer
Çiller'in Bidayet Mahkemesinde 6 ay mahkumiyet sonucunu doğuran suç
duyurusunda bulundum. O da, biliyorsunuz temyizde.
7.1'de teşkilatına tamim yapıyor. Şubelerine diyor ki, hesabı...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Suç duyurusunda hangi konuda
bulundunuz?
SABRİ ERGÜL ( i z m i r ) - S a h t e c i l i k iddiasıyla ilgili...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Mahkeme kararı, sadece...
SABRİ ERGÜL (izmir) - Efendim, ben, sahtecilik demedim. Özür dilerim,
benim iddiam o idi efendim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Ne özür dileyeceksiniz, sahtecilik
diyorsunuz şu anda.
SABRİ ERGÜL (izmir) - ^Sahtecilikten mahkum oldu demedim efendim.
Ben hukukçuyum, kullandığım kelimeleri gayet iyi bilirim ki, ben sahtecilikten
ve 3628'e aykırı bilgi vermekten şikayette bulundum. Buna sayın savcı da
katıldı; ama, mahkeme 6 ay verdi.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Ama, mahkeme beraat etti. Şeyden dolayı
beraat etti. (Gürültüler)
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, mahkeme tutanakları önümüzde...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Belge burada...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - 3628 sayılı Yasanın 20 nci maddesine
aykırılıkla
soruşturma
komisyonuna
eksik
bilgi
verme
suçu
sabit
görülmediğinden bu suçtan beraatine...
BAŞKAN - Müsaade ederseniz, bu konuyu, daha sonra, biz, kendiaramızda tartışalım veya tartışacak bir'şey varsa...
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Bidayet
Mahkemesinde dedim. Ben hukukçuyum, o karar kesinleşmemiştir, ne beraat
etmiştir, ne de mahkum olmuştur. Temyize, sayın savcı da başvurdu, aynı
şekilde Özer Çiller'in avukatı da başvurdu. Dikkat ederseniz, ben deyimimi
Bidayet Mahkemesinde mahkum edildi...
BAŞKAN - Peki, devam edin.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - 7.1 'te teşkilatına tamim ediyor, diyor ki,
•hesapları var mı, kredi aldı mı?" diyor. Bizim yazımız, kendilerine 27.12*'de...
7.1'de aynı şekilde, aynı gün, teşkilatına, genel müdürlük şubelerine di'yor ki
"hesapları var mı, kredi aldılar mı?" diyor.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Çiller ailesini mi kastediyor?
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Tabiî, tabiî... Mert Çiller, biliyorsunuz, Özer
Çiller, Tansu Çiller'in mal beyanına tabi, oğlu da tabi, reşit oğlu Sayın Mert
Çiller, bunlarla ilgili olarak 7.1'de soruyor. 7.1'de, aynı gün teşkilatına diyor ki
"gönderdiğimiz 2 sayılı faks mesajının yırtılarak imha edilmesini...
BAŞKAN - Nasıl, anlayamadım, bir daha açıklar mısınız?
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Efendim, 'Tansu
Çillerlerin menkul ve
gayrimenkullerini saptamak için çok yazı yazdık. Bu ara bankalara da yazdık,
tüm bankalara yazılmadı; ama, önemli bankalara yazıldı. Vakıflar Bankası
Genel Müdürlüğüne, Komisyonumuz, 27.12.1996'de, belgesini sunacağım,
bunları bize, Tansu Çiller'in, Özer Çiller'in ve Mert Çiller'in menkulleri, fon
hesabı ve kredi aldılar mı diyor. Banka, bunu, 7.1.1997'de genel talimat 2 no
ile şubelerine faksliyor ki, oradan bilgi gelsin, 7.1.1997'de. Aynı gün, banka,
bunun arkasından 7.1.1997'de yine teşkilatına bir tamim
göndererek,
"gönderdiğiniz faksın -yani hesaplarını ve kredilerini soran faksın- yırtılarak
imha edilmesine" diyor... Bu, resmî yazışma, orada kalır, gereği yapılır,
yapılmaz, aynı banka...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Kimin imzası var efendim?
SABRİ ERGÜL (İzmir) - O günkü Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kılavuz.
Bir emek. aynı banka, 7.1.1997'de, aynı gün yine. bize yazı yazıyor
"hiçbir hesapları ve kredileri, yoktur" diye...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Bankayı suç duyurusunda bulunun...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Benim görevim değil, zatıâlinizin, komisyonun
görevi olması gerekir.
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Gerekirse komisyon yapar bu işi Sayın

Özdemir.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Geçen komisyon, bu görevleri...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Özdemir, hesaplarıyla ilgili, bizden
Önceki soruşturma komisyonu, o da Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev
verdiği, yetkilendirdiği bir komisyon, bankaya yazı yazmış. Banka, bu yazının
gereğini ne şekilde yerine getirmiş veya getirmemiş. Dolayısıyla,
„
- b i z d e n önceki soruşturma komisyonunun açıklığa kavuşturulmasını
istediği meseledeki kamu bankasının tutumunu gösteriyor k i , doğrudan
Komisyonumuzla ilgili bu.
.
>
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Ergül'ün bu iddiaları yeni değil ki,
geçen komisyonda da aynı iddialarda bulunmuş.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Hayır, bu iddialarım burada yenidir istirham
ederim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bu iddialar daha önceki soruşturma
komisyonunda ortaya atılmadı.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Efendim, bizim komisyonumuza 7.1.1997'de
Sayın ö z e r Çiller'in, benim o sahtecilik iddia ettiğim bilgiler g e l d i ; Komisyon
Başkanı, bu bilgiler gelince, ertesi gün, nihaî oylamayı yapacağız dedi; biz
nihaî
oylamayı yaptık ve şevkine
gerek olmadığı kararını
verdik.
Komisyonumuzun süresi ertesi gün bitmişti efendim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Ergün, şimdi, bankaiçi yapılan bir
muameleden dolayı, illiyetini kuramadım ben Tansu Çiller'le, Özer Çiller...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Efendim, hukukî bir deyim kullanıyorsunuz,
güzel. İlliyeti şudur: Ben, bunlara girmek istemiyordum, burada soruşturma
komisyonu olarak, bu gök kubbenin altında ne bilgi, belge varsa getirtme
yetkiniz var; soruyorsunuz kamu kuruluşlarına, biraz önce Hazinede arz
ettiğim gibi, bazı kamu kuruluşları doğru bilgi vermiyorlar demek istiyorum.
Yani, burada, gelen bu bilgilerin doğru olmayacağına dair...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) — Şimdiki bilgilerin doğruluğunu nasrt
ispatlayacağız.
SABRİ ERGÜL (izmir) - O sizin maharetiniz efendim.
ERGUN ÖZDEMİR ( G i r e s u n ) - B u marifet...
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SABRİ ERGÜL (izmir) - Maharetiniz efendim...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - iktidara göre bürokratlar fetva veriyor; bu
anlam çıkıyor.
BAŞKAN - Sabri Bey devam etsin, çünkü, zamanımız kısıtlı; bir dahaki
haftaya bırakmadan belgelerinizi vermiş olmanızı istiyoruz bu hafta.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Bir sıra şeklinde olursa çok memnuniyetle cevap
verebilirim.
Bakınız, bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum: Dışişleri
Bakanlığı kanalıyla, buradan giden 925 bin doların lehtar bankalara intikal
edip etmediğini sorduk. Biraz önce arz ettiğim, iki seferdir Hazinenin doğru
cevap vermediği 400 bin dolar konusunda buradan transfer ediyoruz, orada
lehtar banka var; lehtar banka Citizenbank, belgesini sunuyorum, o da son
günde g e l d i , o da 7.1 tarihlidir; diyor ki "bu, benim hesaplarıma içişlemle girdi"
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yurtdışı havalelerden değil...
SABRİ ERGÜL (izmir) - Evet.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bir Amerikan vatandaşının yatırdığı para
yani...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Efendi, berf, o konularda Komisyonda taraf
değilim; ben bilgi sunmaya çalışıyorum. Yani, o konuda bir şey söyleyemem.
İstirham ederim.
O konuda birbirine eklediğiniz zaman bu belgeleri, 400 bin dolar, artı,
yok var imiş gibi koyuyor, artı, Amerika'ya soruyorsunuz, bu 400 bin doları
içişlem olarak geldiğini söylüyor, artı, giysilerin bilançosuna bakıyorsunuz, bu
para 500 bin doları 92'de gelmiş ama, 92 bilançosu 925 bin dolar gösteriliyor.
Bütün bunlar, buna bakılması, incelenmesi... Takdir sizin, incelersiniz,
incelemezsiniz;
ama,
bakılması
gerektiği
noktasındayım,
belgelerle
söylüyorum.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü bu konularda arz etmiştim,
30 yakın, ben, Maliye Bakanına, Bayındırlık Bakanına, Hazineden sorumlu
Devlet Bakanına, Turizm Bakanına soru önergeleri verip, araştırması için
Maliye Bakanına verdimlerimle ilgili olarak raporlar sanıyorum bitmiş; ama,
bende başka bir belge var...
Burada, Sayın Özer Uçuran Çiller, Mert Çiller ve Tansu Çiller
Hanımefendi'nin, 1987 yılının aralık ayından bu tarafa Sarıyer Vergi
Dairesindeki vergi mükellefiyetini de kapatarak, hiçbir şekilde, kişisel bir vergi
yükümlülükleri olmadığı, yani, işleri iştigal ettiği gelir getirici faaliyetlerin
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-96olmadiğı noktasındayız. Yani, buradan şu sonuç çıkıyor, takdirinize
sunuyorum: Özer Uçuran Çiller, Aytaş Turizm AŞ'ye, Marsan Holdinge, Bolu
Göven'deki o 60 dönümlük tarla gözüken yere yaptığı inşaatlara, 92 dönümlük
Kuşadasındaki çiftliğe yaptığı bütün inşaatlar bir geliri olmak gerekir ki gideri
olacak. Yüksek Komisyonunuzun da yapacağı şey, 3628'e göre, geliriyle
giderleri arasında mütenasip ve uyum olması.
Tabiî ki, muhtemel ki yaptıkları iddasmda değilim ama, buradaki, yapılan
harcamaların
gösterilen kayıtlar dışında gerçek
olup olmadığını
da
araştırmak... Çünkü, oralara yapılan her harcama bir gelir olmak gerekir.
Marsan Holdingin defterlerine baktığınız zaman, Marsan Holding ana ş*irket,
Marsan Holdingin yan kuruluşları var. Tabiî ki haklı olarak mal değerlerinde
nominal değerinden Marsan Holding ortaklığı gözüküyor; ama, o Marsan
Holding yoluyla yeni şirketler kurulmuş, mallar alınmış, peki bunlar nereden,
Marsan Holdingin de belli bir özkaynağı var. Özer Uçuran Çiller finanse etmiş,
Özer Uçuran Çil la r Aytaş'ı finanse etmiş, Özer Uçuran Çiller çiftlik 1/2 ama,
Bolu Gönen'deki araziler tamamen kendisinin, kendi oralara inşaat yapmış,
tarla gözüküyor ama, biliyorsunuz, Komisyonunuzun yetkisi var, herhangi bir
oradaki mahallî asliye hukuk mahkemesiri'e başvurarak, git bunların son
durumu, bu inşaatlar kaça çıkmıştır diye tespit yaptırabilir.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Bunu biz yaparız canım, o sizin işiniz
değil; siz bildiklerinizi anlatın. Böyle müzakere olmaz canım... Bizim sabrımızı
taşırmasın. Böyle müzakere olmaz.
Sayın Başkan, karşılıklı konuşmaktan imtina ederim; yalnız, burada
konuşurken, sayın üyeyi ben arzu ettim gelmesini, biliyorsunuz, zabıtlarda var,
Sayın Ergün gelsin bizi aydınlatsın dedim; yalnız, bakınız, Sayın Ergül, siz bu
konuşmalarınızda yer alan şeyleri, geçen defadakinde ben baktım tutanaktan,
bu defa da bu anlattıklarınızın hepsi ya araştırma komisyonunda incelenmiş ve
sizin de Mecliste konuşmanız var, bakın bu söylediğiniz şeylerin büyük bölümü
bu konuşmanızda var ve bu da bizim elimizde. Yani, burada temcit pilavı gibi
herşeyi tekrar tekrar...
Bir de bize yol göstermeyin canım!.. Asliye hukuk mahkemesi falan...
SABRİ ERGÜL (izmir) - Efendim, yol gösterme anlamında söylemedim.
mutlaka bilgieriniz benden...
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim Sayın Barutçu.
Sayın Ergül, siz yalnız- ifadenize devam edin, gerekli işlemleri biz
yaparız; Yalnızca bilgi aktarın.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Burada bir şeyi dikkatinize, takdirinize sunmak
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demiştik, ama, Komisyonumuz aksi yönde karar verdi. Yazılar yazdık, siz
Marsan Holding olarak mallar alıyorsunuz, bunların kaynağı nedir dedik.
Ortaklar cari hesabını, ortaklar borç hesabını gönderdiler bize; orada Sayın
Özer Uçuran Çiller'in daha önce verdiği borçların -sonradan saptamadır bu.
dört ayda bunlara ulaşamadık- Özer Uçuran Çiller'in şirkete verdiği borçların.
yani, şirketin Özer Uçuran Çiller'den aldığı paraların 92 ve 93 yıllarındakinin
gizlenmiş olduğunu, yoktur şeklinde beyan verildi; sonra defterler buraya
geldi, tam_bakamadık; ama, sonraki araştırmalarımızda gördük ki, bilançolarını
aldım ben* özel olarak, 93 ve 94 yıllarında da Sayın Özer Çiller Marsan
Holdingi finanse etmeye devam etmiş; aynı şekilde Aytaş'ı da etmiş.
Burada 925 dolarla ilgili olarak bize sunduğu bilançodaki sahtecilik
iddiasıyla ilgili açılan davada bir gelişme o l d u ; onu arza çalışayım. Burada
adlî müzaheret anlaşması gereğince bu belgenin de size ulaşmış olduğunu
sanıyorum mahkeme dosyası gelmişse, bir siyasî amaçla kullanılacak, siyasî
nitelikte bir komisyonsa çekinci var, vermeyebilirim diyor ABD bu konudaki
bilgiyi. Oysa, ABD'den istenecek belgelerin, benim soru önergelerine gelen
yanıtlarda var, bu bilançoların yasa gereğfnce, mevzuat gereğince her yıl
şirketin tüzelkişilik olarak sahibi olan Marsan Holdingin
kayıtlarında
bulunması gerektiği gibi, Hazineye de verilmiş olması gerekiyor.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan, geçen toplantımızda
konuşuldu, tutanaklarda var.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - izin verin, oradan nereye geleceğim...
BAŞKAN - Sayın Ergül...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Efendim, Hazinede bilançosu olduğuyla ilgili,
özür dilerim, bana dün geldi o belge. Ben neden bahsedeyim, ben de zamanı
iyi kullanmak istiyorum, istirham ederim.
Burada, biz, Sayın Çiller'in merhum annelerinden bugünkü değerle
kalan 270 milyar miras konusunda araştırmalarımı bendeniz sürdürdüm; Şişli
icra Dairesinden kira alacağından dolayı bir icra takibine uğramış merhume
Muazzez Çiller ve 270 milyar Türk Lirası karşılığı, 880 bin cumhuriyet altını,
570 bin dolar, 690 bin DM, burada, bunların Villa Döviz AŞ'de bozdurulduğu
İstanbul'da... Gerçi bu konuda ben, Sayın Maliye Bakanına ille Villâ Döviz
AŞ'nin, Hazinenin bile belgeleri doğru çıkmayınca, özel şirket olan Villa Döviz
AŞ'nin defterlerine bakınız, gerçekten dövizleri bozmuş diye soru önergesi
verdim, daha Maliye Bakanı bana cevap vermedi; bilmiyorum o var mı yok mu,
ona da bakılması gerektiğini takdirlerinize sunuyorum.
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şahısları getirtmek yetkisine sahip- bize sunulan bilgilerle defterin onayları.
hatta defterinin bir tanesinin tahrifat edilerek bu bilgilerin yenilendiği şeklinde
bilgiler var; sanıyorum burada bakılmasına ben Maliye Bakanından bir soru
önergesiyle talep etmiştim. Marsan Holdingin defterlerine de bakılabilir.
Bir başka konu, Sayın Özer Çiller bize mal beyanında İstanbul'da.
Üsküdar'da, Yorgancı Çiftliğinde MET AŞ, Metin Aşık ile yaptığı kat karşılığı
inşaat sözleşmesinde, orada vamlan 104 villadan 30'unu bildirmişti. Orada
ayrıca 32 tane daire, orada ayrıca apart otel ve turizm merkezi var; bu, mal
beyanında gözükmüyordu. Metin Aşık da, dolaylı yoldan edindiğim b*ilgiye
göre, bu kurulan turizm merkezinin yarısı ve 36 dairenin yarısı da Çiller'ere
aitmiş.
Burada, Adil Önger, eski borsa müşaviri ve Türk Ticaret Bankasının
murakıbıydı sanıyorum, ona satılan bir gayrimenkul var, 25 milyar, o mal
beyanında gözükmüyordu, Sabah Gazetesi de onun üzerine gitmişti, o konuda
bana da belge geldi. Adil Önger, 25 milyara satılan bu gayrimenkul
gösterilmemiş.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın^Başkan, affedersiniz, yalnız, tabiî,
bunlar hep zapta geçiyor, gösterilmemiş falan deniyor ama, hafızam beni
yanıltmıyorsa gösterilmiş. Sayın Ergül konuşuyor, Sayın Ergül'e, hemen
burada benim şahsen cevap verme imkânım yok; gelecek toplantıda bunlara
cevap veririz. Söylediklerinin büyük bölümü ya mükerrer veya yanlış veya
maksatlıdır.
Teşekkür ederim.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Şu Metin Aşık'la ilgili...
SABRİ ERGÜL (izmir) - Var efendim, vereceğim Meclise; sözleşme var,
Adil Önger'le ikisinin...
>
KADİR BOZKURT (Sinop) - Bakalım varsa...
BAŞKAN - O belgeleri alacağız tabiî...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Efendim, belli olmadan tutanaklara
geçmesin.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Efendim, bu, tutanakta var ve onu vermezsem
sorarsınız bana. Rica ederim...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Belge yoksa, tutanaklara yine geçer
"belge yok* diye.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Tapu kayıtlarında bina olarak da geçiyor.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Efendim, taplı kayıtlarında kadastro parselinden
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ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Niye? Bina bitmeden tapu kaydına bine
olarak işleyemezsiniz ki... Ne göstereceksiniz?
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Efendim, ben, bina olarak işlenir demedim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Villayı almış diyorsunuz, villa diyorsunuz
villa d e ğ i l . Şimdi doğruyu söylüyorsunuz. O villa d e ğ i l . Arsa almış, bina
yaptırıyor. Bina yaptırırken, kooperatif hissesi tapu kayıtlarına bina olarak
geçmedikten sonra, bildiriminde villa derse suç olmaz mı; tapu kayıtlarında
villa değil ki, ev değil ki, ruhsatı alınmamış binayı nasıl gesterirsiniz, o zaman
suç teşkil eder.
BAŞKAN - Bunların açıklık kazanması lazım.
Teşekkür ederim.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Sayın Başkanım, ben, beyefendiye yanıt
verebilir miyim?
BAŞKAN - Bana vereceksiniz yanıt; beyefendiye değil.
Buyurun.
.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Başkan, Sabri Beyin söylediği şey, 300 bin
metrekarelik tarla vasfında alınan bir yerdir. Daha sonra, ilgili müracaatlar
yapılmak suretiyle buraya iskân alınmıştır, isikân alındaktan sonra da 300 bin
metrekarelik bu tarla ikiye bölünmüştür; ifraz edilmiştir. 50 bin küsur metrelik
ve 250 bin metrelik. 50 bin metrekarelik yerin üzerine bir anlaşma yapmak
suretiyle 104 adet villa yapılması anlaşması yapılmıştır. Bu 104 adet villadan
30 tanesi karşılık olarak mal sahibine verilmiştir. Ayrıca, süper lüks daireler
yapılması için bina yeri tahsis edilmiş, 32 tane süper lüks diye
adlandırılabilecek -bunlar yazılı belgelerden okuduğum şeyler- bir apartman
vardır, burada da anlaşma yüzde 50'dir.
Sayın Profesör Tansu Çiller'in beyanında da görüldüğü gibi, adı geçene
bir tane bu süper lüks dairelerden 25 milyar lira karşılığında satıldığı
gözlenmektedir. Daha sonra, bir beyanıyla daha bir tanesini daha, ikinci bir
daireyi daha sattığı tarafından beyan edilmiştir. Ama, tarafımızdan da
araştırıldığı üzre bir nevi değişikliğine
gidilmediği, bundan
sonraki
beyanlarında buranın üzerinde anlaşmayla villalar ve villalar ikmal edilmiş.
tamamlanmıştır, satış yapılabilmiştir bazılarında. Zaten, tespit isterken de biz
altkomisyondan, bunlar bitmiş mi, halen oturulur vaziyette mi, satılmış mıdır.
biz, altkomisyonun bu hususları tespit etmesini istemiştik; durum açıklık
kazanacaktır.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
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ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Nuri Beye hak veriyorum; yalnız.
dolayısıyla, tabiatıyla alt komisyonumuzda bütün bu konular araştırılacaktır.
Yalnız, benim anlatmak istediğim nokta çok daha değişik, Nuri Beyle çok
daha değişik bir şey söylüyorum. Arsanız var, kat karşılığı bir kooperatif
hissesi, hissedar girdiniz-mesela ben 18'deydim, çıktım- mal bildiriminde ne
gösterirsiniz kooperatif hissenizi; kooperatif hissesi dersiniz, villa der misiniz,
bitmiş midir; bitmediğine göre, tapuya tasdik olmadığına göre... Şeyden
girersiniz, topraktan girersiniz, tapuda başka türlü gösterirseniz, o zaman suç
teşkil eder.Ancak, işlem bitecek, kat irtifakı olacak, villa müstakil hale gelecek,
o zaman villa göstirilecek; bunu anlatmaya çalışıyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
NURİ YABUZ (Afyon) » A l t komisyonun da tespiti bu hususlarla...
BAŞKAN - Buyurun Sabri Bey.
SABRI ERGÜL (izmir) - Efendim, kooperatif hissesi değil.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Ben, emsal verdim kooperatif hissesini;
değişik de verebilirim. Arsa da alabilirsiniz, çiftlik de yapabilirsiniz.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Haklısınız; inşaat bitip, oturma ruhsatı almadan
tapuda cins tashihi yapılmaz; ama, cins tashihinden önce, siz, bir noter
senediyle veya kat irtifakı kurarak onu satarsanız, bunu gelirinizde göstermek
durumundasınız. 25 milyar lira para alınmıştır, bu, mal
beyanında
gösterilmemiştir; onu arza çalışıyorum ben. Sonuçta, Öyle veya böyle...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Ne olarak gösterecekti mal beyanında
beyefendi; nasıl olsa bittiği zaman...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - ikincisi Marso satıldığında 2 milyar alınmıştır; o
da gösterilmemiştir.
üçüncüsü, MET AŞ'ye yapılan satışta 2,5 milyar lira avans alınmıştır; hep
bunlar girdileridir. Lehine bir olaydır, onu söylemek istiyorum. Yani, giderini
karşılamak lehine bir olaydır. Ben objektif olmaya çalışıyorum burada. Bütün
bunlara bakılması düşüncesindeyim, takdirlerinize sunuyorum.
Burada, biz, komisyon olarak o dönemde merhume Muazzez Hanımın
bıraktıklarını -arkadaşlar sözüme girdi, tamamlayamadım- soramamıştık; 270
milyar lira civarında bir serveti bırakmışlar. Burada yaptığım incelemede ben
şunu gördüm, Sayın Çiller'in yazılı beyanı var. takdim edeceğim, Özer Çiller'in
de var, babamdan kalan 74'deki 425 bin lira nakit parayı tamamen ben
çalıştırdım ve bu borsa ve repolarda 670 milyar lira oldu dedi. Bu beyandan
anlaşılıyor ki, merhum annelerinden kalan nakit parayı tamamen kendileri
çalıştırmışlar. Gayri menkuller zaten tapu kayıtlı, bir kısmını üzerlerine
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milyar liralık bir serveti edinebilmek için, merhumenin bir ticarî faaliyette
bulunması lazım. Yani, o 425 bini çalıştırarak buraya varmış değil, onu, Tansu
Çiller kendisi çalıştırdığını söylüyor. Bu nedenle...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Herhangi bir ticarî faaliyeti var mıymış?
SABRİ ERGÜL (izmir) - Efendim, biz sorma imkânı bulamadık.
BAŞKAN - Biz, Komisyonumuzda gerekli tartışmayı yapıp...\
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Siz sorarsınız, ben dikkatinize sunuyorum.
Bir de efendim, biz komisyon olarak, bize şöyle bir belge sunuluyor
örneğin, Aytaş AŞ, şu müteahhide bunu yaptırdım, diyor. Biz bunları koniisyon
olarak müteahhitlerden veya bu tarafta o l a n , akte taraf Çillerlerden bunu
getirtme imkânı bulamadık. Yani, buraya Bolu Gönen'e inşaat yaparken, ya
kendiniz yapıyorsunuz veya... Onlarla ilgili belgelere ulaşamadık.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, olmaz yani...
BAŞKAN - Sabri Bey, bunların dışında açıklama yapacağınız varsa,
onları söyleyin.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Siz hukukçusunuz, şirketin kendine
göre bir şahsiyeti var; şirket Sayın Özer Çillfe'r değil, Sayın Tansu Çiller değil.
ikide bir şirket... Şirket deyince, şirket... Böyle bir şey yok canım. Şirket var,
şirkete biz yazarız, şirketi tetkik ederiz Komisyon olarak; yani, siz bize yol
göstermeyin, bildikleriniz varsa onları söyleyin. Böyle olmuyor. -••
SABRİ ERGÜL (izmir) - Bildiklerimi söylüyorum efendim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Bildiklerini ama, malumu konuşup
duruyorsun...
SABRİ ERGÜL (izmir) - 1992 model Nissan marka bir otomobili üzerine
Amerika'da kayıtlı olduğu şeklinde bilgi var; ama, mal beyanlarında yer
almadığı iddiası var; onu takdirinize sunuyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bu bilginin kaynağı hakkında...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Amerika'da yapılan bir tespitle, Nissan 1992
model bir adına kayıtlı...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Kim tespit yapmış?
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Özel bir bilgiyle, orada özel bir araştırma...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Belge nerede beyefendi?
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Efendim, sunacağım bunları. Hepsini getirdim
de, onları söylüyorum, tek tek bulup söylüyorum size.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Amerika'da yaptığınız özel...
SABRİ ERGÜL (izmir) - Amerika'da bazı kayıtlar var ki, tapu kayıtları
ilgisize değil, herkese açıktır bazı eyaletlerde, siz de gider ücretini verirsiniz.
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geldi. Benim dışımda, birçok arkadaşda var.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Yani, bu bilgi şimdi dosyalarınızda var, bize
verebilirsiniz...
SABRİ ERGÜL (izmir) - Tabiî... Tabiî...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Tabiî, sahteliğini b i l e m e y e c e ğ i z / D e v l e t
kararıyla gelmediği için, kimden aldı, ne aldı; iki mühür bastırıp, patates mührü
mü, onu bilmemiz mümkün değil; ancak devlet kararıyla öğreniriz o işi.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, bunlar hep konuşulmuş.
Bakınız, şimdi, elimde Sayın Cindoruk'un verdiği şeyler de var; yani, burada
mükerrer, mükerrer, mükerrer...
BAŞKAN - Sayın Barutçu, bukonuda sizinle hemfikirim. Verebileceğiniz
son bir bilgi, evrak var mı?
SABRİ ERGÜL (izmir) - Bitiriyorum.
BAŞKAN - Konuşmanızı keseceğim çünkü.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Efendim, bir de, bizim Komisyon olarak
ulaşabildiğimiz o dönemde, belgelerin dışında, araştırmamızda ben şunu
gördüm; Sayın Özer Uçuran Çiller'in bir döne"m görev yaptığı istanbul Bankası.
Buradaki, istanbul Bankasının, bir de Emekli Sandığı var... istanbul Bankası,
Ziraat'e devrolduktan sonra, ondan bir süre sonra Emekli Sandığı da batık
duruma geliyor. Bir özel yasayla Emekli Sandıkları SSK'ya devroluyor. Burada
çeşitli iddialar var; ama, sizi ilgilendirdiğini sandığım -yanılabilirim- bu
Sandığın da o günkü sorumlu yöneticiler tarafından kötü yönetildiği, Sandık
kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiaları var. Bunu da, sonuçta, Sandık
battığında, o günkü değerlerle, SSK'ya 17,8 trilyon liraya...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Yüz defa incelenmiş bir konu!..
SABRİ ERGÜL ( i z m i r ) - Bizim komisyonumuz inceleme imkânı bulamadı;
bu komisyon incelesin diye sunuyorum.
Zamanaşımı bakımından ben önerge verdim Hazineden sorumlu, Devlet
Bakanına ve Başbakana; iki çelişkili cevap geldi. Birisinde, bu kusurlu
yönetimlerinden dolayı bankayı batırmış olan zamanın yöneticilerine rücu
edilebileceğini...
;
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Başkan rica edeceğim canım...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - ... diğerinin edilemeyeceği -şeklinde,-bu konuda
istanbul Bankasıyla ilgili olarak dikkatinize sunuyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Böyle şey olmaz canım!.. Bunlar bin
defa konuşuldu canım!..
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Bizim komisyonumuz...••
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ÖMER BARUTÇU
(Zonguldak) Sayın
Başkan, Villa
Dövizi
konuşuyorlar. Villa Döviz geçen defaki komisyon raporunda var.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Belge var ama, burada var mı yok mu?
Demirbank'ın dekontu var...
(Karşılıklı konuşmalar)
BAŞKAN - Müsaade eder misiniz; Sayın Ergül, sizin şu anda
konuşmanız, ifade vermeniz bitmiştir.
SABRİ ERGÜL (izmir) - Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN - Rica ediyorum.
Buyurun Sayın Mumcu.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum.
Tutanaklara, muhtemelen, karşılıklı konuşmalar
olarak
geçecek
bölümde,
yani,
Sayın
Ergül'ün
İstanbul
Bankasıyla
ilgili
bilhassa
zamanaşımına ilişkin söz ettiği bölümde dikkatimizden kaçmaması gereken bir
mesele olduğunu düşünüyorum.
Şimdi, müzakere ettiğimiz konuyla doğrudan doğruya ilgili olmamakla
beraber, mutlaka tutanaklara geçmesi bakımından, istanbul Bankası tarafından
yapılan soruşturma ve araştırmaların ve yargısal yolların zamanaşımına
uğrayıp uğramadığı ve şikâyete bağlı suçlar cinsinden olduğu için, şikâyette
bulunmakla yükümlü olan mercilerin bu yükümlülüklerini yerine getirip
getirmedikleri ve dolayısıyla, bu meselede bir vazifeyi ihmalin veya
suiistimalin bulunup bulunmadığı konusunu Soruşturma Komisyonumuzun
çalışmasıyla da doğrudan doğruya ilgilidir, önümüzdeki
yapacağımız
toplantılardan bir tanesinde bu konunun teferruatıyla müzakere edilmesinde
fayda vardır. Zira, haksız mal edindiği iddiasıyla soruşturma yürüttüğümüz
Tansu Çiller ve Özer Çİller'in doğrudan doğruya bu bankayla ilişkileri vardır;
bu bankanın ortaklarıyla iştirakleri vardır; bu mesele araştırılması gereken bir
konudur.
Sayın Ergül'e bu konuyu hatırlattığı için teşekkür ediyorum.
. BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.
Sayın Ergül'ün herhangi bir beyanda bulunma hakkı yoktur: şu andan
itibaren durdurdum.
Buyurun Ergun bey.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben,
Özellikle bu konuya girdemeden önce, Başkanlık Divanından bir talebim
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sürmanşet, 60 sayfalık Maliye raporu. Siz de söylediniz, daha size gelmeden...
BAŞKAN - O konuya sonra geçeceğiz efendim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Şunun için arz ediyorum: 3628 sayılı
Yasanın 9 uncu ve 18 inci maddeleri çok açık. Ayrıca Maliye, vergi
araştırmalarını da, mevzuatı gereği gizli tutmak mecburiyetinde. Bir yazı
yazılması, bu konuda bu maddenin hatırlatılarak ilgili kuruluşlara gizli
tutulması gerektiği yazıyla bildirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
Gelelim Sabri Ergül meselesine... Sayın Sabri Ergül, geçen . d e f a
önümde 33 sayfalık bir konuşma yapmış, şimdi, tahmin ediyorum 2 0 , 30 sayfa
daha yaptı; dolayısıyla, ben bunlara cevap vermek durumundayım.
BAŞKAN — Bir dakika; müsaade ederseniz... Bizim burada Sabrı Ergül'e
cevap verme gibi herhangi bir seyrimiz yok. Biz, Sabri Ergül'ün bizim
masamıza getirdiği bilgileri kendi aramızda tartışırız. Sabri Ergül'ün görevi
bitmiştir.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Hayır, soru soracağım; kafamdaki bazı
meselelerin açıklığa kavuşması lazım.
Sayın Sabri Ergül çok açık ve net diyor ki
•ama, öncelikle birinci süaıım ş u : Anayasanın 138 inci maddesi
-geçen sefer de okuduk- çok açık; yargıya intikal etmiş bir mesele. Sayın
Ergül, yargıya intikal etmiş bir meselede konuşamıyorsunuz..
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)- Muhbir olduğu için konuşabilir.
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla)- Görülmekte olan bir dava hakkında
yasama meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili' soru sorulamaz,
görüşme yapılamaz, herhangi bir beyanda bulunulamaz. Siz hukukçusunuz
anladığım kadarıyla, anayasayla teminat altına alınması için, yargıyı,
yasamanın baskısından korumak için.
Geçen toplantıda, milletvekili arkadaşımız, değerli kardeşimiz, Önder
Kırlı arkadaşımız dedi ki, "o zaman kendini birisine ihbar ettirir, soruşturma
durur" dedi. Tutanaklarda var.Şunu soruyorum: Siz, Özer Çiller'Ie anlaşmalı
mısınız? Bu soruşturmayı durdurmak için mi böyle bir soruşturma önergesi
verdiniz? Birinci sualim bu. Savcılığa suç duyurusunda bulundunuz; çünkü,
Anayasa gereğince bu işi durduruyor.
SABRİ ERGÜL (izmir)- Yanıt verebilir miyim; geçen komisyon bittikten
sonra araştırmamı sürdürdüm, Amerika ile yazıştım, onu da size sunacağım, o
dönemde suç duyurusunda bulundum; soruşturma başladıktan
sonra
bulunmadım.
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anlaşmamışsınız. Bunu anladık. Teşekkür ediyorum.
SABRİ ERGÜL (İzmir)- Kimin anlaşmalı olduğunu bilmiyorum; ama, ben
değilim.
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla)- Kaldıki, Sayın Sabri Ergül, bazı meseleler
üzerinde ısrarla duruyor. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına 9/4 no'lu Meclis Soruşturma Komisyonuna
22.11.1996 tarih 51/72 sayılı yazısında Marsan AŞ'nin ABD'de kurulu GCD ınc.
adlı şirkete 100 bin dolar, 400 bin dolar -muhtelif tarihlerde; bu tarihler de
belli, siz de söylediniz- 425 bin dolar gönderdiği belli, 925 bin dolar tutarında
sermaye transferi yaptığı belirtildi. Yalnız, komisyonun, bunun, 925 bin doların
9/4 nolu komisyonun 52 nci sayfasında çok açık ve net, Marsan şirketinin
kayıtlarında ve 9/4 no'lu komisyona verdiği bilgilere göre, Marsan Şirketinin,
bu miktarın 500 bin doları kendi öz kaynaklarından karşılanmış, 400 bin doları
da Demirbank'tan kredi yoluyla sağlanmış. 9/4 no'lu komisyonda tanık olarak
' dinlenen Hazine Müsteşarı da yine aynı komisyon raporunun 27-28 inci
sayfalarında mevcut, bu hususu acıkca tevit etmişler.
GCD ınc. firmasının 9/4 no'lu komisyonla verdiği bilgi ve belgelere göre
bu şirket, ABD'deki Üçtaş firması, toplam 1 milyon 551 bin dolar bedelinde
satın almış. Açık. Geçen komisyon raporunun 45 inci sayfası.
Yine, adı geçen şirketten alınan bilgi ve belgelere göre, 30.9.1993 ve
30.9.1995 tarihleri arasında 2 milyon 431 bin 321 dolar tutarında tamirat ve
yenileme yapmış. O da, komisyon raporunun 45 inci sayfasında açık ve net.
Buna karşılık, yine aynı dönemde adı geçen şirket, 2 milyon 825 bin dolar
tutarında ipotek karşılığı uzun vadeli kurumsal kredi kullanmış; komisyon
raporunun 44 üncü sayfasında; o da açık ve net.
Hal böyle olunca; GCD ınc. Şirketinin bu yatırımları hangi kaynaktan
karşıladığının belli olmadığı yolundaki beyanınız doğru değil. Neden doğru
değil; çok açık ve net, komisyon raporlarında da belli, 2 milyon 825 bin dolar
karşılığında ipotek karşılığı uzun vadeli kurumsal vadeli kredi kullanıldığı belli.
Sermaye transferi, 925 dolar gönderildiği hususunda iddialarınız var; bu
iddialarınız havada. Bu sermaye transferleri, 32 sayılı karar gereğince Hazine
Müsteşarlığına bildirilmiş, onu siz de söylediniz. Sizin orada bir iddianız var;
orada bir sahtekârlığın olduğu, Hazine bürokratlarının, efendim, sizin Hazine
Müsteşarlığına bildirilmediği iddianızı kabul edelim, varsayalım ki bildirilmiş,
bunun Sayın Tansu Çiller ile ne ilgisi var?.. Bildirim yükümlülüğü Tansu
Çiller'in d e ğ i l ; transferi yapan Demirbank'a ve Marsan'a ait. 32 sayılı karara
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Marsan AŞ .
Yine Sabri Ergül, GCD ınc. şirketinin bu konularda bilgi vermek için 9/4
no'lu komisyona gönderdiği ingilizce yazının aslı komisyona sunulmuş, Türkçe
metninde maddi hata ya da bir eksikle bağlandığından burada da
bahsediyorsunuz,
170 bin dolarlık borcun şirketle
ilgili
olmadığını
belirtmişsiniz, 8 inci sayfada idçTıa edilen, verilmediği söylenen 8 inci sayfa da
bu komisyonca incelenmiş.
Yine bir başka iddia, GCD ınc. şirketinin sermayesinin yüzde 100'îinün
Marsan Holdinge ait olduğu ve yönetim kurulu başkanının Sayın Özer Çiller
olduğunu
belirtiyorsunuz.
9
no'lu
sorunun
cevabı,
geçen,
sizin
komisyonununzda 4 1 , 45, 51 ve 52 nci sayfalarda aynen var. Bu cevap
komisyonun bilgisi dahilinde. O halde, Sayın Ergül, bu hususta Sayın Özer
Çiller hakkında suç duyurusunda bulunurken, halen bu hususun komisyondan
gizlendiğini iddia ederken, altında muhalif imzası bulunan raporu sizin
okumuş olmanız lazım.
.
Diğer bir sualim, söz konusu sermaye Iransferiyle ilgili bütün bilgilerin
yanlış olduğunu, 9/4 sayılı komisyona gönderilen bütün belgelerin sahte
olduğunu iddia ediyor, yani siz, Hazine Müsteşarlığının, Demirbank'ın, Marsan
AŞ'nin, GCD ınc. şirketinin, Amerikan Noterliğinin velhasıl konuyla ilgili bütün
kuruluşların belge ve kâTfyİarı sahtedir, yöneticileri de yalan tanıklıkta
bulunmuşlardır diyorsunuz, anladığım kadarıyla. Peki, sizi, bu kanaate götüren
nedir; anladığım kadarıyla birtakım kuruntular. Öküzün altında buzağı
arıyorsunuz; çok açık ve net. Komisyon raporlarında bunlar çok açık olarak
belirtilmiş.
Sahtecilik iddiası sonunda Özer Çiller'i mahkûm ettiğini söylüyorsunuz.
Biraz önce davayı okudum; yanlış beyanda bulunmadığını, doğru beyanda
bulunduğunu, bu konuda beraat ettiğini açıkça söyledim. Kaldı ki, Yargıtay
safhasında.
BAŞKAN- Tamam mı efendim?
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla)- Nasıl olur efendim; 39 sayfa soru sormuş.
suallerim var kendisine.
170 bin dolar borç aldığını, bunu ödemesi halinde malvarlığlında bir
artış olmaktadır iddiasındasınız. Bir adam birisinden borç alır, borç öder;
bunun malvarlığında ne artışı olur?
/
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-107SABRİ ERGÜL (İzmir)- Benim söylemediğim bazı şeyleri oradan
okuyorsunuz; ben 170 bin dolarla ilgili öyle söylemedim.
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla)- Geçen tutanaklarda var; okudum.
ERKAN MUMCU (İsparta)-Tutanaklar hepimizde var.
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla)- Bir çok yerde de "ben bilemem,
duyumlarımız var" falan diyorsunuz. Açın iddianızın 29 uncu sayfasını,
"bilemem..." diyorsunuz.
BAŞKAN-Efendim, suallerinizi sorar mısınız?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)- Dinlesin efendim; öyle söyleyip söyleyip
gidemez.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana)- Buraya düet dinlemeye gelmedik ki biz.
KADİR BOZKURT (Sinop)-Ağzı olan da konuşmasın.
BAŞKAN- Evet, Ergun bey, sizi dinliyoruz.
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla)- Özer çiller'in mahkemeye verildiğini iddia
ediyorsunuz. Mahkeme neticesi de açık ve net olarak belli, ortada.
Yine bir sualim var, Tansu Çiller ve eşinin dönem içindeki gelirlerini
sayarken, Sayın Çiller de biraz önce bahsetti.. Afedersiniz, Sayın Barutçu'da
b a h s e t t i / i n t i k a l eden değerler repo gelirlerini kat karşılığı sözleşmelerle elde
edilen _ gelirleri ısrarla görmezden geliyorsunuz. Bu gelirlerle ilgili resmî
kayıtlar ve banka kayıtlarının sahte olduğundan bahsediyorsunuz. Daha sonda
GCD ınc. şirketinin -buradaki ifadenizde- harcama yaptığını, sonra kredi
aldığını iddia ediyorsunuz. Önce harcama yapıp sonra kredi aldığını iddia
ediyorsunuz, insan harcamasını yapar, sonra da kredisini alır; bunda ne var,
onu da anlayamadım?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)- Veresiye de yaptırmış olabilir.
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla)- Evet, yani bir insan veresiye yapmaz mı?
Bütün bunlar bir yana, Marsan AŞ ile GCD ayrı tüzel kişiliğe sahip'birer
kuruluştur. Bu şirketlerin aktiflerinde yer alan değerlerin ve ticarî faaliyetlerin
Sayın Çiller hakkında yapılan malvarlığı soruşturmasıyla ilgilendirilmesi
hukuken de mümkün değil. Şirkete sorarsınız, şirket kanalıyla gidersiniz. Biraz
önce Sayın Barutçu da bahsetti.
Bu konudaki iddialarınızın hepsi havada. Hepsi, daha önce 9/4 sayılı
komisyonda incelenmiş, karara varılmış. Böyle bir iddianız varsa bankalar
hakkında suç duyurusunda bulunun. Rahmetli hakkında -siz alışkınsınız onaanneleri hakkında, merhume hakkında bir iddianız varsa suç duyurusunda
b u l u n u n , siz ona da alışkınsınız. Vakıflar Bankası, bir hata işlemişse, bir şev
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SABRİ ERGÜL (izmir)- Adım, "sabır"dan geliyor benim. Çok sabırlıyım
ben.
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla)- Eğer, Demirbank Hazineye bildirmemişse,
Demirbank hakkında suç duyurusunda bulunun.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN-Kısa ve öz sorularınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Barutçu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)-Bir tek sorum yar.
Daha evvel bize dağıttığınız, Sayın Cindoruk' un araştırma komisyonu
başkanlığına yazmış olduğu yazıya ek olarak dosya içinde bulunan, Özer ve
Tansu Çilier'in ABD'de bulunan gaynmenkulleriyie ilgili soruşturma ön raporu
diyor, bunun içinde de "adının şimdilik açıklanmasını istemeyen bir Türk
vatandaşının talebi üzerine, bir şirkete verilmiş ve o şirketten istenen iki husus
var; birisi, Özer ve Tansu Çiler'in Amerika'da mukim herhangi bir şirkette
önemli hissesi var mıdır; ikincisi, Özer ve*Tansu Çilier'in kendi adlarına veya
yasal ortak oldukları bir kuruluş kanalıyla Amerika'da sahip oldukları
gayrimenkul var mıdır?"
Sormak istediğim soru şu: Bunu araştıran komisyonun görevini, adının
açıklanmasını istemeyen bu Türk vatandaşının Sayın Ergül olduğu söyleniyor,
bu doğru mudur, bir; doğru ise, buradaki firmaya önemli ölçüde bir ücret
ödenecek, Amerika'da bunu bedava yapmazlar, bu parayı acaba kendi
cebinden mi vermiştir, partiden mi vermiştir, bunları öğrenelim.
BAŞKAN-Müsaade eder misiniz; buyurun Sayın Ergül.
SABRİ ERGÜL (izmir)- Sayın Barutçu'nun sorusuna önce cevap vereyim.
Ben o dönemde parlamenter değildim. Bakarsanız, o komisyon araştırma
komisyonudur. Orada sizin bahsettiğiniz tespiti bedel karşılığı yaptıran ben
değilim.
BAŞKAN-Parlamenter demiyor; "bir Türk vatandaşı" diyor zaten.
SABRİ ERGÜL (Devamla)- İzin verin; o bahsettiği dönemde görev
alamazdım. Orada bahsedilen yurttaş da ben değilim; ama, benim, komisyon
7-8 olarak şevkine karar yok denildikten sonra araştırmalarım sürdü. Örneğin
ben dosyada sunuyorum, noterden bana cevap geldi. Ben, bu belgelerin, Özer
Çilier'in sunduğu, içeriğini onaylamadım; ben, yalnızca imzayı onayladım;
dosyamda var, sunuyorum.
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tarafından, daha önceki konuşmanızda da bu var; Nissan arabadan
bahsettiniz. Bunların ötesinde 5 adet gayrımenkulden bahsedildi...
SABRI ERGÜL (izmir)- Bakın, onları birbirine karıştırmayın; GCD'nin üç
tane gayrimenkulu var, Çiller'lerin gerçek kişi olarak iki gayrimenkulu var.
Bunlar benim ezberimde.
KADİR BOZKURT (Devamla)- Aynı şeyi söylüyorum; bu iki gayrimenkulu
zaten mal beyanında belirtmiş.
SABRİ ERGÜL (izmir)- Vermiş de, 170 bin dolar vermiş. Bizde^mal
ayrılığı prensibi vardır, karı-koca arasında. 170 bin dolar vermiş. Bölün o n u ;
85 bin 250 doları, hiçbir geliri olmayan Özer Çiller nereden bulmuş? Bizde mal
ayrılığı prensibi var. 93 yılında 85 bin dolar, bugünkü değeriyle 25 milyar.
Bunu nereden bulmuş? Ben, merak ettim, sordum. Merak ederseniz sorarsınız.
Söylemek istediğim o.
KADİR BOZKURT (Devamla)- Bağırmadan konuş, bağırmadan.
SABRİ ERGÜL (İzmir)- Rica ederim, siz de bağırdınız. Benim de bir
sabrım var. Özür dilerim. (Karşılıklı konuşmalar^
BAŞKAN- Arkadaşlar, rica ediyorıT-m. Masanın etrafında
oturan
arkadaşlarımızın
tamamı milletvekilidir.
Milletvekiline
yakışan
şekilde
davranmamız prensibi esastır.
Sayın Ergül, Kadir Beyin sorusuna cevap verdiniz, diğer soruların
cevaplarına devam ediyorsunuz, buyurun.
SABRİ ERGÜL (İzmir)- Bakınız, buradaki olay şu: Sorunun yanıtı
anlaşılmadıysa bir daha anlatayım.
1993'te eşler 1/2, 1/2 nisbetinde gerçek kişi olarak bir gayrimenkul
sahibi oluyor. Orada 85 250 dolar düşüyor Özer Çiller'e. Hiçbir geliri olmayan
bu kaynak neredendir, merak ediyorum.
BAŞKAN- Efendim, onu anladık, Ergun Beyin sorusuna cevap verin.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)- işimiz, gücümüz var yahu; böyle
saçmalıklarla mı uğraşacağız?
SABRİ ERGÜL (Devamla)-Onu siz yapıyorsunuz.
BAŞKAN-Sayın Barutçu, lütfen. \
SABRİ ERGÜL (Devamla)- Bizim komisyonumuz ve ondan sonra
araştırmaları sürdüren bendeniz, icra organı ellerinde olduğu için bazı
bilgilere sağlıklı ulaşamadık, sorduramadık. Sorduklarımıza da doğru yanıtlar
verilmedi. Burada söylüyorum ki, Hazine, gerçek dışı resmî belgelerin dışında
bu Yüce Meclise yanlış bilgi verdi. Hazine, olmayan belgesini girmiş gibi
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verdi. Bu soruya cevabım bu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)- Efendim, yanlış bilgi veriyor. Bakın.
"7.1.1997'de faksla Vakıflar Bankası, yırtın atın" diye faks çekmiş diyor. Burada
gerek komisyon raporunda, gerekse Meclisteki müzakerelerde...
SABRİ ERGÜL (Devamla)- Sayın Başkan, ben mi konuşuyorum, yoksa...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)-Sus kardeşim, bel
SABRİ ERGÜL (Devamla)-Rica ederim.
BAŞKAN- Lüfen Sayın Barutçu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)- Efendim, Sayın Başkan, tahammülün bir
sınırı var.
,
7.1.1997'de ellerine geçmiş. 22.1.1997'de rapor Meclis Başkanlığına
verilmiş. Bu ve buna benzer iddialar komisyonda konuşulduğunda,' bakınız
komisyon müzakerelerinde de buna benzer iddialar olunca başkan veya
başkanvekili diyor ki, 22.1.1997 tarihine kadar vaktimiz var, yeni i d d i a l a r ,
gelirse oturur konuşuruz; yani, 14 gün var.
SABRİ ERGÜL (Devamla)- Sorunuz ne efendim; ne soruyorsunuz?.. O
belge benim elime, "yırtın atın" belgesi benim^elıme sonradan g e l d i .
ERKAN MUMCU (İsparta)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?
Sayın Ergül bir iddiada bulunuyor; icra organı o dönemde belirli bir kişi
veya partinin denetiminde, yönetiminde olması dolayısıyla, onun yönetimi
altında görev yapan bürokratların sağlıklı b i l g i ulaştırmadığı iddiasında. Bu
sağlıklı bilginin ulaştırılmadığının en bariz göstergesi, Vakıfbanktan gelen
yazı. Bankalara bir yazı yazılması istenir; şu kişiye veya firmaya ait mevduat
hesabı, döviz ya da TL hesabı varsa bildirilmesi, yoksa herhangi bir işlem
yapılmaması diye yazı yazılır.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)-Şimdi yazalım efendim.
ERKAN MUMCU (Devamla)- Sayın Barutçu, yazılmış. Aynı gün,
Vakıfbank. Genel Müdürlüğü, şubelerine bir genel mektup gönderiyor. Bu
mektupta "var ise cevap verilmesi, yoksa herhangi bir işlem yapılmaması" diye
yazı var. Genel müdürlük bu faksı çektikten sonra yöneticiler bu hazırlığı
yapmaya fırsat bulmadan ikinci bir faks talimatıyla, "az önce gönderdiğimiz şu
no'lu genel mektubun iptal edilmesi, yırtılıp atılması" deniyor. Burada zımnen
bir varsayım üretelim; bu genel müdür veya yardımcısı bir sonraki aşamada
genel müdür oldu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)-Çağıralım komisyona.
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ERKAN MUMCU (Devamla)- "Alınan bir talimatla bu işi yapmış olabilir"
diyor Sayın Er.gOl. (Karşılıklı konuşmalar)
BAŞKAN- Söz almayan arkadaşlara söz vereceğim.
Buyurun Sayın Karaytuğ.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana)- Amerika'da mukim olan GCD.firmasının 2
milyon 825 bin dolarlık kredi aldığı söyleniyor; yani, 4 milyon 600 bin dolarlık
malvarlığını edinirken bu 4.6 veya 4.7 milyon dolarlık malvarlığını edinirken
GCD, deniyor ki', 2 milyon 825 bin dolarlık krediyi Amerika'daki bankalardan
temin etti. GCD'nin bilançolarına bakıldığında, firmaya 2 milyon 825 bin 'dolar
kredi verecek hiçbir akıllı Amerikan bankasının olacağına ihtimal vermiyorum.
Teminat olarak ne vermiştir, kredi sözleşmesi var mıdır, böyle, bir anlamşa
tesis edilmiş midir?
SABRI ERGÜL (izmir)- Sunulamadı efendim, iki yıldır istiyoruz, komisyon
da istedi, "buyurun, şuradan aldık" demlemedi.
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla)- Yani, havanda su dövüyoruz; 2 milyon
825 bin dolar krediyi neye dayanarak aldı?
$
KADİR BOZKURT (Sinop)- isteyelim Amerika'dan.
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla)- Amerika da "siyasî bir tasarruf" diye bu
komisyona bilgi vermiyor.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun)- Ne yapacağız o zaman? (Karşılıklı
konuşmalar)
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla)- Amerika'da mukim GCD ınc. firmasının
ana firması Marsan AŞ'dir. Marsan Holding, GCD'nin yüzde 100'üne sahip.
Eğer, GCD...
KADİR BOZKURT (Sinop)- Nereden tespit ettiniz?
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla)- Verilen beyanlarda var efendim; Sayın
Bozkurt.
Marsan, Amerika'daki firmanın ana sahibi olması hasebiyle, GCD'nin
yılsonu bilançolarını, girdiği bütün alacak-borç ilişkilerini ana firmaya
göndermek zorundadır. Siz, şubenizden bunları mutlaka istersiniz, GCD'yi
şube olarak alırsanız, bu belgeleri Marsan'a göndermiş olduğunu bulursunuz.
Amerika'ya gitmeye gerek yok...
SABRİ ERGÜL (İzmir)- Hazine'ye de bildirmek zorunda.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun)- Onları da isteyelim o zaman.
B A Ş K A N - B i r dakika Ergun Bey.
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla)- Efendim, biz burada oyalama diye bir
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- 112 şey yapmaya çalışmıyoruz. Sayın Özdemir, bakın ben özellikle çok
konuşmamaya çalışmıyorum; ama, görünen o ki, biz bir yandan vuruyoruz,
rüzgâr öbür tarafa gönderiyor; bir daha öbür tarafa geliyor. Böylece oyalanıp
duruyoruz. Oyalanmamak için söylüyorum; Amerika'ya yazalım, gelmez falan,
bunlarla oyalanmaya gerek yok, GCD'nin bu belgeleri Marsan'a gönderme
zorunluluğu vardır. Çifti vergilendirme olmadığı için o dönemde, onu önlemeye
dönük yasa henüz tesis edilmediği için, GCD'nin bu bilgileri Hazineye
göndermesi zaruridir. Hazineden bu bilgileri sunarız, Marsan'ın defterlerini
inceler, bu sonuca ulaşırız.
BAŞKAN-Teşekkür ederiz.
Sayın Yalman'a söz veriyorum.
LÜTFİ YALMAN (Konya)- Sabri Beye uyarı mahiyetinde olacak; çünkü,
bazı konuları belki 7-8 defa tekrar ediyorsunuz. Bunu geçen toplantıda da
söylemiştim, bu konuya lütfen dikkat edin.
SABRİ ERGÜL (izmir)-Teşekkür ederim.
LÜTFİ YALMAN (Devamla)- Bir diğer konu da, konuşmalarınızda hep
"komisyon şunu yapmalı, şuna gitmeli.." diyordunuz...
SABRİ ERGÜL (izmir)- Hayır efendim; dikkatinize sunuyorum dedim
efendim.
LÜTFİ YALMAN (Devamla)- Size dedim ki, yazın, elbetteki önerileriniz
vardır, güzeldir bunlar, Başkanımıza verin, Başkanımız bunu değerlendirmeye
tâbi tutar, komisyona bildirir.
Bütün konuşmalarınızın
içeriği, "komisyon
şunu yapsın, g i d i n ,
araştırmanızı takdirlerinize sunuyorum.." neyse; bu şekilde olmamalı.
Başkanımız başta olmak üzere, komisyon üyesi arkadaşlarımızın,
çalışmalarımızla ilgili basınla çok düzeyli bir diyalogu var; yani, iddia babında
olan konuları gelişigüzel, realiteymiş gibi basına aktarmama gibi bir prensibi
var. Bazı bigiler, belgeler olur, sorulur, arkadaşlar açıklarlar; ama, birtakım
iddiaları basına, gerçekmiş gibi, şovvari bir tarzda aktarmayalım lütfen. Ben şu
son iki haftadır basında çıkan konulara bakıyorum, üzülüyorum; iddia
makamında olan, gerçekle alakası olmayan bazı konular çarpıtılarak da
/erilmiş. Bunların dikkate alınmasını rica ediyorum.
Bu konuyu söylemek için söz aldım, teşekkür ederim.
BAŞKAN-Buyurun Nuri Bey.
NURİ YABU2 (Afyon)- Sayın Ergül, verdiğiniz bilgilerden
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- 113 anlamıyorsam- biraz sonra sunacağım, arz edeceğim, söyleyeceğim şeyieri mi
ifade etmeye çalıştınız.
1. Bundan önce, konuyla ilgili çalışan 9/4 sayılı komisyona soruşturma
ile ilgili çok önemli bilgi ve belgelerin 1997 ocak ayının 7-8-9 ve 10'unda
intikal ettiğini, aslında komisyonun o tarihte raporunu tanzim etmeye
başladığını, dolayısıyla, gelen bu önemli bilgi ve belgeleri inceleyip raporunda
gösteremediğini mi ifade ettiniz?
SABRİ ERGÜL (İzmir)- Evet, Ömer Beye cevap verirken söyledim.
NURİ YABUZ (Devamla)- Benim de tespitlerim şudur: Gelen bu bilgi ve
belgeler ekseriyetle ocak ayının 8', 9 ve 10'ünda gelmiştir. Komisyon,
raporunu yazması için bir hafta istemiştir. Ayın 20'sinde de, yazılmış vaziyette
imzasını atmıştır, yani raporun yazıma başlama süresi ayın 13'üne tekabül
etmiştir.
SABRİ ERGÜL (İzmir)- Oylamayı da yapmıştık.
NURİ YABUZ (Devamla)- Daha sonra intikal eden bilgi ve belgeleri
araştırıp bunların neticesiyle ilgili hususları yazdığı raporunda gösterme
fırsatını bulamamış, ayın 22'sinde de. Meclis Başkanlığına yazdığı raporu
vermiştir.
, İkinci bir hususu söylemek istiyorum: Sayın Özer Uçuran Çiller'in
herhangi bir vergi kayıdına rastlanmadığı için ticarî bir faaliyette olmadığını
iddia ettiniz. Ticarî bir faaliyeti de olmadı ise...
SABRİ ERGÜL (İzmir)- Gelir getirici; şirketleri var, ama kâr etmiyor.
NURİ YABUZ (Devamla)- Marsan Holding'e sık sık borç vermesini,
bunun kaynağının ne olduğunu anlayamadığınızı söylediniz.
SABRİ ERGÜL (izmir)- Aytaş; Amerika'da aldığı kişisel gayrimenkul.
NURİ YABUZ (Devamla)- Şöyle mi demek istiyorsunuz Sayın Ergül:
Benim yaptığım incelemelere göre, Marsan Holding, herhangi bir ticarî
faaliyette bulunmuyor, Özer Çiller ve Tansu Çiller'in cari harcamalarına
kasalık görevi yapıyor, bunların gizlenmesi için Marsan Holding kullanılmıştır
mı demek istediniz?
SABRİ ERGÜL (İzmir)- Marsan, ana şirket olarak şirket tüzel kişiliği
yoluyla mal ediniyorlar, gerçek kişi olarak üzerlerinde gözükmüyorsa bile,
şirkete sahip oldukları için yine onların sayılır, onlarındır, komisyon onla/ı
sormak durumunda diyorum.
NURİ YABUZ (Devamla)- Yani, birtakım harcamalar Marsan tarafından
yapılıyor, finans kaynağı olarak da Özer Çiller, sık sık Marsan Holdinge borç
veriyor diyorsunuz.
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değillerse, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmamız icap eder.
İkinci husus, Hazine ile ilgili husustur;
Sayın Ergül'ün bize verdiği bilgilere ilaveten Hazine Müsteşarlığının, Komisyonumuza
gönderdiği belgelerde de daha önceki komisyonun bu hususta yanıltıldığı aşikâr bir şekilde
gözükmektedir/Yanıltmanın esası şu: (9/4) sayılı soruşturma komisyonunun, Hazine
Müsteşarlığına bir yazıyla 925 bin doların transferiyle ilgili sorduğu soruların cevaplanması
aşamasında o tarihlerde Hazine kayıtlarında gözükmeyen, ancak, komisyonumuza veriJen
bir ekte açıkça görüldüğü gibi Demirbank yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmeler neticesinde
komisyonun soruyu tevcih ettiği tarihten sonra Demirbank'ın Hazine'ye gönderdiği belgeleri
sanki anılan tarihte, yani transferin yapıldığı -1992 yanlış hatırlamıyorsam- tarihinde Hazine
kayıtlarında varmış gibi (9/4) sayılı soruşturma komisyonuna bilgi vermişler ve komisyonu
yanıltmışlardır. Bunun da yine Başbakanlık Teftiş Kurulunu ya da ilgili kişiler bağlamında
cumhuriyet savcılıklarını ilgilendiren bir konu olduğunu, suç duyurusunda bulunulması
gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır.
Şimdi, müzakerelerimiz esnasında tabii, önümüzde Maliye Bakanlığı Hesap
Uzmanları Kurulunun hazırladığı Maliye Bakanının sunuş yazısıyla bize intikal eden bir
rapora da, göz atma fırsatı buldum. Burada Sayın Ergül'ün sözünü ettiği hususları da
ilgilendiren bazı meselelere değinilmiş, başka bazı bilgi ve belgeler bağlamında...
BAŞKAN - Bu Maliye Bakanlığından gelen raporla mı ilgili söylüyorsunuz?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bakın, buradaki tespitimi söylüyorum: Dolayısıyla, Sayın
Ergül, artık, vereceği bilgileri verdi;(söyleyeceklerini söyledi. Biz, müsaade ederseniz, Sayın
Ergül'e arkadaşlarımız uygun görürlerse, teşekkür ederek, karşılıklı, bu işi uzatmanın bir
yararı olduğu kanaatinde değilim, gündemin bundan sonraki kısmına devam edelim.
BAŞKAN - Tamam, Sayın Mumcu, ben sizin soru soracağınızı beklediğim için
konuşmanızı bitirmenizi bekliyorum. Bİttiyse, ben Sayın Ergül'e teşekkür edeyim...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Ama, kısa sorulara bir yanıt vereyim efendim, arkadaş soru
sordu 3 tane bana...
Bakınız. Hazine yanlış bilgi, yalan bilgi vermeye devam ediyor.
BAŞKAN-Şimdi, Sayın Ergül...
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Beş dakika sürmeyecek.
BAŞKAN - Bakın, benim bir saat vaktim var, çok daha önemli konularım da var.
SABRİ ERGÜL (İzmir) - Arkadaşım'soru sordu, yanıt bekliyor Sayın Başkan.
BAŞKAN - Arkadaşımın sorularına yanıt yerdiniz.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)-Vazgeçti...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Vazgeçtim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Hazine yalan söylemeye devam ediyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

— 115 —
Bu tespitler, bizim tarafımızdandır; 9/4 sayılı komisyonu, ondan evvelki
araştırma komisyonlarının raporlarını sizlerin zapta geçen ifadelerinizi,
soruları okumak suretiyle biz de öğrendik.
Bu hususların aydınlığa kavuşması için sorularımız olacak, bunların
cevaplarını ilgili mercilerden alacağımızı size temin ettiğimi söylemek isterim.
BAŞKAN-Teşekkür ederim.
• Sayın komisyon üyeleri, Sayın Ergül'ün hem geçtiğimiz cuma günü hem
bugünkü ifadeleriyle ilgili tutanaklar incelendikten sonra, arkadaşlarımızın
tutanaklarda gördüğü birtakım noktaların açıklğa kavuşması için, istedikleri
takdirde kendisine yazılı soru yöneltebilme haklan vardır, bu hakka da Sayın
Ergül gerekli saygıyı gösterip cevap verecektir.
SABRİ ERGÜL (izmir)-Elbette Sayın Başkan.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun)- Sayın Başkan, kısa bir maruzatım olacak.
90 öncesi Vakıflar Bankası idare meclisi üyeliğinde dört sene bulundum.
Servet bilgi vardı, Kutlu Savaş vardı, İsmet Alver vardı, Mehmet Buyruk Paşa
vardı; böyle bir heyettik. Oradan konuyu biliyorum. Bankaların verdikleri
kredileri, şubelerin, çok düşük miktardadır. Ancak, belli bir miktarın üzerinde
olan orta montanlı hatta oldukça düşük me'ntanlı para kredi kurulu, genel
müdürlükte teşekkül eder; bir yönetim kurulu ile, genel müdürlüğe müştereken
para kurulu karar verir, daha büyük montanlı kredileri de yönetim kurulu
kararlaştırır. Dolayısıyla, belki o faksta, yönetim kurulundabilinecek veya para
kredi kurulunda bilinen bir şey olduğu için ifade edilmiş olabilir, onu da
oradan sorabiliriz efendim. Kayıtlıdır o.
BAŞKAN-Sayın Mumcu, buyurun.
ERKAN MUMCU (İsparta)- Sayın Başkanım, Sayın Ergül'ün Vakıflar
Bankası ile ilgili söz ettiği hususlar sanıyorum ilgili şahıslar bakımından bir
suç duyurusunu gerektirir mahiyettedir. Bu belgelerin gerçek olup olmadığı ve
komisyona -suçun mahiyeti de açık- Anayasanın ve içtüzüğün ilgili maddeleri
gereğince doğru bilgi vermekle yükümlü gerçek ve tüzel kişilerin uymaları
gereken koşullara uymadığı, dolayısıyla, bizim komisyonumuz, Sabri Ergül'ün
bize...
SABRİ ERGÜL (İzmir)- Hazineyi de katın efendim, Hazineyi de.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)- Daha başka şeyler de söyle; git,
Başkanın yerine otur.
ERKAN MUMCU (Devamla)- Sayın Ergül'ün bize verdiği bilgiler
dolayısıyla muttali olduğumuz bu meseleyi eğer ilgili şahıslar devlet memuru,
kamu görevlisi hüviyetinde iseler, Başbakanlık Teftiş Kuruluna; yok, eğer
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SABRİ ERGÜL (izmir) - Aynen, Hazine yanlış bilgi, yalan bilgi vermeye devarr
ediyor.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Hazine bize mi bağlı?..
SABRİ ERGÜL (izmir) - Sayın Mesut Yılmaz'a bağlı.
Bakın, 22'sinde dediniz değil mi; o bence 22'sinde girmemiş oraya; taa, son yazısında
da Hazine gerçekdışı bilgi veriyor; onu söylüyorum. Resmi belgeye inanmayınız diyorum,
kaynağında bakınız... (Gürültüler)
BAŞKAN - Sayın Ergül, teşekkür ederim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, biraz* evvel
konuşan Sayın Mumcu'ya bir ilave olarak bir şeyler söylemek istiyorum: Sayın Mumcu,
buyurdular ki, işte sununla şunun hakkında suç duyurusunda bulunalım; bunun yerine,
acaba, bilmiyorum, Sayın Mumcu da uygun görür mü; burada sizin tensibinizle Başkanlık
Divanı olarak, burada birtakım ihmaller falan gibi böyle şüpheler varsa, bu arkadaşların
hepsini bir komisyona çağıralım, bizim yarım saatimizi alır. Tatmin olmazsak, şey yapalım
diye düşünürüm; ama, takdir tabii, sizin.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkan, Sayın Barutçu'nün yaklaşımını da dikkate
almakta yarar var; benim söylemeye çalıştığım şey $u: Sayın Ergül'ün ifade ettiği hususlar,
bizim bunlara dayalı olarak (9/4) sayılı komisyon tutanaklarından elde ettiğimiz bazı bulgular
bizim komisyonumuza gelen bazı belgelerden elde ettiğimiz bulguların bu rapor da
incelendikten sonra yapılacak bir toplantıda müzakere edilip, bunlarla ilgili gerekirse, yani
komisyonumuz neye karar verirse, ifadelerine komisyon olarak başvurma ya da içtüzük 111
inci maddesinin verdiği imkândan yararlanarak, naiplik ya da istinabe yoluyla bunların, bu
ifadelerin alınması diğer belgelerin getirtilmesi veya diğer belgeler üzerinde incelemeler
yaptırılması hususunu topluca müzakere edip, karara bağlayalım. Çünkü, uzun bir müzakere
gerektirir bu.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
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3) 23 / 07 /1998 TARİHİNDE YAPILAN KOMİSYON TOPLANTISINDA
BİLGİSİNE BAŞVURULAN (1996 Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunun kararı ile kurulan 9/4 Esas Numaralı soruşturma Komisyonu üyesi DYP Kayseri
Milletvekili) OSMAN ÇİLSAL :
Sayın Çilsal, hoş geldiniz.
Komisyonumuza

daha

önce

Sayın

Sabri

Ergül'ün

müracaatı

olmuştu,

komisyonumuzda dinlenme talebinde bulunmuştu. Siz de, bu hafta bize gönderdiğiniz
yazıyla, komisyonumuzda dinlenme talebinde bulundunuz.
Sizi bugün davet ettik, bizi kırmadınız geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Buyurun.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Öncelikle, bir önceki komisyonda, yani bu komisyona da belli doneler vermiş olan,
belli tutanaklarıyla olsun, belgeleriyle olsun bir ön hazırlığını yapmış olan komisyonun bir
üyesi olarak Sabri Beyden sonra beni de çağırmanızdan dolayı müteşekkirim. Sizin
şahsınızda bütün üye arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Bu komisyonun bizim görev yaptığımız dönem içinde de en hassas yönü, Türkiye'de
Başbakanlık yapmış bir insanla ilgili olması idi. Çünkü, bir büyük misyona soyunmuş
Türkiye'nin, dünya devletleri arasında konumundan hiç kimsenin mütereddit olrnadığı
Türkiye'nin geçmişinin yargılandığı veyahut Başbakanlık yapmış kişilerin kamuoyu önünde
yargılandığı şeklinde kanaatler hasıldı. Şimdi, sizin de komisyonunuzun bütün çalışmaları,
basında günü gününe yer almaktadır. Aynı süreçten sizler de geçiyorsunuz. Ben hepinize
başarılar ve sabrınızın büyük olmasını diliyorum.
Sadece komisyona veya Parlamentoya değil, bütün kamuoyuna mal olan bir çalışma.
O bakımdan, ben, Sabri Beyin ve benim oylarımızın farklı olması sebebiyle, kabul oyu vermiş,
yani Sayın Çiller'in Yüce Dîvana gitmesine gerek olmadığı yönünde oyunun rengini beyan
etmiş bir üye olarak kendi gerekçelerimizi ve o anda o komisyonun çalışmaları boyunca
araştırdığımız konularda kısa bilgiler vermek üzere sizlere müracaat etmiştim. Müsaade
ederseniz, ben, bazı notlar çıkardım -yani, bizim o komisyonumuzda bu kararımızı etkileyen
gerekçeler olarak, kendi araştırmalarımızın sonucuna dayanarak- bunları sizlere arz etmek
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istiyorum. Bunun haricinde de, eğer değerli arkadaşlarımızın, sizin sormak istediğiniz
herhangi sorunuz olursa, bildiğim, çerçeve dahilinde cevaplandırmayı görev bilirim. Teşekkür
ederim efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Buyurun.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Bildiğiniz gibi, eski Başbakan Sayın Tansu Çiller
hakkında geçtiğimiz yasama döneminde 3628 sayılı Kanun kapsamında soruşturma, yapan
(9/4) esas numaralı Meclis soruşturma komisyonunda üye olarak görev yaptım.
Komisyonunuz da aynı konuyu soruşturduğu için bu konuyla ilgili bilgilerimi komisyonunuza
sunmayı yararlı gördüm ve müracaatımı kabul ettiğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum.
Önce, bu konuda ne gibi çalışmalar yaptığımız hususunda genel bir bilgi sunmayı
yararlı görüyorum.
(9/4) esas numaralı Meclis soruşturma komisyonu ilk toplantısını 25.7.1996 tarihinde
yaptı ve araya Meclis tatilinin girmesi sebebiyle çalışmalarını 15.1.1997 tarihinde tamamladı.
O zaman zarfında 17 kez toplandık. Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak Çizere
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan 2, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 2 ve Maliye
Bakanlığından 2 olmak üzere toplam 6 uzman arkadaş bizlerle beraber görev yaptı.
Komisyonun çeşitli kişi ve kuruluşlardan istediği bilgi ve belgelerle komisyon üyelerince
yöneltilen soruları, Sayın Tansu Çiller, eşi ve yaş olarak rüştü ispat etmiş oğlu tarafından
verilen cevaplar, esas itibariyle komisyonca görevlendirilen uzmanlarımız tarafından
incelendi ve bunların düzenlediği raporlar üyelerin bilgilerine sunulduktan sonra, arzu eden
komisyon üyeleri ayrıca inceledi, denetledi ve bütün komisyon üzerinde tartışıp, üzerinde
yorumlarını yaptıktan sonra nihaî sonucuna, nihaî şekline ulaştırıldı. Komisyon üyelerinin ve
uzmanların komisyona intikal eden bilgi ve belgeler üzerindeki tespitleri tamamlandıktan
sonra Sayın Tansu Çiller'den bu konudaki savunması istendi. Sayın Tansu Çiller'in
savunması alındıktan sonra, komisyonca nihaî bir değerlenirme yapıldı ve iddialar, oy
çokluğuyla varit görülmedi. Komisyonun bu yoldaki raporu, 22 Ocak 1997 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.
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Bu genel bilgileri sizlere arz ettikten sonra önergede yer alan ve komisyonumuzun
çalışmaları sırasında bazı değerli üyelerimizin gündeme getirdiği ve bu iddialara yönelik
verilen cevaplarla ilgili bilgileri, o dönemdeki konuları, müsaade ederseniz, sizlere arz etmek
istiyorum.
BAŞKAN - Osman Bey, bir şeye açıklık getirmeye müsaade edin.
Bunlar, (9/4) esas numaralı komisyonun raporlarında olanlarının dışında, sizin, bize
verebileceğiniz yeni.bir şeyler var mı? (9/16) esas numaralı soruşturma komisyonu.Ahmet
Alkan ve arkadaşlarının yeni birtakım iddialarıyla ortaya çıkmıştır. Sizin, (9/4) esas numaralı
komisyonun raporunun dışında, tutanaklarının dışında bize getirebileceğiniz yahut sonradan
elde ettiğiniz bilgiler varsa, onları verirseniz daha çok memnun oluruz.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Benim, burada size verebileceğim bilgiler şöyle ki Sayın
Başkanım. O komisyonun

devamında yeni bulunan bilgiler üzerine açılmış bulunan bir

komisyonun görevlilerisiniz. Doğrudur, önerge sahiplerinin iddiası bu şekildedir. Ancak, bu
iddia, bizim komisyonda görüştüğümüz çeşitli konularla iç içe olduğu için, müsaade
buyurursanız, ben, onunla bunu birbiriyle örtüştürecek maddelerde size bilgi arz edeceğim.
Yani, bugünküyle, bu yeni iddialarla mutlaka ilgili.
Örneğin, birinci iddia, Sayın Tansu Çiller'in 3628 sayılı Kanunun 6 ncı ve 10 uncu
maddelerinde yer alan kanunda belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmamak suçunu
işlediği yolundaydı. Aynı şekilde ve bizim yaptığımız incelemelerde Sayın Tansu Çiller'in 30
Kasım 1991-15 Mayıs 1996-tarihleri arasında 5 adet mal bildiriminde bulunduğu ve bu mal
bildirimlerinde bir gecikme olmadığını tespit ettik veya bir gecikme durumu tespit etmedik.
ikinci iddia, Sayın Çiller'in 3628 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddelerinde yer
alan gerçeğe aykırı bildirimde bulunma suçunu işlediği yolundaydı. Bu konuda birkaç türlü
iddia söz konusu olup, bunları ayrı ayrı bilgilerinize sunmak istiyorum müsaade ederseniz.
Birincisi, bazı gayrimenkullerin üzerindeki inşaatlar belirtilmeyerek arsa olarak
gösterildiği iddiası. Şimdi, bu komisyondaki yeni mal artışıyla, bu noktanın ilgisini müsaade
ederseniz anlatmak istiyorum. Komisyonca görevlendirilen uzmanların Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünde belirtilen bilgi ve belgelere göre yaptıkları inceleme sonunda mal
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-120bildirimleri ile resmî kayıtlar arasında herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmedi. Yani, mal
bildirimleri tapudaki kayıtlara tamamen uyuyordu. Örneğin, bazı arazilerin kat karşılığı veya
parsel karşılığı müteahhitlere verilmiş olması sebebiyle, onların da inşaatlarının, bizim
komisyonumuz ile bu komisyonun görev süresi arasındaki sürede bir kısmının teslim edilip
bir kısmının inşaat aşamasına gelmesi sebebiyle, sanıyorum, yeni iddialarda bunların bir
kısmı yer almıştır. Bu taşınmaz mallardan ki, ikisi Bolu ve Kuşadası'ndaki arsalar esas olmak
üzere, bunlar üzerinde inşaat yapılmakta olduğu tespit edilmiştir. Bazı üyeler, inşaatların mal
bildiriminde belirtilmemiş olmasının gerçeğe aykırı bildirim suçu oluşturduğunu iddia etti bazı
arkadaşlarımız ve bu iddiayı komisyonumuzun incelemesi sonucunda şu karara varıldı. Mal
bildirimine ilişkin matbu formun "taşınmaz mallar" sütununda yapılacak beyanın tapudaki
kayıtlara uygun olması esastır. Yani, tapu kayıtlarında arsa görünüyorsa arsa, bina
görünüyorsa bina beyan edilir ve Emlak Vergisi de bunun üzerinden ödenir, ta ki mesken
alınana kadar. Tapuda arsa olarak görünün bir taşınmaz üzerinde inşaat varsa» tapu
kayıtlarında gerekli değişiklik ancak bu inşaatın tamamlanmasından sonra yapılabilir ve
tapuda cins tashihi yapılan taşınmaz, müteahhitin mal bildirimiyle, yeni şekliyle, yani cins
tashihi yapılmış şekliyle yer alır. Mal bildirimine ilişkin matbu formda, hakeza, harcamaların
gösterileceği bir sütun da mevcut değildir. Bu nedenle, söz konusu inşaatlar için yapılan
harcamaların mal bildiriminde yer alması gerekmez, gösterilecek bir formda yer de yoktur.
Komisyonumuz bu tespitlerin akabinde inşaatların mal bildirimlerinde gizlendiği iddiasını
varit görmedi.
ikinci nokta olarak, bazı gayrimenkullerin şirket hisselerinin ve sair malların
satışından elde edilen gelirlerin mal bildirimlerinde gösterilmediği iddiası ki, basından takip
ettiğim kadarıyla komisyonunuzda da yeni şirketler olduğu veya şirketlerin gelirleriyle ilgili
notlar okurnam sebebiyle, müsaade ederseniz, bu konuda bilgi vermek istiyorum.
Komisyonumuz bu iddiayı incelerken, konuyla ilgili olarak şu tespitlerde bulundu. Mal
bildiriminde yer alan bir malın satılması halinde, yeniden mal bildiriminde bulunulmasını
gerektiren bir hüküm, 3628 sayılı Kanunda mevcut değildir. Zira, bir malın satılması, tek
başına mal varlığında bir artışa veya azalışa neden olmaz. Sadece mal varlığının
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kompozisyonunda, oluşumunda bir değişiklikten söz edilebilir. Satılan taşınmazın şirket
hissesinin altın veya dövizin bedeli, ya tüketimde harcanır ya da nakit olaraRı muhafaza edilir
ya da bununla başka bir malın satın alınması şeklinde değerlendirme yapılabilir. Bu
durumda, satıştan dolayı, mal varlığının kompozisyonunda bir değişiklik olmuşsa, bu
değişiklik müteakip mal bildiriminde gösterilir. Nitekim, Sayın Çiller'in mal bildirimleri
incelendiğinde, zaman içinde bazı malların satılmasından mütevellit bu tür değişiklikle
meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu durum karşısında, komisyonumuzca, iddianın sab!
olmadığı sonucuna varılmıştır. Hakeza, komisyonunuza da bu doğrultuda bilgiler verildiği
açıklamalar yapıldığı kanaatindeyim, iki komisyonun arasındaki süre için.
Bir diğeri, mal bildirimlerinde repo gelirlerinin yer almadığı iddiasıydı. Sayın Çiller'e
ait mal bildirimleri incelendiğinde, 15.5.1996 tarihli mal bildiriminde 64 milyar liralık hazine
bonosu beyan edildiği tespit edildi. Bu konuda komisyonumuzca yöneltilen soru üzerine
Sayın Çiller, repo gelirlerinin hangi tarihlerde, hangi bankada, hangi miktarda elde edildiğin
açıkladı ve belgelerini ibraz etti. Biraz önce de arz ettiğim gibi, bu gelirlerin dönem içinde
tüketimde harcanması, nakit olarak muhafazası veya başka bir şekilde mal edinilmesi gib
değerlendirilmesi mümkün olduğundan mal varlığının yapısında meydana gelebilecek
değişikliğin müteakip mal bildiriminde beyanı esasıyla bu iddianın da varit olmadığı yönünde
kanaat tespit edildi ve kanaat ifade edildi.
Dördüncü şık olarak, Sayın Çiller ve eşinin borç ve alacaklarının mal bildirimlerinde
tam olarak gösterilmediği iddiası vardı. Komisyonumuzca yapılan incelemelerde Sayır
Tansu Çiller ve eşini, bazı şirketlerden, örneğin Marsan, itaş, Aytaş gibi, Suna Pelister'den ve
Bilgier Duruman'da borç ve alacaklarının mal bildirimlerinde beyan edilmiş olduğu, bı.
husustaki iddiaların doğru olmadığı yönünde tespit yapıldı, kanaat bildirildi.
Beşinci şık olarak, bazı şirket hisselerinin mal bildiriminde tam olarak gösterilmediğ
iddiası vardı; ki, bu iddia, sizin komisyonunuza ilk adım olan önergede de yer almaktadır. BL
konuda önce komisyon uzmanları ve bilahara komisyon üyesi olan bizler, enine boyuna
incelemeleri, detayıyla incelemeleri yaptık ve neticede, beyanlarda bir eksiklik
bulunmadığını, şirketlerde sahip olunan hisse miktarlarının tam ve doğru olarak beyar
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edilmiş olduğu yolunda, beyan edilmeyen şirket hissesi bulunmadığı yolunda kesin
anlaşılma olduğu yönünde karara vardık.
Bir diğer nokta, harcamaların mal bildirimlerinde yer almadığı iddiasıydı. Biraz önce
de, bir önceki şıkta da size söylediğim gibi, mal bildirimine ilişkin matbu formda harcamalarla
ilgili herhangi bir sütun veya cetvel bulunmaması sebebiyle, yani harcamaların beyana tabi
olmaması sebebiyle bu hususta komisyonumuza yöneltilen sorular. Sayın Tansu Çiller ve eşi
tarafından yazılı olarak cevaplandı; ancak, bazı üyelerimizin sorularının hukuka uygun
bulunmadığı bilgisiyle, soruların bir kısmı haklı olarak cevaplanmadı. Neticede, bu iddia da
komisyonumuza varit görülmediği yönünde beyanda bulunduk.

,

Sayın Başkanım, Sayın Tansu Çiller hakkında ileri sürülen üçüncü iddia da, 3628
sayılı Kanunun 4 üncü ve 13 üncü maddelerinde yazılı haksız mal edinme suçunu işlediği
yolundaydı. Şimdi, 3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan bu suçun işlenmesi,
iki şekilde söz konusu olduğu üzere; bunlardan birincisi, mal varlığındaki artışın, kanuna ve
genel ahlaka uygun olarak edinildiğinin ispat edilememesi; diğer ise, ilgilinin sosyal
yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar yapmasıdır.
Dolayısıyla, komisyonumuz, konuyu bu iki yönden incelemiştir. Sayın Çiller komisyonumuza
verdiği yazılı savunmasında, mal bildiriminde bulunduğu 30 Kasım 1991-15 Mayıs 1996
tarihleri arasındaki dört dönem için ayrı ayrı olmak üzere, mal varlığında meydana gelen
artışları ve bunların sebeplerini izah etmiş ve belgelerini sunmuştur. Bu açıklama ve sunulan
belgeler, komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda komisyonun bazı üyeleri
tarafından değişik hesaplamalara dayanan iddialara konu edilen haksız iktisap tutarlarının
üzerinde gelir elde edildiği, kaynağı açıklanamayan hiçbir artışın söz konusu olmadığı
tespitini yaptık.
Diğer taraftan, biraz evvel de arz ettiğim gibi, harcamalar beyana tabi olmadığından,
.3628 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, hakkında soruşturma yapılan kişi,
harcamalarının tutarını kanıtlamak zorunda değildir. Başka şekilde ifade edersek, 4 üncü
maddenin ilk kısmında mal varlığındaki artış için öngörülen ispat zorunluluğu, maddenin
ikinci kısmında yer alan harcamalar için öngörülmemiştir. Burada ispat külfeti, yani ilgilinin
beyan ettiği harcama tutarının gerçeğe uymadığının kanıtlanması, iddiayı yöneltene ya da
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-123soruşturmayı yapana aittir. Bu iddiada bulunan komisyon üyeleri iddialarını hiçbir biçimde
kanıtlayamadıkları için, netice olarak Sayın Tansu Çiller'in beyan ettiği harcama tutarının
gelirleriyle orantılı olduğu komisyonumuzca tespiti yapılıp deklare edildikten sonra, komisyon
üyesi arkadaşlarımızın oy çokluğuyla Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana gitmesine gerek
olmadığı yönünde kararımız bildirdik.
Şimdi, benim komisyonun teknik olarak çalışmalarıyla ilgili detaya girmeksizin sizlere
arz etmek istediğim bilgiler bunlar. Ben, tekrar, bana bu imkânı verdiğiniz için teşekkür
ediyorum.
Müsaade ederseniz, bir kısa nokta belirtmek istiyorum. O dönemde en çok üzerinde
hassasiyetle durduğumuz, birincisi, kambiyo sistemindeki mevzuat değişikliğinden dolayı
bazı para transferlerinin bir önceki mevzuat bilgilerine göre gündeme getirilmiş olmasıydı;
ama, bildiğiniz şekilde Türkiye kendisinin ekonomik olarak dışa açıldığı bir süreçte
işadamlarının dış yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, 5 milyon dolara kadar olan sermaye
çıkışında -5 milyon doların üstü Bakanlar Kurulu iznine tabidir- bir müsaade vermektedir.
Tabiî, burada esas olan yurtdışında yapacağı yatırımın ve buradaki şirketinin beyanı ve işlem
yürütmesi üzerine.
Bunlar haricinde bana sormak istedikleriniz varsa, sorularınızı almak isterim. Sağ
olun.
BAŞKAN - Osman Bey, çok teşekkür ediyoruz; buraya kadar zahmet ettiniz, bizi
bilgilendirdiniz.
Benim açıklığa, kavuşmasını istediğim bir sorum var. Konuşmanızda yanlış takip
etmediysem, (9/4) esas numaralı soruşturma komisyonunuzun, Sayın Özer Uçuran Çiller ve
Sayın Tansu Çiller'i, ifadesini almak üzere davet ettiğini; fakat, kendilerinin yazılı cevap
vermeyi tercih ettiği konusunda beyanda bulundunuz, değil mi.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Evet efendim.
BAŞKAN - Aynı şekilde, Sayın Özer Uçuran Çiller de mi yazılı şekilde beyan etti?
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Bizim sorularımızın cevapları yazılı olarak geldi.
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-124BAŞKAN - Peki, içtüzüğün 111 inci maddesine göre -tabiî, Sayın Tansu Çiller, esk
Başbakan, milletvekili olarak yazılı cevap hakkını kullanabilir- Özer Uçuran Çiller'in kullanma
hakkını komisyon, bizzat komisyona gelerek ifadesinin verilmesi şeklinde düşünmedi mi?
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Ben ailenin tamamının sorulara cevap vermesi esasıyla,
bizim, orada soruşturma konusunun da esas olarak Sayın Tansu Çiller adına olması
sebebiyle, herhangi bir şekilde bu yolda yorum yapıp hepsini ayrı ayrı çağırma yoluna
gitmedik efendim.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?..
Buyurun Nuri Bey.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Çilsal, hoş geldiniz.
(9/4) esas numaralı komisyonun nasıl bir soruşturma yaptığı, hangi konuları, hangi
sırayla incelediği bizim elimizdeki dosyalarda var. Şimdiye kadar beyan ettiğiniz şeyler de
tamamen dosyada okuyup bilgi sahibi olduğumuz durumlar. Burada, sîzden önce, ifade
veren, yine o komisyonun eski bir üyesi olan arkadaşımız,Sabri Ergül "Kendi elimde (9/4)
esas numaralı komisyonda olmayan belgeler var, ben bu belgeleri ibraz edeceğim" dedi ve
doğrusunu da yaptı. Bir tanesinin belgesini söyleyeyim. GCD firmasına bir transfer yapılmış,
bir para gönderilmiş. GCD firmasına bu paranın transfer yoluyla gönderilmediğini, hatta
Citizenbank'a iç hesaptan böyle.para yatırıldığı; yani, birisi parayı götürmüş, Amerika'da
bankanın hesabına yatırmış. Bunun dekontunu getirdi. Başka bir belge söyleyeyim. Vakıflar
Bankasına, komisyonunuz, her bankaya olduğu gibi, "yukarıda adı geçenlerin bankanız
şubelerinde herhangi bir hesabı var mıdır" şeklinde bir soru sorulmuş. Adı geçenler Prof. Dr.
Sayın Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller. Bu soruya Vakıflar Bankası Genel Müdürünün,
Genel Müdür Yardımcısının şubelerine "bu tip paralar var mıdır müdürlüklerinizde" diye bir
faks çıkardığını; arkasından, birkaç saat sonra aynı banka genel müdürünün, "benim bir
önceki faksımı yırtın atın, işleme koymayın" dediğini, opun da faksını. Bir gün sonra da sizin
komisyonunuza (9/4) esas numaralı komisyona, "yapılan incelemede yukarıda adı
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- 125 geçenlerin şubelerde hiçbir hesabı yoktur" gibi bir cevap aldığını, bu cevabı da resme
komisyonunuza bildirdiği gibi... Yani, (9/4) esas numaralı komisyonun raporları, yazışmala
içerisinde hiç olmayan bilgiler sundu. Siz de aydınlanmamız için -yani itham ediliyor burad
bir devrin sizin de ehemmiyetine binaen söylediğiniz gibi, bir Başbakan ve ailesi burad.
suçlanıyor- bunların suçsuzluğunu gösterecek, bunların iftira niteliğinde olacak ve (9/4) esa
numaralı komisyona intikal etmemiş de bize intikal etmesi icap eden herhangi bi
duyumunuz, belgeniz var mı veya bilginiz?
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Yavuz.
Şimdi, benim, burada ifadem bir belge ve bilgi olsa gerek. Orada, bu döneme belge
olarak da ben en basitinden mal varlığı, mal beyanıyla ilgili konularda kendi kararımızın ve
bundan sonraki, yani bu komisyonun kuruluşuna esas teşkil eden önergede yer alan iddialar
üzerine ikisiyle örtüştürerek, bağdaştırarak hazırladığım bilgileri arz ettim. Ben, bunun
haricinde herhangi bir belge getirecek durumda değilim. Yani, Sayın Sabri Ergül'ün kendileri
burada yok; ama, bence onun da bir komisyon üyesi olmaması sebebiyle görevi olduğu
kanaatinde değilim. Ama, kendisine ulaşmış bir belge var da, onu, bir sorumluluk anlayışı
içinde getirdiyse saygı duyarım. Ben, böyle bir belge olduğu için komisyonunuza müracaat
etmek durumunda değilim; ama, ben kendi bilgilerimi sundum ve üstelik, basında
okuduğumuz bazı haberler beni rencide etmiştir. Niçin? Sabri Beyin ifadesinden sonra,
basına akseden şekliyle, o komisyonun zıddına oy vermiş, bir üyesi olarak ben de kendi
bilgilerimi ve bu döneme aksetmiş konuları sizlerle paylaşmak, sizleri bilgilendirmek istedim.
Sizler de anlayış gösterdiniz. Teşekkür ediyorum.
Burada önemli bir noktayı atlamamamız lazım. Kişiler soruşturulabilir; ama,
kurumların, yani şirketlerin soruşturulması diye mal varlığında bir konu yok. Tamam, o
şahısların hisselerini şirket içinde soruşturursunuz, hisse hareketlerini soruşturursunuz.
sermaye katılımlarını, yedek akçeden aldığını, kâr payından aldığını, temettüsünü
soruşturursunuz; ama, şirketin tüzelkişiliğini veya şirket hareketlerini soruşturma hakkımız
olmasa gerek. Bu banka faksıyla ilgili de, Sayın Yavuz, komisyonumuzda, o dönemde
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-126yaşadığımız olay şuydu: Bankaların tamamından biz yazılı olarak istedik. Yani, Sayın Tansı
Çiller ve ailesine ilişkin, herhangi birisinin hesabı var mıdır, herhangi bir hesap var midi;
şeklinde. Sonunda da bakıldı ki, bu istanbul'daki şubelerin, Ankara'daki şubelerin yanı sıra
Hakkâri'de, Van'da, Anadolu'nun başka köşesindeki şubelere de sorulduğunu tespit ettik. O
zaman, haklı olarak, komsiyon üyelerinden, yani, bu ayıptır, tutup da bir bankanın 600 tani,
700 tane şubesi varsa, hepsine böyle faksla değil de, kendi hesaplarından, zaten kontrolü
mümkündür şeklinde kanaat belirtildi. Sanıyorum, o faks olsa olsa onunla ilgili söylenilenler
üzerine yapılmış bîr şeydir; bilemiyorum. Ben, Sayın Ergül'ün getirdiği faksı bilemediğim için,
iki faks emrini de...
NURİ YABUZ (Afyon) - Bir çok şey getirdi de, ben misal olarak söyledim. Yani,
getirdiği şeyler (9/4) esas numaralı komisyonun incelediğimiz kâğıtlarının, evraklarının,
bilgilerinin içerisinde yoktu.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Müsaade ede/seniz, kendimizden de biçelim. Ticarî
ilişkisi olmayan bir yere, bütün şubelere faks -genel müdürlüğün kendi bünyesinde
yapabileceği bir şey- çekilirse, bunun hoş karşılanmayacağı kanaatiyle bu beyan edilmişti;
banka müdürleri de tekrar uyarılmıştı.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Buyurun Tuncay Karaytuğ.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bu konuya bir açıklıjs. getirmek için söz aldım. Yani,
bankalardan nasıl sorulur, mevduat hesaplari nasıl incelenir diye. Komisyon, bankaların
genel müdürlüklerine yazı yazar, bütün bankaların genel müdürlüklerine yazı yazar.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Öyle yaptık zaten.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Genel müdürlükler tüm şubelerine bir talimat
geçerler, bir genel mektup gönderirler, ilgili kişinin Türk Lirası ya da döviz cinsinden bir
mevduatı varsa, şu tarihe kadar cevap verilmesi, herhangi bir mevduatı yok ise herhangi bir
işlem yapılmaması. Bu, bir klasik cümledir. Yani, komisyon, tek tek, Hakkâri'deki şubeye,
Ardahan'daki şubeye yazı yazmaz.
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OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Komisyon yazmadı zaten. Ben öyle bir şey demedim.
TUNCAY KARAYTUG (Adana) - Komisyon genel müdürlüklere yazar. Gene
müdürlük, ola ki, Hakkâri'deki şubede de bunun bir hesabı olabilir diye tüm şubelerine, türr
birimlerine, bu genel mektubu, bu sirküleri gönderir. Bu, bir tekniktir; öyle olmak zorundadır.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - izin verirseniz, yanlış anlamaya mahal vermemek için,
sözünüzü kesiyorum, affedersiniz...
TUNCAY KARAYTUG (Adana) - Buyurun.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Biz, bütün şubelere yazmış değiliz. Yani, söylediğiniz
prosedürü zaten ben de bilen birisiyim ve o şekilde hareket ettik; ancak, bankalardan bizim
beklediğimiz cevaplar gecikince ve bazı bankalar da şubelerimizin hepsinden bu cevabı
alamadık şeklinde buraya bilgi verince, bu konu gündeme geldi.
alamadık şeklinde buraya bilgi verince bu konu gündeme geldi; yani, benim ifade
eksikliği olabilir az öncekinde.
TUNCAY KARAYTUG (Adana) - Sayın Ergün'ün getirdiği belgeyi görmediğinizi
söylediniz, biz gördük, Bakanlıktan bankalara -yani burası hazineye yazıyor bankalara da
yazmıyor- yazılan yazı, banka genel müdürlüğünden şubeye geçilen talimat ve hemen
akabinden geçilen ikinci talimat aynı gün, aynı tarihi içeriyor, şüphe orada yoğunlaşıyor
zaten; yani, gecikme sebebiyle iptal edilme diye bir şey söz konusu değil sayın Çilsal. Aynı
günü içeriyor şüpheler orada yoğunlaşıyor zaten, bir açıklık getirmek için söz aldım.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Mumcu buyurun.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Biz, tabii, (9/4) esas numaralı komisyon çalışmalarından
komisyon olarak epeyce istifade ediyoruz. O komisyonun tespit ettiği bilgi ve belge bizim
çalışmalarımızda da bize yardımcı oluyo.r önümüzü açıyor; onun için/teşekkür ediyoruz o
komisyonun üyesi olarak size de; ancak, bizim dikkatimizi çeken bir husus var; komisyonun
oylama yaptığı bir oturum var, yanlış bilmiyorsam ocak'ın 7'si ya da 8'i, komisyona gelen
belgelere bakıyoruz, 7 ocak, 8 ocak, 9 ocak, 10 ocak, 12 ocak, 13 ocak, tabii, bazı
belgelerden bundan önce; ancak, özellikle, yurt dışına transferle ilgili, yurt dışındaki şirket
hisseteler ve o şirketlerin bilançolalarıyla ilgili bazı bilgilerin, özellikle komisyon Yüce Divana
şevki ya da sevk edilmemese yolundaki oylamayı yaptıktan sonra komisyona intikal ettiğini;
yani, bu süre zarfında yeniden oylama yapma imkanı varsa bile, bunun; yani, belgeler
üzerinde komisyonda müzakere edilerek bir görüş belirlenmediğini tespit ediyoruz, belgeler
üzerinde; yani, bizim burada bilmediğimiz, belgelerde yansımayan, tutanaklara yansımayan
bir şey varsa ya da bizim yanlış gördüğümüz bir şey varsa bunu da açıklamanızı rica
ediyorum
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transferle ilgili bazı çelişkili bilgiler var. Çelişkilerden bir tanesi şu; komisyonda 425 bin
doların kaynağı Demirbank genel müdürü tarafından döviz tevdiat hesabı olarak gösteriliyor;
yani, Demirbank genel müdürü geliyor komisyona bilgi veriyor, diyor ki, bu 425 bin dolar
döviz tevdiat hesabından gönderilmiş; yani, kredi değil diyor; ancak, yine, bakıyoruz ki,
komisyona verilen beyanlarda, Marsan adına, Sayın Özer Çiller tarafından verilen çeşitli
beyanlarda, bunun kredi olarak karşılandığı söyleniyor. Yine, 400 bin doların transferiyle ilgili
olarak Hazineye bildirimlerde bulunulduğu söyleniyor; ama, evrakı ortaya konulmuyor ve
burada daha enteresan bulduğum bir şey var, Bankers trust NY marifetiyle bu 400 bingoların
havalesinin yapıldığı söyleniyor, ancak dekontunu bulamadığını, dekontunu daha sonra
bulup komisyona takdim edebileceğini söylüyor Cumhur Doğan. O, daha sonra bizim
görebildiğimiz kadarıyla komisyon belgeleri arasında çıkmadığı için o kanaate varıyorum
ama, siz görmüşseniz bunu lütfen düzeltiniz, o belge Bank trust'ın gönderildiğine dair belge
komisyona sunulmuyor. Şimdi, bu 400 bin dolarla ilgili olarak ilginç olan başka bir şey var.
Komisyonunuz, 96'ın 10'uncu ayı itibariyle Hazine Müsteşarlığına bir yazı yazıyor, yazdığı
yazıda bu transferlerin ne şekilde, ne suretle yapıldığını ve Hazine Müsteşarlığına bildirilip
bildirilmediğini soruyor. Hazine Müsteşarlığı komisyonumuza verdiği cevapta bunların
bildirildiğini ve anılan tarihlerede olduğunu söylüyor, bunlara ilişkin dekont örneklerin
gönderiyor; yani, Demirbank tarafından Hazine Müsteşarlığına gönderilen belgelerin birer
örneklerini, fotokopilerini. Sabri. Ergül'ün komisyonumuza verdiği bilgiden ve daha sonra
Hazine Müsteşarlığına bizim yaptığımız yazışmadan sonraki gelen cevaptan anlaşıldığına
göre, Sabri Ergül, bunu şöyle tespit ediyor; gönderilen belgelerden bir tanesinde, gölge
halinde fotokopide Marso AŞ faks anteti tespit ediliyor, bunu biz komisyon olarak Hazine
Müsteşarlığına sorduğumuzda, Hazine Müsteşarlığı, size gönderdiği belgelerden farklı
olarak; yani, sizin komisyorıununa gönderdiği belgelerden .farklı olarak bu defa başka bir
belge gönderiyor, gönderdiği belgede de şunu söylüyor; Demirbankın kendilerine yazdığı bir
yazı ekini koyuyor. Bu Demirbankın Hazine Müsteşarlığına yazdığı yazının tarihi yanlış
hatırlamıyorsam 26.10; yani, komisyonumuzun Hazineneye soru yöneltmesinden daha
sonraki bir tarih. Demirbank Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığına yazıyla diyor ki, biz,
size 13.9.1993 tarihinde bu transferin yapıldığna dair bilgiyi sunmuştuk ama, şifahi
görüşmelerimizden anlaşıldığına göre, bu sizin kayıtlarınızda yok ama, biz, şimdi bunu size
yeniden gönderiyoruz, bunu yaptığımıza dair, bir belgeyi, siz buna göre komisyona cevap
verin. Bu yazıyı gönderiyor ve yeniden dekont örnekleri gönderiyor. Komisyon, tabii, bizim
komisyonumuza gönderdiği bu yazışmadan hiç sözetmeden, anılan tarihte bu transfer
yapılmış gibi, sizin komisyonunuza gönderiyor; yani, komisyonunuzu yanıltıcı mahiyette
komisyonunuza bilgi veriyor. Şimdi, diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığından yine yanlış
hatırlamıyorsam komisyonunuz nihai konuda; yani, Yüce Divana şevki konusunda
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belgelerde Maliye Bakanlığının raporunda da tespit edilen Marsan'ın iştirak payı olarak
gösterdiği bu trasferleri GCD için kendi kayıtlarında iştirak değil ortaklardan borç gibi
gösterdiği anlaşılfyöf bir çelişki olarak. Bu; yani, sonuçta ortak oldukları, her ikiside ortak
olduğu; yani, ortak olmanın da ötesinde yüzde 99,7 oranlarla yüzde 100 sahip oldukları
şirketler arasında bir transferdir; yani, burada ne var, servet artışı yönünden ya da eksilmesi
yönünden ne var denilebilir ama, vergi mevzuatı yönünden çok ciddi bir fark yarattığı, bu
farkın da vergiden kaçırılan sadece anılan miktar için o tarihte 5 milyar Türk Lirası gibi bir
rakamın servette izah edilemeyen bir artış anlamına geleceği de aşikar. Yine, Dışişleri
Müsteşarı Onur Öyrrîen imzasıyla gönderilen bir belgede, yahltş hatırlamıyorsam
Cıtızensbank; yani, 400 bin doların transferiyle ilgli olarak gönderilen belgede. Yanlış
hatırlalıyorsan Bankers trust'tan havale olarak aldıklarını; ama, bunu bir uluslararası havale
olarak değil, bunu bir dahili işlem olarak aldıklarını söylüyorlar. Bu da (9/4)... Diyor ki.
Cıtızınsbank, bu bize geldi ama, herhangi bir hatta orada never ifadesinde özellikle
kullanıyor ki, bir uluslararası havale cihetiyle değil, dahili işlem cihetiyle geldi diyor. Şimdi,
komisyon üyesi arkadaşlarımızın dikkâtine bir şey sunmak istiyorum, bu Bankers Trust NY
enteresan bir banka. Aynı banka, Kalkınma Bankasının 75 milyon dolarlık sentetik ...satın
aldığı, dolayısıyla, yaklaşık 30 milyon dolar zarara uğratıldığı banka. Kalkınma Bankası Genel
Müdürü Özal Baysal KİT komisyonunda diyor ki, be,n bu işlemi yapmaya zorlandım, bu
.bankadan bu bonoları almaya zorlandım. Kim zorladı kardeşim seni; Sayın Başbakanımızın
eşi Özer Çiler bana telefon etti, beni zorladı.
Şimdi, bakınız, bazı şeylerde birtakım paralellikler var, bazı isim ve adreslerde
birtakım paralellikler var. Size sormak istediğim şey, benim komisyonumaza intikal eden
belgelerde birer çelişki olarak tespit ettiğim hususları siz de tespit ettiniz mi, bu tür çelişkileri
gördünüz mü? Yoksa bu belgelerin komisyon artıkkararını. verip rapor yazma aşamasına
geldiği için detaylı inceleme fırsatı bulamadınız mı? Çünkü, buraya komisyonunuzdan buraya
gelen Sayın Sabri Ergül ve diğer arkadaşlar muhalefet şerhlerinde de diğer komisyon üyeleri
yeterli inceleme fırsatı bulamadıklarından hep şikayet etmişler. Siz de mi aynı sorunla
yüzyüze geldiniz? Yani, yeterli inceleme fırsatı bulamamak gibi, yoksa biz mi bu
tespitlerimizde birer çelişki olarak öngürdüğümüz tespitlerimizde ya da biz değil de ben mi
yanılıyorum?
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Burada bazı detay bilgileri belki tam net
soyleyemeyebilirim; çünkü, bir kısmını hatırlayamadığım için yani rakamlarla ilgili çelişkilerim
olabilir, anlayışla karşılayacağınızı umuyorum.
Şimdi, birincisi yanlış anlamadımsa Hazinenin bizim komisyonumuza gönderdiği
belgenin şimdiki komisyona gönderdiği belge arasında çelişki olduğnu söylediniz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Birinci çelişki Demirbank yöneticisi...
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ERKAN MUMCU (İsparta) - Demirbank yöneticisi diyor ki, bu tranflerlerin kaynağı
nedir diye soruyor komisyonunuz, diyor ki, döviz tevdiat hesaplarından karşılanmış; yani.
hiçbir şekilde kredi değil. Bu kendi paralan varmış oradan bu transfer yapılmış diyor, Cumhur
Doğan. Demirbank Genel Müdür Yardımcısı; ama, komisyona verilen Özer Çiller ve Marsan
belgelerinde bu 425 bin doların kredi olarak Demirbanktan Marsan Holdinge kredi olarak
verildiği söyleniyor; yani, birinci çelişki bu.
İkinci çelişki, 400 bin doların Bankers trust NY'ye havale yapıldığını, 13.9.1993
tarihinde havale yapıldığını söyleyen Demirbank yöneticisi, bunun dekontunu göndereceğini
söylüyor, komisyona vereceğini söylüyor; ama, hiçbir şekilde komisyon belgelerine bu
girmiyor, bununla ilgili bir diğer çelişki, bu havalenin yapıldığına dair Hazinede de bilgi yok;
fakat. Hazine size bilgi yarmış gibi bir yazı yazmış; biz, bunu nereden anlıyoruz; şimdi, bizim
komisyonumuza gönderilen belgeden anlıyoruz, şimdi bizim komisyonumuza gönderdikleri
belgede diyorlar ki, afedersiniz, bu bizde anılan tarihte yokmuş, biz anılan tarihnte bu
kayıtara ulaşamamışız; ama, Demirbark bizi aramış demiş ki, sizin blgelerinizde olmadığı
anlaşılıyor, şifahi görüşmelerinizde, biz şimdi size bunu 10.1996'da -komisyonun Hazineye
yazısından daha sonraki bir tarih olduğu kesin- gönderiyoruz, siz, şimdi, bu belgeye göre
bildirin. Hazine de bu yazışmadan Demirbankla aralarındaki bu yazışmadan hiç söz
etmeden, sanki anılan tarihte; yani, 13.9.1993'te bu transfere ilişkin belge Hazineye gelmiş
gibi komisyonunuza bilgi göndermiş; söylemek istediğim çelişkilerden bir tanesi bu.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) — Burada, eğer, bir görevi ihmal varsa, komisyonumuzun
bir kusuru olmasa gerek, herhangi bir sayın üyesinin ne de komisyonumuzun divanı dahil
tamamının. Obakımdan, böyle bir çelişki yakaladınızsa, sanıyorum, bunun muhatabı Hazine
cevabını verecektir, çelişkinin sebebini de verecektin, yok, eğer, bir çelişki değil de,
evraklarda bir hata yapıldıysa, onun da cevabını verecekktir..
Bir diğeri, GSD'nin iki ayrı banka arasında veya iki ayrı şirket arasında Amerika'da iç
işlem olarak hareket yeteneği. Şimdi, dış ticarette, eğer, sizin partner olduğunuz, sizin bir
yabancı ülkede şirketiniz var ve aynı zamanda orada da partneri olduğunuz veyahut yine
ortağı olduğunuz veya kardeş şirket olduğnuz bir firma söz konusuysa, bunlar arasında o
ülkenin vergi kanunları ve o ülkenin beyanları esas olmak üzere her türlü para transferi veya
borç alışverişi yapılabilir. O bakımdan, böyle bir şey varsa, bunun da cevabini Türkiye'de
aramamak gerek kanaatindeyim; yani, çünkü, Amerika'nın içinde iki ayrı Amerikan şirketi
arasında veya iki ayrı Amerikan bankasının bir şirket üzerine; eğer, herhangi bir şeyi varsa
bunun cevabını verileceği "yer Amerikan yasaları çerçevcesinde oradan alınacak cevaptır;
çünkü, sizin kurmuş olduğunuz yabancı ülkedeki yabancı sermayeli şirketiniz o ülkenin
kanunları kurallarına tabiidir ve Türkiye'de aynı zamanda Dışişleri Komisyonu üyesi olmam
sebebiyle ifade ediyorum, çifte vergilendirmeyi önleyecek yasalar henüz Meclisimizin
gündemine gelmektedir, birçok ülkeyle deıilgili olanı çıktı, Amerika'yla ilgili olanı çıktı; yani,
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Bankers trust'ın Kalkınma Bankasının bono alımıyla ilgli bir banka olduğu yönünde
bilgi verdiniz, bu konu da bizim komisyonumuzun ilgi alanı dışında olsa gerek; yani, hakeza
komisyonun hiçbir şeyine müdahale etmek benim haddim değil, üslubum da değil; ama,
yani, bu konuda kurulacak soruşturma komisyonlarının konusu olmada gerek ama, eğer,
böyle bir iki banka arasında varsa gerek Hükümetten gerekse buradaki

Kalkınma

Bankasından isteğiniz her türlü cevap mutlaka bilgi olarak sizlere ulaştırılacaktır ama, bunun
da tutup; yani, burada soruşturma konusu olan kişilere fatura veya ciro edilmesinin ne
derecede tutarlı olduğunu da...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Müsaade ederseniz açıklık kazandırayım soruma..
Bir havalenin bir göndericisi vardır, bir de alıcısı vardır lehdarı. Şimdi, lehdarı GCD,
göndericisi Marsan AŞ. Bu kaç banka üzerinden bu işlem geçerse geçsin; yani, arada
muhabir bankalar, kaç tane olursa olsun göndericisine ve alıcısına dair bilgiler mutlaka yer
alır dekontlarda. Şimdi, Cıtızensbank diyor ki, dolayısıyla, bunun uluslararası havale
olduğuna dair bilgi de yer alıyor; ama, Cıtızınsbank diyor ki, bizim bilgilerimize göre bu
Bankers turst nezdindeki bir iç hesaptan bankamıza gelmiş. Dolayısıyla, bu transfer, siz
transferi soruşturmuşsunuz çünkü, soruyu soran komisyonunuz; yani, Dışişleri marifetiyle bu
soruyu sormuşsunuz, komisyonunuza bu soruyu soruya ilişkin cevapları ileten de zamanın
Dışişleri Müsteşarı Onur Öymen. O bilgide diyor ki, biz, bunun bir iç hesaptan aldık, aldık
ama, GCD hesabına bir havale geldi; ama, Amerika'daki bir bankada, bir iç hesaptan geldi.
Dolayısıyla, burada bu havalenin Demirbank kanalıyla Marsan'dan yapıldığına dair bir kuşku
var, onu söylemek istiyorum; çünkü, komisyonunuzun sorduğu sorunun cevabı bu; yani,
neyle

irtibatlandırarak... Y a n i , bu soruyu tabii neyi araştırmak

için

sorduğumuz

komisyonununuz kendi amacı dahilinde olan bir şeydir; ama, yani, bu soruya verilen bir
çelişki var bu dikkatinizi çekti mi diye soruyorum? Bunu sorma gerekçemde şu; bu bilgiler
komisyonununuza komisyon kararını verdikten sonra gelmiş 0 Şimdi, benim bu konuda kuşku
açıklamamı da makul karşılasını da rica ediyorum arkadaşlarımın; çünkü, komisyon kararını
verdikten sonra bu belgeler geliyor Dışişleri Bakanlığından anılan dönemin Dışişleir Bakanı
hakkında soruşturma yürütülen Tansu Çiller; yani, diğer kuşku çağrıştırıcı unsurları da
söylüyorum; yani, bu Banker trust NY'a ilişkin...
NURİ YABUZ (Afyon) - Müsaade eder misini.
Arkadaşımıza sorulacak soruları soralım ondan sonra aramızda tartışalım.
ERKAN MUMCU (İsparta) -Tartışma amacıyla değil; yani, soruyu açıklamak için.
NURİ YABUZ (Afyon) - B e n i m bildiğim, Sayın Çilsal, bunlara mutlaka çok açık
cevaplar verir.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Çok teşekkür ederim Sayın Yabuz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hiç ondan kuşkum yoktur.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Sağolun. Bir konuda özellikle bilgilenmenizi istirham
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verdiği yetki ile sınırlı olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir; yani, kornişon, kendisine
daha bilgi gelecekken eksik bilgiler varken çalışmasını bitirmiş bir durumda değildir.
BAŞKAN - Galiba orada, Sayın Mumcu'nun son sorduğu soru sizin şimdi
bahsettiğiniz konu kapsamında.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - işte o yüzden Sayın Başkanım, müsaade ederseniz.
Komisyonumuza o güne kadar değerli üye arkadaşlarımın istedikleri her konuda
komisyonumuzun cevap" gelmesi yönünde hepimiz gayret gösterdik, tutanaklara baktığınızda
da göreceksiniz. Hiçbir zaman için herhangi bir sorunun, herhangi bir talebin engellenmesi
yönünde hiçbir faaliyet olmadi; çünkü, hepimiz işin cidiyetini biliyorduk. Nedir bu ciddiyeti?
Eğer benim ülkemde, benim başbakanlığmız yapmış bir insan tartışılıyor ve yargılanma
noktasında burada soruşturuluyorsa, burada mutlaka ve mutlaka adil olan, vicdani olan
kararın çıkması yönünde hepimizin kararında bunda kararlı olmamamız ve gayret
göstermemizin esas olduğuydu, işin bu hassasiyetinden dolayı akıllarda madem böyle bir
komisyon kuruldu, bu komisyon kurulduysa kimsenin aklında herhangi bir şey kalmasın
prensibini benimsedik; esasının sebebi de buydu. Ben, ülkemin herhangi bir başbakanlık
veya bakanlık veya daha farklı bürokrasi katında görev almış hiçbir insanının art niyetli,
ükesini sevmeyen insan olduğunu kabullenmem"ve herbirini temiz kabul ettiğim için,
hiçbirisinini de bu şekilde muhatap olmasını istemem; ancak, şu da bir gerçek ki, Meclisin
eğer denetleme mekanizması kendi içinde verdiği bir yetkisi varsa, bu da burada siyaseten,
maalesef, bizim dönemimizde çoğunluk esasıyla bu tür komisyonların kurulması veya
bozulması üzerinde çok spekülasyon yapıldığı için söylüyorum, belki bu dönem hepimizi
birden yıpratma noktasına da getirmiş olmakla beraber, hassasiyetle, iyi niyetle çalışma
yapan, yeminine sadık kalan insanların oluşturduğu komisyonlar. Nasıl bizim komisyonumuz
öyleydiyse, şimdi, sizlerin komisyonuda aynı nitelikte bir komisyon. Bir öncekinde müsterih
olduğumuz nokta şudur; sorulup da cevap alınmayan konu yoktu, oylamaya geçtiğimiz
noktada; ancak, sorulmuş sorulan ek belgeleri olarak gelmiş ise, bu konuda zaten
bunlarında sizin komisyonunuza intikal etmiş olması bir büyük avantaj; yani, bu bizim
kusurumazdan, ihmalimizden veya soruşturmaya muhatap olan insanların engellemesinden
olan bir şey değildir.
BAŞKAN - Gayet açık bir şekilde anlaşıldı.
Buyurun.
NURİ YABUZ (Afyon) - Rakamlarla söylemek istiyorum. Sayın Çilsal, ben, biliyorum
ki, incelemeye, soruşturmaya tabi tutulan kişi sizin kendi partinizin Genel Başkanı ve
Başbakanımız olmasına rağmen; eğer, siz, o komisyonda kesin suç delillerine rastlasaydınız,
kendi hür vicdanınızla karar vereceğinizden hiç kimsenin şüphesi yok, sadece sizin değil.
diğer arkadaşlarında.
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-133OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) -Teşekkür ederim; yani, bugüne kadar, çok şüku
inanmadığım hiç bir eylemin içerisinde olmadım.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Mumcu'nun da söylediği, benim de elde ettiğin
bulguları siz söyleyeyim. 6-7 Ocak tarihlerinde, komisyon toplanmış, o güne kadar elde etmi;
olduğu argüman, bilgi, belge, araştırma sonuçlarını kendi arasında tartışmış, soruşturmaya
adı geçenlerin suçluluğu ve suçsuzluğu hakkındaki ısrarları soruşturmuş. Demiş ki, suçlu mı
görüyorsunuz suçsuz mu? Komisyon üyeleri kanaatini beyan etmiş, raporun yazımına
geçilmiş ayın 9'unda. Rapor, ayın 9'u ile 20'si arasında yazılmış; 20'sinde imzaya açılmış
üyeler imzalamış; 22'sinde TBMM'ye verilmiş; fakat, gelein çok önemli bilgi ve belgeler
komisyon üyelerinin kanaatlerini izhar edip, netice hasıl olduktan sonra 8'inde, 9'unda
10'unda gelmiş; yani, benim değerli arkadaşlarım (9/4) sayılı komisyondaki arkadaşlarım, bt
çok önemli ve sonuca çok müessir olacak bilgi ve belgeleri inceleme fırsatı bulamamış. Ben.
böyle ifade ediyorum. Bir başkası bunları bekletmiş komisyonun sonra gelmesini sağlamış
incelemek lüzumunu hissetmemiş veya geciktirmeye mahal vermiş diye değerlendirebilir.
onu kendi vicdanıyla başbaşa bırakıyorum; ama, bir gerçek var, dosyayı inceledim, 3055
sayfa okudum, komisyon kararını vermiş, rapor yazımına başlamış, önemli belgeler, can alıcı
belgeler -bana göre- bu komisyonun oluşturulmasın] sağlayacak nitelikteki delil sayılabilecek
belgeler daha sonra komisyona gelmiş, (9/4) sayılı komisyona; yani, komisyon dosyalarından
elde ettiğimiz belgeler bunlar. Sizin elinizde de olsaydı değerlendirmeyi farklı yapacağınızı
zannetmiyordum.
Buraya teşrif edip bizi bilgilendirdiğiniz için size teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Ben de teşekkür ediyorum.
Osman Beye soru sormak isteyen arkadaşımız yoksa...
Buyurun.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Maalesef, bu dönemin.çok enteresan bir süreç olması
sebebiyle, belki de 19 uncu dönemin kadük kalan araştırması soruşturması dahil konularının
bu döneme intikali sebebiyle, ülkemiz siyaset gündeminde çok ciddi oranda bütün genel
başkanların, hiçbirinin ayrımı olmaksızın mal varlıkları farklı şekilde yer aldı. Bunlar, siyaseten
kamuoyunda siyasetçiye duyulan güveni de sarsacak noktalara geldi. İşin en acı tarafı,
bizler, kendi kendini bitiren, yıpratan kurumun üyeleri olma noktasına geldik. Birimizin
herhangi bir şekilde zarar görmesinde için için mutluluk duyduk, halbuki yarın aynı olayın
başımıza geleceğini hesap etmedik. Şimdi, bizim burada hassas olmamız gereken o jdi.
Bunu niçin söylüyorum, örneğin, biz, bir önceki komisyonun kararını aldıktan sonra, ben
vicdanıma göre oy verdiğim yönünde hiçbir huzursuzluğum yok, buradaki hepiniz de
tanıyorsunuz, var ise bunun hesabını da mutlaka vicdanen vereceğine inancı olan, inanç
sahibi insanlarız. Şimdi, biz, bir olay yaşadık, ertesi sabah basınımızda, Sayın Çiller'i aklayan
insanlar olarak 8 kişinin resmiyle yanyana, sanki araran kişiler gibi resimlerimiz yer aldı ve
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- 134 maalesef, bu müessesede hiçbir kimsenin kılı kıpırdamadı, bizlerin de bu Parlamentonun
üyeleri olduğumuz düşünülmedi. Eğer, bu mantıktan hareket edilirse, bu komisyonların siyasi
komisyonlar olduğu yönünde, genelinde bir kanaat toplumda hasıl edilmişse, bundaki
herbirimizin hatasının sonucu, bu dönemde de şöyle bir... O zaman da ifade ettiğim ıçır
burada komisyonunuza ifade etmek istiyroum, tam zıddı bir karar çıksa, bu sefer bunun dz
belki yarın tarih içinde karalayanlar diye resimleri yayımlanacaktır. Burada, özellikle sizlere, c
dönem bize nasıl görev düştüyse sizlere düşen en ciddi görev, hatırlatmak benim haddirr
değil; ama, bunun rahatsızlığı maalesef...
BAŞKAN - O konuda müsterih olunuz.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Hassas olunması gereken budur.
BAŞKAN - Konuyla ilgili başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa; teşekkür ederiz.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Yani, spekülasyon yapılacaksa, buna çok uygun bir
konu.
Bu konuda hassasiyetinize çok teş^Mcûr ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Yine de herhangi bir soru olursa.
BAŞKAN - Daha sonra yazılı olarak arz edersiniz.
OSMAN ÇİLSAL (Kayseri) - Memnuniyetle.
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- 135 4) 28 / 0 7 /1998 TARİHİNDE YAPILAN KOMİSYON TOPLANTISINDA
(Hakkında soruşturma açılan DYP Genel Başkanı Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in eşi sıramla)
ÖZER UÇURAN ÇİLLER:
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Teşekkür ederim.
Müsaade ederseniz Sayın Başkan, ben kısa bir girişle başlamak istiyorum, ondan
sonra da sizin Başkan olarak, üyelerin sualleri varsa onları cevaplandırmaya çalışayım. İlk
önce cavetinizden dolayı başta Sayın Başkan olmak üzere komisyonunuzun csğerli
.üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sanıyorum, beni, İçtüzüğün 111 inci maddesinin birinci
fıkrasına göre tanık olarak çağırdınız ve bunu ifade ettiniz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Pardon...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Araya girmeyelim efendim.
BAŞKAN - Pardon, Sayın Mumcu, bunu not alalım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Komisyon kararı bakımından hatırlatmak için söylüyorum.
tanık olarak çağırmadık. Ceza Muhakemeleri Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen
ifadesine başvurulan kişi sıfatıyla.
BAŞKAN - Tabiî ilgili kişi olarak değil mi efendim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Evet.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER (Devamla) - Bilindiği üzere Anayasının 38 ve CMUK'ur. ^7
nci maddeleri bana tanıklıktan çekinme hakkı vermektedir. Ancak, ben bu hakkı
kullanmayacak ve Yüce Komisyonunuza bilgi sunmaya çalışacağım. Bu şeKiide
komisyonunuza yardımcı olabiiirsem, kendimi bahtiyar hissederim.
Hor halde Sayın Başkan ve değerli üyelerin soracağı sorular vardır. Bu sorulara
mümkün olduğu kadar burada cevap vermeye çalışacağım. Ancak, ayrıca inceleme yapmamı
gsrektiren bazı sorulara burada esvap vermem mümkün olmadığı takdirde bunları da . ...rr
en kısa zamanda yazılı olarak cevaplandırmaya amadeyim. Benim giriş konuşmam

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - izin verir misiniz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Müsaade ederseniz Sayın Barutçu...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Usul-hakkında efendim...
BAŞKAN - Usul hakkında buyurun.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Mumcu, biraz evvel "tanık olarak değil de ilgili
kişi olarak çağrıldı" dedi...
ERKAN MUMCU (Ankara) - İfadesine başvurmak üzere...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ş.imdi, tabii, İçtüzüğün 111 inci maddesini
okuduğumuz zaman burada diyor ki "Bakanlar Kurulu üyelerini ve diğer ilgililer ile tanık ve
bilirkişileri dinleyebilir." Yine, Sayın Çiller'in ifade ettikleri gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 45 ve onu takip eden maddelerinde de derpiş edilmiştin biraz evvel ifade ettikleri
konu. ilgili kişi, ilgili kişi olarak çağrılmaması lazım; yani, burada gayet sarih 111. Kendileri
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- 136 ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Marsan Holding, GCD'ye sizin şirketinize verdiğiniz
borç ile iştirak etmiş gözüküyor. Biraz evvel siz de ifade ettiniz, "GCD Şirketinin sahibiyim"
dediniz. Acaba niçin doğrudan şirket hisselerini almak yerine Marsan'a borç vererek bu işe
iştirak etmesini tercih ettiniz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Ona, şöyle kısaca cevap vermeye çalışayım. Çünkü, bu
sual, tahmin ediyorum, komisyonun çalışmalarında da dile getirildi. Bu şirketler cari hesap
çalıştırma için mi kurulmuştur diye bir ifade var. Bu konuyla ilgili bütün beyanlarım tetkike
açıktır. Bir evvel ki, (9/4) soruşturma komisyonuna verdiğimiz beyanlar tetkike açıktır. Bu
konuda verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Eşim Başbakan olduktan sonra ticarî
işlemlerimizi iki şirket hariç durdurduk. O nedenle, ticarî kurumumuzu cari hesaplarla
yürüttük. Bu da beyanlarımızda vardır. Yani, şirketlere borç verilmiştir. Bu da beyanlarımızda
yardır.
BAŞKAN - Sayın Akarsu, devam ediyor musunuz...
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Müsaade.ederseniz, bu şekilde gideceksek biz
soralım.
BAŞKAN - Tabiî, buyurun.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sankim Kimya A.Ş diye bir şirkette hisseleriniz ve
alacağınız olduğuna dair basında yer alan haberler doğru mudur? Anılan şirkette sizin ya da
eş ve. yakınlannızın ya da paylaşı bulunduğunuz şirketlerin hisseleri ve alacakları var mıdır?
Varsa, bunlar niçin mal bildirimlerinizde yer almamıştır.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bu konuda başka şirketlere de ortak olduğumuz iddiası
var. Sankim konusu, yine (9/4) soruşturma komisyonunda konu edilmiş ve onun cevabı
açıkça verilmiştir. Genel olarak bu suale şu şekilde cevap vermek istiyorum müsaade
ederseniz. Beyan dönemleriyle ilgili olarak beyan dışı kalmış hiçbir iştirakimiz yoktur. Daha
önceki komisyonda incelenmiş; büyük kısmı beyan döneminden önce tasfiye olmuştur.
Ancak, yine de tetkik yapılırsa bu konuda memnun oluruz.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Çiller, müteaddit defalar mal beyanlarınızda
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ve komisyonlara verdiğiniz ifadelerde, beyanlarda ve şirket kayıtlannda Marsan A.Ş'ne borç
verdiğiniz rakamlar üstünde, belgeler üstünde görülmektedir. Hangi sebeple borç verdiniz ve
bu alacaklarınızı mal bildirimlerinizde tam bir şekilde belirttiniz mi, dahili ettiniz mi?
Alacaklarınızı tahsil ettiniz mi? Ne zaman ve nasıl tahsil ettiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bu suale biraz evvel verdiğim cevabı tekrarlamak isterim.
iki şirket hariç ticarî faaliyetlerimizi durdurduk. O nedenle, ticarî kurumumuzu cari hesaplarla
yürüttük. Bu şirketlerin devam etmesi için bunlara borç verme durumundaydık ve bunları da
bütün mal bildiriminde açık olarak ifade ettik. Bütün bunlar, 15 küsur mal bildirimimizde teker
teker vardır.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Çiller, Kuşadası'nda bir otelle ve Çeşme
Ilıca'da yapılan Hidayet Oteliyle ilgili ortaklığınız olduğu...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER-Kuşadası'nda hangi otelle efendim?
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - İsmini veremiyorum~onun."Ama, yeşme" Ilıca'da
yapılan Hidayet Oteliyle ilgili ortaklığınız olduğu ifade ediliyor.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır efendim, katiyen böyle bir şey yoktur.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Teşekkür ediyorum Başkanım, birinci turda
sorularım bunlar.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Devam ediyoruz.

Mustafa Bey, buyurun.
MUSTAFA İLİMEN (Edirne) - Sayın Çiller, satın aldığınız gayrimenkuller ödediğiniz
bedelle mi yoksa maliyet bedelleriyle mi mal bildirimlerinde yer almıştır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tapu kayıtlarındaki bedellerle alınmıştır efendim.
BAŞKAN - Soruya bir daha cevap verebilir misiniz? Ben anlayamadım.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hangi bedellerle alınmıştır diyor gayrimenkulleriniz, ben
de tapu kayıtlarındaki bedellerle alındığını beyan ettim.
MUSTAFA İLİMEN (Edirne) - Sizin iştirakle GCD'ye gönderdiğiniz paraların bir
müddet GCD'nin hesabında tutulduğunu basın bildirinizde belirttiniz. Bu bir müddet ne
kadardır acaba?
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- 138ÖZER UÇURAN ÇİLLER - O konuda da ifade edeyim, basında da bu konuyla ilgili
bilgiler çıktı. 925 bin dolar gönderilen, yani 100 bin dolar, 400 bin dolar. 500 bin dolar olarak
gönderilen bu, niye ortaklara borç kaleminde Amerika'daki şirkette bilançoda gözüktü suali.
Şu şekilde cevap vermek istiyorum: Marsan A.Ş'nin GCD'ye iştirak payı olarak gönderdiği
tutar, Amerika'da sermaye artırım işlemleri geç tamamlandığı için -çünkü, Marsan Holding'in
sahip olduğu Amerika'daki şirketin bir yönetimi var- bunlar, bu işleri tamamlamadığı
nedeniyle, işlem tamamlanana kadar, bu tutar, GCD hesaplarında doğal olarak ortaklara
borç hesabında gösterilmiştir. Yani, bu, açıkça -bu şirket 1992 senesinde kurulmuştur- 1992
senesinden bu yana, yani, 1993'ten başlayarak bütün senelerin kâr zarar tabloları ve
bilançoları Hazineye verilmiştir. Burada bir kötü niyet olsa, zaten o kalem, yani ortaklara borç
olan kalemi orada gözükmezdi. Yani, Amerika'daki şirketin bilançolarında ortaklara borç
olarak gözüken 925 bin dolardır. Bilahara, bu soruşturma komisyonu (9/4) soruşturma
komisyonundan sonra böyle bir durum ortaya çıkmıştır ve o şirkete ve yönetimine haber
verilerek şirketin sermayesi 925 bin dolara çıkmıştır. Yani, 1997 bilançosunda bugün o
şirketin sermayesi 925 bin dolar olarak gözükmektedir.
MUSTAFA İLİMEN (Edime) - Yani, 4,5 yıl falan bu hazırlık dönemi sürmüş oluyor.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER-1992'den itibaren sayarsanız öyle.
MUSTAFA İLİMEN (Edime) - Yine, Eylül 1993 sonunda Borsan A.Ş'den alacağınız
mal beyanlarınızda yansıtılmıştır. Bu rakamlar, Marsan A.Ş'den alacaklarınız tam
hesaplanarak çıkanlmış tutarlar mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, bu, (9/4) soruşturma komisyonunda da, tahmin
ediyorum, uzman arkadaşların yaptıkları çalışmalarda da bu açıkça görülmektedir. Bu uzman
arkadaşlar tarafından da pekiştirilmiş ve onaylanmıştır.
MUSTAFA İLİMEN (Edirne) - Bir soru daha sormak istiyorum. Harcamalarınız
gelirlerinize uygun mudur? Bilger Duruman'dan neden 170 bin dolar borç aldığınızı ve yine
Suna Pelister'e de neden 2 milyar lira borç verilmiştir*? Bunu açıklayabilir misiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bilger Duruman'la ilgili bu Amerika'daki bu proje aslında
onun fikriydi ve onun için başta yüzde 50-50 kurulmuştu bu şirket ve onun için, ilkönce 100
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Duruman'la olan ilişkimiz budur. 170 bin dolara gelince; Amerika'da o dönemde Salem'da
170 bin dolara bir ev aldık. Onun için kendisinden borç aldık ve bunu da mal bildirimimizde
bildirdik ve ödendiğini de mal bildirimimizde bildirdik. Bununla ilgili bütün belgeler, Bilger
Duruman'ın imzaladığı bütün belgeler, yapılan anlaşmalar, (9/4) soruşturma komisyonunun
tutanaklarında, raporunda vardır.
Suna Pelister'le ilgili, isterseniz, onu da Kuşadası olarak ifade edeyim. Çünkü, bu
sual çok geliyor, basında da epey dikkat çekiyor tahmin ediyorum. Ona çok kısa bir açıklama
yapmak istiyorum. Sizin de herhalde basından okuduğunuz gibi, Suna Hanım bizim ailenin
bir parçasıdır. O dönemde, yani çiftliğin alındığı dönemde bu işlene ugraşacaK peıc vaKiımız
yoktu ve kendisi aldı. Bunu, çeşitli defalar medyada ben ifade etmeye çalıştım. Suna Hanım'a
o dönem bir miktar borç verdik, sonra üstümüze aldık. Bütün bunlar, tapular tetkik edildiğinde
zaten görülmüştür (9/4) soruşturma komisyonunda. Şimdi, yeni bir alt komisyon kuruldu.
Tahmin ederim oraya da gidecektir, orada da bu bilgiler alınacaktır. Bu konuda benim
beyanım bu kadardır.
MUSTAFA İLİMEN (Edime) - Efendim, çiftliği almak için verilmiş o zaman değil mi?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, çiftliğin üzerinde bir bağevi yapmak için bir borç
verilmiştir. Bu borç da bizim mal beyanımızda gösterilmiştir, bilahara tahsil edilmiştir.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Nuri Yabuz Bey, buyurun,
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Özer Uçuran Çiller, 1991, 1992, 1993 yıllarında sadece
29 milyon 609 bin Türk Lirası vergi veren Marsan Marmara Holding, Amerika Birleşik
Devletlerinde kurulu bulunan GCD Inc. adlı şirkete iştirak payı olarak 500 bin dolar vermiştir.
Marsan' A.Ş hisselerinin satış suretiyle elde edilen kaynağın gönderildiği söylenmesine
rağmen, bu satış daha sonra ters bir kayıtla iptal edilmiş olduğuna göre, söz konusu kaynak
yok hükmündedir. 500 bin dolar transfer olarak gönderilen paranın kaynağını bana açıklar
mısınız?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şu kadar vergi ödememiz, bu kadar vergi ödememiz
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kaynaklarımızın olmadığını göstermez. Bu, bütün mal beyanlarımızda teker teker
gösterilmiştir. Amerika'da alınan, kurulan şirketle ilgili oraya gönderilen sermaye payı olan
500 bin dolar ilk başta 100 bin dolar olarak gitmiş, sonra Demirbank'tan 400 bin dolar bir
kredi alınarak ödenmiştir. Bunun öncesinde, Kilyos'taki -yine bir evvelki komisyonun
raporunda vardır- yapılan anlaşma, kat karşılığı anlaşma, buradan 2,5 milyar mertebesinde
bir kaynak sağlanmıştır. Akabinde, zaten bir evvelki komisyonda dönemler itibariyle,
girdilerle çıktıları ifade ederken, biz bütün bunları da açıkça ifade ettik ve raporlarda bunlar
kayıtlıdır ve Marso'nun satışından da bir miktar ikinci 425 bin dolar transfer yapılırken de bu
kaynak kullanılmıştın yani, ilki bir banka kredisidir. Sonra Marso satışıdır ve Kİlyos'tan yapılan
tahsilattır.
NURİ YABUZ (Afyon) - Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu bulunan GCD Inc.
şirketine son olarak 1993 yılında gönderilen 425 dolar ile toplam 925 bin dolar sermaye
transferi yapılmış. Sermaye artırım işlemleri için yapıldığı deklare edilen bu transfer, 1997
yılında neticelenmiş ve ancak, bu tarihte GCD Inc.'in sermayesinin 935 bin dolara
yükseltildiği anlaşılmıştır. Acaba, Amerika Birleşik Devletleri Kanunlarına göre. bir transfer
yapabilmek için, sermaye yükseltebilmek için bu transferin dört yıl önce olması mı gerekli?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, böyle bir şey yok. Biliyorsunuz, bu şirketler, şirketler
kanununa göre, Amerika'daki ticarî kanunlara göre, Türkiye'de de Türkiye'deki ticarî
kanunlara göre yönetilmektedir. Bu gönderilen 100 bin dolar, 400 bin dolar, ilk etapta otelin
alımıyla ilgili kullanılmış ve sermaye 500 bin dolar Marsan'ın payı, 500 bin dolar da diğer
ortağın payı olarak öngörülmüştür ve Marsan Holding'den de sermaye katkı payı olarak, yani
Marsan A.Ş'nin defterlerine bakarsanız, bu sermaye katkı payı olarak gözükmektedir. Yalnız,
Amerika'daki şirket, bunu, her nedense -çünkü Amerika'daki şirketler büyük sermaye
bulundurmuyorlar- ha sağ cepte, ha sol cepte, ortaklara borçlar hesabına almışlar. Bundan
bizim de haberimiz yok. Her ne kadar bilançoyu iziliyorsak da, bunda biz bir şirket olarak,
Marsan şirketi olarak... Tabii, bu soruların cevabı aslında Marsan A.Ş; fakat, ben onun bir pay
sahibi olarak, GCD'nin de bir yöneticisi olarak... Her ne kadar ben GCD'nin yönetici isem de,
Amerika'ya ya bir kere ya iki kere gidiyorum. Oradaki yönetim o şirketi yönetmektedirler.
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Bunu böyle düşünmüşler ve o hesabı koymuşlar. Burada bir kastın olmadığı şuradan açık:
Her sene Hazineye verilen bilançolarda bu ortaklara borç olarak gözükmüştür. Bizim de
dikkatimizi çekmemiştir, yani şirket yönetiminin dikkatini çekmemiştir ve bu böyle kalmıştır.
Birinci soruşturma komisyonu, yani (9/4) soruşturma komisyonu bu konuyu getirince o zaman
bu konu şirkete iletilmiş ve şirket de sermayesine, ortaklardan borç kaleminden alıp sermaye
kalemine aktarmıştır. Olay budur.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Çiller, GCD Inc. şirketine yapılan bu 100 bin ve 400 bin
dolarlık transferlerde aracı olan banka Citizens Bank bir belge göndermiş Türkiye'ye. Bu
belgede bu paraların iç yatırım olarak, Domestic vios cümlesiyle izah edilmiş; yani, paralar
bankaya Amerika içindeki bir şubeye yatırılmış gibi gözüküyor. Bunun anlamını sizden
öğrenebilir miyim? Yani, bir transfer değil, sanki Amerika'da bir yatırımmış gibi gösteriliyor.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bu konuda, tabiî, buna cevap verecek o banka. Çünkü,
Marsan A.Ş mükellefiyetlerini yerine getirmiş, parayı vermiş, transfer etmiş, ondan sonraki o
banka nereye göndermiş, nasıl transfer etmiş, ama.GCD'nin hesaplanna girmiş. Şimdi, o
dediğiniz Domestic olay, tabiT bunun Demirbank'a sorulması lazım. Demirbank'a herhalde
sorulmuştur; çünkü, bu konu üzerinde (9/4) soruşturma komisyonu da ağırlıklı olarak durdu.
Tahmin ediyorum, Demirbanktan alınan cevaplar vardır. Ben bankacı olduğum için, bunu
belki şu şekilde izah edebilirim. Bir bankaya gider Nevv York'da, oradan bir Domestic
bankaya gider. Bu konunun da muhatabı ben değilim tabiî.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, bu konunun muhatabı değil ki. Ama,
olmaz ki, bu şekilde, devam edecek şimdi. Bu konunun muhataba değil Sayın Çiller. Bu
konunun muhatabı banka.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, çok teşekkür ediyorum. Ama, bu bir düzen içinde gidiyor.
Beyefendi, muhatabı değilim deyip bir açıklık getirmiştir.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ama olmaz ki canım böyle şey...
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Ömer Bey, başladığından beri çok rahat gidiyor.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Yine, gitsin de, bankadan alınacak olan bilgiyi Sayın
Çiller'don niye alacak yani.
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Sayın Çiller, itiraz etmedi, izahatta bulunuyor. Muhatap değilim; ama, bu böyledir
diyor. Lütfen müdahale etmeyin, biz de bilgilenmiş olalım.
Devam edin Nuri Bey.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Çiller, ben, sadece bilgi almak için soruyorum. Sayın
Başkanın da hatırlattığı gibi, cevap verme veya vermeme hakkı sizin. Sadece bilgi almak için
sormuştum.
Sayın Çiller, İstanbul Bankası Genel Müdürü olduğunuz dönemde verilen ve
bankanın batmasına sebep olduğu iddia edilen kredilerle ilgili olarak şirketlerle ortaklık,
hissedarlık, yöneticilik ve benzeri ilişkileriniz var mıydı? Söz konusu şirketlerle bu
ilişkilerinizin halen devam edip etmediğini öğrenmek istiyorum. Bu şirketlerin o zamanki
ortak ve hissedarları ile iş ilişkileriniz halihazırda devam ediyor mu?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, bu istanbul Bankasıyla ilgili bir kere sorunun bir
kısmına iştirak etmiyorum. Benimle ilgili batmadı istanbul Bankası.
NURİ YABUZ (Afyon) - Ben iddia edildiğini söylemiştim.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Ben ayrıldıktan sonra, yanılmıyorsam, 1982'nin ekim
ayında ayrıldım. 1983-1984'te istanbul Bankası batmadı, zannediyorum Ziraat Bankasıyla
birleştirildi. Onun için, bu sualinize şöyle bir geniş cevap vereyim. Onlarla hiçbir ilişkim yok.
Yani, "ayrıldıktan bir müddet sonra o şirketin ortaklanyla hiçbir işbirliğim olmadı, bugün de
yok.
NURİ YABUZ (Afyon) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Nuri Bey, daha sonra sizinle devam ederiz.
Osman Bey, herhangi bir sorunuz var mı?
OSMAN HAZER (Afyon) - Hayır.
BAŞKAN - Sayın Barutçu?..
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Hayır efendim.
BAŞKAN - Ergun Bey?..
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Hayır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

- 143 BAŞKAN - Tuncay Bey, buyurun.
TUNCAY KARAYTUG (Adana) - Ben, aslında ikinci turda soracağım soruları Sayın
Çiller'e şimdi bir bağlantısı kurulmuş olması dolayısıyla hemen İstanbul Bankasıyla ikjili
olarak şu anda yöneltmek istiyorum, Zaten hiçbir banka batmadı, ben de batan bir bankada
müfettişlik yapmış bir insanım, TÖBANK'ta müfettişlik yapmıştım, o da Halk Bankasıyla
birleştirilmişti. Nasıl birleştirildiğini, o birleştirmenin hangi usullerle yapıldığını, sizin kadar
olmasa da Sayın Çiller, bir parça biliyorum. Şimdi, 1982 tarihinde düzenlenen Bankalar
Yeminli Murakıplar Raporuna istinaden yapacağım konuşmamı. Burada bankanın külliyatlı
miktarda kredi verdiği firmalardan bazıları Marsan, bazıları Marsan'ın yüzde 49,7 oranında
ortak olduğu Marhas, yani, yüzde 51'iyle...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Marsan'a kredi yoktu orada. Marhas Holding var.
TUNCAY KARAYTUG (Adana) - Marhas'a vardı. Marsan'ın yüzde...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Kredi almadı.
TUNCAY KARAYTUG (Adana) - Pekala efendim öyle kabul edelim. O tarihte
düzenlenen bir rapora göre, işte bankanın sorumlusu -30. 9 itibariyle düzenlenen raporları
kastediyorum- genel müdür, yönetim kurulu üyeleri liste çıkarmış Bankalar Yeminli Murakıbı
Mustafa Tosun. Dorli toplu olması açısından şuradan okuyayım; bankalar Kanununun banka
mensuplarına kredi başlıklı 40 inci maddesinde özetle şöyle deniliyor "Bir bankanın yönetim
kurulu .üyeleri vs genel müdürlerinin doğrudan doğruya veya muvazaa yoluyla ve her ne
şekilde olursa olsun bankadan kredi almaları, bankaya lehlerine olarak kefalet veya teminat
verilmesini temin ettirmeleri ve bankaların da bu tür işlemleri yapmaları yasaktır." Özetle,
ifade etmeye çalıştığım madde metninden de anlaşılacağı gibi,'kanun koyucu banka
kaynaklarının banka yöneticilerince istismarını önlemek amacıyla kredi kullanmalarını
yasaklamıştır. Kanun koyucu, bankanın üst düzey yöneticilerinin kredi kullanımlarında
menfaat rabıtası kavramını açıklarken, herhangi bir şirketin sermayesinin yüzde 10'una sahip
olmalarını yeterli saymıştır. Oysa, sizin ve eşiniz Sayın Tansu Çiiler'in birlikte nokta 99,7
sermaye payına sahip olduğunuz Marsan Holding A.Ş'nde menfaat rabıtası fazlasıyla mevcut
görülmekte/Banka mudilerinin çıkarlarını korumak yerine, bunun tam tersi bir tutum olan.
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30.9.1982 tarihi itibariyle bankayı uğrattınız zarar 12.4 milvar lirava ulaşmış. Öte vandan
bankanın içine düşürüldüğü taahhütlerini karşılayamama durumu nedeniyle, bankaya,
Merkez Bankasınca 15 milyar lira tutarında malî yardım sağlanmış. Söz konusu malî yardımın
mevduat çekilişleri dışında, yine sizlerin kişisel kullanımlarına aktarıldığı görülmüş, 1982
tarihli B53/67 sayılı bankalar yeminli murakıpları raporu. Kastı dahi aşan bu eylemlerden
dolayı/bankalar kanununun 4 1 , 68 ve 80 inci maddelerinden dolayı hakkında herhangi bir
işlem yapıldı mı? Konunun zamanaşımına uğrayacağı son yıllarda ekonomiden sorumlu
Devlet Bakanı olan Sayın Tansu Çillerin size sağladığı herhangi bir kolaylık oldu mu? Birinci
sorum bu.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şimdi, çok kısa bir cevap vereyim. Takdir edersiniz ki,
onaltı sene geçmiş. Bu konuda müsaade ederseniz, o sizin sualinizi alalım ve eğer,
komisyonun Sayın Başkanı da buyururlarsa, onu yazılı olarak cevaplayalım.
BAŞKAN - Peki, ben, bunu size daha sonra yazılı olarak göndereceğim.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Yalnız, şunu ifade etmek isterim. İstanbul Bankasıyla ilgili
onlarca dava açılmış ve bütün hepsinden aklanmıştır, aklanılmışızdır. Onu ifade etmek
isterim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - 80 inci maddede ceza davası açılabileceği gibi bir
İbare yar.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hepsi bitti, hepsinden aklandık.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Açıldı ve aklandınız?..
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Kalan hiçbir dava yoktur. Bütün davalardan aklanılmıştır.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Peki.
Marsan A.Ş'nden alacak olarak beyan edilen cari hesap miktarları nasıl
hesaplanmıştır? Bunlar, beyan dönemindeki cari hesap defter bakiyelerine göre mi
belirtilmiştir, yoksa şirket bilançosu analiz edilerek özsermayelere göre ayrıca hesaplanmış
mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bu bir teknik sorudur. Müsaade ederseniz, bunu da yazılı
olarak cevaplayayım.
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TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Diğor soruma geçeyim Sayın Çiller.
Yalıda asgarî ücretten kaç kişi çalıştırıyorsunuz; bunların stopajları, sigorta primleri
yatırılıyor mu?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, 2 kişi çalışıyor ve yatırılıyor.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Marsan, sizin yat, yalı, okul taksidi ve mobilya
masraflarınızı ödüyor. Niçin Marsan bu ödemeleri yapıyor? Bu masraflar sizin gelirinize
uygun harcamalar mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Marsan böyle bir şey ödemiyor. Marsan'ın ödeyecek
parası yok. Kaldı ki, biz, borç vermeyiz o zaman, cari hesabımızda alacağımız olmaz. Böyle
bir şey ödemiyor.
BAŞKAN - Pardon Sayın Karaytuğ, bu soru kâğıdını alıyorum. Bu soru kâğıdında
Sayın Çiller birinci soruya mı yazılı cevap vereceğini beyan ediyorlar.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Evet, birinci soruya ve daha önce sorduğumuz
soruya.
Amerika'da mukim olan GCD Inc. firmasının temel faaliyet konusunu öğrenmek
istiyorum. Hangi iştigal amacıyla?..
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Temel faaliyet konusu, ilk amacı, otel işletmeciliğiydi...
Nitekim, onda kalmıştır. Bunun dışında bir gayrimenkulu
vardır, işmerkezi olarak. Bütün faaliyeti budun yani, otelcilik amacıyla yapılmıştır. Başka bir
faaliyet konusu yok.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - İlk başta otel satın almak için mi GCD*ye transfer
yaptınız; yoksa sermaye tezyidi için mi?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Otel almak için o kadar sermayeye ihtiyaç vardı. Onun için
o para gönderildi.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - GCD'ye veya şahsınıza ait Amerika'daki mal
varlığının tutarı hakkında bilgi verebilir misiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bütün bunların hepsi mal beyanında var. Zaten, bizim
herhangi bir ilişkimiz yok GCD şirketiyle. GCD şirketi bir tüzelkişidir. Bu tüzelkişiye de
Türkiye'de bir tüzelkişilik olan Marsan AŞ sahiptir. GCD'nin bizimle hiçbir ilişkisi yoktur kişi
olarak.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - GCD'nin Amerika'da satın almış olduğu
gayrimenkullerin tamamı sizin yapmış olduğunuz 925 bin dolarlık transferle mi
gerçekleşmiştir?
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yöneticisiyim. Ama, GCD şirketine bunu sormaya da ihtiyacınız yok, hazineye verilen
bilançolarda, bunların nasıl temin edildiği, hatta, IRS'e verilen belgeler vardır (9/4)'te.
Amerika'da kimse bu belgeleri vermez. Biz, bütün rahatlıkla -Amerika'daki IRS'i de takdir
edersiniz, dünyada en kuvvetli vergi kontrol sistemidir- IRS'in belgelerini (9/4) komisyonuna
verdik ve orada açıkça görülmektedir bu paralar nereden gelmiştir. Ama, bu sualleri GCD'ye
sormanız lazım, bana değil.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Mumcu, buyurun.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Çiller, komisyonumuza hoş geldiniz. Sorularımı
yöneltmeden önce bir hususa açıklık kazandırmak istiyorum. Ben ve sanıyorum, burada
bulunan arkadaşlanmızın tamamı, komisyonumuzun kurulmasına esas teşkil eden önergede
yer alan iddiaların gerçek olmaması temennisi içinde hareket ediyoruz. Bu, sadece iddianın
yöneltildiği şahsı değil, eşiniz dolayısıyla Türkiye siyasetini, topyekün Türkiye Büyük Millet
Meclisini de ilgilendiren bir mesele olduğu için, bunun böyle olmasını temenni ediyoruz ve
gerçekten, sorduğumuz soruları da bu anlamda bir açıklık kazanmak ve ikna olmak ihtiyacı
içinde soruyoruz.
Biraz evvel, GCD Inc. şirketinde yönetici olduğunuzu söylediniz, halen yönetici
misiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, yönetici olarak sıfatınız nedir?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Oranın presidentiyim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yönetim kurulu başkanına denk gelen bir şey midir?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Muadil; yönetim kurulu başkanı.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Halen yönetim kurulu başkanı mısınız?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet.
ERKAN MUMCU (İsparta)-Bu şirketin kuruluş sermayesi nedir?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bu şirketin ilk kuruluş sermayesi 100 bin dolardır. Sonra 1
milyon olarak düşünülmüştür ve akabinde 400 bin dolar gönderilmiştir. Öbür ortak, yüzde
50'sine sahip olan ortaktan, bir süre sonra -(9/4) komisyonu raporunda vardır bütün bunlar;
hatta, o şirketle ilgili satış muamelelerinin belgeleri ve kopyaları vardır- 425 bin dolara, hatta,
400 bin dolar artı 25 bin dolar masraflarla ilgili sermaye olarak gönderilmiş, bunun 400 bin
doları da Bilger Duruman'a, şirketine verilmiştir.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Genellikle, mal bildirimlerinizde, şirketlerdeki hisselerini
gösteriyorsunuz. Aynı zamanda, GCD şirketinin de yöneticisi olarak, presidenti olarak GCD
şirketini sahip olduğu mal varlığının bugünkü değerle ne düzeyde olduğunu söyleyebilir
misiniz?
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ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Onu yine GCD'ye sormanız lazım. Çünkü, bu da teknik bir
konu, ama, bunu yapmak çok kolay; çünkü, bilançolara, kâr-zarar durumlanna baktığınız
zaman, bilançodan onun değerini bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bu bilançolar da h a z i ^ ^
vardır, tahmin ediyorum, uzman arkadaşlarda da vardır, oradan çıkarabilirler, ama, bu sualin
GCD'ye sorulması lazım değeri nedir diye; ben bilemem. Biraz evvel ifade ettiğim gibi, bir
veya iki kere gidiyorum, şirketin devamlı yönetiminde değilim, bu teknik sualleri, bugün
değeri nedir sualini ben cevaplâyamam; ancak, bilançoya bakıp, bir de satışa çıkarmanız
lazım, o zaman değeri üzerinden ancak bir değerlendirme yapılabilir.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Önergede yer alan iddia doğru mudur? Yani, en son mal
bildiriminde bulunduğunuz, tabiî, komisyonumuza mal bildiriminde bulunduğunuz tarihi
kastetmiyorum, ondan daha önceki tarihten sonra da burada yeni bir restoran, balo salonu
inşa edildiği ve bunun da takriben 1 milyon dolarlık bir maliyeti gerektirdiği doğru mudur ya
da bu rakam yanlışsa, yapılan işlem nedir?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bunu da şirkete sormak lazım; ama, ben, yönetcisi olarak,'
her ne kadar bir iki kere de gitsem biliyorum. Yeni bir restoran yapılmamıştır; yani, bir
santimetrekare daha fazla bir ilave yapılmamıştır ve bununla ilgili içerideki restorasyon
işinde; yani, restorasyon ne demek; duvarını değiştiriyorsunuz, panosunu, halısını
değiştiriyorsunuz. Bununla ilgili bilanço kalemlorinde,.hatta, IRS'in, yani, Amorika'daki vergi
kurumundan alınan, yani, vergi beyannamelerinde ne kadar masraf edj[d[ğ_[ vardır. Tahmin
ediyorum (9/4) soruşturma komisyonunda bu sual sorulmuş ve restorasyon için şirketçe ne
kadar ödendiği de o günkü komisyona bildirilmiştir. Bu bilgiler bilançolarda vardır, ama, bir
restoran ilavesi yoktur, böyle bir ilave yapılmamıştır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Tadilat vardır demek istiyorsunuz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - İçinde bir tadilat yapılmıştır. Bu tadilatla ilgili ne kadar
masraf yapıldığı bilançolarda vardır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Siz bunu şu an söyleyebilecek durumda mısınız?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER-Söyleyebilecek durumda değilim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - GCD'nin kuruluş sermayesinin 100 bin dolar olduğunu
söylediniz; bunu siz mi ödediniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır; bunu Bilger Duruman ödedi. Bu da (9/4)
komisyonunda vardır, ilk kuruluş sermayesi -100 bin dolar- Bilger Duruman tarafından
ödenmiştir ve sonra 500 bin dolar yolladık, yani, Marsan Holding yolladı, 500 bin dolar da
Duruman'ın şirketi koydu.
ERKAN MUMCU (İsparta) - 100 bin doların tamamını Bilger Duruman ödediyse, siz,
Bilger Duruman'a borçlandınız mı ya da GCD mi borçlandı, yani, ortaklığınız nasıl tesis
edildi?
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- 148 ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bunlar, bilançoya hâkim olan teknik kişilerin vereceği
cevaplar. Müsaade ederseniz, Sayın Başkan bunu not alsın. Bu suali GCD şirketine soralım,
onlar size cevap versinler. Ben bilemiyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sizin Bilger Duruman'dan 100 bin dolar borç aldığınıza
dair beyanlarınıza rastladım.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - 170 bin dolar.
ERKAN MUMCU (İsparta) - 100 bin dolar efendim.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - 100 bin dolar borç almadım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Borç olarak alındı.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, öyle bir şey ben almadım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Özür diliyorum.
BAŞKAN - Bu soruyu daha sonra yazılı olarak vermeyi düşünüyor musunuz Sayın
Mumcu?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Çiller cevaplandırdı. Arkadaşlarım bakımından
açıklığa kavuşması gereken bir şey varsa yazılı olarak verebilirim.
Sayın Çiller, sizin, eş ya da yakınlarınızın ya da paydaşı ya da yöneticisi olarak yer
aldığınız şirketlerin Türkiye'de kamu bankalarından herhangi birinde almış olduğu bir kredi
var mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Türkiye'deki kamu bankalarının çeşitli ortaKUKiar
biçiminde yurt dışında kurduğu banka ya da şirketlerle herhangi bir biçimde ilişkiniz var
mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, katiyen yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Siz ya da eşiniz ya da yakınlarınız ya da paydaşı
olduğunuz ya da yöneticisi olduğunuz şirketlerin yurt dışında ortağı bulunduğunuz herhangi
bir şirketiniz, beyan edilmemiş herhangi bir şirketiniz var mı? GCD dışında herhangi bir
şirketiniz var mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yurt dışında herhangi bir şahsen sizin eş ya da
yakınlarınızın ya da -demin de söylediğim gibi- şirketlerinizin, yönetici ya da paydaş olarak
yer aldığınız şirketlerin banka hesapları var mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Kredi almışlar mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Şu anda GCD firmasının kayıtlı sermayesinin ne kadar
olduğunu biliyor musunuz, söyleyebilir misiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - GCD şirketinin kayıtlı sermayesi 925 bin dolardır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Şu anda herhangi bir kimseye borcunuz var mı? •
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-149ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Şu anda herhangi bir kimseden alacağınız var mı?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hatırladığım kadarıyla yok.
ERKAN.MUMCU (İsparta) - Komisyonumuza beyan ettiğiniz mal bildirimindeki
alacak kalemlerinin dışında o günden bugüne borçlanma ya da alacak hanelerinde herhangi
bir değişiklik olmuş mudur?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır. Bütün mal beyanlarında hepsi kalem kalem
verilmiştir.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Çiller, arkadaşlarımız sordular; ama, ben açıklık
kazandırılmasında yarar olduğu kanaatindeyim. Onun için, tekrar, bir başka cihetiyle sormak
istiyorum. Çünkü, her iki şirketin de, yani, Marsan Holdingin de GCD Inc'in de yöneticisi
konumundasınız, yönetim kurulu üyesi veya president, yani, yönetim kurulu başkanı
anlamında yöneticisi konumundasınız. Marsan kayıtlarında iştirak payı olarak gözüken,
sermaye ihracı olarak gözüken tutarın GCD kayıtlarında ortaklardan borç kaleminde
gösterilmiş olmasının size göre bir amacı var mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bana göre yok; ama, bunu sizi tatmin etmek açısından
belki GCD şirketine sormak lazım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bankere Trust New York nam altındaki banka nezdinde,
geçmişten bugüne kadar, herhangi bir biçimde, mudi, kredi, havale ya da benzeri herhangi
bir bankacılık işlemini yaptınız mı, siz, eşiniz, çocuklannız ya da şirketleriniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, katiyen.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ortağı ya da yöneticisi olduğunuz şirketler Bankers Trust
Nevv York nezdinde söylediğim türde herhangi bir işlem yaptılar mı?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hiç zannetmiyorum.
. _ ERKAN MUMCU (İsparta) - En son komisyonumuza verdiğiniz mal beyanınızda,
daha doğrusu, eşiniz tarafından komisyonumuza gönderilen, oğlunuz Mert Çiller"© ait mal
beyanında daha önce yapılan beyana göre çok ciddî bir artış göze çarpıyor. 950 milyon Türk
Liralık -yanlış hatırlamıyorsam- bîr hazine bonosu daha önceki beyanda gözükürken, en son
gönderilen beyanda birkaç araba ve yaklaşık, total olarak, zannediyorum, 70-80 bin dolar
civarında bir maddî değer gözüküyor. Babası olarak, siz biliyor musunuz bu gelirin kaynağı
nedir, bu artışın sebebi nedir?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Reşit olduğu için, aslında, Mert Çiller'e sormak lazım.'
ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok özür diliyorum. Sayın Çiller, biz, buraya insanları
çağırmaktan çok hoşnut olmuyoruz. Emin olunuz, sizin oğlunuzu buraya getirip, bir sorgucu
edasıyla soru sormaktan da hoşnut olmayacağız. Siz, eğer, cevaplayabiliyorsanız
cevaplayın, yoksa, tabiî ki, argümanınız haklı.
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Yanılmıyorsam, onun mal bildiriminde iki tane araba gözüküyor.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bir tane de kullanılmayan araba; yani, toplam üç.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER -Hurda halinde bahçede duran bir araba, iki tane de
motosiklet gözüküyor yanılmıyorsam.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yanılmıyorsam, banka hesabında para gözüküyor.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Banka hesabında değil, bir parası gözüküyor, bir
motosikleti vardı, onu sattı; onun karşlığmda aldığı paradır. Ne kadar olduğunu şimdi
hatırlamıyorum. Bu arabaları ve motosikletleri biz kendisine aldık.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Siz derken, siz ya da eşiniz Tansu Çiller?..
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Eşim Tansu Çiller değil, ben kendisine aldım. Bir harcama
kalemidir, harcama olarak yaptık bunu ve mal beyanında beyan ettik.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Çiller, Meryl Linch adında bir uluslararası finans,
danışmanlık, yatırım firması var. Zannediyorum, bir bankacı olarak bunu biliyorsunuz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bankacı olarak Meryl Linch'in ismini biliyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Anılan şirketin herhangi bir yönetici ya da temsilcisi ile
yakın bir ilişkiniz var mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, bildiğim kadarıyla böyle bir ilişkim yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Anılan şirketle sizin ya da şirketlerinizin herhangi bir
ilişkisi var mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, hiçbir ilişkim yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Demirbank-Halkbank ortaklığı ile kurulan Hollanda'da
kurulan bankayla herhangi bir ilişkiniz oldu mu, şirketinizin ya da sizin?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hiçbir ilişkim yok.
' ERKAN MUMCU (İsparta) - Bilge Duruhasoğlu'nu tanıyor musunuz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bilge Hanımı tanıyorum. Has Holdingin sahibidir, HBB
televizyonunun sahibidir, tanıyorum, kendisiyle çalıştım ben; çünkü, ben Has Holdingin genel
koordinatörüydüm.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Daha doğrusu komisyonumuza intikal eden bilgilerde
geçmişte bazı şirketlerle ortaklık yaptığınız gözüküyor. Bu bilgi doğru mudur, bu ortaklığınız
ne zaman sona ermiştir?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Ayrıldıktan bir iki sene sonra, tamamen, Sankim'le
kalmıştır, Sankim ile ilgili beyanımızda (9/4) komisyon raporunda vardır. Onun dışında,
yoktur.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Gözümden kaçmış olabileceği için özür dileyerek
soruyorum. Sankim'de hâlâ ortaklığınız var mıdır?
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ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır. Zaten, çok cüzidir, o da izah edilmiştir bir evvelki
komisyonda. Onunla ilgili bir sual sorulmuştur, biz de ona cevap verdik.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Benim öğrenmek istediğim, ortaklığınızın sona erdiği
tarihi kesin olarak bana söyleyebilir misiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Kesin olarak bir tarih veremem; ama, tahmin ediyorum,
1984-1985 yıllarındadır. O tarihten bu yana da hiçbir ticarî ilişkimiz yoktur.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Eşiniz 1991 yılında parlamenter sıfatını kazanmadan
önce, yani, buna 1980'li ve 1980 öncesi yıllar da dahil olmak üzere, vergi mükellefi olarak ya
da herhangi bir mahkemede görülen icra ya da iflas davasının bir gereği olarak ya da
herhangi bir kanunun hükmü olarak ya da benim şu anda ifade etmediğim başka bir
sebeple, herhangi bir makam ya da merciye, adlî ya da resmî merciye mal beyanında
bulundunuz mu?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet. istanbul Bankası olaylarından sonra mal beyanında
bulundum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Nereye bulunduğunuzu söyler misiniz lütfen?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - istanbul Bankasıyla ilgili tasfiye kuruluna tahmin
ediyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Tasfiyo kuruluna mal beyanında bulundunuz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, buyurun.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Soruya geçmeden evvel bir konuyu arz etmek
istiyorum. Kimsenin kırılması noktasında değil, bunu da değerli arkadaşım Sayın Mumcu için
do söylemiyorum; ama buradaki konuşmalar ve sorular, bir sorgu şeklinde ikinci turda
göçmeyecek, öyle zannediyorum; çünkü, o durum bizi rahatsız eder. Sormak istediğim konu
şu.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, soruyu bana mı soracaksınız, Sayın Çiller'e mi
soracaksınız?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Çiller'e soruyorum.
Zannediyorum, bir değerli arkadaşımız, Sayın Çiller'e "100 bin dolar Sayın
Duruman'dan borç aldınız mı" diye ordu, hafızam beni yanıltmıyorsa (9/4) numaralı
komisyonda 170 bin dolar oradan borç aldığı şeklinde bir ifade var; acaba, bu konuda Sayın
Çiller ne buyurur?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Onu ifade ettim. 170 bin dolar aldık.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum.
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İkinci tur sorularımıza başlıyoruz.
Tuncay Bey, buyurun.
TUNCAY KARAYTUG (Adana) - Sayın Çiller, komisyonda görevli uzmanların sizin
belgelerinizi inceleyip onayladığını söylediğiniz -eğer yanlış anlamadıysam- bu komisyonda
görevli uzman arkadaşlar mı?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır bir evvelki; (9/4) komisyonu, yani, şu 400 sayfalık
rapor.
TUNCAY KARAYTUG (Adana) - Açıklık getirmek açısından bunu yönelttim.
Marso Anonim Şirketinin satışına ilişkin 13.9.1993 tarihinde yapılan yevmiye kayıtları,
daha sonra, bir şekilde iptal edilip -tahrif edilerek demeyelim- 4.10.1993 tarihinde yeniden
yapılıyor. Bunun gerekçesi hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tabiî, bu maliye raporu değil de bir metin olarak ifade
edersek, bu metin bize gelmedi. Sizin buyurduğunuz sual teknik bir sual. Müsaade
ederseniz, bunu yazılı olarak verirseniz, biz de teknik arkadaşlarımızla beraber bunu ifade
ederiz. Muhasebe konusu olduğu için ben bunu burada maalesef açıklayamayacağım; ama,
arzu ederseniz bunu yazılı olarak vereyim.
TUNCAY KARAYTUG (Adana) - Devamını da yazılı olarak vermek durumunda
kalacağım.
BAŞKAN - Sayın Akarsu, buyurun.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Çiller, 2.10.1997 tarih 46376 sayılı Hazine
Müstaşarlığı Banka Kambiyo Genel Müdürlüğünün Marsan Holding AŞ'ye yazısında yer alan
üç soruyu cevaplandırdınız mı? Şayet, cevaplandırdıysanız, bu cevapları -şirketin resmî
kayıtlarında vardır mutlaka-bize verebilir misiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bunu da yazılı şey ederseniz. 27.10.1997 tarihinde, o
yazıya karşılık, hazineye çok ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bütün bu şirketin safahatıyla ilgili,
kuruluşuyla ilgili bilançoları, kâr-zarar tabloları, istenilen bütün belgeler 27.10.1997 tarihli bir
önyazıyla Hazineye gönderilmiştir.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Marsan kayıtlarında sizin alacaklarınızı tahsil
ettiğinize veya şirketin size olan borcunun ödenmiş olduğuna dair kayıt yok. Bu konuda
ayrıntılı bir açıklamada bulunmak ister misiniz; yani, sürekli bir borç görünüyor, bir borçalacak ilişkisi var. Bunların kapandığna, tahsil edildiğine dair bir şey görülmüyor.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Biz, devamlı mal bildiriminde bulunduğumuz için -on defaher mal bildiriminde borç durumu gözüküyor, demek ki, bir kısmı kapanıyor, bir kısmı ilave
ediliyor ve o borç durumu mal bildirimindeki beyanlarımızdan rahatlıkla takip edilir; ama,
daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız, uzman arkadaşlar onu da defterlerden tetkik edebilirler.
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borç ile yat alınıyor. Anlamadığım şu: Siz, niçin, Marsan'a borç vererek yatı aldırıyorsunuz?
Bunun sebebi nedir? Kendi paranız varsa niye kendiniz almıyorsunuz, yoksa, siz bu yatı
alırken siz de mi borç almıştınız?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hatırlamıyorum, o dönemde, kaç senesinde alındı, şirket
mi ödedi, ben mi borç olarak verdim; ama, biliyorsunuz, o dönemlerde -yani, bu yat
demeyeyim, çünkü, yat deyince 40 metre ve ötesi deniliyor, tekne diyelim- bu tekne, yalnız
şirketin pay sahipleri için değil, personeli için, şirketin misafirleri varsa onları da gezdirmek
için alınır ve genellikle, Türkiye'de, bu tekneler şirketlere alınır. Yoksa, zaten, bunlara yapılan
masraflar, kabul edilmeyen masraflar olduğu için, bu konuda da bir vergi zayiatı olduğunu
zannetmiyorum.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Çiller, Marsan AŞ yönetim kurulu üyeleri,
şirketin karar defterlerinin bazı sayfalarının yerinden sökülerek başka sayfalar yapıştırıldığı,
bazı sayfalarını ise söküp yok ettikleri, bu yolla Amerika'daki şirekete transfer edilen paraları
iştirak şeklinde gösterdikleri yolunda Maliye Bakanlığının hazırladığı raporda bir ifade var. Bir
şirket yönetcisi olarak, böyle ciddî sayılan bir şirketin karar defterlerinde bu tip yırtılmalar ve
-nasıl tabir edeyim- tahrifat, sizce uygun bir davranış mıdır?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Maliye raporu veya metin addedebileceğimiz metin bize
intikal etmediği için bunu bilemiyorum. Sizin söylediğiniz de teknik bir sual; ama, şöyle bir
sual var, yine basından izlediğimiz kadarıyla. Maliye inceleme raporunda defter ve kayıtlarda
usulsüzlük gibi bir şey var. Ona bir cevap vermek gerekirse, şunu söylemek isterim: Rapor
denilen metin, bize tebliğ edilmemiştir. Bu metin bizim elimizde yok.
BAKAN - Orada bir açıklık getireyim müsaade ederseniz Sayın Çiller. Rapor veya
metin size direkt olarak tebliğ edilmemiş olabilir; yalnız, Komisyon Başkanlığımızın size de
göndermiş olduğu yazıda komisyonumuzda istediğiniz takdirde evrak incelemesinde
bulunabilirsiniz diye bir beyan var. Bunu zabıtlara geçmesi için söylüyorum.
Devam edin lütfen.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hazırlanmış metinden henüz böyle bir bilgimiz yoktur;
ama, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, bunu yazılı olarak bize bildirirseniz, teknik arkadaşlarla
beraber oturup bunun cevabını tabiî ki veririz.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Başkan, Sayın Çiller, bize intikal eden
raporun kendilerine intikal etmediğini söylüyorlar. Ben, bir komisyon üyesi olarak, bu raporun
Sayın Özer Uçuran Çiller'e takdim edilmesini sizden rica ediyorum.
BAŞKAN - O rapor açık, biz kendilerine beyanda açık olduğunu söyledik, istedikleri
takdirde inceleyebilirler dedik. Ama, siz, üye olarak, bu raporun direkt kendisine iletilmesini
istiyorsanız...
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verilmesinde bence hiç mahzur yoktur. Onu sadece bilgilerinize sunuyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Onayla beraber, değil mi? Çünkü, bakan onayı
fevkalede önemli.
BAŞKAN - Başkanlığımın onayı o.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Eğer, raporu takdim edecekseniz, bakanlık onayını
da vermeniz uygun olur mu diye düşündüm, arkadaşıma yardımcı olmak bakımından.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Ben de Sayın Çiller'e yardımcı olmak bakımından
bu teklifte bulundum.
Müsaade ederseniz, bir şeyi okuyarak size bir soru tevdi etmek istiyorum. 3628 sayılı
Yasanın 5 inci maddesi aynen şöyle ifade ediyor: "Bu kanun kapsamına giren görevlilerin
kendilerine, eşlerine, velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile
görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise birinci derece
devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin 5 katından fazla tutarındaki her biri
için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır
malların hakları, alacakları ve gelirleriyle, bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal
bildiriminin konusunu teşkil eder; bildiğinize eminim.
Bundan mündemiç olarak bir şeyi ifada etmek istiyorum: 1991 yılında Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına yaptığınız mal bildirimlerinde, Marsan Holdingteki hisselerinizi
beyan etmişsiniz. Anılan dönemde, şirketten alacağınız ya da borcunuz var mıydı yok
muydu?
Yine, 3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifade edildiğine göre, Marsan A.Ş'deki
mevcut mallarınızı, alacaklarınızı ve haklarınızı hangi beyan ve bildirimlerde düzenli bir
şekilde bildirdiniz?
Teşekkür ederim.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Onu da, müsaade ederseniz, yazılı olarak verirseniz; tabiî,
şimdi, hatırlayamıyorum. Ama, biz, size, yazılı olarak, Sayın Başkan da kabul ederse, siz de
kabul ederseniz, yazılı olarak beyan edelim.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Bunlar, daha sonra zabıtlardan çıkarılacak ve yazılı olarak size takdim
edilecektir. Sizin, soruya yazılı cevap vermek istediğiniz beyanı dikkate alınarak, sayın
üyenin kabul ettiği beyanı dikkate alınarak, Başkanlığımız size tebliğ edecektir.
Sayın Tuncay Karaytuğ; buyurun.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Çiller, az önce, istanbul Bankasına ilişkin
sizlere tevcih ettiğim soruda, Marhas dışında İstanbul Bankasından kredi kullanılmadığını,
size ait şirketlerin kredi kullanmadığını söylediniz eğer yanlış anlamadıysam.
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- 155 ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Siz, Marsan dediniz de, benim bildiğim kadarıyla, o
dönemde, Marsan A.Ş, istanbul Bankasından kredi kullanmadı demek istedim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana).- Şimdi, o dönemde kredi kullanan firmaları eğer
dikkate alacak olursak, intertrans Nakliyat yüzde 31'i Marsan'a ait olan bir firma, yüzde 37,9'u
Marhas'a ait olan bir firma; yüzde 37'nin yüzde 49'unu da dikkate alacak olursak, yaklaşık
yüzde 50'sinden fazlası -yani, çıkarsama yapmak durumunda kalıyoruz tabiî burada ister
istemez: Marsan'a ait olmuş olacak. Şimdi, İntertrans böyle, BMT (Beynelminel Mühendislik
Taahüt) ortaklar Marsan Holding yüzde 24,9, Hasoğlu 31 -orada bir şeylik var- Marmin
Madencilik BMT'nin yüzde 65 ortaklığı; doğal olarak Marsan'ın dolaylı; yani. Bankalar
Kanunu dolaylı kredi ilişkisini yasakladığı için, hatırladığım kadarıyla o günkü Bankalar
Kanunu da öyleydi. Mareks Gıda, ortaklar Marsan yüzde 55. Marhas yüzde 37,75. Serfin
Sermaye Finansman ortakları yüzde 37'si Marhas. yüzde 10'u Tansu Çiller, Marmin
Madencilik, ortakları, yüzde 37'si Marhas, yüzde 10'u Tansu Çiller. Marmin Madencilik.
ortakları yüzde 18,5 Marsan, yüzde 38 Marhas, Martur Turizm, ortakları yüzde 25 oranında
Marhas, yüzde 8 oranında, yüzde 10'un altında olduğu için çok önemli değil; böyle bir dolaylı
kredi İlişkisi. Yani, az önce söylediğiniz Marsan doğru, direkt olarak kredi kullanmıyor; ama. o
gün, Sayın Özer Uçuran Çiller ve Tansu Çiller'in yüzde 99,7 oranında ortak olduğu ve bugün
da oyla olduğu Marsan'ın iştiraklerinin İstanbul Bankasından kullandığı kredi, benim az önce
söylediğim o 12 milyar küsure tekabül ediyor ve yin©\ Merkez Bankası tarafından mudilerin
mağduriyetini önlemek amacıyla verilen paranın bir bölümü, yine aynı Bankalar Yeminli.
Murakıplar Kurulunun raporuna istinaden söylüyorum, yine, bu firmalara kanalize ediliyor.
Düzeltmek ve zabıtlara geçmesi açısından bunları dile getirdim; teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Ben, teşekkür ederim.

Sayın Mumcu, buyurun.
ERKAN MUMCU (İsparta)- Sayın Çiller, biraz evvel, yine arkadaşlarım sordular;
ancak, çeşitli sorulara verilen cevaplarda, özellikle, şirketlerden alacaklarınız konusunda
benim anlayamadığım bir husus var: Önce, şunu merak ediyorum: Arkadaşımız, biraz evvel,
3628 sayılı Yasayı hatırlattı; yani, harcamalarınızın, dolayısıyla, mülk edinimlerinizin de
gelirlerinizde mütenasip ya da açıklanabilir olması gerekiyor ve bunun kaynaklarını ve
sebeplerini açıklama yükümlülüğünü, Kanun, ilgili kişiler bakımından; yani, size de getirmiş.
Tekrar sormak istiyorum; şu anda bir iş yapıyor musunuz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şu anda, biraz evvel de ifade ettim, iki tane şirket var,
onun dışında da bir ticari faaliyeti yok şirketlerin.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, bu şirketlerden bir gelir elde ediyor musunuz; yani,
yönetici olarak maaş alıyor musunuz, temettü, kâr payı, vesair?..
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Yani, öyle bir maaş almıyorum bu şirketlerden.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, bu şirketler,1 kâr payı ya da hisse olarak size bir
ödemede bulunuyorlar mı?
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- 156 ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şimdi, bu iki şirket; bir tanesi, Aytaç A.Ş, bir tanesi de
Marsan Holdingin sahip olduğu GSD Şirketi. Bu iki şirkettin de faaliyetleri var, bu şirketlerde,
geçen sene, tahmin ediyorum, Aytaç da kâr ett, Amerika'daki şirkette kâr etti; zaten, bunu
bilançolara, kâr-zarar durumlarına bakarsanız bu iki şirketin bunu göreceksiniz; ama, ben
bunlardan bir maaş almıyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hayır, biliyorsunuz; yani, şirket mevzuatında kâr payı
olarak, maaştan ayrı olarak, yönetici sıfatınızla maaş alabilirsiniz. Ben, onun cevabını aldım;
teşekkür ediyorum. Kâr payı ya da temettü .adı altında herhangi bir ödemede bulundu mu
şirketler size?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, kâr payı, temettü adı altında bir ödeme yapılmadı..
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, o halde, mülk edinimlerinizin ve harcamalarınızın
kaynağı; yani, emekli maaşı beyan ediyorsunuz, nedir? Şirketlerinize borç veriyorsunuz,
şirketlerinizden bir şey almıyorsunuz, başkaca bir ticarî faaliyette bulunmuyorsunuz, o halde,
bu edinimlerinizin kaynağı nedir?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şimdi, kaynağını, (9/4) soruşturma komisyonuna
bakarsanız, dönemler itibariyle, 5 tane vermişiz, dört dönem yapıyor. Bu dönemler itibariyle,
kaynaklarını göstermişiz; yani, şu dönemde şu kaynaklar var, öbür dönemde şu kaynaklar
var, bu harcamalar yapılmış; üçüncü dönem, dördüncü dönem diye vermişiz.
Ayrıca, yargıda olan bir dava var biliyorsunuz. Bu, yargıda olan davaya da, yine,
ayrıntılı olarak, bu sefer global olarak; yani, ilk verdiğimiz beyandan, Tansu Çillerin politikaya
girdiği 1991 senesinden 1996 yılı mayısına kadar yapılanları da global olarak vermişiz.
Burada, bütün bunlar, kalem kalem, girdiler ve harcama kalemleri gösterilmiş. Buraya
baktığınız zaman, edinilen zaten gayrimenkuller, büyük bir gayrimenkul, 1991 öncesinden
gelen gayrimenkuller var, 1991 sonrasından gelen bir çiftlik var Suna Hanımdan aldığımız,
bir d a Yeniköy'de, hatırladığım kadar, 50'şer metrekareden iki bina var, bir de Bolu var;
bunun dışında bir edinim yok. Tabiî, Marsan Holding CSD ilişkisini de bir kenara bırakırsak.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bilkentte...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER-Evet, Bilkentte de...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bunların, bu edinimlerinizin gelirlerinizle mütenasip
olduğunu düşünüyor musunuz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, evet; yani...
ERKAN MUMCU (İsparta) -Sormaya çalıştığım soru belki de şudur: Yani, böyle
açıklamak mümkün olabilir diye düşünüyorum: 1991 öncesinde, yani, mal beyanında
bulunmaya başladığınız tarihlerden öncesinde, tabiî ki, bir ticari faaliyette bulunuyordunuz.
bir bankada yöneticiydiniz buradan gelirleriniz vardı; buradan intikal eden gelirleriniz midir,
bunların bir biçimde işletilmesinden elde edilen gelirler midir, yoksa, rutin, beyannamelerde
bildirdiğiniz, biraz evvel söylediğiniz gibi gelirler midir?
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-157ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Beyannamede bildirdiğimiz gelirlerdir ve bunu da, yine,
ifade etmek istiyorum, bir evvelki komisyonda, hem dönemleri itibariyle, sonra da savcılığa
global olarak, kalem kalem bildirdik; yani, burada her kalem vardır, ne girmiştir, ne çıkmıştır
ve bunun da açıklaması orada açıkça yapılmıştır. Bunun dışında...
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Şimdi. Sayın Çiller, tabiî, onları bildirmiş olabilirsiniz; ama, burada da üye
arkadaşlarımızın öğrenmesi açısından bir kere daha bayanınızda bir mahzur yok tahmin
ediyorum.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tabiî, tabiî, yok. Onu açıkladık; yani, o global olarak da
var.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Genellikle, komisyonlara, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına ve Komisyonumuza verdiğiniz mal bildirimlerinde, mal edinimlerinizde, eşinizle
beraber bir beraberlik dikkatimizi çekiyor; yani, hemen hemen tamamında eşit hisselerle pay
sahibi olmuşsunuz. Bunu açıklar mısınız, yani, bu bir tesadüf müdür yani, bu proses nasıl
oluşmakta?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tabiî, her ailenin kendine göre bazı anlayışları var. Evlilik,
eşit bir müessese olduğu için, mümkün olduğu kadar eşit yapmaya çalıştık; ama, bir dönem,
belki, bir şey alınırken ben yoksam onun üzerine alınmıştır, o yoksa benim üzerime alınmıştır;
ama, biz, genellikle, bir aile anlayışı olarak bunu yapıyoruz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, ilke olarak mal birliğini benimsediğinizi mi
söylüyorsunuz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, mal birliğini benimsiyoruz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, teşekkür ederim.
Şimdi, bu cümleden olarak, eşinize müteveffa annesi hanımefendiden kalan, ikinci bir
veraset intikal beyannamesiyle bildirilân bir miktar, işte, komisyonlara da bildirdiğiniz bir
miktar Amerikan Doları, bir miktar Deutsche Mark ve bir miktar Cumhuriyet altını. Bunlardan
döviz olanlarının bozdurulduğu anlaşılıyor; ancak, biraz evvel arkadaşımızın da okuduğu
noktasında bizim bu konuda biraz açıklığa, açıklamaya ihtiyacımız var. Bu işin, yanlış
anlamazsanız beni, hikâyesini bir anlatır mısınız; yani, nasıl oldu, nasıl buldunuz, ne şekilde
bozduruldu, ne şekilde beyan edildi, ne şekilde paylaştırıldı?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şimdi, tabiî, bu sualin muhatabı ben değilim, bu sualin
muhatabı eşim. Bunu, eşime sormanız lazım; çünkü, onun annesi, benim annem değil.
BAŞKAN - Kayınvalideniz; yarı anne sayılır.
ERKAN MUMCU (İsparta) -Sayın Çiller, arkadaşlarımızın birçoğu, şu ana kadar
sanıyorum verdiğiniz cevapların önemli bir kısmından tatmin olmuşlardır; yani, ben, bu
konunun da açıklığa kavuşmasında yarar görüyorum ve onun için soruyorum.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şimdi, zaten, ben, böyle bir soru gelir diye hazırlıklı; yani,
bir belge olması açısından, önüme not olarak almıştım. Tahmin ediyorum, komisyonumuzun
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-158Oye arkadaşlarından birisi "niye iki tane verilmiş" diyor; ilk önce bir beyan veriliyor, sonra
ikinci bir beyan veriliyor.
Şimdi, mart ayında ilk beyanın verilmesinin nedeni: iş Bankası Gayrettepe Şubesinde
bir kiralık kasa var. Bu kiralık kasanın açılması için bu beyanın verilmesi lazım ve bu beyan
veriliyor. "Kasanın açılması ve gerekli tutanağın tutulması için gerekli işlemin yapılmasını arz
ve rica ederim" diyor Tansu Çiller'in vekili ve eklerini koyuyor ve bir de not koyuyor: "Diğer
menkul ve gayrimenkul mallar için kanuni süresi içinde ek beyanname verilecektir" diyor ve o
kanuni süresi içinde tabiî, gayrimenkullerin tespiti bir zaman alıyor ve o zaman, Tansu
Çiller'in, eşimin annesinde olan paralar, yani, o döviz dediğiniz... Çünkü, yani, bunları ben
kendisiyle konuşmadım, kendisinde bu kadar para olduğunu da bilmiyordum; bunlar eski
İnsanlar...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sizden de saklamış...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bizden de saklamıştır muhakkak... 85 küsur yaşında bir
insandı. Şimdi, bunlar eski insanlar; yani, bunların ne yaptıkları bilinmez. Hep, böyle gizli,
eskiden böyle şeyler vardı onun içine saklarlardı.
ERKAN MUMCU (İsparta)-Çıkın...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER -Gizli çıkın derlerdi ve herhalde öyle bir şey olmuş ve
bunlar bulundu.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Nasıl bulundu?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bilmiyorum onu, eşim herhalde buldu ve bana söyledi; biz
de beyan ettik.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sizin evinizde mi bulundu; zira, kendisi, yanlış
bilmiyorsam, sizin evinizde vefat etmişti.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, zaten, bizim evimizde saklıyormuş herhalde.
' ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, daha sonra, bu paraları buldunuz, beyan ettiniz,
ondan sonra bozdurdunuz...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Dövize çevrildi ve repo hesabına yatırıldı.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Önce beyan ettiniz, sonra dövize mi çevirdiniz
anlamadım?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Beyan ettik, dövizi Türk Lirasına çevirip bir kısmını, bütün
bunlar ayrıntılı var bir evvelki soruşturma komisyonunda ve repo hesabına yattı. Bir bankada
repo hesabına yattı.
ERKAN MUMCU (İsparta),- Eşiniz hanımefendi mi bunu acaba bozdurdu; bunu
biliyor musunuz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER -Hayır, hatırlamıyorum; ama, herhalde ben bozdurdum.
Eşim, gidip, parayı bozduracak değil, para verildi birisine, götürüldü herhalde, bozduruldu,
banka hesabına yatırıldı.
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-159ERKAN MUMCU (İsparta) - Bunları da, tabiî, bunu da paylaşmış olarak mal
bayanlarınızda gözüküyor ki, eşit olarak pay.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Ee, tabiî, mal birliği olduğuna göre, zaten, mal beyanı da.
bizim mal beyanımız, mal bildirimimizin esası da bu olduğuna göre; çünkü, bazı yanlış şeyler
var hukukçularla, teknik arkadaşlarla konuştuğumuzda, bu mal bildirimlerinin m a l birliği
esasına göre olduğu açısından beraber beyan ettik.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, çok teşekkür ediyorum.
Sanıyorum, yine Komisyonumuzda söz konusu edilen meselelerden biri de, KİT
Komisyonunda, Hesapları İnceleme Komisyonunda yapılan bazı müzakereler esnasında.
bazı bürokratların, kendilerine yöneltilen, işte, hukuka uygun olmayan işlemlere dönük
suçlamalar dolayısıyla, bu konuda sizden talimat aldıkları beyanları var; bu konuda bir
açıklama getirebilir misiniz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Yine bunu da basından öğrendiğim kadarıyla, tahmin
ediyorum bu bürokrat özel Baysal TYT Bank...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Evet, Özel Baysal Kalkınma Bankası Genel Müdürü.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bu konuyla uzaktan yakından benim hiçbir ilişkim yok; bu
soruyu tabiî, kendisine sormak lazım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Namık Dağalp ile .bu konuda herhangi bir telefon ...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER-Tanımıyorum...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Kendisini tanımıyorsunuz; peki...
Süleyman Uzun isimli şahsı tanıyor musunuz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Süleyman Uzun isimli bir şahıs, 1980 yani, ben, İstanbul
Bankasından, Has Holdingten ayrıldıktan sonra tanıyorum. Çok uzun seneler oldu; yani,
benim onu görmediğim herhalde, 15 sene var, kendisini 15 senedir görmedim.
' * ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, basında yer alan bazı iddialarda, Süleyman Uzun
ve basında ve bazı müfettiş raporlarında, affedersiniz, İstanbul Bankasıyla İlgili ifade
tutanaklarında yer alan beyanlarda, Suriyeli Nobar isimli bir şahısla da ortak bir iş yaptığınız
söyleniyor; bu konuda...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Nobar diye birisini hatırlamıyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Böyle bir iş yaptığınızı da...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Nobar diye birisiyle iş yapmadık; ama, o dönemde,
yanılmıyorsam, bir iş yapılıyordu, onun Suriye ile bir işi vardı, yapılıyordu; ama, bunu da,
isterseniz, yazılı olarak sorun, arkadaşlarla konuşayım...
ERKAN MUMCU (İsparta) - İsterseniz, soruyu hem tutanaklara geçmesi ve hem de
sizin anlayabilmeniz bakımından, soruyu doğru sormadığımın farkındayım...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Yani, tam hatırlamıyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Petrokok işiyle ilgili...
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-160ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, petrokok işiyle ilgili o dönemde bir iş vardı; ama.
ayrıntılarını istiyorsanız...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bir ortaklığınız mı vardı?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hatırlamıyorum şimdi; ayrıntılarını istiyorsanız, biz, yazılı
olarak cevap verelim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Birkaç sorum daha olacak müsaade ederseniz Sayın
Başkanım.
BAŞKAN - Buyurun, devam edin lüften...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, haddizatında ifade etmekten emin olun rahatsızım;
ama, açıklığa kavuşması, en azından tutanaklara geçmesinde yarar var.
Ailenizin, Antalya Beldibi'ndeki aileniz derken, yani, ailece ortak olduğunuz Aytaç
Motel Pansiyon inşaatının boya malzemelerinin Turban Beldibi işletmesi adına fatura edildiği
iddia ediliyor.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Ben, ilk defa böyle bir şey duyuyorum,
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, siz hatırlıyor musunuz, bu boya malzemeleri
nereden, nasıl temin edilmiştir? Biliyor musunuz, bu iddiayı belki gördüyseniz, belki
hatırlayabilirsiniz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, Aytaç'ın defterlerinde vardır bu; ama, sizin boya
işiniz belki, bizim istanbul'daki Yeniköy'deki yalının boyamasıyla ilgili karıştırılmış olabilir.
ERKAN MUMCU (İsparta) -Onunla ilgili de bir soru var; ama, yani, siz, bu iddiaya
rastlamışsanız, bunun cevabı sizde belki hazırdır diye...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, ilk defa duydum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ben de, basından derlediğim bir iddia olarak ifade
ediyorum.
" Peki, madem, siz, hatırlattınız, bu Yeniköy'deki Çiller Yalısının boyama işiyle ilgili
olarak... önce, Mesut Rahman'ı tanıyor musunuz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Mesut Rahman'ı tanımıyorum. Mesut diye bir isim
biliyorum da, Rahman mı değil mi bilmiyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Erkan Bey, yani, affediniz de, sorgulama gibi oluyor.
Olmuyor yani, bak, tahammül aşıyor.
BAŞKAN - Lütfen, bakın, müsaade ederseniz, burada, tespit edelim hep beraber,
birtakım şeyler açıklığa çıksın diye...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Olmaz efendim, sorgulama gibi oluyor.
Şimdi, bakın, Sayın Başkan, burada var; burada olan şey soruluyor, sorgulama gibi
oluyor...
BAŞKAN - Sayın Barutçu, rica ederim, karşılıklı sohbet ediliyor, biz de dinliyoruz,
arkadaşlar da bilgileniyor.
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- 161 ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkan, eğer, sorumdan kaynaklanan bir şey
varsa, bir kabalık, nezaketsizlik...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) -Estağfurullah Ertan Bey, yani, sorgulamâ"glb7 oluyor
sevgili kardeşim, üzmek de istemiyorum sizleri ama...
BAŞKAN - Sayın Mumcu, devam edin lüften...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bu iddia, Yeniköy'deki yalınızın boyama işini Mesut
Rahman isimli şahsın yaptığı; bu doğru mu? Yeniköy'deki, yani, oradan hatırlıyor olabilir
misiniz, bu şahıs...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, böyle bir şahıs yapmadı. Müteaddit defalar, çünkü,
eski, ahşap yerler üç dört senede bir boyanır ve çeşitli kişiler boyamıştır. Bu sual, yine bir
©vvolki soruşturma komisyonunda yazılı olarak bize gönderildi ve biz de, yazılı olarak cevap
verdik ve bunun, ödemeleri boyacılara ödenmiştir. Mesut Rahman mı, başka birisi mi,
Turhan'dan...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Cağaloğlu İnşaat adlı bir firma olabilir mi?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, tanımıyorum ve öyle bir inşaat şirketi de
hatırlamıyorum. Bunlar, genellikle boyacılar oluyor; yani, şirketler de olmuyor, geliyorlar,
boyuyorlar.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, bununla ilgili bir sözleşme ibraz ettiğiniz; yani, boya
işinin yapılmasına ilişkin müteahhitle bir sözleşme ibraz ettiğiniz söyleniyor...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Ben hatırlamıyorum böyle bir sözleşme. Hiçbir zaman, evi
boyatmak için sözleşme yapmadık,
ERKAN MUMCU (İsparta) - Dolayısıyla, bu sözleşmeye Turban personelinin imza
koyduğuna ilişkin iddialara katılmıyorsunuz.
, ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, katılmıyorum.
* ERKAN MUMCU (İsparta) -Peki, 2.3.1995 ilâ 1.4.1995 tarihleri arasında, yanınızda
korumalarınızla birlikte Kuşadası Marina İşletme Müdürlüğünde konakladığınızı hatırlıyor
musunuz, burada konakladınız mı? Marina işletme Müdürlüğüne bağlı tesislerde...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, ben, hiçbir zaman o tesislerde kalmadım, hiçbir
zaman konaklamadım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, kalmadım diyorsanız, söylenecek bir şey yok.
BAŞKAN - Sayın Mumcu, yavaş yavaş toparlar mısınız?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkan.
Ertem Mühendislik firmasını duydunuz mu hiç?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, tanımıyorum.
i
ERKAN MUMCU (İsparta) - iddia. Ertem Mühendislik Firmasının, Turban Kuşadası |
Marinada iş yapan Ertem Mühendislik Firmasının, önceleri, Pelister Çiftliği olarak anılan, I
daha sonra, sizin iktisap ettiğiniz çiftlik üzerinde taşeronlar vasıtasıyla birtakım işler yaptığıdır.
Bunu duydunuz mu, bunu biliyor musunuz, bu doğru mudur?
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ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Ertem diye bir şey hatırlamıyorum ve bununla ilgili, bu
Turban ile ilgili bir soruşturma veyahut araştırma komisyonu çalışmaları vardı ve o donem o
belgeleri çıkardık, bütün belgeler tahmin ediyorum bir evvelki komisyonda da vardır; yani,
oralara ne harcanmıştır, onların faturaları da oradadır; ama, benim hatırladığım kadar Ertem
diye bir şirket hatırlamıyorum. O faturalara bakmak lazım; ama, bunlar, tamamen, o dönemde
sahibi olan Suna Hanım tarafından karşılanmıştır..
ERKAN MUMCU (İsparta) - O dönemde inşaatın önemli bir kısmı Suna Hanım
tarafından mı yaptırılmıştı anılan tarihte?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER -Evet, bir bağevi vardı ve sonra biz, ilaveler yaptırdık; zaten,
gidecektir alt komisyon ve orada göreceklerdir.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Tedaş ya da Telekom aboneliklerini siz mi yaptırdınız,
yoksa Suna Hanım mı yaptırmıştı?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - ilk defa tabiî, Suna Hanımın üzerineydi telefonlar ve iki hat
vardır veya bir hat vardı o zaman; sonra bizim üzerimize geçti.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Tedaş elektrik aboneliği de aynı şekilde?..
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tedaş da onun üzerineydi, sonra bizim üzerimize geçti.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, daha sonradan da dava konusu olan bu Prosidsnt
v© Denge yatlarının yine, Kuşadası Marina Müdürlüğünde, daha doğrusu ne denir ona,
bakımlarının yapılması, çekilmesi, konaklamasıyla ilgili olarak, yanlış hatırlamıyorsam,
hafızam beni yanıltmıyorsa, 104 bin ya da 114 bir Deutsche Mark tutarında bir bedelin
ödenmemiş olduğu söyleniyor. Yine, yanlış hatırlamıyorsam, siz, anılan tarihlerde bunu
ödediğinizi beyan etmiştiniz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Ben beyan etmedim, bon ödemedim; yani, bunu şirket
ödedi şirketin malı olduğu için ve benim bildiğim kadarıyla da, bugün, Turban'a bir kuruş
borcu yok Marsan A.Ş'nin ve bunu da kayıtlara bakarsanız göreceksiniz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sorduğum, kastettiğim şey şudur: Siz, o tarihte bir basın
açıklaması yaparak, hiçbir borcunuzun olmadığını söyleyerek, bir belge ibraz ediyorsunuz,
bir makbuz. O makbuzu Komisyonumuza da ibraz edebilir misiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tabiî, istenilirse ibraz ederiz; tabiî, memnuniyetle.
BAŞKAN - Peki, bunu isteyelim sizden.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ödenmiş olduğunu söylüyorsunuz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, o söylüyor, ben değil; yani, Turban "sizin hiç
borcunuz yoktur" diyor ve sonra, işte, 80 bin Mark mertebesinde bir borç çıkarılıyor ve bizim
hukukçularımız da diyorlar ki "biz, bunu ödeyelim, fakat, her zaman bunu geri alma şartıyla''
bunun hukuki bir terimi var ve o şartla Marsan A.Ş tarafından bu para Turban'a yatırılıyor;
ama, o zaman benim beyanım, bizim hiçbir borcumuzun olmadığı meyanında ve bunun da
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-163Turban'dan alınan belgesi var "Marsan A.Ş'nin hiçbir borcu yoktur" diye; yani, ben, o belgeye
istinaden o beyanı yaptım. Ama, sonra, işte, dönem değişti, 80 bin Mark mertebesinde bir
borç çıkarıldı ve o para da Marsan A.Ş tarafından ödendi.
BAŞKAN - Bu belgenin mi Komisyonumuza getirilmesini istiyorsunuz Sayın Mumcu?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hayır, borç olmadığına dair Sayın Çiller'in basına
verdiği...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER-Turban'ın yazısı...
ERKAN MUMCU (İsparta) -Onu kastediyorum; çünkü, o belgeyi görmekte yarar var.
BAŞKAN ~ O zaman, bu belgeyi sizden istiyoruz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tabiî, memnuniyetle efendim, onu da ilave ederseniz...
BAŞKAN - Bu, bir resmî taleptir, onu rica edeyim sizden hemen Başkanlığımıza
ilatirsiniz.
ERKAN MUMCU (İsparta)-Efendim, son bir...
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Mumcu.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Nedense bu sorular hep bana kaldı.
BAŞKAN - Başka arkadaşlar da var soru soracak Sayın Mumcu.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ama, iddia olarak var olduğu için soruyorum? Oğlunuz
Bork Çİllar1© Turban Kuşadası Marina Müdürlüğü tarafından bir jetski verildiği, daha sonra
bunun geri iade edilmediği iddiası doğru mudur?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, şimdi, Turban'ın çıkardığı bütün masraf ve yani, bir
nevi bir fatura dökümlerine baktığınız zaman, orada bir jetski parasının ödendiğini
göreceksiniz; yani, o benim beyanım var ya "bizim, hiçbir borcumuz yoktur" diye, bu jetski
Turban'ın dafierlerindo gösterilmiş ve bunun parası da ödenmiştir. Bu jetski sıfır alınmıştır;
yani; Turban'ın değildir.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, Turban, bir jetski satın alıp size mi veriyor, yoksa,
siz, kendiniz bir jetski satın alıyorsunuz? Tamamen öyle bir şey mi; anlayamadım.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, şimdi, bütün tamirini Turban Marina yapıyor. O
tekneye ne alınıyorsa onlar alıp, fatura ediyorlar. Yalnız, jetski değil, birsürü şey alınıyor.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Yalnız size olmuyor herhalde, diğer tekneleri
olanlar...
'
r
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bütün tekne sahipleri de aynı şekilde yapıyor; yani, bize
özel bir şey değil.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Anladım; bakım, donanım masrafları arasında jetsky de
satın alınıyor diyorsunuz
ÖZER UÇURAN ÇİLLER-Evet, jetsky de...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ve sonra da bu total faturalar içerisinde bedeli ödeniyor.
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-164ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Küçük motosiklet de alınıyor, o da fatura ediliyor.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Size ait olduğu için de...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, bizim için alınıyor ve biz de parasını ödüyoruz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, dolayısıyla iadesi de söz konusu olmayacak
diyorsunuz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER-Evet, tabiî.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Anlıyorum, çok teşekkür ederim..
BAŞKAN - Evet, devam ediyoruz.
Buyurun Ergun Bey.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, özellikle, usul hakkında konuşmak
istiyorum.
BAŞKAN - Usulden geçtik şimdi, esası bitirmek üzereyiz, usulden bahsediyorsunuz
beyefendi.
Sayın misafirimize soracağınız soru varsa, onu sorun lütfen, usul tartışması
açmıyorum.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, usul hakkında her zaman konuşma
hakkım açık, usul hakkında her zaman konuşabilirim ve Başkan dahil buna engel olamaz.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Şimdi, hadise şu: Ben, şahsen sual sormadım,
sormuyorum da ve sormamamın nedeni de şu: Ben, (9/4) sayılı Soruşturma Komisyonuna
Sayın Çiller'in...
BAŞKAN - Bakın, şimdi, siz usulsüzlük yapıyorsunuz.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Müsaade edin...
BAŞKAN - Biz, burada, Komisyon görevini yapıyor.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, konuya gelmek istiyorum.
BAŞKAN - Ama, birşey sormayacağım diyorsunuz, usul hakkında konuşmak
istiyorsunuz.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, usul hakkında konuşabilmem için,
konuya girmem lazım. Hemen sözümü kesiyorsunuz, bir parça sabırlı olun lütfen. Bir iki
saattir herkesi dinliyorsunuz da, niye, sıra bana gelince sabırsız davranıyorsunuz.
BAŞKAN-Efendim, sualiniz varsa, iki saat dinleyeyim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Çok açık, net söylüyorum, sualim var.
BAŞKAN - Belli bir sualiniz varsa iki saat dinleyeyim; ama, usul hakkında konuşmak
için...
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, usul hakkında her zaman konuşma
hakkına sahibim.
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-165Mûsaade edin... Müsaade edin... Niye bana gelince müsaade
etmiyorsunuz. Bakın her zaman...
BAŞKAN ~ Sorunuz varsa sorun.
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) - Soruyorum Sayın Başkan, mesele şu. 9/4 sayılı
Komisyon Raporlarına mutmain oldum, çok açık ve net cevaplar aldım, o bakımdan suai
srrmadım. Ama, şimdi, burada görüyorum ki, Sayın Özer Uçuran Çiller Beyefendi de. sorulan
tüm suallere çok açık ve net cevaplar verdi, ben şahsen mutmain oldum, o bakımdan
müdahale etmedim; ama görüyorum ki sualler tekrar aynı sualler soruluyor, buna da bir şey
demedik, aynı sualler. Peşinden birtakım isimler veriliyor, falancayı tanıyor musunuz.
fişmancayı tanıyor musunuz? Yani, bizim Komisyonun haberi olmadığı, hiç bugüne kadar ne
soruşturma önergesinde ismi geçmeyen, efendim, bu komisyonda görüşülmeyen konular.
sonra diyorsun... Sayın Başkan, bu, bir nevi şeye döndü, soruşturma, sanki Sayın Özer
Uçuran Çiller tanık değil de, sanık gibi sorgulandı, ha müdahale etmememizin nedeni de şu.
BAŞKAN - Sayın Mumcu, böyle bir yanlış anlaşılma varsa diye beyan etti.
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) - Müdahale etmememin sebebini de söyleyeyim. Usul
hakkında bu saate kadar... Efendim, ben, Sayın Mumcuya da teşekkür edeceğim, Sayın Özer
Beye de teşekkür edeceğim. Çok net ve çok açık cevaplar verdi, ben şahsen mutmain oldum.
öyle zannediyorum Komisyon da mutmain oldu, onun için usul hakkında da olsa bu saata
kadar müdahale etmedim.
Çok teşekkür.ediyorum.
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Bu karşılıklı konuşma şeyine katılmıyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - iki cümle söyleyeceğim.
BAŞKAN - Ben soruları almaya devam edeceğim müsaade ederseniz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sadece iki cümle Sayın Başkan, tutanaklara geçmesinde
yarar var.
Sorduğum isimlerin tamamı komisyonumuza intikal eden belgelerde yer alan
isimlerdir. Eğer arkadaşlarımız bunu merak ediyorlarsa komisyonumuza intikal eden hangi
belgelerde, hangi eklerde yer aldığını ben arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, soruların suallerin yüzde 99'u 9/4 sayılı
soruşturma komisyonunda Sayın Özer Uçuran Çiller Beyefendinin verdiği cevaplar, tekrar
soruldu. aynı şeyler.
BAŞKAN - Efendim, bunu uzatmanın lüzumu yok. Ergun Bey, an.lamakta zorluk
çekiyorum sizi. Bugüne kadar komisyonumuzda, yardımcı oluyorsunuz, en önemii bir
gündem, soru sorulacak misafir davet etmişiz hiç alakasız şeyden bahsediyorsunuz.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Hiç alakasız şeyler soruldu da onun için.
BAŞKAN - Buyurun Mustafa Bey.
MUSTAFA İLİMEN (Edirne) - Sayın Çiller, 9/4 nolu Meclis Soruşturma .Komisyonu
GCD Şirketinden bilgi talep etmiş, bu bilgiler komisyona gelmeden sizlerin tarafınıza.
sanıyorum şirketin yöneticisi olmanız sıfatıyla size gönderilmiş ve siz de bunu çeviri yscma
ihtiyacını hissederek hatta birden fazla notere de bu çevirileri onaylatarak komisyonumuza
vermişsiniz. Bunları Meclis Komisyonunun tercüme etme imkânı olduğunu b i ı r e n z e
rağmen, neden siz acaba önceden bu çeviri yapma ihtiyacını hissettiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şimdi efendim, 7 nci Ağır Cezada bu dava gorüıuycr.
benim ne kadar doğru olur bilemiyorum ama yine tüm açıklığımla ifade etmek isterim. EL; sual
sorulduğu zaman, komisyon bir mektubun gelmesi en aşağı bir hafta on gün alıyor, zaman
zaman yani hızlı posta servisiyle de gönderseniz yine dört beş günden önce alınmıyor. Bu
sualler soruldu ve bu suallerin cevabı faksla geldi şirkete ve şirket de bunu avukatlarımıza
intikal ettirdi. Yani, yanılmıyorsam on adet sual var ve bu on sualede on tane cevap var. Bu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

avukatlık bürosuna gönderildi, onlar da bunu hazırlayıp, bir ön yazıyla komisyona. 9/4
soruşturma Komisyonunun Başkanlığına vermek için. Benim bilgim buraya kadar. Yani ben
bunu gönderiyorum ve bana bir ön yazı gönderiyorlar, yalnız ön yazı; çünkü, ellerinde faks
kopyası. 4 - 5 sayfalık bir şey ve ben ön yazıyı imzalıyorum ve avukatlık bürosuna yolluyoruz
ve ondan sonra birden bire o komisyonda işte tahrifat diye resmî evrakta tahrifat diye bir o n u
çıktı, ben şaşırdım. Yani nasıl tahrifat olur; çünkü bize gelen ingilizce metin, ingilizce metin de
komisyona verilmiş, fakat bizim avukatlar maalesef iyi niyet, burada da kötü niyet yok. bunu
kolaylık olsun diye tercüme ettirmişler. Halbuki, gelen zaten oradan noter tasdikli: yani Amerika'da noter tasdikli ve bir... Çünkü ilk geliyor bu yazı, son sayfada imzalar yok.''aks
kopyasını gönderiyor, baş sayfada, ön yazıda imza var, son sayfada imzalar yok. Bunu
alıyorlar, bizim şirket bunu görüyor, diyor ki, bu son sayfada imzalar yok, aman siz son
sayfayı da yollayın Amerika'ya, Amerika'dan yalnız son sayfa geliyor, imzalı son sayfa geliyor:
çünkü faks yolladıkları için, hepsini bir daha göndermiyorlar, son sayfayı gönderiyorlar imzalı r/
olarak. Şimdi, ilki gidiyor o 4 - 5 sayfalık, noterde tasdik oluyor, şirket uyarınca bekliyorlar,
aman vermeyin, çünkü son sayfada imza yok, imzalısını komisyona verin diyorlar, bu ikinci '
sayfa da gidiyor, tek olarak noterde tercüme ediliyor ve tasdikleniyor. Şimdi, sorumlu avukat
arkadaşın önüne geliyor, bir tanesinde bir şey var, yani kayıt tabiî o tarih o sayı numarası, bir
de ikinci var, .bana ifadeleri, akşamüstü onu yetiştirmek istiyorlar, önüne gelince şimdi bu
ikisini birleştirmesi lazım, çünkü iki tane ayrı ve diyor ki orada sorumlu arkadaşa bürodaki.
bunu notere götür, ikisini birleştirsin, tek yapsın ve öyle versin. Şimdi bu ikisini birleştirirken, c
sonda üç tane sual olan sayfa atlanıyor ve bu şekilde gidiyor, yani üstünde üç tane ayrı tarih.
üç tane ayrı sayı numarası var; ama aynı zamanda İngilizce metin de veriliyor Soruşturma
Komisyonuna ve bu durumdan dolayı belgede tahrifat diyorlar. Belgeyle bir kere benim ilgim
yok. Bana ön yazı gönderiliyor ve ön yazıyı ben gönderiyorum bunu ilave edecekler
soruşturma komisyonuna verecekler ve olay böyle'gelişiyor. Yani aslında avukatların iyi
niyetinden başka bir şey değil. Halbuki ingilizce metni verseler hiç bu sorunlar çıkmayacak.
biz de ağır cezalık olmayacaktık.
MUSTAFA İLİMEN (Devamla) - GCD şirketinde, hesaplarında işte bakım onarım için
2.5 milyon dolar harcama yapıldığı, bunların hangi kaynaktan sağlandığı, işte bankalardan
borç alındıysa teminat olarak ne gösterildiği ve nasıl ödendiği konusunda şirkete mi sormak
lazım diyeceksiniz yoksa yine.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tabiî bunu da şirkete sormak lazım: ama zaten istendi
tahmin ediyorum bu Hazineye verilen bütün belgelere baktığınız zaman, bilançolarda bütün
o kalemler gözükmektedir, nerelerden gelmiştir o kaynak nasıl temin edilmiştir, bütün
bilançolarda açıktır, ama ayrıca ayrıntılı bilgi isteniyorsa onu yine GCD'ye sorup o şirKStten
cevabını almak lazım, bu sefer tabiî Türkçeye tercüme ettirmeyeceğiz, ingilizce c:arak
vereceğiz.
MUSTÂFA İLİMEN (Devamla)- Marsan AŞ'nin yatları dışında başka yatınız var ~v?
ÖZER-UÇURAN ÇİLLER - Hayır, iki tane var, yat değil tekne.
MUSTAFA İLİMEN (Devamla) - Turizm Bakanlığına Antaiya'daki tesisleri sa:ına!ırxen
yapılan başvuru da sizin yüzde 34 - 38 miktarında olan payınızı, mülkiyetinizi ceyan
etmemişsiniz.
BAŞKAN - Mustafa Bey. ben anlayamadım, takip edemedim çok afedersır.c. .Kaçır
Beyin ses tonundan takip edemedim. Bir daha soruyu alabilir miyim, kusura bakmayMUSTAFA İLİMEN (Devamla) - Antaiya'daki tesisleri satınalırken. Turizm Ba*=- - T =
yapnan oaşvuruda oradaki payınızın miktarını bildirmediğiniz, geçmiş komisyon tutar.a-vâ^ne
baktım ben de. Oraya açıklık, cevap bulamadım.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Oranın ayrıntılarını bir evvelki soruşturma komisyonunda
var ayrıntılı olarak, şimdi hatırlayamıyorum ama oraya ilk girişimiz, Tansu Hanımın, esimin
politikaya girmesinden öncedir ve bunu ayrıntılı olarak ifade ettik, bir evvelki soruşturma
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)

- 167komisyonunun raporlarına bakarsanız tüm cevaplar ayrıntılı olarak, o tarihleri sima; tabiî
rgîbayamıyorum; ama bir evvelki komisyonda ayrıntılı olarak o bilgiler var kronolojik sıraya
VUSTAFA İLIMEN (Devamla) - Mallarınızın hepsini beyannamelerde kaydet;::- z mı.
aöstercinız mi?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Gösterdim.
MUSTAFA İLİMEN (Devamla) - Mallarınızı ve bunların kaynaklarını, harcamalarınızın.
gelirlerinize uygun olup olmadığını, eşinizle birlikte mütalaa etmemizde bir mahsur var m ?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, zaten eşimizle birlikte verdik beyanlarımızı, bir
evvelki komisyona ifade ettiğim gibi, dönemler itibariyle savcılığa da bir 1991 - 1995 tek bir
dönem olarak bütün gelirlerimizi, harcamalarımızı bildirdik.
MUSTAFA İLİMEN (Devamla) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.
Nuri Bey, buyurun.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Özer Uçuran Çiller, bir meseleye açıklık geimesi
bakımından söylüyorum. Bu komisyon Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve yeteri kadar
arkadaşın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bir önergeyle oluşturulmuştur.
Daha öne© soruşturulan bir olayın tekrar gündeme gelmesi, kronolojik olarak önce cır yıl
Cpçmcsini. sonra da yeni deliller elde edilmesini icap ettirmektedir. Ahmet Alkan'ın ociası
şudur. Yeni deliller var, aslında bundan önce kurulan 9/4 sayılı komisyon da eksik bir
incolomede bulunmuştur, zamanında bazı bilgileri, belgeleri değerlendirememiştir diye
gerekçesinde açıklamıştır. Şimdi arkadaşlarımız hep itiraz ediyorlar. 9/4 sayılı komisyonda
corulan sorular burada tekrarlanıyor diye, ban gerekçesini söylemeye çalışıyorum. Yine 9/4
ceas Nolu Soruşturma Komisyonunun raporunu incelediğimizde, yaklaşık, tutanaklarıyla
beraber 3 bin sayfaya yakın bir evrak, tutanaklarıyla beraber. Kelimesi kelimesine
£zfcerisrr»Gk vo bu sürede bunu yapabilmek çok zor; ama Ahmet Alkan'ın iddialarına iEKarak
ben bir değerlendirme yapmaya çalıştım.
Size. 9/4 sayılı Komisyonda 87 tane sual tevcih edilmiş, 87 sual, iddilardan bir tanesi
ds şu. Bu sualler ya ailanin fertlerine aleyhine, Anayasadaki hükme dayandırılarak beyanda
bulunamayacağına bilgi ve dolil olacak nitelikte evrak veremeyeceğine-dayandırılarak
vorilmcmiş voya eksik verilmiştir şeklinde bir iddia var. Onun için zaten şu anda sizin
bilginize tekrar başvurma gereği doğmuş. Biraz evvel/sizin beyanlarınızda gerek
Amerika'daki mal varlığınız garekse GCD Firmasıyla Marsan Holdinge bağlı GCD şirketiyle
alakalı birtakım belgelerin Amerikan Maliyesinden onaylı olarak geldiğini iddia ettiniz.
Amerikan Maliyesinin bir rumuzu da var onu siz...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - İRS.
NURİ YABUZ (Devamla) - İRS. Şimdi, ben incelediğimde, o 9/4 sayılı K c - s y c n
tutanaKiarının içerisinde iddia sahipleri diyorlar ki, hiçbir tutanakta İRS dâmçss.r.a
rastlanmamıştır. Tutanakların ve belgelerin çoğu fotokopidir ve faksla gelmiştir ve \rr.zs. anr.
siie birçoğu sonradan tekamül ettirilmiştir, iddia bu. orada muhalefet şerhi koyan, bu ' a r : r u '
sonuna muhalefet şerhi koyan birçok arkadaşımızın iddiası bu. Siz, biraz evvel deoın;z - . cdamgalar vardı. İRS damgası vardı, maliyenin onayı vardı dediniz, ben de çok nas==s z\?
'-'Ceiemeye tabi tutmaya çalıştım şahsımda aldanmış da olabilirim, gözden k£Çir^" s es
rıacıürırr,. Belgelerin üzerinde İRS damgasına rastlayamadım. Siz iddia ettiniz ama r e - ce
-=s::=y=rnadım. Eğer, komisyona damgalı belgeler değil de onlardan noter v£s:a= y =
»ırtss ~ tasdikli suretler gönderilmişse bunlar nedir, yoksa arkadaşlarımız ÇOK .
c
•r.ceierr.eye tabi tutmadan sırf itham altında bulundurmak için mi bu tip ıddıaarca
DuİL;naular?
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- 168 ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şimdi, hemen, bakın U.S Corporation Income Tax Reıurn.
Yani 239 uncu sayfa. TAXPAYERS COPY. Yani vergi verenin kopyası. Cevaplandıraym mı
baştan?
NURİ YABUZ (Devamla) - Sonra ben de tekrar inceleyeceğim sizin bu bsyannız
üzerine. Ben zabıtlara da böyle geçti, yanlış anlamadım mı diye bunu sormak istedim."
Bir başka suale geçmek istiyorum.
Aytaş Anonim Şirketinde sahip olunan hisseler 22 ay sonra beyan edilmiş. Haibuki
3628 sayılı...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hangisi efendim.
NURİ YABUZ (Devamla) - Aytaş Anonim Şirketinin. Halbuki 3628 sayıiı Mal
Beyanıyla ilgili Kanuna göre, bir ay içerisinde beyanda bulunmak zorunluluğu getirilmiş.
Benim incelememe göre 22 ay sonra beyan edilmiştir. Bunun bir özel sebebi mi var. bu
gecikme nedendir? Bütün hisselerin, sonradan devredilmesine rağmen. 5 Ekim 1994 tarihli
Aytaş Anonim'Şirketinin Genel Kurul Hazurun cetvelinde ihsan Ataöz halen hissedarmış gibi
gösterilmiş; ama daha önce hisselerini devrettiğine dair de Genel Kurulun dosyaları
içerisinde bir evrak da var, buna rağmen de hazurun cetvelinde ihsan Ataöv hissedar olarak
gözükmüş, bu bir yanlışlıktan dolayı mı, yoksa halihazırda ilişkileri devam ediyor mu? Bu
soruların cevabını lütfederseniz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Ben baştan aşağı vereyim isterseniz sualleriniz bittiyse.
İlk önce, iddia sahipleriyle ilgili bir sene dediniz, ben hukukçu değilim: ama bu surum
itibariyle hukukçularla devamla görüş alışverişi yapıyoruz, bir sene diye anayasa profesörleri
de böyle söylüyor; yani bir sene geçtikten ve yeni bulgular, yeni bilgi ve belgeler olursa yeni
bir soruşturma komisyonu açılabilir deniyor. Yani, bir sene kriter değil, Anayasaya
bakarsanız o araştırma komisyonlarıyla ilgili, zaten-Anayasayı yapan, onun mimarları da
bunu açıkça Meclis tutanaklarında ifade ediyorlar. Yani bir sene süresine katılmıyorum, ama
yeni buigular, yeni bulgular nedir? iddia sahibi diyor ki, işte Bolu'da şu kadar para sarf
sdiimiştir. Amerika'da restoran yapılmıştır gibi bir tane daha var onu hatırlamıyorum, bu
iddiaiar var ve bu iddialar üzerine soruşturma komisyonu kuruluyor, ben de onun için birada
huzurunuzda sizin sorularınıza cevap vermeye gayret ediyorum.
Ben, Bolu'yu da soracaksınız zannettim ama zaten Bolu'ya da bir alt komisyon
gidecek, onlar da araştıracaklardır, orada işte 78 milyar diye bir harcama diyorlar, c da
görülecektir.
• •: Restoranla ilgili biraz evvel ifade verdim, böyle bir şey olmadığını, ilave bir binanın
yapılmadığını, onun için iddia sahibinin iddialarını burada yanıtlamaya çalışıyorum, '/aliye
Bakanlığı. İRS le ilgili biraz evvel atıfta bulundum bir evvelki Soruşturma Komisyon raporuna.
bur.iar IRS'ten belgelidir, bütün gelenlerin belgeleri, imzaları ve hemen hemen hers 1 ce
AmsriKs'dan noter kayıtlıdır. Yani noter tasdiklidir. Fotokopiler gelmiştir. Çünkü. scrjs:-rrr.a
Komisyonuna bir an evvel yetiştirebilmek için faksla gelmiş, fakslar fotokopi edilmiş, c-'ac'a
r= :srcjme edilip noter tasdiki yapılmıştır birçoğunun.
Aytaş'lı hisselere gelince. Bununla da ilgili bir evvelki komisyonda ayrıntılı ciara< c:igı
verc!~. biraz evvel Sayın Mumcu'nun da cevabında veremedim kronolojik olarak, c.;•*.; za
sorarsanız, bu bilgileri de biz yazılı olarak veririz, şu anda hatırlamıyorum: ama _;z r..:jr.
yasa; nan mal varlığıyla ilgili bütün yasal edinimlerimizi, varlıklarımızı büıün ma! .£" ">•="'•
•na; »ıioirımlerinde ayrıntılı olarak gösterdik: ama ayrıntılı bir cevap istiyorsanız ÜV -y.as '.e
russeıeriyle ilgili onu da müsaade ederseniz yazılı olarak cevaplamak isterim.
NURİ YABUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, soru zapta geçti. Sayın Özer C'--B- r u
soruyu da yazılı olarak cevaplandıracak.
BAŞKAN - Ben de not aldım bunu. :
NURİ YABUZ (Devamla) - Son bir soru Sayın özer Çiller. Kilyos'ta satışı yazuzr, iki
tane villa var.
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-169ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bir tane, iki tane değil.
NURİ YABUZ (Devamla) - Bir tanesi noter senediyle satıldı, bir villa daha saıııc: üye
de onu da buiup Başkanlığa takdim edeceğim.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Noter kaydıyla.
NURİ YABUZ (Devamla) - İki villa diye geçmiş veya ben öyle hatırlıyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Mal beyanında mı?
NURİ YABUZ (Devamla) - Mal beyanında değil Sayın Barutçu.
Böyle bir beyan var. Bunlar mal beyanının dışında bırakılmış; yani mal beyanıncs da
göremedim, 25 milyar liralık satışı mal beyanında göremedim. Buna mukabil de sermaye
artımında şirketin veya sizin hissedar olduğunuz Sayın Profesör Tansu Çiller Hanımefendiyle
beraber, birlikteki mal varlığınızın kaynağına da bu 25 milyar lira gösterilmiş. Yani bir tarafta
gösterilmiş, diğer tarafında da beyan dışı bırakılmış. Bunu?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şimdi, 1991'de, bakarsanız 1991 - 1993'te bizim mal
bildirimlerimizde ekli listelerde gayrımenkullerin altında bir not vardır. Bu not dersi. 30/104
inşaat hakkına haiziz. Yani 104 tane oraya villa yapılacak, bunun 30'u bizim, bakiyesi de yani
74'ü de müteahhidin. Hatırlamıyorum şimdi, ondan sonraki dönemde yani bu bir tane villa
satıldıktan sonra o inşaat hakkı, 30/104'ten 29/104'e inmiştir. Yani orada saîiidığı
gösterilmiştir. Onun için ayrıca beyan edilmemiştir. Çünkü zaten bu bir tefrik var. inşaat -erimi.
caha yapılmadığı için hâlâ oraları arsa olarak gözüküyor.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Tahsil ettiğiniz bedeli gelir olarak gösterdiniz mi?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tabiî gelir olarak gösterdim.
NURİ YABUZ (Devamla) - Peki, teşekkür ederim.
BAŞKAN - Bitti mi sorularınız? Peki.
Osman Bey. Ömer Bey, bu tarafta soru soracak?.. Yok.
Peki, son sorularınızı rica edeyim.
Sayın Akarsu, buyurun.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Kayıtları incelerken, Bodrum, yanılmıyorsam Yahşi
diye bir yer görülüyor, tapu kayıtlarında var; fakat bu hususta aydınlanmak istiyorum.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tabiî. Şimdi, onu da ben düşünmüştüm böyle bir sual
gelebilir diye Yeşilyurtlular Kooperatifi diye bir Kooperatif var. Oradaki bir kooperatif
payımızdır. bu da mal beyanımızda gösterilmiştir. Zaten Yahşi diye, yani oranın Yahşi bile
olduğunu bilmiyordum; ama altkomisyon gidecek oraya, onu da tetkik ederler, oradaki 1000
küsur üyelik bir kooperatifte bir kooperatif payıdır.
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Sonraki kayıtlarda bu gayrimenkulu elinizden
çıkardıcınız.
"ÖZER UÇURAN ÇİLLER - O. Akdeniz Yapı Kooperatifi, bu Yeşilyurtlular Yapı
Kooperatifi.
ABDULLAH AKARSU (Devamla) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.
Sayın Mumcu, buyurun lütfen.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Çiller. 9/4 esas Numaralı Soruşturma Komisyonunda bu Marsar ->: z-.rç
'.s'sL-.—.zâr, GCD'ye yapılan sermaye transferine ilişkin sorular sorulurken. Demirce"-. 3e-.=;
Vlüsur Yardımcısı Cumhur Doğan dinlenmiş. Cumhur Doğan'a yöneltilen soruıâ'se. Cu
rsnsferlerin şirketinizin döviz tevdiat hesabından yapıldığı söylenmiş. Özellikıe ıssra:
komisyon üyeleri tarafından bunun bir kredi olup olmadığı sorulduğunda "hayır eyercim.
kredi değil, kendi hesapları varmış, o hesaptan bu havale yapılmış* şeklinde bilgi verilmiş.
Fakat sizin beyanlarınız arasında Demirbanklan kredi aldığınıza dair bir bilgrvar: buniaraan
hangisi doğru?
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- 17© ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Demirbanktan kredi aldığım doğru. Tabiî kredi alıç. -aşka
bir r.esaba geçer. Yani kredi hesabında kalmaz, oradan da oraya herhalde.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Bu transferlerin hangi taksidiyle ilgili csaraK ^rssı
aldığınızı söyler misiniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - İkinci 400 bin; yani bir 100, 400; 425 bin var. ~0C om.
ikinci transferiyle ilgili.
ERKAN MUMGU (Devamla) - Onu kredi olarak.
Peki, bunu siz ya da Marsan ödedi mi?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tabiî ödedi.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Yani bu ödenmiş olarak Marsan kayıtlarında
aözüküypr? •
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Tabiî, bütün Marsan kayıtlarında var. Arkadaşlar onu tetkik
edebilirler.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Peki, bu, demin arkadaşlarım da sordular, onu tam
anlayamadım. Şimdi, hem Marsan Holdingte, hem GCD'de yönetici durumu'nda olduğunuz
için.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, yönetici değilim. Ben 1993'ten beri yönetici değilim
Marsan AŞ'de.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Yönetim Kurulu üyesi?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, değilim. Ne yönetim kurulu üyesiyim, yani eşim
Başbakan olduktan sonra ayrıldım.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Anılan dönomi kastediyorum, yani transferin yaoıidığı
dönemde yönetim kurulu üyosi olduğunuz için...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hatırlamıyorum, yani ben 1993'to ayrıldım, hangi
tarihlerde transfer yapıldı hatırlamıyorum; ama olabilirim o dönemde yönetim kurulu üyesi.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Biliyorsanız, eğer hatırlayabiliyorsanız lütfen cevap
veriniz.
Şimdi, yanılmıyorsam eğer, sizin imzanızla bir havale talimatı var Demirbank'a: yani
sermaye iştiraki olarak.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Benim imzam yoktur, tahmin etmiyorum, şirketin
yetkililerinin vardır.
ERKAN MUMCU (Devamla) ~ Yanılıyor olabilirim, haklı olabilirsiniz. Şimdi, anılan
bankayla 9/4 esas Numaralı Komisyonun yaptığı yazışmada Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla
yaptığı yazışmada anılan banka, arkadaşlarım da sordular böyle bir hesabın GCD İn. şirketi
'enine, iehtan olarak böyle bir havalenin Bankers Trust Newyork'tan Domestic Vios: yani
dahili cihetle geldiğini ve hiçbir şekilde uluslararası havale olarak gelmediği beyan sdihyor.
Şimdi. Merkez Bankasının komisyonlara intikal eden bilgilerinde de zaten -.ar.um
yükümlülükler dolayısıyla bildirilmesi gereken bu transferlerin kaynağına rastiar.ürscıçi
söyleniyor ve yine Komisyonumuzun araştırdığı ve ulaştığı bilgiler araşınca Hazine
Müsteşarlığındaki belgelerle Marsan Hpldingteki vo Demirbanktaki belgeler arasında, sazı.
an azından zaman tutarsızlıklarına, bazı belgelerin yer almadığına ya da bazı bildir *~ =enn '
yapışmadığına dair kuşkular var. Siz açıklayabilir misiniz, acaba, bu havale Bankers 7-_s::aki
r i - rarili hesapta, sizin ya da bir başkasının ya da GCD'hin ya da Marsa- - , = "':•
.-sssomaan yapılmış bir havale midir, orada Bankers Trust Newyork nezdinde er r.=şa;-r.:z
.'£: T. i yo ı?

ÖZER UÇURAN ÇİLLER - şimdi. Bankers Trust'la ilgili biraz evvel bana s'uelier -evcin
ettiniz, ben de bütün gönül rahatlığıyla onları cevapladım. Bizim Bankers Trust'la ilgili er jfak
bir ilişkimiz yok. bunu da araştırabilirsiniz rahatlıkla.
Şimdi, biraz evvel sorunuzun başında Merkez Bankasında rastlayamadık aecıniz.
Şimdi, bütün bunlar, bizim sorumluluğumuzda yani Marsan AŞ olarak. Marsan AŞ'nın
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- 171 sorumluluğunda olan yaptırımlar değil. Bunun sorumluluğu tamamen Demirbank'a aittir. Bu
Demirbank'la ilgili zaten bir evvelki ikide bir de temcit pilavı gibi soruşturma komisyonu
ciycrjm ama hakikaten o bir evvelki soruşturma komisyonunda bu çok yakıne.n incelenmiştir.
>â::a vur; dışına görevliler gönderilmiştir ve araştırılmıştır. Şimdi, şirketin sorumluluğu eğer 3
rnüyon doları aşmıyorsa, yani 50 bin dolar ve üstü tamamen banka, aracı banka kimse rar.Ka
'Kanalıyla, arkadaşlarımız gayet iyi bilirler uzman arkadaşlarımız, banka kanalıyla Hazir.e
bildirilir.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Bildirim yükümlülüğü bankadadır.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, bildirim yükümlülüğü bankadadır. Yani "cüıü'r.
belgeler var, Marsan AŞ bunu yatırmış ve demiş ki, şunu sermaye payı olarak yurtdışına şu
şirkete havale edin demiş, ondan sonra o banka hangi aracı bankayı kullanır, yabancı
bankayı kullanır onu o şirket bilemez, yani o parayı transfer eden şirket bundan haberi yoktur.
O açıdan bütün bu suallerin cevabı Demirbank'tan sorulması lazım. Yani Demirbank eğer bir
hata yapmışsa bildirmemekte, ki benim bildiğim kadar bildirmiş ve şirketin bir ön izin alma
mükellefiyeti de yok; çünkü, 5 milyon dolayı aşmıyor, şirketin mükellefiyeti o noktada bitmiş.
yanı müracaatla bitmiş; ama onun arkasında bazı şeyler varsa, onu Demirbank'tan öğrenmek
fazım.
BAŞKAN - Sayın Mumcu, devam ediyor musunuz?
Sayın Mumcu, devam ediyor musunuz?
ERKAN MUMCU (Ankara) - Evet. Aynı soruyla ilgili olarak.
Özellikle 400 bin dolar konusunda anlaşılmaz bir durum var. Zira, Demirbank, 400 bin
doların havalesine ilişkin dekonttan, (9/4) esas numaralı soruşturma komisyonuna ibraz
edeceğini söylüyor; ancak, biz, oradan bize intikal eden belgeler arasında bunu görmedik;
yani, bu havalenin yapıldığına dair bir belge ibraz edilmemiş, dekontlar ibraz edilmemiş. Aynı
havalenin kredi mi, kredi hesabından mı, döviz tovdiat hesabından mı olduğuna İlişkin bir
çelişki var. Siz, onu kredi hesabından döviz tevdiat hesabına aktan İmiş olabileceği olarak
açıklıyorsunuz. Evet, bu makul bir açıklama. Ama, diğer taraftan dışişleri kanalıyla
yazışmada, bu havalenin uluslararası bir havale cihetiyle GCD'ye intikal etmediğine dair de
bilgiler var. Yine, anılan havalenin anılan tarihte Demirbank'ın yükümlülüğü kapsamında,
sizin de beiirtiğiniz gibi, Hazineye bildirilmemiş olduğu meselesi var. Yani, bu havaleyle ilgili
olarak, ir de Maliye Bakanlığının raporunda yer alan bazı iddialar var. Sermaye iştirak payı
olarak gönderildiği veyahut da GCD'nin kayıtlarında. Bunlara cevap verdiğiniz. Görüldüğü
gibi, aynı havaleyle ilgili yaklaşık sekiz, dokuz soru var. Yani, bunu, iki şirketin yöneticisi
olarak -yani, en azından yöneticisi olarak, sahibi olarak, paydaşı olarak en iyi bilmek
durumunda olan sizsizin ve bunun bir hikayesiyle bir bütün kronolojik olarak anlatırsanız
mosoİD aydınlığa kavuşur diye düşünüyorum. Yoksa, yapmak durumunda olduğumuz şey,
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banka hesap kayıtlarına gidilecek, Hazine kayıtlarına gidilecek, Bankers Trust gibi yerlere
gidilemeyecek.Yani, bu gibi şeyler var. Siz aydınlatırsanız, mutlu oluruz.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şimdi, bakın, bir çizgi çekersek, 400 bin dolar nasıl elde
edilmiş, 400 bin dolar nasıl bankaya yatırılmış ve bu transfer talimatı verilmiş. Yani, bu çizgiye
kadar o şirketin sorumluluğunda, yani, bu şirket 400 bin doları "bir şekilde temin etmiş,
bankaya yatırmış ve transfer talimatını vermiş. Bu noktadan itibaren ve bu para da GCD'ye
gitmiş. GCD de diyor, evet ben aldım bu 400 bin doları. Bunun arasındaki sorumluluk
arıyorsanız ve bu dokuz suale cevap arıyorsanız, bütün bu sualleri Demirbank'a sormak
lazım. Eğer, Demirbank Hazineye bildirmemişse ki, benim bildiğime göre -bir evvelki
soruşturma komisyonunda yine var- bildirmiş. Merkez Bankasına zaten benim bildiğim
kadarıyla hiçbir banka bildirmiyor. Merkez Bankasında şey ama, Merkez Bankasında böyle
bir şey yok. Onun için, Merkez Bankası bende böyle bir bildirim yok diyor; çünkü, kimse
Merkez Bankasına bildirmiyor, Hazineye bildiriyor. O da Hazinenin ve Domirbank'ın
sorumluluğunda olan bir konu. öbür suallerle ilgili, Bankers Trust'la mı gitmiş, oradan bir
bankanın içinden mi yapılmış; bununla ilgili müteaddit defalar Dışişleri Bakanı kanalıyla,
eşim Dışişleri Bakanıyken dahil, soruldu ve New York Konsolosluğundan bütün bu banka
transferleriyle ilgili, yani gidişini gösteren belgeler geldi ve bir evvelki soruşturma
komisyonunda bu konuda uzmanlar da tatmin oldular. Ama, eğer, yine sizin öne sürdüğünüz
dokuz sualle ilgili benim verdiğim cevaplardan tatmin olmuyorsanız, o zaman Demirbank'a
bir kere daha sormak lazım, ki, bu suallere cevap bulalım. Çünkü, bunlar şirketin
sorumluluğunda olan bir şey değil.
ERKAN MUMCU (Ankara) - Tabiî, ama, sizin çizdiğiniz çizgi örneğinden gidersek, iki
tane çizgi var; çizginin bir tanesinde Marsan'ın sorumluluğunda olan alan var, yani çizginin
üst tarafında. Bir de çizginin alt tarafında...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - GCD'ye giriş var.
ERKAN MUMCU (Ankara) - ...GCD'ye girişten itibaren olan sorumluluk var. Her iki
şirkette de paydaş ve anılan tarih itibariyle yönetim kurulu üyesi sıfatını taşıdığınız için ve
3628 sayılı Yasaya göre de, yasanın mûkellofleri arasında da olduğunuz için sözgelimi
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- 173 Maliye Bakanlığının raporunda yer alan iddianın bunun bir sermaye ihracı değil, bir servet
transferi olduğu, bunun Türkiye'deki kambiyo mevzuatına aykırılık teşkil ettiği gibi bir iddia
var. Yine, eğer bu şirketlerin defter kayıtlarında, zira GCD de anılan tarih döneminde
Marsan'ın iştiraki olmak sıfatıyla ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin ikili anlaşma
henüz Amerika Birleşik Devletleriyle yapılmamış olduğu için Türk Vergi sisteminin, Türk
mevzuatının hükümlerine tabi. Dolayısıyla, siz eğer, burada bu soruna

açıklık

kazandırırsanız, komisyonumuzun kurulmasına esas teşkil eden önergede yer alan
yurtdışına servet transfer edildiği iddiası cevaplandırılmış olur. Benim sorumun esası bu.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Sayın Mumcu, ben çok açıklıkla ifade etmeye çalışıyorum.
Bu 400 bin doların kaynağı, bir evvelki soruşturma komisyonuna verilmiş, yani kaynağının
nereden olduğu açıkça ifade ediliyor. Yani, 400 bin dolarkarşılığı kredi alınıyor ve 400 bin
dolar Demirbank kanalıyla havale ediliyor ve bu para da GCD hesabına geçiyor.
ERKAN MUMCU (Ankara) - Efendim, sermaye iştirak payı olarak mı havale ediliyor?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, tabiî. Zaten belgeleri var. Demirbank'a yazılan. Bunu
sermaye iştirak payı olarak şu şirketin şu hesabına -hesabına da değil; çünkü, onlar...
ERKAN MUMCU (Ankara) - Şu banka vasıtasıyla deniliyor galiba.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Banka da yazılmıyor; çünkü, onlar şu şirkete edin diyorlar
ve bit para gidiyor. Şimdi, siz, bana o iki çizginin arasındaki sualleri tevcih ediyorsunuz.
Bunda şirketin en ufak bir sorumluluğu yok; yani, bu iddia sahibinin, soruşturma
komisyonunun iddia sahibiyle ilgili iddilara baktığımız zaman, diyorsunuz ki, bu da yer alıyor.
Yani, bu imkânsız, nasıl olabilir ki, 400 bin dolar para temin edilmiş resmen ve bu transfer
edilmiş ve GCD de bunu aldım diyor. Sermaye payı olarak bilançosunda da gösteriyor.
ERKAN MUMCU (Ankara) - Sermaye payı olarak?..
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, biraz evvel ifade ettiğim gibi, uzun vadeli, ortaklara
borç kalemi altında gösteriyor. Şimdi, benim anlamadığım, bu 400 bin dolar nereden temin
edilmiş olabilir ki, 400 bin dolar Türkiye'den temin edilmiş ve Türkiye'den Amerika'ya
gönderilmiş. Yani, burada, başka bir servet kaçırma, bilmem ne nasıl olabilir. Bu sualin
esvabı da içinde.
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- 174 ERKAN MUMCU (Ankara) - Hukukî niteliği bakımından, yani, sermaye ihracatı ayn
bir mevzuata tabi, yurtdışına servet transferi yine ayrı bir mevzuata tabi. Buradaki çelişki şu:
Yine, sahibi olduğunuz, sanıyorum yüzde 90'ın üzerinde bir oranla sahibi olduğunuz GCD
şirketi bunu ortaklara borç kaleminde gösteriyor. Bankalar arasındaki işlemleri bir tarafa
bırakalım. Burada şöyle bir iddia gelebilir; yani, sizin yurtdışındaki mevcut herhangi bir,
mesela Bankers Trust New York nezdindeki bir hesabınızdan bu havale -çünkü,
Dışişlerinden gelen bilgi bu cihette- bir iç işlem oiarak, isterseniz ibraz edeyim...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - İbraz edin lütfen, onu da görelim.
ERKÂN MUMCU (Ankara) - Eşinizin Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Müsteşsr
Onur Öymen imzasıyla (9/4) numaralı komisyona sunulan belgeler arasında, oğcr ismini
yanlış hatırlamıyorsam, Citizens Bank bu havalenin hiçbir şekilde uluslararası havale olarflk
değil, tamamen dahili havale olarak yapıldığını söylüyor. Dolayısıyla, bu havalenin
göndericisi kim...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Buna cevap verildi, olmuyor.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER ~ Ben cevap vermek...
BAŞKAN - Cevap alındıktan sonra sorunun nasıl olup olmadığı veya sorulan sorunun
nasıl olup olmadığı konusunda geniş kapsamlı bir tartışma açmayalım.
ERKAN MUMCU (Ankara) - Efendim tartışmak değil...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Efendim, ben cevap vermek istiyorum eğer müsaade
ediyorsanız.
ERKAN MUMCU (Ankara) - Ben, Sayın Çiller'in müsamahasıyla bu soruyu
soruyorum.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayhay, tabiî. Ben tatmin etmek iskiyorum Sayın
Mumcu'yu.
BAŞKAN - Sayın Çiller, aslında, burada konuşulması gereken her şeyin inanın, hem
komisyon üyesi arkadaşlarım açısından, hem zatıâlinizle ilgili fevkalade faydası vardır. Yani,
daha sonra bu toplantı salonundan çıkıldıktan sonra sorulacaktı da sorulamodı, soruldu da
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varsa, sizin cevaplandırabilecek konumunda olduğunuz sorulara, tabiî ben arkadaşlarımın
da. zamanımızı da hesaba katarak değerlendirmesini rica ediyorum.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Devam etmek istiyorum müsaade ederseniz.
BAŞKAN - Buyurun.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Şimdi, kafalarda herhalde şöyle bir şüphe var; yani, Sayın
Mumcu da gayet açıklıkla ifade ediyor. Acaba, bizim veyahut Marsan'ın parası mı vardı
Amerika'da da bu para oradan gitti; yani, bu para şekli olarak buradan 400 bin dolar transter
cSdu; ama, bu para gitmedi, Amerika'daki o bankadan lokal, yani mahalli bankaya gitti.
ERKAN MUMCU (Ankara) - Bu soru akla geliyor evet.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bunu bir kere Demirbank'a sormak lazım. Eğer böyle bir
çsy yapîıysa, başta Demirbank suçlu. Yani, bizim 400 bin dolarlık kerdi aldığımız belli. O
parayla, bu transferin yapıldığı belli. Ama, eğer, Domirbank bu parayı oraya yollamadıysa,
onların sorumluluğu. Yani, Marsan A.Ş olarak bu para yatırılmış. Bu parayı Demirbank
göndsrmodiyse, Bankors Trust'ta onların parası varsa, oradan gönderdilerse, onu
bilmiyorum. Ona sormak lazım. Ama, bizim sorumluluğumuzda olamaz; yani, böyle bir şey
msddsdsn imkânsız. Ama, bunu Demirbank'ın açıklaması lazım sizi tatmin etmek için. Ben ne
cövSosom Demirbank'ın ifadeleri olmadan sizin tatmin ödemem.
BAŞKAN - O zaman, biz, Demirbank'a bu soıuyu sorup Demirbanktan bilgi alabiliriz.
Teşekkür ediyorum.
Sayın Barutçu, buyurun.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Efendim, zabıtlara geçmesi bakımından arz
ediyorum; çünkü, burada her şey zapta geçiyor. Niyetim, Sayın Mumcu'nun söylediklerinin
tersinde bir şey söylemek değil. Bakınız, bahsettiği için konudan şey yapıyorum, Hazine
Müsteşarlığı yazı yazıyor, (9/4) esas sayılı soruşturma komisyonu başkanlığına. Yazının
hepsini okumuyorum, bizimle ilgili bölümü okuyorum. "Bu çerçevede ABD'do kurulu, şu
unvanlı şirksto Marsan Marmara Holding A.Ş tarafından Domirbank aracılığıyla 29.7.1992
torihlndo 100 bin Amerika Birleşik Devletleri doları, 11.9.1992 tarihinde 400 bin Amerika
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-176ERKAN MUMCU (Ankara) - ikinci havalenin tarihini tekrar eder misiniz?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - 29.7.1992 tarihinde 100 bin Amerikan Doları.
...ve ondan sonra da 13.9.1993 tarihinde 425 bin Amerikan doları olmak üzere toplam
925 bin Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında sermaye transferinde bulunmuş olup, bu
transferlere ilişkin belgelerin birer örneği ilişikte sunulmuştur" deniyor. Şimdi, zabıtlara
geçmesi bakımından arz ediyorum. Hazine bunu ne zaman yazmış; Hazine bunu
22.10.1996'da yazmış olabilir veya 1995'te, bunu bilmiyorum. Burada ne yapılmış; Hazineye
bildirilmiş. Kim bildirmiş; Demirbank bunu Hazineye bildirmiş. Sayın Çiller'in ifade ettiği gibi,
bundan sonra muhatap, pek tabiî ki, Demirbank'tır; çünkü esasında Hazine Müsteşarlığına
Demirbank bunu bildirmiş; yani, yükümlülüğünü yapmış. Öteki tarafa nasıl transfer etmiş?
Öteki tarafa nasıl transfer ettiği, tabiî Demirbânk'ın kayıtlarında vardır, nasıl transfer ettiğini
oradan öğrenmek mümkün. Bir de tabiî Dışişleri Bakanlığı konusunda yine zabıtlara
geçirmek bakımından söylüyorum, Sayın Mumcu'ya ters bir şey olarak ifade etmek
istemiyorum. Yine, orada da diyor ki, 8 Ocak 1997 tarihinde Onur öymen biraz evvel ifade
ettikleri yazıyı yazmışlar ve diyor ki "Araştırmalar halen devam etmektedir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi (9/4) esas numaralı soruşturma komisyonunun bilgi a ve b ekinde alınan yazılar
uyannca, Demirbank aracılığıyla Marsan A.Ş tarafından şu bankaya yapılan havalelerin gidip
gitmediği

hususunda

gerekfi

araştırmanın

yapılabilmesi

için

Nevv

York

Başkonsolosluğumuza zamanında talimat verilmiştir" Demek ki, Hariciye Bakanlığı da
görevini yapmış. Ben, bunu şunun için söylüyorum. Birtakım şeyler müphem kalıyor, zabıtlara
geçmesi bakımından ifade ediyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum.
Buyurun Mustafa Bey.
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Sayın Özer Bey, Bolu'da -ben Bolu Milletvekiliyimgayrimenkullerin olduğunu, hatta soracaktınız diye beklediğiniz söylediniz. Bolu'da kaç
gayrimenkulunuz var?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bolu'da bir gayrimenkulumuz var.
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Çünkü, Ahmet Alkan Beyin verdiği gerekçede Bolu,
Gövem ve Tatarlar'da diyor ve dediğine göre burada iki tane çıkıyor.
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- 177 BAŞKAN - Peki, sizin bu GÇD firmasını president olarak orada yönetim kurulunda
yahut etkinliğiniz var değil mi?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Biraz evvel ifade ettim, o şirketin presidentıyım, yönetim
kurulu başkanıyım.
BAŞKAN - Aktif yönetim kurulu başkanısınız.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Aktif değilim, senede bir kere gittiğim yere aktif olamam.
BAŞKAN - Tabiî efendim.
O zaman, bu Marsan'ın bir kuruluşu olan orayla ilgili olmuş olmanız Marsan'ın içinde
bir göreviniz olmadığı anlamına mı geliyor, onu mu beyan etmek istediniz?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır. Marsan'da benim hiçbir görevim yok, ne yönetim
kurulu üyesiyim. Yalnız paydaşıyım.
BAŞKAN - Esas, bu GCD Marsan'ın malı değil mi?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, Marsan'ın. Paydaş olarak vanm. Ben Marsan A.Ş'nln
paydaşı olduğum için orada yönetim kurulundayım.
BAŞKAN - Marsan'ı temsil ediyorsunuz siz GCD'de.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Evet, Marsan'ı temsil ediyorum.
BAŞKAN - Tamam, buna bir açıklık getirilmesi gerekiyordu. Müphem kalmasın;
çünkü, bu soruya tam açıklık alamadım, Sayın Mumcu'nun sorusuydu. Ben tam açıklık
alamadığım için yineledim.
ERKAN MUMCU (Ankara) - Sayın Başkan, aynı konuyla bağlantılı olarak...
BAŞKAN - Buyurun.
ERKAN MUMCU (Ankara) - GCD Inc.'de Bilger Duruman'a ait hisse ne zaman, nasıl
hangi surette itfa edilmiştin yani, sizin tarafınızdan satın mı alınmıştın siz dersen kastettiğim
Marsan tarafından satın mı alınmıştır? O prosesü, ödemesi, tahsilatı, borçlanması, vesaireyi
anlatır mısınız?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Ne zaman, hangi tarihte hemen hatııiayamam tabiî. Ama,
prosedürü şudur: 400 bin dolara -bir evvelki soruşturma komisyonunda Bilger Duruman
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i - 178 ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır, bir adet.
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Ne zaman aldınız bu gayrimenkulu?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Mal beyanım yok; ama...
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Çünkü, gerekçe olarak Ahmet Alkan Beyin ilave
olarak gösterdiği ve tarla olduğu halde üzerine inşaat yaptığınız belirtiliyor.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - O mal beyanımızda var. Ama, ne zaman,aldığımızın
tarihini hatırlamıyorum şimdi. Bir parça maldır.
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Ben, milletvekili olmadan önce, o binanın veya
arsanın olduğu yere gittiğim zaman bir dağbaşı idi ve orada korumalar, hatta -affedersiniz- av
köpekleri vardı, sokmuyorlardı orada bizleri. Hatta, deniliyordu ki, bu bir kartel medyasının.
Bu kartel medyasıyla bir ilginiz var mı veya orada komşularınızı tanıyor musunuz, orada
komşularınız kimler?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Bizim orada arsamız 40 küsur dönümdür, şu ana da
üstünde inşaat vardır.
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - İnşaat bitti mi efendim?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Hayır bitmedi. Daha kaba halindedir. Komisyon gidip
görecektir. Yanındaki arsa -o zaman 60 dönüm filan diye tahmin ediyorum; ama, şimdi, çok
daha büyük- Sabah Grubu sahibi Dinç Bilgin'in oğluna aittir. Orada gördüğünüz köpekler,
korumalar da onlara aittir. Bizim korumalanmız, köpeklerimiz yok orada; şantiye binası var,
orada da bir aile var, o kadar.
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Demek ki, biten binalar ve oradaki...
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Onlarındır.
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim Sayın Yünlüoğlu.
Başka arkadaşımız soru sormayacaksa, ben bir konuda aydınlık kazanması
açısından, kendi kafamın takıldığı bir şey var. Şimdi, Sayın Mumcu, bir soru sormuştu, sizin
Marsan'la ilgili aktif bir göreviniz olmadığını beyan etmiştiniz. Peki, Amerika'daki GCD firması
Marsan'ın bir kuruluşu değil mi?
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Yüzde 100 sahip olduğu bir kuruluş.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 179 imzalı belgeleri de vardır, yani şirketini temsil eden belgeleri ve imzası- yüzde 50 hissesi
Marsan A.Ş tarafından satın alınmıştır. Böylece Marsan A.Ş yüzde 50'den yüzde 100 hisseye
çıkmıştır. Bununla ilgili zaten benden Hazineye verdiğimiz bilgileri istemiştiniz. Hazineye
verdiğimiz bilgilerde bunlar ayrıntılı olarak, bende bir kopyası var, ama sonra ize orijinalinin
kopyasını gönderirim. 27.10.1997 tarihinde o belgeleri de gönderdik. Yani, 400 bin doları
kısaca, Marsan A.Ş, Bilger Duruman'ın şirketinden yüzde 50 hisseyi satın almıştır.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Başka soru sormak isteyen arkadışımız var mı?..
Buyurun Sayın Baruçtü.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi bakımından ifade
ediyorum. Değerli arkadaşımız söylemişlerdi. Bolu-Gövem-Tatarlar mevkiindeki arsa 19S5
yılında Sayın Tansu Çillerin Yüce Meclise vermiş bulunduğu mal varlığında görülmektedir ve
iktisap şekli ve alımının tarihi de 1995'te olduğu ifade olunmaktadır. Zabıtlara geçmesi
bakımından arzediyoum efendim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Misafirimize başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mı?
Sayın Özer Uçuran Çiller, komisyonumuza 28 Temmuz 1998 Salı günü davetlimiz
olarak geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Komisyon üyesi arkadaşlarımızın Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına yapmış olduklan görev çerçevesinde kendileri size 100 küsur civarında
soru tevcih etmişlerdir. Tabiî, neticede, biraz önce bir arkadaşımızın da değindiği gibi, Meclis
soruşturmasıyla ilgili gerçeklerin lehte, aleyhte ortaya çıkması açısından sorular tevcih
edijmiştir. Bu soruların içerisinde -şu anda kesin bir rakam veremeyeceğim- sekiz, dokuz
tane soru var ki, bunları daha sonra uzman arkadaşlanmın tutanaklardan çıkararak soruların
yazılı hale dönüşmesi ve yazılı soruların size tevdi edilmesi konusu gündeme gelecektir, bu
da en kısa zamanda yapılacaktır. Biz de inanıyoruz ki, siz de bu yazılı sorularda en kısa
zamanda komisyonumuza bilgi vereceksiniz. Bunun dışında komisyonumuza söylemek
istediğiniz bir şey var mı?
Buyurun.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER - Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size basanla
diliyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)

-1804.2) 28.09.1998 Tarihinde Özer Uçuran Çillcr'e Sorulan Sorular Ve
Cevapları:
SORU 1 - Eşinizin T.B.M.M. Başkanlığı'na vermiş olduğu, 30.09.1993 tarihli
mal bildiriminde yer alan Salem Amerika Birleşik Devletleri Salem Kentindeki ev için
Bilger Duruman1 dan almış olduğunuz 170.000 Dolar borcu kendisine ödendiğinizi
Komisyonda ifade etmiştiniz. Söz konusu ödemeye ilişkin belgeyi komisyonumuza
gönderir misiniz?
CEVAP 1 - 9 / 4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur.
SORU 2 - AYTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Karar Defterinde 22.04.1993 tarihi ile
belirtilen karara göre devir alınan 4847 hissenin MARSAN ile MİTAŞ A.Ş.' ne hangi
bedel ile devredildiği ayrıca, Antalya Beldibi mevkiinde yatırımların tamamlanmasından
sonra şahsınıza ait tüm hisselerin MARSAN A.Ş.' ne hangi bedelle devir edildiğini
belgeleriyle birlikte açıklar mısınız?
CEVAP 2 - 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur. Ayrıca, istenilen bilgilerin ilgili şirketlerin
kayıtlarında da olması gerekir.
SORU 3 - Komisyonumuzun 28.07.1998 tarihli toplantısında President ve Denge
adlı yatlarla ilgili olarak Kuşadası Marina işletme Müdürlüğünce yapılan bakım, onarım,
çekilme ve konaklama gibi hizmetler karşılığında çıkartılan faturanın MARSAN A.Ş.
tarafından ödendiğini ifade etmiş, devamla söz konusu işletmeden "MARSAN A.Ş.' nin
hiçbir borcu yoktur" şeklinde bir belge aldığınızı ve bu belgeyi basına da açıkladığınızı
söylemiştiniz? Bu belgeyi Komisyonumuza sunar mısınız?
CEVAP 3 - Paydaşı olduğumuz Marsan AŞ'ne ait iki teknenin bakım ve onarımı,
Marsan AŞ ile Turban AŞ arasındaki bir ticari ilişkinin konusunu oluşturmaktadır. Yaptığım
incelemeye göre, Turban AŞ, önce sorunuzda sözü edilen yazıyı yazmış, bilahare bu iş için
yeniden borç çıkararak Marsan AŞ aleyhine icrai takibata geçmiştir. Marsan AŞ tarafından bu
borç da ihtirazi kayıtla ödenmiş ve bil suretle sözkonusu ticari ilişki sona erdirilmiştir. Bu
hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin her iki şirket kayıtlarında olması gerekir. Dolayısıyla,
sorunuzun ve talebinizin muhatabı ilgili şirketlerdir.
SORU 4 - Eşiniz Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in 15 Mayıs 1995 tarihli mal
bildiriminde yer aldığı halde sonraki bildiriminde görünmeyen ve annesinden veraset
yoluyla intikal eden 570.000 .dolar, 670.000 mark ve 800 adet cumhuriyet altını
bozdurulmuş mudur? Eğer bozdurulmuş ise işlem hangi tarihte, hangi kurumda
gerçekleştirilmiştir. Bu satışlar için belge alınmiş mıdır? Eğer alınmış ise, söz konusu
belgeleri Komisyonumuza gönderir misiniz? Bu bildirimler izleyen mal bildiriminde yer
almamıştır. Altınlar ve dövizler Türk Lirasına mı çevrilmiştir. Çevrildi ise hangi tarihte,
hangi kurumda çevrilmiştir? Bu satışlar için belge alınmış mıdır ?
a) Kayınvalidenizin vefatından hemen sonra döviz ve altınların kaldığı biliniyor
ise ilk verilen veraset beyannamesinde bunların niçin beyan edilmediğini açıklar mısınız ?
b) Söz konusu dövizler veraset vergisi ödenmeden önce mi bozdurulmuştur?
Eğer öyle ise sebebi nedir?
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- 181 CEVAP 4 - 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve ekleri
ile Komisyonunuza intikal eden diğer dosyalarda gerekli bütün açıklama mevcuttur.
SORU 5 - Eşinizin 5.05.1995 ve 5.05.1996 tarihli inal bildirimlerinde belirtilen
Bolu-Gövem-Tatarlar mevkiindeki arazi üzerinde inşaat yaptırdınız mı? Eğer yaptırdınız ise
mal bildirim dönemleri itibariyle söz konusu inşaat için yapılan harcamalar ne kadardır ve
inşaatın son durumu nedir?Bu inşaat hakkında;
- İşin mahiyeti nedir?
-Aralık 1996 ayına kadar işin yüzde kaçı gerçekleştirilmiştir ve kaç lira
harcanmıştır?
- Finansmanı kimin tarafından sağlanmıştır?
- Tüm proje maliyeti nedir?
- Yapımcısı kimdir ve yazışma adresi nedir?
CEVAP 5 - Eşimin ilk mal bildiriminde beyan edilen servet unsurlarımıza ilişkin
artışlar her ek bildirimde ayrıca bildirilmiştir. İstenilen bilgiler, 9/4 Esas Numaralı Meclis
Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde mevcuttur.
SORU 6 - Komisyonumuza yaptığınız açıklamada size yöneltilen,Petro-kok işi
ile ilgili olarak Suriyeli Nobar isimli bir şahısla ortak iş yapıp yapmadığınız soruşmuştu? Bu
konuyu hatırlayamadığınızı, bilahare konuyu inceledikten sonra cevaplayabileceğinizi
söylemiştiniz. Bu soruya bir açıklık getirir misiniz?
CEVAP 6 - Bu konuda bilgilerine başvurduğum şirket ortak ve yöneticileri, böyle
bir şahsı hatırlayamadıklarını ifade etmişlerdir.
SORU 7 - MARSAN A.Ş.' nden alacak olarak beyan edilen cari hesap miktarları
nasıl hesaplanmıştır? Bunlar beyan dönemindeki cari hesap defter bakiyelerine göre mi
belirtilmiştir, yoksa şirket bilançosu analiz edilerek öz sermayelere göre ayrıca mı
hesaplanmıştır.
CEVAP 7 - Cari hesap teknik olarak öz sermaye ile kıyaslanamaz. Cari hesaplar,
tüm dönemler için çalışan dinamik hesaplardır. Eşimin mal bildirimlerinde, cari hesaplar
bakiyeleri itibariyle beyan edilmiştir.
SORU 8 - 1991 yılında T.B.M.M. Başkanlığı'na yaptığınız mal bildirimlerinde,
MARSAN Holdingdeki hisselerinizi beyan etmişsiniz. Anılan dönemde, şirketten alacağınız
ya da borcunuz var mıydı?
CEVAP 8 - Bu konuda sağlıklı bilginin, ilgili şirketten
düşünülmektedir.

alınabileceği

SORU 9 - 29.06.1998 tarihinde Komisyonumuza verilen Mert ÇİLLER' e ait
mal bildiriminde beyan edilen taşınır malların nasıl edinildiğini 3628 sayılı kanunun 5 nci
maddesine göre açıklar mısınız?
CEVAP 9 - 3628 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamı dışında olan oğlum Mert
Çiller' in taşınır malları, kendi birikimleri ve bizim katkılarımızla alınmıştır.
SORU 10 - 24 Ocak. 1995 tarihli mal bildiriminden itibaren MARSAN Marmara
Holdingden alacağınız olduğu belirtilmektedir., Bu miktar bir mal bildiriminden diğerine
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alacağa uygulanan faizler nedeniyle mi olmuştur? Eğer durum böyle ise uygulanan yıllık
faiz oranı ne düzeydedir?
CEVAP 10 - Şirketin cari giderlerinin karşılanması amacıyla tarafımızdan
yapılan ödemelerdir. Cari hesap bakiyeleri, bu ödemelerden oluşmaktadır. Tarafımıza
herhangi bir faiz geliri tahakkuk ettirilmemiş ve ödenmemiştir.
SORU 1 1 - 1 5 Mayıs 1996 tarihli mal bildiriminde AYTAŞ AŞ.' nden
alacağınız olduğu yer almaktadır. Bu borç anılan şirkete hangi tarihte ve hangi faiz koşulu
ile verilmiştir?
CEVAP 11- Herhangi bir faiz koşulu yoktur. Gerekli bilgi ilgili şirketten
alınabilir.
SORU 12 - MARSAN Marmara Holding A.Ş.' nin yurtdışı iştiraki olan GCD Inc.
firmasının ABD'de vermiş olduğu 1993-1995 beyannameleri ile sene sonu bilançoları,
murakıp raporları, ABD'den alınan kredinin hangi bankalardan hangi tarihte alındığı, GCD'
nin aktifinde kayıtlı taşınmazların bakım ve onarımla ilgili belgelerini komisyona gönderir
misiniz?
CEVAP 12 - Bu sorunun muhatabı, Meclis soruşturmasının konusu ve kapsamı
dışında olan ilgili şirketlerdir.
SORU 13 - Mal Bildirimleri dönemleri itibariyle AYTAŞ A.Ş.' deki ortaklar cari
hesabı (uzun vadeli borçlar dahil) kalıntı miktarlarını ve kimlere ait olduğunu, 1997 yılında
şahsınıza ait tüm hisselerin MARSAN A.Ş.' ye devri sırasında ortaklar cari hesabının
akibetinin ne olduğunu ve hisse devir tarihinde MARSAN A.Ş. ile AYTAŞ A.Ş.' de
ortaklar cari hesabından ne miktar alacağınızın olduğunu açıklar mısınız?
CEVAP 13 - Hissedar olduğumuz şirketlerdeki cari hesap bakiyeleri mal
bildirimlerinde mevcuttur.
SORU 14 - GCD' nin kuruluş sermayesi olan 100 bin dolann tamamını Bilger
Duruman ödediyse, siz Bilger Duruman' a borçlandınız mı ya da GCD mi borçlandı, yani
ortaklığınız nasıl tesis edildi?
CEVAP 14 - Bu sorunun muhatabı, Meclis soruşturmasının konusu ve kapsamı
dışında olan ilgili şirketlerdir. Esasen, 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu
Raporu ve eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur.
SORU 15 - Komisyonumuzun 28.07.1998 tarihli toplantısında şahsınıza
yöneltilen, Komisyonumuz tarafından ulaşılan belgelerden biri olan Maliye Bakanlığının
raporunun incelenmesi sonucunda üyelerimizce belirlenen ve size yöneltilen "MARSAN
A.Ş. Yönetim Kurulu karar denerlerinin bazı sayfalarının yırtılarak yerlerine yeni sayfalar
yapıştırıldığını ve bazılarının da yok edildiğini, bu yolla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki.
GCD. Inc.1 e transfer edilen paraları iştirak şeklinde gösterdiklerine ilişkin tespitle ilgili
olarak değerlendirmeniz sorulduğunda anılan rapordan haberiniz olmadığını ileri sürerek
cevap vermemiştiniz. Söz konusu rapor size Komisyon tarafından takdim edildiğine göre bir
şirket yönetici olarak böyle ciddi sayılan bir şirketin karar defterinde bu tip tahrifatlar sizce
uygun bir davranış mıdır?
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— 183CEVAP 15 - Hukuka aykırı usullerle elde edilmiş olan sözkonusu metne
dayandırılan bu soru maksatlıdır. Ayrıca, bu konu yargıya intikal etmiş bulunmaktadır.
SORU 16 - Komisyonda size yöneltilen GCD şirketinde Bilger Duruman'a ait
hisse ne zaman, nasıl, hangi surette itfa edilmiştir; yani MARSAN tarafından satın mı
alınmıştır? O prosedürü, ödenmesi, tahsilatı, borçlanması^ vesaireyi anlatır mısınız ?
Sorusuna, karşılık "ne zaman hangi tarihte olduğunu hatırlayamam tabii. Ama, Hazineye
verdiğimiz bilgilerde bunlar ayrıntılı-olarak yer almaktadır. Bu belgelerin bende bir kopyası
var. Daha sonra size orijinalinin kopyasını gönderirim" şeklinde beyanda bulunmuştunuz.
Söz konusu belgeyi Komisyonumuza gönderir misiniz? .
CEVAP 16 - Yaptığım araştırmada, bu belgelerin 9/4 Esas Numaralı Meclis
Soruşturma Komisyonu'na gönderildiği anlaşılmıştır.
SORU 17 - Bankalar Kanununun 40 inci maddesine göre; "Bir bankanın
yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürünün doğrudan doğruya veya muvazaa yolu ile ve
her ne şekilde olursa olsun bankadan kredi almaları, bankaya lehlerine olarak kefalet
veya teminat verilmesini temin ettirmeleri ve bankaların da bu tür işlemleri yapmaları
yasaktır. " Oysa siz ve eşiniz Tansu Çiller' in birlikte % 99.7 sermaye payına sahip
olduğunuz MARSAN A.Ş.' ne İstanbul Bankası'nda görevliyken bu kapsamda işlemler
yaptığınız 1982 tarih ve B-53/63 sayılı Bankalar Yeminli Murakıpları raporu ile tespit
edilmiştir. Kastı dahi aşan bu eylemlerden dolayı Bankalar Kanununun 41 inci, 68 inci ve
80 inci maddelerinden dolayı hakkınızda herhangi bir işlem yapıldı mı? Konunun
zamanaşımına uğrayacağı son yıllarda Ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan sayın Tansu
Çiller' in size sağladığı herhangi bir kolaylık oldu mu?
CEVAP 17 - Soru Meclis soruşturmasının konusu ve kapsamı dışındadır. Ancak,
bu konuda yargı mercilerindeki davaların tümü aklama kararıyla sonuçlanmıştır.
SORU 18 - Kuşadası-Çamtepe arazisi üzerinde bulunan yapı, siz bu araziyi satın
almadan önce mi inşa edilmiştir?
CEVAP 18 - 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur.
SORU 19 - MARKİM Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.' nin hisse senetleri
24.01.1995 tarihli mal bildiriminde elden çıkmış görünmektedir. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'nın Komisyonumuza gönderdiği bilgilere göre 29.08.1995 tarihli olağan genel
kurul toplantı tutanaklarında şirket hisselerinin yüzde 99.7'si MARSAN Holdinge ait
görünmektedir. MARKİM' deki hisselerinizi hangi değerden MARSAN' a devrettiniz.
Bedeli nasıl tahsil edilmiştir? Satış tarihinde MARKİM' in net aktif değeri ne kadardır?
CEVAP 19 - Hisse devri konusunda, 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma
Komisyonu Raporu ve eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur. Diğer konu ise, Meclis
soruşturmasının konusu ve kapsamı dışında, olan şirketle ilgilidir.
SORU 20 - MARSO A.Ş.' nin satışına ilişkin 13.09.1993 tarihinde yapılan
yevmiye kayıtlan daha sonra iptal edilip 04.10.1993 tarihinde farklı şekilde yeniden
yapılıyor. Bunun gerekçesi hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
CEVAP 20 - Soru Meclis soruşturmasının konusu ve kapsamı dışındadır. Ayrıca,
bu konu yargıya intikal etmiş bulunmaktadır.
\
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-184SORU 21 - 5.05.1992 tarihinde kurulmuş olan GCD şirketinin 6.8.1992 tarihli
ortaklık sözleşmesine göre 100.000 Dolar olan sermayesinin %50'sinin MARS AN A.Ş.1 ne
%50'sinin de BMT (Beynelmilel Mühendislik Taahhüt) adlı şirkete ait olduğu Hazine
Müsteşarlığına gönderilen belgelerden anlaşılmaktadır. 20.8.1993 tarihli hisse satın alma
sözleşmesine göre MARSAN A.Ş., BMT' nin GCD şirketindeki % 50 sermaye payını
400.000 dolar bedelle satın alınacağı kararlaştırılmıştır. Satış bedelinin de MARSAN
tarafından en geç 15.9.1993 tarihine kadar ödenmesi kararlaştırılmıştır. 400.000 dolar
tutarındaki hisse satın alma bedeli BMT şirketine hangi tarihte ve nasıl ödenmiştir ? BMT
şirketinin hisse yapışım gösteren belgeleri ibraz edebilirmisiniz ?
CEVAP 21- Sorunun muhatabı ben değilim. İstenilen bilgilerin ilgili şirket
kayıtlarında olması gerekir.
SORU 22 - MARSAN, sizin yat, yalı, okul taksiti ve mobilya masraflarınızı
karşılıyor. Niçin MARSAN bu ödemeleri yapıyor? Bu masraflar sizin gelirinize uygun
harcamalar mıdır?
CEVAP 22 - 3628 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında haksız bir harcamamız
yoktur. Harcamalar, cari hesap ilişkisinin gereği olarak yapılmıştır. Cari hesaptan nelerin
ödendiği, ilgili şirketin defterlerinden çıkarılabilir.
SORU 23 - Turizm Bakanlığı'na Antalya'daki tesisleri satın alırken yapılan
başvuruda sizin % 34-38. miktarında olan payınızı, mülkiyetinizi beyan etmemişsiniz.
Neden?
CEVAP 23 -Tüm hisse alımları ilgili mevzuata göre yapılmış ve bu mevzuatın
öngördüğü tarzda beyan edilmiştir.
SORU 24 - AYTAŞ A.Ş.' nde sahip olduğunuz hisseler 22 ay sonra beyan
edilmiş. 3628 sayılı Mal Beyanı ile ilgili Yasada bir ay içinde bildirimde bulunma
zorunluluğu getirilmiştir. Geç bildirimin özel bir sebebi mi var? 5 Ekim 1994 tarihli
AYTAŞ A.Ş.' nin Genel Kurulu.Hazinin cetvelinde İhsan Ataöv halen hissedarmış gibi
gösterilmiş; daha önce hisselerini devrettiğine dair genel kurulun dosyaları içerisinde bir
evrakın olmasına rağmen hazinin cetvelinde İhsan Ataöv hissedar olarak görülmüş, bu bir
yanlışlıktan mı kaynaklanıyor, yoksa bu ilişkiler devam mı ediyor.
CEVAP 24 - Beyan, mevzuatın belirlediği usule uygundur. Gerekli bilgiler ilgili
şirketin kayıtlarında mevcuttur.
SORU 25 - 19. Dönemde kurulan 9/4 Esas numaralı Soruşturma Komisyonu
belgeleri incelendiğinde, anılan Komisyonun üyelerine bilgi olarak dağıtılan ve 18.
Dönemde görev yapmış bulunan "1983 Yılı Başından İtibaren Kurulmuş ve TBMM'nde
Temsil Edilmiş Tüm Siyasi Partilerin ve- Genel Başkanları ile Yakınlarının Mal
Varlıklannın Araştırılması Amacıyla Kurulan 10/198 esas numaralı Meclis Araştırma
Komisyon raporuna ek raporda" şu hususlara yer verilmiştir. Sizin AYTAŞ A.Ş.' nin 3400
hissesini 18.10.1991 tarihinde noterde yapılan işlem sonucu devralmış olmanıza rağmen bu
devir işleminin 4 yıl süreyle şirket kayıtlarında düzeltilmediği iddia edilmektedir. Yine aynı
raporun ekinde yer alan Turizm Bakanlığına ait 1.10.1992 tarihli onayda; kesin tahsis
koşullarının hisse devirleri yi e ilgili maddesinde: "adınıza yapılan tahsis kullanma hakkının
tamamı veya bir kısmı bakanlığın yazılı izni olmaksızın başkasına devir edilemeyecektir"
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- 185 denmesine rağmen sizin sahip olduğunuz hisselerin tamamını MARSAN A.Ş. ile MİTAŞ
A.Ş.' ne devretmeniz konusunu nasıl açıklıyorsunuz?
CEVAP 25 - Meclis soruşturmasının kapsamı dışında olan bu konuda 9/4 Esas
Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde gerekli bütün açıklama
mevcuttur. Ayrıca, istenilen bilgilerin ilgili şirketin ve Turizm Bakanlığı'nın kayıtlarında
. olması gerekir.
SORU 26 - AYTAŞ' a turizm yatırımı ile ilgili kesin tahsis belgesi hangi tarihte
verilmiştir?
CEVAP 26 - Meclis soruşturmasının kapsamı dışında olan bu konuda 9/4 Esas
numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde gerekli bütün açıklama
mevcuttur. Ayrıca, istenilen bilgilerin ilgili şirketin ve Turizm Bakanlığı'nın kayıtlarında
olması gerekir.
SORU 27 - Kesin tahsis belgesi verildiğinde, Bakanlık kayıtlarına göre AYTAŞ'
in sermaye kompozisyonun nasıldır?
CEVAP 27 - Meclis soruşturmasının kapsamı dışında olan bu konuda 9/4 Esas
Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde gerekli bütün açıklama
mevcuttur. Ayrıca, istenilen bilgilerin ilgili şirketin ve Turizm Bakanlığı'nın kayıtlarında
olması gerekir.
SORU 28 - AYTAŞ' in sermaye kompozisyonundaki değişiklik hangi tarihte
ilgili Bakanlığa bildirilmiştir?
CEVAP 28 - Meclis soruşturmasının kapsamı dışında olan bu konuda 9/4 Esas
Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde gerekli bütün açıklama
mevcuttur. Ayrıca, istenilen bilgilerin ilgili şirketin ve Turizm Bakanlığı'nın kayıtlarında
olması gerekir.
SORU 29 - Bu bildirim sırasında, 18.10.1991 tarihli Noterdeki devir işlemine ait
belge Bakanlığa sunulmuş mudur?
CEVAP 29 - Meclis soruşturmasının kapsamı dışında olan bu konuda 9/4 Esas
Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde gerekli bütün açıklama
mevcuttur. Ayrıca, istenilen bilgilerin ilgili şirketin ve Turizm Bakanlığı'nın kayıtlarında
olması gerekir.
SORU 30 - Hisselerin 18.10.1991 tarihinde Noterde devredilmiş olması, yatırım
kesin tahsis belgesinin hukuki durumunu nasıl etkilemektedir?
CEVAP 30 - Meclis soruşturmasının kapsamı dışında olan bu konuda 9/4 Esas
Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde gerekli bütün açıklama
mevcuttur. Ayrıca, istenilen bilgilerin ilgili şirketin ve Turizm Bakanlığı'nın kayıtlarında
olması gerekir.
SORU 31 - AYTAŞ Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Ortağı İhsan ATAÖV den
Antalya 2 nci noteri huzurunda 18.10.1991 tarih ve 34872 sözleşme ile satın almış
olduğunuz 3400 hisse neden Turizm Bakanlığına arazi kesin tahsisi yapılan tarihe kadar
bildirilmemiştir. AYTAŞ Şirketi, Turizm Bakanlığına yaptığı başvuruda sadece sizin gene
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Abdurrahman Coşkun ve Kerim Mirza'dan 22.04.1993 tarih ve 13390 nolu sözleşme ile
satın aldığınız hisseyi bildirmiştir. Siz esasen şirketin % 34 payına ortak olarak 3400
hisseniz de bu 4847 payla birlikte bildirilmesini neden talep etmediniz? Esasen şirketin
yüzde 34 payına sahip bir ortak olarak 3400 hissenizin de bu 4847 payla birlikte
bildirilmesini neden talep etmediniz? idare olarak belirtilen merci nedir?
Ayrıca
30.11.1991 tarihli mal bildiriminde 3400 adet hisseniz de gösterilmişken 30.9.1993 tarihli
mal bildiriminde 1847 adet yer almıştır. 1500 adet hisse MARSAN' a 1500 adet hisse
MİTAŞ' a devredilmiş gözükmekte 3400 hissesinin mal bildiriminde beyanı yer
almamaktadır. 3628 sayılı kanun anlamında bu devirlerin bedellerin mal bildirimde yer
alması gerekmektedir.
a) 18.10.1991 tarihli noter satış sözleşmesi ile İhsan Ataöv' den devraldığınız
3400 adet hisseye kaç lira ödediniz?
b) 30.11.1991 tarihli mal beyanında gösterdiğiniz 3400 adet hisse sonraki mal
bildirimlerinde bedeli ödendiği halde neden yer almamaktadır.
c) Gerek 22.04.1993 tarihinden önce devralının 4847 adet hissenin şirketlere
devri sırasında devir alınma ve devretme bedellerinin ne kadar olduğunu ve buna ilişkin
para hareketini gösteren belge ve kayıtları ibraz eder misiniz?
d) AYTAŞ' taki yatırımları, mal bildirim dönemleri itibariyle belgelendirerek
ne kadarı belgeli, ne kadarı belgesiz harcama yapıldığını ayrıca, AYTAŞ' daki hisselerin
18.11.1997 genel kurul tarihinde MARSAN' a devri sırasında ne kadar bedel alındığını VE
AYTAŞ' m cari hesap alacağının ne olduğunu bildirilmişiniz?
CEVAP 31- 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur. Ayrıca, istenilen bilgilerin ilgili şirketin ve
Turizm Bakanlığı'nın kayıtlarında olması gerekir.
,
SORU 32 - Tüm aile bireylerinin mal bildirimine tabi olduğu 30.11.1991
tarihinden bu yana gerek Türkiye'deki gerek yurtdışındaki bankalardan aldığınız kredi
kartları ve ilgili kart ve hesap numaraları ile banka isimlerini bildirirmisiniz?
CEVAP 32 - Bankalarla ilişkilerimiz bankalarda mevcuttur. Bankaların
bildireceği bilgi ve belgeler, yasalarımıza göre "kanaat verici vesika" hükmündedir.
Öğrendiğimiz kadarıyla, Komisyonunuzca bankalar nezdinde bu yönde araştırma yapılmıştır.
SORU 33 - GCD şirketinin 1992 yılında verdiği İRS beyannamesinde şirket
sermayesi 100.000 Dolar, ortaklardan alınan borçlar ise 914.000 Dolar olarak
görülmektedir. Şirketin sermaye tutarı ve ortaklar cari hesabı tutarı 1997 yılına kadar
değişmemiştir. 1992-1997 döneminde GCD şirketinin sermaye artırımında kullanılmak
üzere MARSAN A.Ş. tarafından gönderildiği belirtilen 100.000 dolar, daha sonra 425.000
dolar ve en sonunda da 400.000 dolar olmak üzere toplam 925.000 dolar sermaye
transferleri nerede kullanılmıştır?
CEVAP 33 - Meclis soruşturmasının kapsamı dışında olan bu konuda 9/4 Esas
Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde gerekli bütün açıklama
mevcuttur.
SORU 34 - AYTAŞ A.Ş.' nin 20.12.1996 tarihli olağanüstü genel kurul
toplantısında söz konusu edildiği üzere Turizm Bakanlığı'nın 21.10.1996 tarih ve 16326412-31141 sayılı izin yazısında belirtilen İrfan Aktaş' m sahip olduğu 911 hissenin Özer
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işlemine ilişkin olarak elinizde bulunan belgeleri ibraz edermisiniz ?
CEVAP 34 - 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur.
5.1) 27.10.1998 TARİHİNDE KOMİSYON TOPLANTISINDA BİLGİSİNE
BAŞVURULAN MARSAN MARMARA HOLDİN AŞ YETKİLİLERİ ( Şirket Genel
Müdürü AHMET DESTEGÜL, Şirket Mali Müşaviri BURHAN AYAN, Şirketin Hukuk
Müşavirleri BÜLENT ACAR ve ÖMER ASIM LİVANELİOĞLU)
Sayın Ahmet Destegül, Sayın Burhan Ayan, Sayın Bülent Acar, Sayın Ömer Asım
Livanelioğlu, Komisyonumuzun almış olduğu karar çerçevesinde MARSAN Marmara
Holding A.Ş'nin yöneticileri olarak yapmış olduğumuz davete 27 Ekim 1998 günü geldiniz,
Komisyonumuzdaki milletvekili arkadaşların huzurunda tek tek yemin etmenizi istiyorum.
(MARSAN Marmara Holding A.Ş Genel Müdürü Ahmet Destegül, Şirket Mâli
Müşaviri Burhan Ayan Bey, Şirket Hukuk Müşavirleri Bülent Acar ve Ömer Asım
Livanelioğlu yemin ettiler)
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulunun Komisyonumuza verdiği yetki çerçevesinde, Anayasa ve İçtüzüğün gerekli
maddeleri içerisinde komisyonumuz soruşturma komisyonudur, buradaki beyanlarınız,
milletvekili arkadaşlarımızın sorularına vereceğiniz beyanlar tamamen kayıtlara geçmektedir.
Bu konuda hassasiyetinizi özellikle rica ediyorum ve ben, komisyona söylemek istediğiniz bir
şey varsa, önceden size sözü veriyorum.
Buyurun.
AHMET DESTEGÜL (MARSAN Marmara Holding A.Ş Genel Müdürü) - Sayın
Başkan, yetki belgemizi takdim etmek istiyoruz.
BAŞKAN - Dört arkadaşımızın da yetki belgesi mi bunlar?
AHMET DESTEGÜL - Hepsi birlikte efendim.
ÖMER ASIM LİVANELİOĞLU (Hukuk Müşaviri) - Sayın Başkan, Marsan
Şirketinin defter ve belgeleri bir vergi incelemesi dolayısıyla Maliye Bakanlığı denetim
elemanlarınca hıfz edilmektedir. Kendilerine, teftiş kurulunun İstanbul grubuna şirket
tarafından yazı yazılmıştır. Şu anda, bu nedenle, yüksek komisyonunuza ibraz edemiyoruz.
Bununla ilgili yüksek komisyonunuza şirket tarafından yazılan yazıyı da takdim etmek
istiyoruz.
Yüksek komisyonunuza bir belge daha sunmak istiyorum. Yüksek komisyonunuz
tarafından Amerika'daki GCD Şirketinden sekiz sorunun cevaplandırılması istenmişti. Bu
talep Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletildi ve şirket, 23 Ekim 1998 tarihinde sekiz cevabı
hazırlayarak ve Amerika'daki notere tasdik ettirerek, bunu, MARSAN şirketine faksla
gönderdi ve bu, MARSAN Şirketi tarafından da yüksek komisyonunuza arz ediliyor. Burada,
bir hususa yüksek komisyonun dikkatini çekmek istiyorum. Bu, 23'ünde gönderilmiştir.
Burada, bankalarla ilgili mevzular da var. 26 günlü bazı gazetelerde bu bilgilerin şimdiye
kadar gizlendiği iddia edildi. Bu doğru değildir. Bu bilgiler üç gün evvel verilmiştir. Arz
ederim.
BAŞKAN - Şimdi, bu 27.10.1998 tarihli Avukat Ömer Asım Livanelioğlu'nun,
Komisyon Başkanlığımıza, Amerika'daki GCD firmasıyla ilgili sekiz sorunun
cevaplandırılması konusunda GCD şirketi tarafından MARSAN Marmara Holding A.Ş'ye
faksla gönderilen 23.20.1998 tarihli üç sayfadan ibaret cevap yazısı Başkanlığıma
gönderilmiştir, çoğaltıp üyelere dağıtıyorum.
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ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Türkçe midir Sayın Başkan?..
Türkçe midir?
BAŞKAN - İngilizce efendim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Efendim, Türkçeye hemen çeviri yapılsa daha
iyi olur; çünkü, benim lisanım yok.
BAŞKAN - İngilizcesirii dağıtalım, ondan sonra, tasdikli Türkçesi hemen
dağıtılacak.
Diğer bir konu, yine, Marsan Marmara Holding AŞ yöneticilerinden istemiş
olduğumuz yasal defter ve belgeler hakkında, 1998 yılı hariç olmak üzere, diğer tüm yasal
defter ve başka müspit evrak TC Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından incelenmek üzere
alınmıştık. Adı geçen belgelerin teftiş kurulunda olduğuyla ilgili beyanı var yetkililerin; bunu
da, aynı şekilde, çoğaltıp, üyelere dağıtacağız.
Teşekkür ediyorum.
Başka görüş beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı yetkililerden?.. Yok.
Peki, milletvekili arkadaşlarımın sorularını bekliyorum, sırayla arkadaşlarım
kendilerini tanıtarak...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Marsan AŞ'nin 1991 yılından bu yana
sermaye ve ortaklık yapısını öğrenmek istiyoruz.
Sayın Başkan, soru cevap şeklinde mi gideceğiz?
BAŞKAN-Evet.
Cevap verecek yetkili adını, soyadını, konumunu söyleyerek cevap versin lütfen.
AHMET DESTEGÜL - 1991 yılından bu yana sermaye yapısı ve ortaklık
yapısını verebilmem için, haziran cetvellerini takdim etmem gerekir; ancak, böyle bir soru
daha önce sorulmadığı için hazırlıksız geldim. Yani, şimdi, kafamdan 8 yıllık ortaklık ve
sermaye yapısını çıkaramam.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Nihaî ortaklık, yapısını biliyor musunuz? Onu
söyler misiniz lütfen
AHMET DESTEGÜL - Nihaî ortaklar, bildiğiniz gibi, Marsan Holding bir aile
şirketidir; Özer Çiller ve Tansu Çiller, eşit payda olmak üzere yüzde 99'una sahip, geri kalan
paylar da prosedür hisseleri olarak benim üzerimde ve diğer iki arkadaşımın üzerinde 5 kişidir
ve son sermayesi de 8,5 milyardır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - 8,5 milyar sermayesi var. Peki.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - İkinci soruya geçmek istiyorum Sayın
Başkan.
Özer ve Tansu Çiller -onu söylemiş oldunuz bu soruyla beraber- Marsan'ın yüzde
kaçına sahiptir diye bir sorum vardı.
1991 yılından bu yana şirketin yönetim kurulu başkanları kimlerdir?
AHMET DESTEGÜL — 1991 yılından bu yana başkanı benim; yalnız 1991 ve
T 992'de daha değişik olabilir, şu anda tam bilemiyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Kaç yılından bu yana yönetim kurulu başkanı
sizsiniz Sayın Destegül.
AHMET DESTEGÜL - 6-7 senedir benim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, 1992 yılından bu yana.
AHMET DESTEGÜL - Sanıyorum; 1991 ve 1990'da bir değişiklik olabilir; ama,
o zamanlarda da yönetim kurulu üyesiydim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Özer Çiller yönetim kurulu başkanı ve üyesi
olmamakla birlikte, şirketi temsilen veya vekaleten yetkili kılınmış mıdır?
AHMET DESTEGÜL - Zaman zaman evet.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Hangi tarihlerde Sayın Destegül?
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- 189 AHMET DESTEGÜL - Hatırladığım kadarıyla cevap vereceğim; çünkü, bunları
belgeye dayalı olarak çıkarmak lazım; ama, yönetim kurulu karar defterlerinde Özer Beye
gerektikçe, özellikle, bu yurtdışı iştiraki konusunda yetki verilmiştir.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, yurtdışı iştiraklerinde, şirket adına Özer
Çiller yetkilendirilmiş ve bu irtibatları o sağlamıştır, öyle mi?
AHMET DESTEGÜL - Evet.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yurtdışı ilişkilerde, sizin herhangi bir şekilde
temsil ettiğiniz bir işlem söz konusu oldu mu Sayın Destegül?
AHMET DESTEGÜL - Yok efendim, olmadı.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, yurtdışı bağlantılarının tamamı Özer
Bey tarafından kotarıldı.
AHMET DESTEGÜL - Evet efendim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - 10.2.1995 tarihli yönetim kurulu kararıyla
İpek Ertirin yerine Özer Çiller yönetim kuruluna getirilmiş midir?
AHMET DESTEGÜL - İpek Ertin, daha önce yönetim kurulu üyemizdi, işten
ayrıldıktan sonra bir boşluk olduğu sırada, Özer Beyi, yerine, yönetim kurulu üyesi olarak
aldık; doğrudur.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - 13.02.1995 tarihli yönetim kurulu
toplantınızda, Özer Çiller yönetim kurulu başkanı seçilmiş midir?
AHMET DESTEGÜL - Yönetim kurulu karar defterine bakmamız lazım. Tarihini
bu kadar kesin hatırlamam çok zor.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - 1992'den bu yana yönetim kurulu
başkanlığını sizin deruhte ettiğinizi, 1991 veya 90 yılında bir fasıla olduğunu, orada, Özer
Beyin yönetim kurulu başkanlığı yapmış olabileceğini ifade ettiniz az önce. Bundan yola
çıkarak bu sorumu yöneltiyorum; 1995 yılında Özer Çiller'in yönetim kurulu başkanlığı
yaptığı bir dönem vaki olmuş mudur? Tarih 13.2.1995 benim sorduğum; ama, bu kadar kesin
olmayabilir diyorsunuz; 1995 yılı içerisinde...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Acaba bu karar defteri Maliyede mi?
AHMET DESTEGÜL - Onlarda, teftiş kurulunda.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Burada ben, tabiî, herhangi bir şey
istemiyorum; ama, sizin ifade ettiğiniz ve sorduğunuz sorulara, karar defteri burada, yanında
olmadığı için birtakım cevaplarda yanılma olabilir.
BAŞKAN - Karar defteri yanımda değil demek. „
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Efendim, karar defterini hemen getirtme
imkânımız da vardır. Şimdi arkadaşımızın burada bu söylediği şeyler içerisinde şimdi, karar
defteri olmadan bir yanlışlık da olabilir. O bakımdan, dikkat çekmek istedim.
BAŞKAN - Kayıtlara geçmiştir bu; teşekkür ederim Sayın Barutçu.
Buyurun.
•
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yine bir düzeltme yapmak açısından
müdahale etme ihtiyacı duydum. Yine, Sayın Destegül'ün ifadesinden yola çıkarak sordum
ben bu soruyu: 1995 yılında böyle bir şey olmuş mudur? Çünkü, 1992'den bu yana kendisinin
yönetim kurulu başkanı olduğunu, yönetim kurulu başkanlığının da, şirketlerde çok vakayı
adiyeden bir seçim olmadığını, bir yönetim kurulunun ciddi bir toplantısının, genel kurulun
bir toplantısını sonucunda böyle bir karara varılması gerektiğini düşünerek bu soruyu
yönelttim. En azından, bir yönetim kurulu başkanlığından geri çekildiğiniz bir dönem var
mıdır bu tarihler içinde veya 1995 yılı içinde Sayın Destegül?
AHMET DESTEGÜL - Arizi bir durum oldu;^dediğim gibi İpek Hanımın bizden
ayrılmasıyle yönetim kurulunda olan boşluktan böyle bir durum olduğunu hatırlıyorum. Ama,
bu arizi bir şey olduğu için başlangıçta hatırlamadım ve size de "1992'den itibaren başkan
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kendisi, yönetim kurulundan istifa etmiştir ve yerine sonra başka bir arkadaş- gelmiştir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - O tarihi de yönetim kurulu defteri olmadığı
için hatırlamıyorsunuz.
AHMET DESTEGÜL - Kısa bir süreydi.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Başkan, bir soru sorabilir miyim?
BAŞKAN - Tuncay Bey devam ediyor musunuz?
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Tekrar dönme şansınızı var mı?
BAŞKAN - îki tur yapacağız.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Özer Çiller, Marsan'ın sahibi ve yöneticisi
olarak hangi tarihler arasında görev yapmıştır? Yani, hissedarıdır; ama, yönetici olarak sizin
kafanızda kalan bir tarih var mıdır? Şu tarihler arasında yöneticilik yapmıştır şeklinde bir bilgi
kırıntısı kalmış mıdır kafanızda?
AHMET DESTEGÜL - Yaklaşık cevap verebilirim. Aile siyasi hayata atıldıktan
sonra, genelde, yönetimlerde olmadı; ama, daha önceleri birlikte çalıştığımız sıralarda, sürekli
yönetim kurulundaydı ve genellikle de başkandı. Yani, bunu 1991 ve geriye doğru
düşünmeniz lazım.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - En son söylediğinizi tam anlayamadım.
AHMET DESTEGÜL - 1992, 1991'den öncesine geriye dönük yıllarda, kendisi,
genellikle başkan ve yönetim kurulu üyesiydi.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Marsan'ın ana sözleşmesi gereği iştigal
konusu nedir? Onü öğrenmek istiyorum.
AHMET DESTEGÜL - Şimdi, tabii, ana sözleşmeden iştigal mevzuunu okumak
lazım; ama, özetle, yatırım, finansman ve yönetim holdingi biçiminde yapılanmıştı, ilk
kuruluşu böyledir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, herhangi bir ticari faaliyet; almak,
satmak, üretmek, pazarlamak gibi klasik anlamdaki iştigal konularından herhangi birisine
kendisini dahil etmiş midir, böyle bir işlevi var mıdır, olmuş mudur?
AHMET DESTEGÜL - Ticari anlamda ticaret şirketi gibi ticaretle iştigal etmedi
açıkçası. Sigorta acentalığı olayımız, yıllardır sürüyor; 10, 15 senedir sigorta acentalığını
yapıyoruz, bu bir hizmet işidir. Onun dışında, dediğim gibi, yatınm, yönetim, holdingi
biçiminde görevler aldı, bunun dışında, ticari bir işi olmadı; tabiî, gayrimenkul veya araç alım
satımı dışında.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Ticari amaçla mı?
AHMET DESTEGÜL - Değil, ticari değil.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, kendi hizmeti için, kendi ihtiyaçları için
araç gereç alımı dışında herhangi bir şey olmadı.
AHMET DESTEGÜL - Hayır efendim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Ana faaliyet konusuyla ilgili Sayın Destegül,
talıminen ne kadar hasılat elde edilmiştir yıllar itibariyle? Bu konuda bir bilgi verebilir
misiniz. Ya da kârlı ne kadardır, ödediği vergi ne kadardır?
BURHAN AYHAN - Bu konuda, bilanço kâr-zarar cetvelleri burada, onları arz
edelim; çünkü, şu anda bizde olan belgeler ancak bunlar.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ne efendim onlar?
BURHAN AYHAN - 1992 ve 1997 yıllarına ait kâr-zarar ve bilançoları takdim
ediyoruz efendim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - 1992'den 1997'ye kadar...
AHMET DESTEGÜL - Evet, 1997 dahil.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Destegül, 1992 yılından bu yana
şirketin cari giderleri tahminen hasılatının kaç katı olmuştur?
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i - 1 9 1 BURHAN AYHAN - Bunlara tahminen cevap vermemiz mümkün değil; ama,.
size verdiğimiz belgelerde görürsünüz; yani, kâr-zarar cetvellerinde giderler, hasılat...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Kanunen kabul edilmeyen giderlerin miktarı
doğrumudur?
BURHAN AYHAN - Onlar da vardır.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Peki, yine bu verdiğiniz belgelerde 1992
yılından bu yana Marsan'ın ortaklara borçlar ya da uzun vadeli borçlarının Özer Çiller'e ait
olan kısmı da var mıdır?
.
BURHAN AYHAN - Şimdi, onların içinde var mıdır bilmiyorum; ama, müsaade
ederseniz o konuda Mali Müşavir olarak bilgi vermek istiyorum.
Cari hesaplar, belli global hesapların içinde görülür; ama, bilançolarda ayrıca
gösterildi mi bilemiyorum. Bu uzun vadeli hesaplara atma olayı, mal bildiriminden önceki
dönemlerde; yani, cari hesaba ayrıca gösterilmemiştir ve faaliyeti azalan bir kurum olan
Marsan da bu hesapların ödemeleri yapılamayacağı düşüncesiyle, arkadaşlanmız onu, uzun
vadeli hesaplara atmıştır. Fakat, sonradan hepsi cari hesaplarda aynca gösterilmiş ve beyan
edilmiştir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bir tarih belirleyebilir miyiz; yani, uzun
vadeli hesaplardan...
BURHAN AYHAN - Zannederim, 1992'de uzun vadeli yatmış ondan sonrakilerin
hepsi normal.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - 1992'ten sonra?..
BURHAN AYHAN - Normal cari hesaplara aktarılmış.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yine, bu cari hesaplarla ilgili; cari giderlerin
ne kadarlık bölümü Özer Çiller tarafından şirkete verilen borçlardan karşılanmıştır? Bu
konuda bir bilgi alabilir miyiz?
BURHAN AYHAN - Şimdi, miktar olarak -söylemem çok zor; ama, prensip
olarak söyleyeyim. Özer Çiller'in adına yapılan ödemeler, cari hesabından ödenmiştir.
Dolayısıyla, ondan ayrıca bir para tahsil edilerek değil, daha önce şirkete verdiği borçlara
mahsuben ödenmiş, adına da borç yazılmıştır hesabına.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, sürekli olarak, Özer Çiller'in şirkete
verdiği borçlann...
BURHAN AYHAN - Şahsi harcamaları şirket tarafından yapıldıysa, gayet tabii,
cari hesabından ödenmiştir/
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) -Cari hesabından yapılan ödemeleri karşılamak
için şirkete borç vererek mi bunu kapatmıştır Sayın Çiller?
BURHAN AYHAN - Cari hesap dinamik bir hesaptır devamlı işler. Yıl içinde
şirket işleri için verdiği paralar vardır; yani, şirkete borç vermiştir; sonra şirket, onun adına
şahsi harcamalarını yapmış, verdiği borçlardan da bunu mahsup etmiştir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Şahsi harcamaların dışında şirkete borç
vermesi söz konusu olmuş mudur?
BURHAN AYHAN - Zaten, hepsi şirkete şahsi harcamaların dışında borç
verilmiştir de şirket onun adına özel harcama yaptıysa o arizidir; esasında verilen borç
şirketedir. Aslî faaliyetin devamı için faaliyeti siyasete girdikten sonra azalan bu şirketlerde,
gelir temin yolları tıkandığından veya yapmadıklarından, onlar şahsi olarak şirketi yürütmek
için paralar; mesela, personel gideri vesair giderler için paralar verilmiştir, bu paralardan arta
kalan kısımlardan da şahsi harcamaları karşılanmıştır, eğer, o isterse.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, örneğin, GSD'ye yapılan transferler...
BURHAN AYHAN - Hayır efendim; GSD'ye cari hesaptan transfer
yapılmamıştır.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - 100 bin dolarlık transfer...
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BURHAN AYHAN - O, 1992'de mi?..
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - 29.7.1992 tarihinde.
BURHAN AYHAN - Evet, yani, orada, cari hesaptan değildir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Peki 11. 3. 1993 tarihinde 121 milyon 127 bin
liralık GSD'ye yapılan transfer için alınan kredinin faiz ödemesi de oradan karşılanmış mıdır?
BURHAN AYHAN - Efendim, o sizin tespitiniz, benim elimde öyle bir tespit
. yok; ama, bunu defterleri isterseniz veya bize müsaade ederlerse bakar, size cevap veririz.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Ben, bir şeyi tespit etmek istiyorum. Özer
Çiller'in, Marsan'a verdiği borçlar, şirketin asıl iştigal failiyetlerinin, asıl iş konusunda yaptığı
işlemlerinfinansmanınadönük olarak mı verilmiştir?
BURHAN AYHAN - "Finansmanına dönük" deyimi ne derece uygun
bilmiyorum; ancak, şirketin yaşamına sağlaması için verilmiştir; yani, bir şirketin ortağı,
şirketine borç vermiştir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Şirketin ortağı, şirkete, şirketin asli faaliyeti
için mi -benim öğrenmek istediğim o- borç vermiştir; yoksa, kendi faaliyetlerini kendi
ihtiyaçlarını gidermek için mi borç vermiştir?
BURHAN AYHAN - Şimdi, bunu tespit etmek çok basit, şirketin asli faaliyeti
dışında bir faaliyeti olduğunu ben zannetmiyorum ki, yoktur. Holding, holding olma
itibariyle, iştirakini yapmış ve yönetim işlerini yürütmüş, bunun dışında başka bir faaliyet
göstermemiştir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Peki, ben, o zaman tutanaklara geçmesi
açısından 11.3.1993 tarihinde 3 milyar 870 milyon 723 liranın GSD INC'in transferi için
alınan kredinin ana para ve geri ödemesi için Özer Çiller'in şirkete borç verdiğini, 11.3. 1993
tarihinde yine 143 milyon 589 bin 442 liranın GSD INC'e transferi için alınan kredinin faiz
ödemesi için Özer Çiller'in şirkete borç verdiğini, 23.11.1993 tarihinde 135 milyon liranın
Marso AŞ'ye borç verilmesi için Özer Çiller tarafından Marsan'a borç verildiğini, 18.11.1993
tarihinde 184 milyon 992 bin 055 liranın Renault otomobil alımı için Marsan'a borç
verildiğini Özer Çiller tarafından 25.11.1993 tarihinde 500 milyon liranın Marso AŞ'ne borç
verilmesi için Marsan'a borç verildiğini, 15.12.1993 tarihinde 298 milyon 925 bin 986 liranın
Marso AŞ'ne yine borç verilmesi için Marsan'a borç verildiğini, 20.5.1994 tarihinde 790
milyon 263 bin liranın Marsan AŞ'nin yıllık stopaj vergi ödemeleri için Marsan'a borç
verildiğini, 6.6.1994 tarihinde 711 milyon 110 bin 707 liralık borcun çeşitli ödemeler ve
Marso AŞ'ne borç verilmesi için Marsan'a borç verildiğini, 8.6.1994 tarihinde 333 milyon 610
bin 707 Uranının Marso AŞ'ne borç verilmesi Marsan'a borç verildiğine, 26J.1994 tarihinde
860 milyon 500 bin liranın çeşitli ödemler için Marsan'a borç verildiğine, 4.2.1994 tarihinde
819 milyon 890 bin 378 liranın President yatının alımı için Marsan'a borç verildiğine,
30.9.1994 tarihinde 650 milyon liranın President yatma elektronik sistem tesisi için Marsan'a
borç verildiğine, 20.6.1995 tarihinde 3 milyar 230 milyon 033 bin 635 liranın Denge Yatı
alımı için Özer Çiller'in Marsan'a borç verdiğini, ben, saptamış bulunuyorum.
BURHAN AYHAN - Bir cümleyle cevap verebilir miyim efendim.
Efendim, cari hesap, zaten torba bir hesaptır. Burada, her kalemin özel özel neye
verildiğini tespit -siz nasıl tespit ettiniz bilmiyorum ama- mümkün değildir, o, torba bir
maddedir; oraya para gider ve onu şirket yetkilileri ya yönetim kurulu kararıyla ya da kendi
yetkileri çerçevesinde harcarlar.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Torba hesaba giren parayla çıkan paranın
zamansal mütekabileyeti eğer dikkate alınırsa...
BURHAN AYHAN - Efendim, onu tek tek tetkik etmek lazım; bir cümleyle
sadece cari hesabın nasıl işlediğini veya en azından benim bildiğim kadarıyla hasıl işlediğini
anlatmaya çalıştım.
BAŞKAN - Sayın Mumcu bu konuyla ilgili olarak bir şey soracak. .
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-193ERKAN MUMCU (İsparta) - Geçen oturumumuzda Sayın Tansu Çiller
konuğumuzdu, ona da ben, arkadaşımızın sorusuna benzer bir tarzda başka bir soru sordum.
Şimdi, Marsan'ın komisyonlara, gerek bizim komisyonumuza, gerek bundan önceki
komisyonlara intikal ettirilen belgelerinden anlaşılan bir şey var; yıllar itibariyle, Marsan
Holding AŞ'nin kanunen kabul edilmeyen giderler kalemindeki rakamlar toplan hasılatlarının
çok üstünde, hemen hemen her yıl. Bunun bir tek istisnası hangi yıl olduğunu
hatırlayamıyorum, bir tek yıldır 1994 olduğunu zannediyorum, yani, hasılat bir ;miktar
kanunen kabul edilmeyen giderleri geçmiş. Şimdi, buradaki üye arkadaşlarımızın bir çoğu
aynı zamanda ticari faaliyetin içinden geliyorlar. Bu doğal bir durum değil. Yani, şirketinizin
verdiği vergi belli, yaptığı faaliyet belli, gösterdiği kâr belli ki, kâr gösterdiği alan son derece
sınırlıdır; ama, bir şeyi dikkatinize sunmak istiyorum, bu Komisyon, haksız mal edinme fiili
isnadı dolayısıyla kurulmuş bir komisyondur. Şimdi, ortada, şöyle bir manzara var, Özer
Çiller, bir kamu görevlisinin birinci dereceden yakını olarak, kaynağı belli ya da belli
olmayan -bu bahse diğerdir- sürekli Marsan Holdinge veriliyor; Marsan Holdingin bu
komisyonda bugün ifade veriyor olmasının gerekçesi bu; sürekli Marsan Holdinge veriyor,
daha sonra, Marsan Holdingden bu kaynaklar yine kendi cari harcamaları için aktarılıyor.
Şimdi, bu, sizin ana sözleşmenizde... Yani, bir şirketin konusu bu değildir; ticari şirketler ana
sözleşmelerinde yazılan işleri yaparlar. Dolayısıyla, arkadaşımızın sorduğu soruya bu ;
perspektiften bakılması lazım. Yorumunuzun da ya da cevabınızın da bu perspektiften gelmiş
olması lazım.
BURHAN AYHAN -Efendim, şimdi, normal bir ticari işletme için kanunen
kabul edilmeyen giderlerin diğer giderlerden veya hasılattan az olması; fakat, hasılatı asgariye
indirmiş bir işletme olarak düşünürseniz Marsan'ı, bu kabul edilmeyen giderlerin böyle olması
doğaldır benim kendi açımdan. İkinci nokta, efendim, cari hesap da bir kaynaktır, diğer servet
unsurları da bir kaynaktır. Eğer, Sayın Özer Çiller'in cari giderlerini, biz, kanunen kabul
edilmeyen gider olarak veya diğer şahsi giderleri olarak cari hesaptan karşılamasaydık, diğer
servet unsurlarından karşılamış olacaktık; yani, şunu demek istiyorum, bu cari hesapta bir
varlık var ki oradan harcanıyor, burada bir varlık olmasaydı, bunu, Özer Çiller ya
gayrimenkulunu satıp karşılayacaktı ya bankadan mevduatını kesip kanşılayacaktı vesaire;
yani, cari hesap da bir kaynaktır, diğer servet unsurları da bir kaynaktır. Bu sorunuzun ikinci
kısmı için bir cevap olur diye söyledim. Birinci kısım, yani, mali ve şirket faaliyeti açısından
ise, sadece birinci sorunuza faaliyeti asgariye indirilmiş bir işletme gözüyle bakarsak çok
yanlış görünmüyor kanısındayım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ancak, burada, önemli olan bir şey var. Yani,
anılan tarzlarda yapılmış olsaydı, buradaki soruşturmanın muhatabı eğer bir hukuksuzluk, bir
usulsüzlük varsa, bunun muhatabı, Marsan tüzelkişiliği değil, doğrudan doğruya gerçek
kişilik olacaktır. Asıl sorun da, komisyonumuzun da özellikle üzerinde durduğu sorun da
zaten bu. Marsan tüzelkişiliği muhatap kılınarak birtakım cari işlemler yapılıp, birtakım servet
edinimleri gerçekleştirilirken, komisyonlar, söz gelimi, bu konuda haksız mal edinme fiilini
araştıran, araştıracak olan yargısal mercilerin karşısına Marsan tüzelkişiliği çıkıyor; yani, bu,
gözten kaçırılabilir bir şey değil. Şimdi, yıllar itibariyle bütün bilançolarınıza, bütün kâr-zarar
cetvellerinize bakıyoruz, kâr etmemişsizin, vergi vermemişsiniz, gayrimenkul edinmeye, araç
edinmeye, taşıt edinmeye, yurtdışı iştiraklerde bulunmaya devam ediyorsunuz, bütün bunların
kaynağına baktığımız zaman, sonuçta, yani, rakam büyüklükleri yüzde 90'lar düzeyinde Özer
Çiller cari hesabından şirkete aktarılan şeyler; yani, bunun anlamının Özer Çiller'in bir
biçimde mal edinme eyleminin bir paravanla, Marsan tüzelkişiliğinin arkasında saklanmamış
olduğuna bizi nasıl ikna edersiniz? Soru budur.
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Buyurun cevap verin.
BURHAN AYHAN - Efendim, aile şirketlerinde aktifler, şirketlere genellikle
alınır. Bunun nedeni; bir, şirketin görünümünün iyi olması; iki, şirket içinde teminata dönük
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Firmanın aktifındeki bir sabit kıymet, bir otomobil olabilir, bu bir ev olabilir, bir yat olabilir,
bunlar, mali idareler için de bir teminattır; yani, böyle bir şeye gitmesi, eğer sizin
düşündüğünüz ve amaçladığınız tarzda bir şeyse, bunun teminat olma vasfını, öyle veya bu
şekilde alması bir şey değiştirmez. Ben, olaya, sadece bir servet edinilirken kaynak olarak
bakıyorum. Sizin birinci sorduğunuzu sorunun ikinci bölümü olarak diyorum ki, cari hesaptan
alınan bir şey -cari hesabı kaynak kabul ediyorsak ki etmemiz lazım- almıyorsa, bu cari
hesapta bir şey var olduğu için alınmıştır. Aksi halde, o cari hesapta bir şey olmasaydı,
dediğim gibi ya gayrimenkulu satacaktı ya da kasadan çekecekti, kendi nezdindeki veyahut da
bankadan mevduatını çekip yapacaktı. Dolayısıyla, kaynaklar arasında bir kayma var burada,
sadece; bunu tabii komisyonunuz belirleyecek haksız bir iktisaf var mı yok mu o ayrı; ama, bu
sorunuzda, sadece kaynaklar arasında bir kayma var.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ancak, bir hukuki muhatap değişikliğine yol
açtığını kabul ediyorsunuz değil mi?
BURHAN AYHAN - Hayır; çünkü, yüzde 99,9'una sahip olunan bir şirkette
muhatap değişikliği söz konusu değildir.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bu da sorum için bir cevaptır. Yani, hukuken cevap
olmasa bile, sorum için bir cevaptır.
BÜLENT ACAR - Bu soruya ve daha önceki Sayın Karaytuğ'un sorusuna da
cevap vermek istiyorum.
Ticari şirketler hak ve fiil ehliyeti tam, bağımsız bir tüzelkişiliktir. Tüzelkişilik,
tüzelkişiliğin şahsıyla ortakların, hissedarların arasındaki ilişki yalnızca hissedarlık ilişkisidir.
Dolayısıyla, bankadan alnan krediyle, ortaklardan veya hissedarlardan alınan ve cari hesap
şeklinde işleyen borçlar, şirketin mal varlığına giren durumuna göre aktif ve pasifinde yer
alan şirketin mal varlığı değerleridir. Bunlar, şirketin, özellikle Marsan'dan bakarsak,
Marsan'ın kayıtlarında bellidir. Demin sayın milletvekili, Marsan'ın usulsüzlüğünden söz etti;
Marsan'ın da bir usulsüzlüğü söz konusu değildir.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Her iki yetkilinin ifadeleri arasındaki tenakuz
tutanaklara geçmiştir. Benim söylediğim şeyin doğruluğunu nihai olarak konuşan hukuk
müşaviri beyefendi Bülent Acar, hukuki perspektifi doğru olarak koymuştur. Ancak, benim de
komisyonun dikkatine sunmaya çalıştığım şey de tam olarak zaten budur. Çünkü, ortada bir
şirket var; bu şirketin ciddi bir faaliyet konusu yok. Bu şirket kâr etmiyor, zarar ediyor, bu
şirket, arkadaşlarımız da ifade ettiler, iştigali en aza indirilmiş; ama, faaliyeti en aza
indirilmiş, faaliyeti en azan indirilmiş bir şirket, faaliyetinin yoğun olduğu dönemlerdekinden
daha fazla bir şekilde bir cari hareketlilik gösteriyor, mal ediniyor, taşıt ediniyor, yat ediniyor,
yurtdışı iştiraklere giriyor. Bütün bunları yapıyor, bütün bunların kaynağına baktığınız zaman,
Özer Çiller'in cari hesaba aktardığı paralarda buluyorsunuz bütün bunların finansman
kaynağını. Ondan sonra, burada bir usulsüzlük var mıdır diye dönüp baktığınızda, usulsüzlük
varsa da yoksa da, Bülent Beyin ifade ettiği gibi, bunun muhatabı artık bir tüzelkişilik olarak
Marsan Holding AŞ tüzelkişiliği haline geliyor. Burada, benim de komisyonun dikkatine
zaten sunmaya çalıştığım şey bu. Bunun için arkadaşıma teşekkür ediyorum.
BURHAN AYHAN - Şimdi, bu muhatap değişti denilirken cari hesap alacağının
beyanlarını sayın milletvekilim gözardı ediyor. Biz, giren hesabı bir sermaye hesabı olarak
göstermiyoruz; sermaye hesabı olarak gösterirsek muhatabımız değişir, cari hesap olarak
gösterdiğimiz için, o alacak cari hesap olarak görünüyor ve o cari hesap mal bildirimlerinde
de beyan ediliyor. Yani, burada dikkatinizi çekerim kaynak çok önemli. Ne iş için girerse
girsin şirkete p kaynak kadar Sayın Çiller'e borçlanıyor...
ERKAN MUMCU (İsparta) - ödemesi nasıl yapılıyor Sayın Ayhan?
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I - 195 BURHAN AYHAN - Ödenmeyen kısım kalarak geliyor, ödenen kısım da cari
harcamalar içinde yapılıyor, onları biliyorsunuz.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Muhasebe tekniği bakımından bu
söylediğinizin bir mahsuru yok değil mi zabıtlara geçmesi bakımından...
BURHAN AYHAN - Onu arkadaşlarım, bu muhasebe tekniğinden anlayan
arkadaşlarım bilirler, cari hesaptan harcama da yapılır. Cari hesaptan kişisel harcama da
yapılır, şirket adına da harcama yapılır ve sonunda da kalan bakiye beyan edilir.
. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Abdullah Akarsu, buyurun.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Bir tek sorum var. Buraya kadar geldiniz
yönetim kurulu başkanı, avukat arkadaşlar, malî müşavirler. Yani, böyle bir
şirketin, kanunen geçerli olmayan harcamaları bilmemesi söz konusu olamaz. Faaliyetiniz ne
kadar kısıtlansa da, yeterli bilgi ve beceriye sahip arkadaşlar olarak, bir faaliyet
gösteriyorsunuz. Acama, ısrarla -bütün bilançolarınızda görüldüğü gibi- kanunen geçerli
olmayan harcamaları niçin göstermediler, ısrar ediyor bu şirket, sebebi ne?
BAŞKAN - Soru bu, tamam değil mi?
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Evet efendim.
BAŞKAN - Cevap verin..
.
BURHAN AYHAN - Kanunen kabul edilmeyen gider demek, Maliye Bakanlığı
mevzuatına ve vergi mevzuatına göre, gider yazarak, matrahtan düşümeyeceğim giderler
demektir. Bu, şahsî giderler olabilir veya gecikme zamları olabilir vesaire... Dolayısıyla,
kanunen kabul edilmeyen gideri orada göstermek zorundasımz, bir yerde gözükecek. Sonunda
bu, ya cari hesaptan karşılanır -bu çok yapılan bir olaydır- yahut da ne bileyim, eğer bir kârlı
dönem çıkarsa, matraha ilave edilerek kârdan düşülür; ama, yine matraha beyannamede ilave
edilir; fakat, mutlaka gözükür bu, bunu oraya atmak zorundasınız, yasal olarak zorundasınız.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Vergi kaçırmak için mi?
BURHAN AYHAN - Hayır efendim, bilakis vergi kaçırmamak için. Eğer, onu
göstermezse zaten vergi kaçırmış olursunuz. Vergi kaçırmamak içindir.
BAŞKAN - Benim bir sorum var.
Şimdi, bu şirketinizin, Marsan Şirketinizin, Marsan Marmara Anonim
Şirketinizin, sizin de biraz önceki beyanınızda, bu şirketin, sahibinin, yüzde 99 Çiller ailesine
ait olduğunu beyan ettiniz; doğru mu?
BURHAN AYHAN - Doğrudur değil mi?
AHMET DESTEGÜL - Doğru efendim...
BURHAN AYHAN-Arkadaşa problemleri olduğu için sordum.
BAŞKAN - Lütfen, ben, yalın bir cevap bekliyorum.
BURHAN AYHAN - Tabiî, tabiî...
BAŞKAN - Doğru mu?
BURHAN AYHAN - Doğrudur.
BAŞKAN - Şimdi, bu Çiller ailesi bu şirkete bir borç veriyor. Cari hesaplarını
izliyorsunuz siz bunların. Bu cari hesapların şimdiye kadar ulaştığı en yüksek meblağ ne
kadar oldu?
BURHAN AYHAN - Bunu kesin cevap veremeyeceğim; kusura bakmayın.
BAŞKAN - Yani, size verilen borç; cari paranın izlediğiniz miktarını global
olarak söyleyemiyor musunuz?
BURHAN AYHAN - Efendim, söyleyemiyorum; çünkü, bunu çok açık görmek
mümkün, defterde belli.
•. • •
BAŞKAN - Efendim, söylüyor musunuz, söyleyemiyor musunuz?
BURHAN AYHAN - Söyleyemiyorum.
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-196BAŞKAN - Peki, bu şirketin bu hesaplanm kapattılar mı; yani, bu cari hesap
devam ediyor mu, yoksa kapatıldı mi, sıfıra indirildi mi, alacak-verecek var mı?
BURHAN AYHAN - Ediyor.
AHMET DESTEGÜL - Affedersiniz, cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN-Buyurun.
. AHMET DESTEGÜL-Zaman zaman sıfıra iniyor; ancak, şuanda...
BAŞKAN - Bir dakika... Sıfıra iniyor mu zaman zaman?..
AHMET DESTEGÜL-Zaman zaman...
BAŞKAN - Nasıl kapatılıyor, nasıl indiriliyor sıfıra?
AHMET DESTEGÜL - Mesela, demin siz de beyan ettiniz, kanunen kabul
edilmeyen giderler borcuna yazılıyor şeklinde. Bu şekilde...
BAŞKAN - Sıfıra nasıl indiriyorsunuz onu açıklar mısınız bana?
BURHAN AYHAN - Efendim, sıfıra indirildiğini bilmiyorum; ama, ya para...
BAŞKAN - Burhan Bey diyor ki "sıfıra indirildi" genel müdür diyor. Ben de
soruyorum: Sıfıra nasıl indirildiğini açıklayın.
BURHAN AYHAN - Cari hesap devamlı bir hesaptır; yani, sıfıra inip de
kapatıldığını ben bilmiyorum.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.
O zaman, siz bilmiyorsunuz, Burhan Bey biliyor.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Zabıtlara geçti...
BAŞKAN - Müsaade eder misiniz Sayın Barutçu...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)-Ama, zabıtlara geçiyor...
BAŞKAN - Efendim, zabıtlara geçecek şekilde soruyorum. Konsantre olmuş
vaziyetette soru soruyorum. Şimdi, Sayın Barutçu, rica ediyorum...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Karaytuğ sorarken, konsantre olurken,
Sayın Mumcu da müdahale ediyor, benim müdahalemi niye şey yapıyorsunuz?
BAŞKAN-Efendim...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ama, "şöyle bir mana çıktı Değerli Başkanım:
Sanki, bu hesap sıfırlanmış gibi bir mana çıkardınız. Böyle bir şey yok. Sıfırlandı denemez
efendim.
BAŞKAN-Sayın Barutçu, rica ediyorum.
. BURHAN AYHAN - Defter ve belgelerde görülebilir.
AHMET DESTEGÜL - Efendim, ben şunu arz etmek istiyorum: Hesap ve...
BAŞKAN - Bir dakika, ben soruma devam ediyorum.
Bu Marsan Şirketiniz, Amerika'da sizin iştirakiniz olan, sizin Marsan Şirketinin
iştiraki olan GCD Firması, değil mi?
AHMET DESTEGÜL - Evet...
BAŞKAN - Marsan Marmara Anonim Şirketi...
BURHAN AYHAN - Evet, Marsanın iştirakidir.
BAŞKAN - Buraya ne zaman, ne kadar para transfer ettiniz; açıklar mısınız?
BURHAN AYHAN - Toplam 925 bin dolar edilmiş ve onların da bütün belgeleri
hem Hazineye hem de komisyonunuza ayrı ayrı yazılı olarak bildirilmiştir; ama, şu anda...
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Bu transferleri hangi fınans kuruluşlarına yaptınız; onu da söyleyin lütfen.
BURHAN AYHAN - Demirbank galiba...
BAŞKAN-Pardon...
BURHAN AYHAN - Demirbank bir kısmı...
AHMET DESTEGÜL - Hepsi oradan...
BAŞKAN - Ne kadar oradan... •
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Kayıtlarda var Sayın Başkan.
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Ne kadarı?..
AHMET DESTEGÜL - Tamamı Demirbanktan geçti...
BAŞKAN - Tamam dediğiniz ne kadar?
AHMET DESTEGÜL - 925 bin dolar.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Siz, Marsan olarak, yine Marsan Marmara AŞ olarak, GCD Firmasının,
Amerika'daki kendi şirketiniz olan, kuruluşunuz olan bu GCD Firmasımn, kredi kullanımı
konumunda garanti verdiniz mi bir yere; yani, Marsan garantör oldu mu, kefil oldu mu?
BURHAN AYHAN - Marsan garantör olmadı.
BAŞKAN - Kefil oldu mu?
BURHAN AYHAN - Olmadı efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Ben sorularıma devam edebilir miyim Sayın
Başkan?
BAŞKAN - Buyurun.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Söz GCD'ye gelmişken, oradan devam
edeyim. GCD'nin kurucu ortağı kimdir Sayın Ayhan; yani, kurucusu kimdir?
BURHAN AYHAN - GCD'nin kurucusu Bilger Duruman...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bilger Duruman...
BURHAN AYHAN - Sadece kurucu işlemlerini başlatmış, sonradan da
hisselerini devretmiştir, BPM ve Marsana devretmiştir. Sonra bütün hisseleri Marsan almıştır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - BTM mi, BPM mi?
BURHAN AYHAN - Tam bilemiyorum...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - BMT'nin sizinle, Marsanın iştiraki olup
olmadığı konusunda bir bilgi verebilir misiniz.
.
BURHAN AYHAN - Hiçbir iştiraki yoktur, o bir Amerikan kurumudur.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Amerikan kurumu...
BURHAN AYHAN - Sanırım, Bilger Duruman'ın şirketidir ve sanırım diyorum;
çünkü, bunda kesin hiçbir bilgim yok.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Şimdi, GCD'nin şu anki sahibi kimdir?
BURHAN AYHAN - Marsan Holding AŞ'dir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yüzde kaçına sahiptir?
BURHAN AYHAN - Yüzde 100'üne galiba...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Tamamına...
Hangi tarihten itibaren Sayın Ayhan?
BURHAN AYHAN - 1993 yılı sonundan itibaren.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, hukuk müşaviriniz ya da yönetim
kurulu başkanımız bunu teyit ediyor mu, en azından, bir tenakuz olmaması açısından
söylüyorum bunu.
BURHAN AYHAN - Bunu "zannediyorum" demem lazım. Kusura bakmayın.
Tarih soruyorsunuz bana. 1993 yılı sonu itibariyle biliyorum; ama, yine, bakarız, o bizim
kayıtlarımızda vardır.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana)- GCD'nin sizin iştirakiniz olması, yüzde
100'üne sizin sahip olmanız nedeniyle, harcamalarından herhalde bilginiz vardır; çünkü*
harcama kalemleri size ulaştınlıyordur, bilançolarda görülüyordur onlar. 925 bin dolar
buradan transfer edildi, bunun tamamını doğru kabul ediyoruz, tamamı Demirbank üzerinde
geçirildi. GCD'nin oradaki mal varlığı ne kadardır, iktisap bedeli ne kadardır?
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- 198 BURHAN AYHAN - İktisap bedelini bilemeyeceğim ben; yani, GCD'nin iktisap
bedeleni bilemeyeceğim ama, onun bilançoları gelir ve verilmiştir. O bilançolara bakarak
konuşabilirim; ama, şu anda ben bir rakam zikretmiyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yurtdışı iştirakleriniz dolayısıyla, siz, zaten,
Türkiye'deki cari mevzuat dolayısıyla bunları bilmekle yükümlü değil misiniz?
BURHAN AYHAN - Hayır...Orası bildirmek zorunda, Marsan Holding kanalıyla
burada ilgili kurumlara bildirir; yani, benim bilmem gerekmez.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Ayhan, affedersiniz, malî müşavir sıfatıyla
mı bilmeniz gerekmez; yoksa, Marsan Holding tüzelkişiliğinin bunları bilmesi mi gerekmez.
BURHAN AYHAN - Marsan Holdingin de bilmesi gerekmez; yani, oradan yıl
sonundaki hesabı alır, oradan kâr-zarar ne geliyorsa, onu eleştirir Marsan Holding; ama, cari
işlemleri kendisi götürür.
BAŞKAN - Soruya yanıt verdiniz mi?
,
BURHAN AYHAN - Verdim efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Burada bir tavzihe ihtiyaç var zabıtlara
geçmesi bakımından. (9/4) sayılı raporda bu sorunun cevabı var ve -ilgili elemanların
incelemesinden okuyorum- şöyle: ''GCD Firmasında Marsan AŞ'nin payının ne kadar olduğu,
GCD ortaklan yönetim kurulu ve alınan gayrimenkullerin tarih ye bedellerinin araştırılması."
Bunların araştırılması yapılmış, yalnız soruya cevap bakımından arz ediyorum. "Marsan
AŞ'nin GCD Firmasındaki payı 8 551 399 250 TL olup, iştirak bedeli Marsanın 31.12.1995
tarihli envanter defterinde iştirakler hesabı altında, yurtdışı iştirakler adı altında görülmüştür.
GCD kayıtlarında sermayenin tamamının Marsan Marmara Holding AŞ'ye ait olduğu,
sermaye bedelenin 100 bin dolar olduğu tespit edilmiş olup, GCD Firmasının yönetim kurulu
başkanı" diyor ve devam ediyor; yani, o soruya burada cevap var.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sorumun yanıtı o değil Sayın Barutçu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sizin sorunuza cevap bakımından söylemedim.
Sayın Mumcu sordular, ben de buradan okudum. Zaten, burada bunların çoğu var Sayın
Başkanım.
BAŞKAN - Sayın Nuri Yabuz Bey, Marsan Marmara Holding yönetim kuruluna
bir...
NURİ YABUZ (Afyon) - Ben, Marsan Marmara Holding de dahil olmak üzere,
Sayın Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller'e ait şirketlerden öğrenmek istediğim şeyleri, Sayın
Özer Çiller'e ifadesine başvurulduğunda buraya geldiğinde sordum, Sayın Tansu Çiller'e de
sordum, sorularıma yazılı cevap vereceğini söyledi, onu bekliyorum, Sayın Tansu Çiller'in
cevaplarını. Şirketin yöneticilerine ayrıca bu hususta soracağım bir şey yoktur.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Kadir Bozkurt Bey...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkanım, şu anda benim de bu aşamada
Marsan yönetici arkadaşlarımıza soracağım bir soru yok. Sayın Yabuz'a kesinlikle
katılıyorum. Komisyonumuza bilgi vermek için gelen arkadaşlarımız, baştan, burada,
komisyonumuzda, ifadede bulundular, dediler ki: "Bizim tüm kayıtlarımıza, şirketimizin tüm
kayıtlarına Maliye Bakanlığı tarafından, müfettişler tarafından el konuldu."
BAŞKAN - Ben, şimdi, orada bir açıklık getiriyim Sayın Kadir Bozkurt.
Arkadaşlarımın o konudaki beyanı, genellikle yetkililerin o konudaki beyanı,
kendilerinden evrak talebinde bulunduğum, Başkanlık olarak ve evrakları beraberinde
getirirek komisyonumda Başkanlığa teslim etmelerini istediğimden kaynaklamaktan dolayıdır
verdikleri cevap.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Ben de bu açıdan söylüyorum Sayın Başkanım. Bu
konuda ellerinde bilançoları olmadan, Marsan Marmara AŞ'nin tüm dokümanları ellerinde
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' I - 199 olmadan kesin tarihle ilgili arkadaşlarımız sorular sormakta. Ben diyorum ki, ola ki,
arkadaşlarımızın birisi burada tarihle ilgili yanlış bir beyanda bulundu; çünkü, önlerinde
kayıtları yok, bunu da bilmeleri imkânsız. Bu, şimdi, tutanaklara da geçecek, yarın bununla
ilgili sorumlu kim olacak; yani, o açıdan komisyon üyesi arkadaşlarımızın ve zatıâlinizi
Başkanımız olarak bu konuda bilgilendirmek istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.
Sayın Ömer Barutçu Bey, buyurun.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, Marsan Marmara Holdingin
hesapları ellerinde bulunmamış olmasına rağmen, burada, değerli milletvekili
arkadaşlarımızın sorularını çok halisane bir biçimde ve samimî bir biçimde açıklayan Marsan
yöneticilerine teşekkür ediyorum.
Soru konusuna geçmeden evvel, yardımcı olmak bakımından söylüyorum; çünkü,
mükerrer sorular oluyor ve buraya tabiî defterleri de ellerinde olmadığı için arkadaşlarımızın
zaman zaman gerek tarihlerde gerek rakamlarda yanılma paylan vardır. Yalnız (9/4) esas
numaralı Soruşturma Komisyonunun raporunda gerek uzmanların, hazırladığı birtakım
incelemeler var, Maliye Bakanlığından iki uzman arkadaşımızın hazırladığı ve Marsanı konu
edinilen detay bilgi 30 uncu sayfada var. Bir başka arkadaşımızın hazırladığı, yine Marsan
hakkında arkadaşlarımızın burada dile getirdiği veya biraz sonra dile getireceğimiz konular
herhalde 54 üncü sayfada var. Şimdilik görebildiklerimi arz ediyorum. Yine, uzman
arkadaşlarımızdan bir bölümünün hazırladığı Marsan Holding hakkındaki şeyler 70 inci
sayfada var. Tabiî, bunları okumak diye bir durumumuz yok, okusak da aklımızda kalacak
diye de bir durum yok, bunları ezberleyecek durumda değiliz; ama, zaman zaman, burada
soru sorarken, bu (9/4) esas numaralı komisyon bunlan incelemiştir ve bu gerek komisyondan
ve gerekse Yüce Meclisten geçtiğine göre Anayasaya göre tekrar incelenmesi diye bir
durumun da mevzuata uygun olmadığı düşüncesiyle, bunu, zatıâliniz başta olmak üzere,
arkadaşlanma arz etmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim.
Sorunuz var mı?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - İkinci bölümde sorumu soracağım.
BAŞKAN - Fazilet Partisinden Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman, buyurun.
LÜTFÎ YALMAN (Konya) - Ben, önce, konuyu dile getirmek istiyorum.
Sayın Tansu Çiller'e sorular sorduk, soruların büyük çoğunlukla muhatabının
şirketler olduğunu ifade etmişlerdi. Bunlara yazılı cevaplar verileceğini söyledik. O yazılı
cevaplar henüz elimize'ulaşmadı. Aslında, o yazılı cevaplan elde etsek, okumuş olsaydık, şu
anda belki biraz daha neticeye gitmiş olur, sorucağımız soralar da biraz daha netleşirdi;
çünkü, elde bir top var, bu top birisinin dindeyken soruyoruz "işte, bu, şirketlerle ilgili"
diyo, top şirketler tarafına gidiyor. Şirketlere yöneldiğimiz zaman, yine şu anda net cevaplar
alamıyoruz. Gördüğüm bu; çünkü, şimdi de top Maliyenin elinde. Maliye Bakanlığı... Gayet,
tabiî ki, her şeye net cevap verebilmeniz mümkün değil, tarihler itibariyle olsun, rakamlar
itibariyle: ama, ben, bir şey öğrenmek istiyorum. Marsan Holding, her ne kadar yüzde 99,9
denilse de bir aile şirketidir, Çillerler ailesine ait bir şirkettir. Bu şirketin ABD'deki GCD
Firmasının tamamına sahip olduğunu hepiniz ifade ettiniz. Benim sorularımdan birisi bu idi;
arkadaşımız Tuncay Bey sordu.
Şimdi, bu şirketin, GCD Şirketinin hesaplan, bilançoları size yıllık olarak mı
geliyor? .
BURHAN AYHAN - Evet...
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Gelmek mecburiyetinde tabiî ki.
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Şimdi, şirket yöneticileri olarak, siz, bunları kontrolden, bir incelemeden
geçirmiyor musunuz?
, BURHAN AYHAN - Efendim, biz sonuç hesaplarıyla bağlıyız. Biz, holdinge
gelen GCD'nin sonuç hesaplarıyla bağlıyız. Eleştirilecek konu olursa, onlara iletiriz; ama,
onların icraatına müdahalemiz yoktur.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Şimdi, ben, şunu öğrenmek istiyorum: GCD
harcamalar yapıyor, birtakım faaliyetlerde bulunuyor, birtakım tasarruflarda bulunuyor ve
Marsan Holding, bu şirketin sahibi olarak detayları incelemiyor da, sadece sonuç rakamlarına
bakıyor. Ben, bunu makul bulmuyorum, kusura bakmayın, affınıza sığınıyorum.
Şimdi, öyle bir dunim zuhur ediyor ki, biraz önce Ömer Beyle de görüştük,
gazetelere de yansımış bir şey, ben, bunu özellikle bunun için sordum. Marsan Holdingin
veya GCD'nin... önce Marsan Holdingi sorayım. Marsan Holdingin yurt dışındaki bankalarla,
finans kuruluşlarıyla, herhangi bir devlette bir bağlantısı var mı, kredi alışverişi var mı?
BURHAN AYHAN-Hayır, yok...
LÜTFİ YALMAN (Konya)-Peki, GCD'nin var mı?
BURHAN AYHAN - GCD'nin olabilir.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Olabilir...
BAŞKAN - İkisi ayrı firma mı?
BURHAN AYHAN - İkisi ayrı tabiî; GCD de ayn, Marsan da ayrı.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Tabiî, bu, hesaplar bazında ayn; ama, malikler
bazında nihaî nokta aynı. Netice itibariyle, ayrı değil. Şu durumda, GCD'nin yurtdışı
bağlantıları da ister istemez, netice itibariyle, Marsan Holdinge geliyor, sizin tetkikatmıza
sunuluyor. Bu durumda, GCD'nin bu yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla bağlantıları ne
zaman başlamıştır, miktarları nedir? Zira, speküle edilen birtakım iddilar var basına da
yansımış durumda, bunların bir açıklığa kavuşturulmasında fayda var. Zira, komisyonumuz
rapor hazırlama noktasına gelmiştir. Acaba, bu konularla ilgili bildiğiniz, söyleyebileceğiniz
bir şey var mı? Zira, bunu sununla bağlantılı da söylüyorum: İsviçre ve Lüksemburg
bankalarında kredi kullanımı oldu, bu kredi kullanımı için teminat yatırıldığı iddiaları var.
GCD'nin hesapları de size geldiğine göre, bunun neticesini istiyorum ben sizden.
BURHAN AYHAN - Efendim, GCD'nin kredi aldığı biliniyor; yani, yurt dışında
kredi; fakat, Marsanın hiçbir şekilde ne yurtdışı kredi ilişkisi var ne de GCD'ye herhangi bir
şekilde kefaleti var veya teminatı var. GCD şirketinin aldığı kredilerin proje kredisi olduğu
kanısındayız; yani, bir proje geliştiriliyor ve bu projeyle de gidiliyor bankadan kredi alınıyor.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Yani, İsviçre'den veya Lüksemburg'tan...
BURHAN AYHAN-Veya başka bir ülkeden; yani, orada GCD'nin aldığı krediyi
mal varlığıyla kıyaslamak mümkün değil. Bir proje çıkarılıyor, o proje finanse ettirilmesi için
, finans kuruluna başvuruluyor ve oradan o kredi alınıp GCD tarafından kullanılıyor.
BAŞKAN - Burhan Bey, bir dakika...
Sayın Yalman, açıklık kazanması açısından soruyorum; çünkü, bu soruyu Sayın
Tansu Çiller'e 15 Ekim 1998 tarihinde komisyonumuza geldiğinde sormuştum. Bu konularla
ilgili hiçbir bilgisi olmadığı söylemişti, zabıtlarda var.
Şimdi, bu GCD Firması, İsviçre'de ve Lüksemburg'taki birtakım kredi
kuruluşlarından kredi kullanıyor. Marsan olarak sizin bundan haberiniz yok mu?
BURHAN AYHAN - Bizim Marsan olarak haberimiz şimdi oluyor tabiî, belgeler
gelince oluyor; belgeler gelmeden yok.
BAŞKAN - Belgelerin ne zaman geldiğini bilmiyorsunuz?
BURHAN AYHAN - Bilmiyorum. Belgelerin ne zaman geldiğini bilmiyorum;
yalnız, şünü kesinlikle biliyorum...
BAŞKAN - Maliye Bakanlığına ibraz ettiğiniz belgeler arasında bu kredi
kullanışıyla ilgili bü GCD Firmasinin...
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BURHAN AYHAN - Böyle bir bildirim mecburiyeti yok benim bildiğim; yani,
GCD'nin kullandığı kredi, Maliye Bakanlığı...
BAŞKAN - Peki, bir şey sorayım size. Bu İsviçre ve Lüksemburg'taki GCD
Firmasına kredi kullandıran bu kuruluşlarla Sayın Marsan sahibi yüzde 99 ortağı Çiller
ailesinin ve yakınlarının bir ortaklığı var mı?
BURHAN AYHAN - Hiçbir şekilde yok.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Ben de bir şey sormak istiyorum, ilave olarak
bu konuya açıklık getirmeleri açısından Sayın Yalman.
BAŞKAN - Sayın Yalman izin veriyor.
Buyurun.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Şimdi, Maliye Bakanlığına bir bildirim
yükümlülüğü olmasa da ana firma olarak Marsan Anonim Şirketi ana firmadır. GCD ise, bu
ana firmanın bünyesinde faaliyet gösteren tali firmalardan biridir, ikincil firmadır, yavru
firmadır. Yavru firmanın ana firmaya bilgi vermek gibi bir yükümlülüğü yok mudur?
Bilançolarında, hesap özetlerinde kullandırılan kredilerin ya da kullanılan kredilerin
bankalarda bloke ettiği mevduatın bildirilmesi gerekir diye biliyorum ben, meslekten dolayı
biliyorum, daha önce yaptığım işimden dolayı biliyorum.
BURHAN AYHAN - Şimdi, yavru firma, ana firma demek mümkün değil;
çünkü, bir bakarsınız, yan yana koyarsınız, belki de GCD ana firmadır; yani, o kadar ki...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Efendim, sahiplik açısından diyorum.
BURHAN AYHAN - Sahiplik açısından da yavru diyemezsiniz. Ayrıca
tüzelkişiliği olan ve ayrı konularda çalışan bir kurumdur; yani, Marsanın 500 tane firmasından
bir tanesi...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sanıyıyorum, Marsana holdinge bağlı bir firma
olarak...
TUNCAY İCARAYTUĞ (Adana) - Onu kastediyorum efendim. Yavru derken,
mini minnacık bir şeyi kastetmedim Sayın Ayhan.
BURHAN AYHAN - Marsan Holdingin GCD'nin aldığı krediyi çalışmalarıyla ne
usulen ne de kefalet ve teminat olarak hiçbir ilişkisi yoktur. Oradan aldığı krediyi de, bize,
GCD bilgi verirse, biz de öğreniriz; öğrendiğimiz zaman da açıklarız.
BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Yalman, devam ediyoruz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bilgi vermiş midir, vermemiş midir?
BURHAN AYHAN - Verdi efendim, size de gönderdik.
ERKAN MUMCU ((İsparta) - Gönderdik dediğiniz şu...
BURHAN AYHAN - Zannediyorum o.
BAŞKAN - Sıra size gelecek, söz vereceğim Sayın Mumcu.
Sayın Yalman'mdır söz.
Buyurun Sayın Yalman.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Şimdi, şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Tabiî,
Marsan Holding GCD'nin sahibi, Marsan Holdingin sahibi de Çillerler ailesi. Dolayısıyla, bu
para sirkülasyonu, kredi sirkülasyonu konusunda bunları GCD biliyor, Marsan Holding olarak
biz net bilemeyiz veya ifadeniz şu şekilde: "Yıl sonu bilançolarını, ki, yılda bir mi
gönderiyorlar; bunu da öncelikle bir soralım.
BURHAN AYHAN - Evet, yıl sonlarında gönderiyorlar.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bilançolarını incelediğimizde görüyoruz, tarzı bir
şey benim açımdan açıklayıcı değil, özellikle ifade etmek istiyorum. Bu hesabî noktalarda
tabiî ki, sizin dediğiniz doğrudur; ama, takip noktasında doğru olması mümkün değil. Benim
kanaatimi ifade ediyorum.
.
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Şunu söylemek istiyorum birde, şu anda, yine basına yansıdığı kadarıyla Amerika
Birleşik Devletlerinde Sayın Çillerlerin otelinin bulunduğu mahalde GCD firması olarak
birtakım çalışmalanh devam ettiği, restoran yapıldığı ve 1 milyon dolan aşkın -iddia olarak
söylüyorum bunu özellikle belirtmek istiyorum- yatırımların buralara yapıldığı iddiası var.
Buna dair bilgiler, belgeler acaba, Marsan Holdinge geldi mi; geldiyse mahiyeti nedir? Bunu
öğrenmek istiyorum.
'
•
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Buyurun.
BURHAN AYHAN - Efendim, şunu öncelikle cevap vereyim. Takip edilmiyor
değil, bize bilgiler geldiğinde, bu icraattan memnun olmazsak, oranın yönetimine müdahale
ederiz; ama, öyle bir şey söz konusu değil. Bize de aldığı kredinin nerede kullandığını
bildiriyor. O kullandığı krediden dolayı da bizden bir talepte bulunmuyor. Bulunmayınca, iş,
proje bazında yürüyor diye düşünüyor Marsan Holding ve dolayısıyla, o işlemler kendi içinde
yürüyüp gidiyor; ama, dediğim gibi, icraatından memnun olmazsa Marsan Holding, yönetim
kurulu olarak müdahale edebilir. ;
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Yalman, devam ediyor musunuz?
LÜTFÎ YALMAN (Konya) - Yok... Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Fazilet Partisinden Osman Bey, buyurun efendim.
OSMAN HAZER (Afyon) — Yalman Bey de sordu, aynı soruya tam bir cevap
alınamadı. Ben de aynı soruyu soracağım size.
Şimdi (9/16) Soruşturma Komisyonunun ana maksatlarından bir tanesi de GCD
firmasının veya Marsan şirketinin Amerika Birleşik Devletlerinde bazı yatınmları var; yani,
(9/4) Soruşturma Komisyonundan sonra belli yâtmmlar yapılmış. Bu yapılan yatırımların
ciddî bir yatınm yapıldığı iddia ediliyor. Bunun miktannm ne kadar olduğunu soruyoruz;
yani, bunu Yalman Bey de sordu, tam bir cevap alınamadı. Ben de, şimdi, aynı soruyu
soruyorum; yani, miktar olarak ne kadar böyle bir yatınm yapıldı?
BURHAN AYHAN - 2,5 ilâ 3 milyon dolar civannda zannediyorum yatınım;
yani, yanılabilirim, biraz az, biraz fazla olabilir. Yalnız, bu, tamamen proje bazında bir
yatırım; yarii, oradaki müessese bunun kredisini buluyor, bu projeyi götürüyor, onun
karşısında kredisini alıyor ve yapıyor.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Yoksa, tamamen GCD'nin sermayesine ait bir şey
değil, 13 milyon dolarlık bir kredi kullanıyor.
BURHAN AYHAN - Hayır efendim, değil, ısrarla onu belirtmeye çalışıyorum;
yani, deminden beri, bunun, GCD'nin kendi özvarlığı değildir, buradan çıkan sermayesine
ilaveten proje bazında aldığı kredilerle fınansa edilmiş bir yatırımdır GCD. Bizim de -bizim
de derken, ben yönetici değilim tabiî- icraatına müdalıale etmemizin nedeni, orada bir
projenin yürümesidir.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Osman Bey, devam ediyor musunuz?
OSMAN HAZER (Afyon) - Yok, hayır.
BAŞKAN - İkinci turda soru hakkınız baki kalmak üzere geçiyoruz.
DSP Başkanvekilimiz Arif Bey, buyurun.
ARİF SEZER (Adana) - Şimdi, Marsan AŞ'ye cari harcamalar için Sayın Özer
Çiller tarafından verilen para diğer şirketlerden mi aktarılıyor?
BURHAN AYHAN - Diğer şirketlerin öyle bir aktarması olduğunu
zannetmiyorum; ama, Ahmet Bey daha iyi bilir o konuyu.
AHMET DESTEGÜL - Hayır efendim, aktarılmıyor.
ARİF SEZER (Adana) - Teşekkür ederim. Soracağım bu kadar.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
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Şimdi, Abdullah Akarsu kardeşimize soru sorma sırası vermedik.
Buyurun.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Ben basit bir şey sormak istiyorum müsaade
ederseniz.

'
j
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|
\
|

Efendim, Marsan Holding, farz edelim tasfiye oldu, tasfiye durumuna geldi.
Tasfiye edildiği zaman, menkul ve gayrimenkul değerler kime kalacak.
BURHAN AYHAN - Şimdi, efendim, tasfiyeye girme olayı şirketin aktif ve
pasifi birbirini karşılayacaktır. Aktifinde ne varsa -araba, bina vesaire- pasifinde de ne varsa borçlar, cari hesap- bunlar satılır, onlara verilir, kalan kısım da sermayedarlara paylaştırılır.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Çillerlere...
BURHAN AYHAN - Evet...
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - İsparta Milletvekili Sayın Erkan Mumcu, buyurun.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Şimdi, Sayın Başkanım, önce komisyonumuza bilgi
vermek üzere, teşrif eden arkadaşlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Komisyonumuz
bir araştırma komisyonu değil. Komisyonumuz bir soruşturma komisyonu. Dolayısıyla, bizim
hukuk mevzuatındaki konumu hazırlık soruşturmasını yürüten bir savcının konumudur.
Anayasa ve yasalar, îçtüzük, bakan ve başbakanlar için hukukî soruşturma prosedürünü
Meclis soruşturma komisyonlarıyla irtibatlandırıldığı için kurulmuştur. Bu anlamda,
Anayasanın ve özellikle Meclis İçtüzüğünün ve onların referans gösterdiği Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunca, gereğince komisyona gerçek
dışında bilgi vermek veya delilleri saptıracak ya da karartacak mahiyette bilgi vermek
yasalarımızda suç sayılmıştır. Dolayısıyla, Sayın Kadir Bozkurt'un hatırlattığı hususu bir kez
de ben hatırlatmak istiyorum. Eğer, arkadaşlarımız, gerçekten bilgi sahibi değillerse
bilmediklerini söylesinler ya da bilginin hangi kaynaktan bulunabileceğini; çünkü,
arkadaşlarımız bilgi veremeyeceklerini ifade ederlerken, genellikle ilgili defter ve kayıtlarının
Maliye Bakanlığının yedinde olduğundan bahisle bunu hatırlayamadıklarını söylüyorlar.
Hatırlayamadıkları şeyler konusunda bilginin bu kaynaktan bulunabileceğini söylesinler, onun
dışında zanna dayalı şeyler söylerlerse, bu komisyonu yanıltıcı olabilir. Eğer, komisyon, bu
konuda yanıltıldığı kanaatine varırsa, bu hukukî mekanizmaları kullanır. Bunu hatırlatmak
istiyorum. Bu hatırlattığım hususun da hukuk müşaviri arkadaşlarımız tarafından çok iyi
bilindiği gerçeğini de ifade etmek istiyorum.
Şimdi, evvela bir şey sormak istiyorum. Sorum Sayın Destegül'e. Sayın Destegül,
uzun yıllardan beri Çiller ailesinin yüzde 99 gibi bir oranda ortağı bulunduğu şirketin yönetim
kurulu başkanlığını yapıyorsunuz. Çiller ailesinin başka ortaklıklarında, başka şirketlerinde de
yöneticilik ya da yönetim kurulu üyeliği ya da paydaşlık gibi bir sıfatınız var mı.
AHMET DESTEGÜL - Efendim, diğer şirketlerinde -çünkü, zamanla bazı
firmaları tasfiye ettik geçmişte- onlarda da yönetim kurulu üyeliğim oldu. Paydaşlık derken...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hisse sahibi olmak...
AHMET DESTEGÜL - Hisse ortaklığı dışında bir şey değil; yani, genel kurul ve
yönetim kurulu üyelerine verilen bir pay dışında olmadı; yani, nasıl söyleyeyim, fınansal
anlamda ortak değilim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hukukî açıdan ortaksınız; ama, fınansal anlamda
bir değer ifade edecek tarzda ortaklığınızın olmadığını söylüyorsunuz. Ama. diğer
şirketlerinde de ortaklığınızın bulunduğunu söylüyorsunuz, halihazırda diğer şirketlerinde de
ortaklığınız vardır.
AHMET DESTEGÜL - Yurtdışı hariç.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bunlar hangi şirketlerdir efendim?
AHMET DESTEGÜL - Şu anda, Mitaş, Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Ticaret
A.Ş bize bağlı, tasfiye halinde Markim var, tasfiye halindekileri söylemeyeyim isterseniz.
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ERKAN MUMCU (İsparta) - Söyleyin lütfen.
AHMET DESTEGÜL - Tasfiye halinde Markim, Martrans, Mareks; bunlar hepsi
tasfiye oldu, geçmişte. Ondan sonra, elimizde kalanları ifade edeyim, Mitaş, Aytaş, orada da
bir hissem var; bu kadar. Eksik olabilir...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Komisyonumuza bilgi vermek üzere gelmiş
arkadaşlarımızdan herhangi birinin acaba bu şirketlerden herhangi birine ortaklığı ve
yöneticiliği sıfatı var mıdır?
AHMET DESTEGÜL - Yok, hayır.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Yalnız, zabıtlara geçmesi bakımından,
"yönetim kurulu üyesi olarak şeyim var" dedi, onu tekrar şey yapmak lazım, yani sembol bir...
Bütün aile şirketlerinde olduğu gibi.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Barutçu, hukukî manada bu hissedarlıktır.
Sayın Destegül, bize ana hatlarıyla, özellikle bir iş başvurusunda takip edilen
üslup çerçevesinde kısa biyografinizi verir misiniz.
AHMET DESTEGÜL - Tabiî. Serbest muhasebeci malî müşavirlik lisansım var.
Yüksekokul mezunuyum; İstanbul Şişli Ticari İlimler Akademisini bitirdim. Muhasebeyle
ilgili birçok firmada çalıştıktan sonra, 1982'lerde Marsan Marmara Holdingin bir firmasında direkt orada değil de- muhasebe müdürü olarak göreve başladım ve yönetim kurulu üyeliğine
kadar geldim ve son durumu da biliyorsunuz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Anladım teşekkür ediyorum.
Malî müşavir arkadaşımız, Sayın Burhan Ayhan "Marsan A.Ş'ye bu kredilerle
ilgili bilgi geldi, şimdi onu da komisyonunuza verdik" dediler. Sanıyorum siz de baktınız,
şirket malî müşaviri olarak bu belgelerin içeriğine baktınız. Biraz evvel komisyonumuza
ingilizce orijinali dağıtılan belgenin Marsan Marmara Holding A.Ş'ye yazı tarihi; yani,
GCD'den Marsan'a yazıldığı tarih 23 Ekim 1998'dir; yani, bundan 4 gün önce. Halbuki,
burada anılan konular, anılan başlıklar, liderlerin mal varlığı araştırma komisyonunda, ondan
sonra (9/4) sayılı soruşturma komisyonunda ve komisyonumuz kurulduğundan bugüne
defalarca söz konusu edilmiştir. Marsan Holdingin Özellikle GCD'ye iştiraki, GCD'nin mal
varlığı faaliyetleri konusunda kendisine yöneltilen soruların hiçbirinde, bugüne kadar, ta ki,
komisyonumuzun Sayın Tansu Çiller'in ifadesine başvurulmak üzere yaptığı oturumda bu
konuyla ilgili sorular kendisine yöneltilinceye kadar hiçbir komisyona, hiçbir makama bilgi
olarak sunulmamış olmasını nasıl izah edersiniz?
ÖMER ASIM LİVANELİO.ĞLU - Ben cevap verebilir miyim. Bu soru bu
biçimde daha evvel yöneltilmedi, bu GCD şirketinin yurtdışı kredileri mevzuunda ilk defa
soru gelmiştir, yanıtlanmıştır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hayır, cevabınız doğru değil; çünkü, Sayın Özer
Çiller'in komisyona kamu görevlisinin eşi, Marsan Holdingin yöneticisi ve ortağı sıfatıyla
ifadesine başvurulmak üzere geldiği oturumda komisyon üyesi sıfatıyla ben Sayın Özer
Çiller'e "Sayın Özer Çiller, sizin ya da eşinizin ya da ortağı bulunduğunuz şirketin ya da
şirketlerinizin iştiraki bulunan şirketlerin yurtdışında kredi ya da mevduat hesapları var mıdır"
sorusunu sordum ve bununla ilgili bilgi ve belge komisyonumuz bu konuyu gündeme getirene
kadar hiçbir şekilde komisyonumuza verilmemiştir; yani, verdiğiniz bilgi doğru değildir.
ÖMER ASIM LİVANELİOĞLU - Hayır, doğrudur efendim. Soruya muhatap
GCD şirketidir ve GCD'ye sorulduğu zaman da cevabı arz edilmiştir; yani bunun dışında bir
şey yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Doğrudan doğruya detayda sorunun muhatabı GCD
şirketi olabilir; yani, bu bilginin kaynağı olması hasebiyle GCD şirketi olabilir; ama, sorunun
muhatabı, sorun ortada, yani hukukî anlamda bu soruşturma komisyonunun konusunun
muhatabı aynı zamanda Marsan Holdingtir. Dolayısıyla, Marsan Holding kendisine yöneltilen
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sorular sorulup, daha doğrusu hukukî manada bu tespit yapıldıktan sonra bu bilgi gelmiştir.
BURHAN AYHAN - Sayın milletvekilim, siz hukukçusunuz sanıyorum, sizin de
malumunuz olduğu üzere, bu ortağı olunan şirketlerin kredi ilişkileri, birtakım ticarî
faaliyetleri, esasında mal varlığı soruşturması kapsamına da girmez; dolayısıyla, ama,
şirketimiz halisane bir şekilde bu sorunuzu yanıtlamıştır, şimdi arz ettim efendim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, Markim Kimya Anonim Şirketi hakkında
bana arkadaşlarımızdan bilgi verebilecek durumda olan var mıdır?
AHMET DESTEGÜL - Ben verebilirim.
Markim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanlı firma 1983 ya da 1984 tarihlerinde
kuruldu. İthalat bazında çalışırken bir de akrilik diş fabrikası açıldı. Yurt dışından, İtalya'dan
alınan bir know-how'la bu fabrika yapıldı ve yıllarca da memlekette ticarî alanda üretim yaptı
ve ticaretini yaptı. Bu diğer faal olan holdinge bağlı diğer şirketler gibi, işte ailenin siyasete
söyulmasıyla bu şirketlerin birçoğu olduğu gibi kapatıldı, ticarî faaliyetlerine son yerildi.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Markim'le ilgili 31 inci sayfada gerekli bilgiler
Var.
BAŞKAN—Zabıtlara geçmiştir.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Denge yatı Markim şirketinden satın alınırken;
yani, Markim'den Marsan Holdinge iştirak halindeki Markim'den... Markim bir Marsan
iştirakidir değil mi? Yüzde 100 Marsan iştirakidir?
AHMET DESTEGÜL-Tabiî, yani holdinge bağlı bir firmaydı.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bu Denge yatının satın alınmasında Marsan
Holding yatm satın alma bedelini ne şekilde ödemiştir? <
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Geçen defaki raporda var Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Zabıtlara geçmiştir.
AHMET DESTEGÜL - Markim tasfiyeye girdikten sonra aktifindeki değeri
üzerinden başa başla devredilmiştir; çünkü, en büyük ortağı Marsan olduğuna göre tavsiye
edilen şirketlerin...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Finansmanı ödenmesi cari hesaptan Özer Çiller'den
alınan borçla mı karşılanmıştır, yoksa, zaten şirket mevcudunda bulunan bir aktiften mi
karşılanmıştır?
AHMET DESTEGÜL - Kesin hatırlayamıyorum.
ÖMER ASIM LİVANELİOĞLU - Müsaade ederseniz, benim notlanma göre
Denge teknesinin Markim'den tasfiye nedeniyle 130 milyon lira kaydî değer üzerinden intikali
1997 yılında olmuştur efendim. Bir evvelki soruşturma komisyonu raporunda vardır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Benim sorduğum sorunun esası değerine ilişkin
değil, bununfinansmanınınnasıl sağlandığına ilişkindir.
BURHAN AYHAN - Müsaade eder misiniz, efendim, şimdi birebir her alınan
aktif değerin, nereden, cari hesaptan mı geldi, kasadan mı geldi, bankadan mı geldi, bunu
takip imkânı da yoktur. Kaldı ki, bunu birebir buradan al deme imkânı da yoktur; çünkü,
kasaya cari hesaptan da para girer, mal satışından da girer, diğer aktif bir kıymetin satışından
da girer, diğer bir alacağın tahsilinden de girer. Bütün bu paraları ayırıp, efendim, bu para cari
hesaptan gelmiştir, Denge'ye veriyorum diye bir şey söz konusu olamaz ve de muhasebe
tekniği açısından da...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, muhasebe tekniği açısından ben de bir soru
sorayım; anılan tarihte kasa mevcudu bunu satın almaya müsait değilse, hiçbir şey yoksa,
anılan tarihte satın almadan bir gün önce cari hesaptan, Özel Çiller hesabından borç girilmiş.
ondan sonra satın almadan hemen sonra çıkarılmışsa, bunu siz muhasebe tekniği içinde nasıl
yorumlarsınız?
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kasama tahsilat yaparım, menkul satışı olarak da yaparım, gayrimenkul satışı olarak da
yaparım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yapabilme özgürlüğünüzü tartışmıyoruz,
yaparsınız, bunların hukukî olduğunu kabul ediyorum.
BURHAN AYHAN - Bunu ayrıştıramayız; çünkü, muhasebe bir balans bilimidir.
Burada bir karşılık varsa, burada da bir karşılığı vardır elbette.
ERKAN MUMCU (İsparta) — Ayrıştırılıp, aynştınlmayacağı hususunda ben
sizinle hemfikir değilim. Neticede, yani hukukî nitelik bakımından ayrıştırılıp
ayrıştırılamazlığı değildir burada söz konusu olan; tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz, burada
bir haksız mal edinme fiilinin gerçek olup olmadığını araştıran bir komisyonuz, yani, bir
burada bir vergi mahkemesi değiliz, bir ticaret mahkemesi de değiliz. Dolayısıyla, bizim
başvuracağımız usulleri kendi muhasebe teknikleriniz içinde sınırlandıracak tarzda
yorumlardan kaçınmanızı öneriyorum.
BURHAN AYHAN - Burada ben teknik bilgi vermekle mükellefim. Ben
muhasebe tekniği itibariyle anladığımı ve bildiğimi arz ediyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkanım, bir şeyin düzeltilmesi lazım.
Arkadaşlar sorulan sorulara cevap vermek zorundalar. Kendilerinden sorulmayan malumatı
vererek komisyonu manipüle edecek tarzda bilgi sunmak diye hakları ve imkânları yok.
Sorulan soruya cevap verirler, sorulan soruya istemezlerse cevap da vermeyebilirler.
BAŞKAN - Sayın Mumcu, zaten yaptığımız uygulama da bu. Sayın
milletvekilleri soruları sorarlar, soruşturmayla ilgili bilgi vermek üzere komisyona davet
edilen ilgililer de buna cevap verirler.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Tatmin mecburiyeti yok biliyorsunuz.
• BAŞKAN - Sayın Mumcu, buyurun devam edin.
.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sorumu Sayın Destegül'e yöneltiyorum. 1993
yılında Marso Gıdanın hisseleri satıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletlerine yapılan 425
bin dolarlık transfer için, niçin 22.10.1993 tarihli noter tespit tutanağı ile 1.12.1993 tarihli
noter tespit tutanağı farklı anlamlara gelecek şekilde düzenlenmiştir? Maliye Bakanlığının
raporuna da geçen bu hususla ilgili olarak bu düzeniemelerin yapıldığı tarihte Özer Çiller'in
şirketteki görevi ve konumu nedir?
AHMET DESTEGÜL - Şimdi, bu daha önce teftiş kurulunda da bu konu ortaya
döküldüğünde benim bu birinci noter tespitinden, yani yanlış veya hatalı olduğunu
söylediğiniz noter tespitinden gerçekten o tarihte de haberim yoktu; ama, aynı noterin
bilirkişisine yapılan tespit, ikincisi, sanki bir hatayı düzeltmek için yapıldığı anlaşılıyor. Yani,
diyeceksiniz ki birinci noter niye böyle bir tespit yaptı? Muhasebe tekniği açısından, ben de
öyle konuşmak istiyorum, 45 gün içerisinde mahsupların deftere geçme durumu vardır.
Sanıyorum, o tarihteki mahsuplar üzerinden bir tespit yapılmış ve sonra da yevmiye kayıtları
değiştirilmiş; ama, esasa müessir herhangi bir değişiklik yok, rakamlarda da bir değişiklik
yok; yani, yapılan muamele doğru gitmiş ve doğru tespiti ondan sonra yaptırmışlar. Bir şey
daha söylemek istiyorum, kaldı ki, bu birinci ve hatalı olduğunu söylediğimiz noter tespiti
herhangi bir merciye verilmiş de değildir, artı, sermaye artırımıyla ilgili prosedür işlemler
yapılırken noter bilirkişi tespitlerinin de aslında çok bir önemi de yok; çünkü, o tarihte
mahkeme bilirkişisine müracaat ediliyordu ve noter bilirkişi tespitini de bir kenara bırakıp
onlar kendi işlerini yapıyorlardı; yani, yevmiye defteri üzerinden yapılan ikinci tespit ve
ondan sonra asıl mahkeme bilirkişisi tarafından yapılan tespit yevmiyedekinin tam doğru
olarak tespitini göstermektedir. O sıradaki kayıtların herhangi bir kaymasından dolayı, tam
bilemiyorum, yine söylüyorum, esasa müessir herhangi bir değişiklik olmadan, rakamsal bir
değişiklik olmadan mahsuplarda bazı kaydırma yapılmış o zamanki muhasebe tarafından.
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ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, ben sorumun cevabım alamadım. Şimdi,
esasa müessir olup olmadığı yorumunu hemen zaten bir tırnak içine almak istiyorum; yani,
esasa müessir olup olmadığı çok ciddî bir mesele; çünkü, bu satış işleminin yapıldığı tarihler
Amerika Birleşik Devletlerine transferin yapıldığı tarihler ve bu satış işleminin kaynağı olarak
komisyonlara gösterilen bilgi, verilen bilgi, yani, fınansal kaynağı neydi bu yurtdışı
iştirakinin, Marso Gıda A.Ş'deki hisselerimizi sattık, buraya iştirak ettik; doğru mudur
efendim?
AHMET DESTEGÜL - Evet.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Şimdi, sorulardan bir tanesi şu: Marso Gıda AŞ
kendi bilançolan, kâr-zarar cetvelleri, kârlılık durumu dikkate alındığında bu kadar değer
ifade eden bir şirket midir, değil midir, yoksa, bu işlemde bir muvazaa var mıdır, yok mudur?
İkinci soru; eğer, bu şirket iştiraki satılarak elde edilen gelirin yeni bir iştirake
yurtdışı iştirake tevcih edilmesi ise, niçin kayıtlarda birbirine mütenakız iki noter tespit
tutanağı vardır? Maliye Teftiş Kurulu raporunun iddiası şudur: Anılan tarihteki mevzuat
iştiraklerden elde edilen gelirlerin belli bir süre yeni bir iştirake yönlendirilemeyeceği,
yönlendirilmesi halinde bunun doğrudan doğruya bir kârlılık telakki edilerek vergiye konu
olacağıdır. Bu vergilendirme işleminden kaçabilmek maksadıyla, birincisi, hukukî bir
gereklilik, bir izah gerekliliği olarak bu satış işlemi bu transferin kaynağı gibi gösterilmiş,
daha sonra kayıtlarda tekrar düzeltilerek bu rakamın vergiden kaçırılması maksadıyla yeniden
şirket hesabına alınmıştır iddiası var. Şimdi, bu noktada yoğunlaşan soruyu başka sorularla da
beslemek mümkün. Zira, hatırlanacağı üzere, komisyonumuza gelip bilgh veren Sayın Sabri
Ergül, komisyona, Hazine Müsteşarlığından intikal eden belgelerin bazılarında bir usulsüzlük,
bir hukuksuzluk olduğu iddiasını ifade etmişti. Biz bu hususu Hazine Müsteşarlığına
yazdığımızda, Hazine Müsteşarlığı da bu hususu teyit etmişti. Neydi teyit ettiği husus; anılan
transfere ilişkin bilgilendirmenin Demirbank ve Marsan Holding A.Ş tarafından anılan tarihte,
yani, kanunen bildirim hükümlülüğünün olduğu tarihte. Hazine Müsteşarlığına bildirilip
bildirilmediği konusunda bir müphemiyet olduğunu, ancak, komisyonun, yani (9/4) sayılı
komisyonun Hazine Müsteşarlığına bunlarla ilgili soruyu sormasından daha sonra, Marso
Gıda A.Ş'den çekilen bir faksla bu transferin yapıldığına dair belgenin Hazine Müsteşarlığına
gönderildiğini; ama, Hazine Müsteşarlığının bunu komisyona sanki 1992 yılında kayıtlarına
geçmiş bir transfer gibi gösterdiğini, yani, komisyona bilgilendirdiğini, sunduğunu biz tespit
etmiş durumdayız. O anlamda, Hazine Müsteşarlığının işlemiş olduğu hukuka aykırılık, suç
ayrı bir bahis; ama, bütün sorun bu transfer noktasında yoğunlaşıyor. Biraz evvel
arkadaşlarımızın GCD'den geldiğini ifade ettikleri transfere ilişkin, borçlanmaya ilişkin
bilgilerde de yine aynı noktaya ilişkin çelişkiler var. Sözgelimi, basma intikal eden bilgilerden
öğrendiğimize göre, şirketin ortaklık ve sermaye yapısının kuruluşta bugüne kadar
komisyonlara ifade edildiği gibi olmadığını gösteren bilgi ve belgeler var. Dolayısıyla,
Marsan Holding yetkililerinin kendi perspektiflerinden gördükleri gerçeği bütün çıplaklığıyla
açıklığa kavuşturmaları lazım. Bu iki noter tespit tutanağı niçin yapılmıştır? Bu iki noter tespit
tutanağının birbirine mütenakız oldukları doğru mudur? Siz bu tenakuzu nasıl açıklıyorsunuz?
BURHAN AYHAN - Efendim, birincisi "Marso'nun değeri nedir" dediniz.
Marso'nun görünür değeri, elbette ki, bilançodaki değeri değildir, seven eleven işletme
hakkının Türkiye'de sahip olmasıdır ve bu hakkın değerinin... Satıştaki değeri yükselten veya
alçaltan en büyük unsurdur.
İkincisi: Bu iki noter tutanağı arasında esasa müessir hiçbir şekilde usulü hata
yoktur. Sadece bu, Ahmet Beyin dediği gibi, gerek ön yapılan tespitte, mahsuplardan yapılmış
olduğu kanısında, ben de o kanıdayım, yevmiye kayıtları değişmiştir. Öbüründe, rakamlann
esası tamamen doğrudur, iki tespitte de.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bir saniye... Esasa müessirden neyi
kastediyorsunuz?
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BURHAN AYHAN - Esasa müessirden şunu kastediyorum: Yani, oradaki rakam
sermaye artırımını, mesela, 5 milyar değil de 3 milyar gösterilmiştir birisinde, birisinde de 2
milyar gösterilmiştir. Bu rakamlar arasında esasa müessirden kastım bu.
ERKAN MUMCU (İsparta) -Ancak, komisyonumuz bakımından esasa müessir
olduğunu size söylüyorum. Neticede yurtdışına yapılan transferin kaynağının Marso Gıda A.Ş
hisselerinden elde edilen gelir mi, yoksa başka bir kaynak mı olduğunu biz burada
araştırıyoruz.
BURHAN AYHAN - Ama, sayın milletvekilim, siz bir raporun yorumunu
yaptınız, Maliye raporunun...
TUNCAY KARAYTUö (Adana) - Raporun değil, defterin yorumunu yapıyoruz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Önce şunu söyleyin, bu iki noter tespit tutanağı
birbiriyle mütenakız mıdır, değil midir?
BURHAN AYHAN ~ Değildir; esasa müessir olarak değildir.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Efendim, esasa müessirden şunu mu
kastediyor acaba,. Sayın Başkanıma arz etmek istiyorum. Burada önemli olan söz konusu
satışa ilişkin kârın doğru tespit edilip edilmediğidir, diğer hususlar ayrıntıdır; onu mu arz
etmek istiyorsunuz?
BURHAN AYHAN-Evet efendim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Teşekkür ederim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ayrıntı dediğiniz husus komisyonumuzun temelde
araştırdığı husustur Beyefendi.
Soruyu tekrar soruyorum; siz Marso Gıda A.Ş hisselerinden elde edilen geliri
nerede, nasıl kullandınız?
BURHAN AYHAN - GCD iştirakinde kullandı.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, kayıtlarınızda bunun tersini gösteren bilgiler,
belgeler niçin var?
.
BURHAN AYHAN - Tersini gösteren bilgileri ben hatırlamıyorum; bakar,
söylerim. .
c
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sermaye artırımına...
BURHAN AYHAN - Efendim, sermaye artırımına... Şimdi, bakınız sayın
milletvekilim, dediniz ki, bu belge, şu tutanak, yani noterden yapılan iki tane tespitin
Kurumlar Vergisi Geçici 18 inci maddesine göre istisnadan yararlanmamaya müteallik
olduğunu söylediniz. Bu ona mütealljk bir şey değil. Oradan istisnadan yararlanıp
yararlanmayacağım benim sattığım hisse senetleri bedelini eğer belli bir süre -ki, iki yıldır- iki
yıl içinde yeni aynı mahiyette bir hisse senedi alırsam öyle yararlanamam; yoksa, onun o
tutanaktaki tespitlerle ilgisi yok. Ben bunu arz etmeye çalışıyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Aldınız...
BURHAN AYHAN - Aldık efendim, onu ben... Bu satış kârının tespiti şudur
kardeşim...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Aldınız ve bunun üzerinden bir vergi incelemesi de
geçti.
BURHAN AYHAN - Geçti efendim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Vergi incelemesi geçerken sizin kayıtlarınızda bu
bir iştirak olarak gözükmüyordu.
BURHAN AYHAN-Nasıl gözükmüyor...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Cevabınızı dikkatli verin; gözüküyor muydu,
gözükmüyor muydu?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Bendeki evraklara göre...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Barutçu, sorumu size yönetmiyorum.
Gözüküyor muydu, gözükmüyor muydu?
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yaptığım şeyin hepsinde iştiraklerimde gözükür bu bedel.
ÖMER. BARUTÇU (Zonguldak) - Maddeyi okuyayım mı, yardımcı olmak için.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, bir dakika...
^
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sorduğum soru şu: Anılan tarihlerde, yani,
zannediyorum bir yirmi yirmibeşgün vergi incelemesi geçirdiniz mi?
BURHAN AYHAN - Vergi incelemesi geçirdik mi, bilmiyorum. Şu dönemde mi
efendim?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hayır, transfer döneminde.
BURHAN AYHAN - Şimdi, efendim, demin siz beni ikaz ettiniz, bundan sonra
daha dikkatli olacağım; çünkü, bana ikide bir tarih sorarak belli bir açmaza düşmemi
sağlamaya çalışıyorsunuz gibi bir intiba uyandı.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hiç öyle bir şeyim yok. Ben sadece size yardımcı
oluyorum.
BURHAN AYHAN - Sayın milletvekilim, "ben savcı soruşturması yapıyorum,
verdiğiniz bilgiler eğer yanlış çıkarsa sizi cezalandırırım" dediniz, ben de bunları görmeden
cevap vermeyeceğim.
.
...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, şu soruma kim cevap verecek...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkanım -yanlış anlaşılmasın diye şey
yapıyorum- bir defa Marso A.Ş hisselerinin satışının muhasebeleştirilmesi orada var ve ben
de bir miktar muhasebe bilgim olduğu için söylüyorum; 13.9.1993 günlü defterde senetsiz
kısa dönem borçlar 9 799 965 000 lira; 100 topluluk iştirak sermaye para alacak, bu borçlu;
100 topluluk iştirak sermaye para şu kadar alacaklı, kâr-zarar şu kadar alacaklı diye
gösteriyor, ondan sonra da kasa hesabı borçlu, senetsiz kısa dönemli borçlar hesabı alacaklı...
Muhasebeleştirilmiş, benim gördüğüm kadarıyla burada gayet açık.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkanım, izninizle, komisyonumuzda
görevli uzman arkadaşımızdan Maliye raporuyla ilgili bilgimi tazelemek ve bir dakika soruya
fasıla verilmesini istiyorum.
Süreyya Bey, lütfen, bize Marsan Holding kayıtlarında, daha doğrusu Maliye
raporunda Marsan Holding kayıtlarında şimdi sözünü ettiğim birbirine mütenakız noter tespit
tutanaklarına ilişkin Maliye Bakanlığı raporunda yer alan ifadeyi, tespiti, çelişkiyi burada
ifade eder misiniz? Maliye Bakanlığı raporu neyi tespit etmiş; onu soruyorum?
SÜREYYA TURGUT - Birinci müteferrik raporda iki tane ayrı noter tespitinin
yapıldığı belirtiliyor. Birinci noter tespitinde Marso Gıda hisselerinin satışından elde edilen
kârın GCD'ye transferde kullanılmış gibi gösterilmesinden söz ediliyor, ikinci noter
tespitindeki amacın da bu elde edilen kârın sermayeye ilave edildiği ve Marso Gıda
hisselerinin satışından elde edilen kârın şirket kayıtlarına sermaye olarak intikal ettirilip, GCD
hisselerinin alınmadığı şeklinde bir tespit yer alıyor. Bu tespitlerin dışında herhangi bir noter
tespiti yok. İki tane noter tespitinden söz ediliyor, sizin burada anlatmak istediğiniz olay,
zaten noter tespit tutanakları olarak var, defter kayıtlarında da var. Bence herhangi bir şey
yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Teşekkür ediyorum, anladım.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bence, herhangi bir şey yok derken kasteddiğiniz
cümle, yani bir yanlışlık, bir çelişki, bir anormallik yok manasında mı kullanıyorsunuz?
SÜREYYA TURGUT - Maliye olayı incelemiş, kendi açısından değerlendirmiş;
vergi inceleme raporlarında değerlendirmiş, komisyonumuza intikal ettirilen raporlarda
değerlendirmiş; yani, açıklanmayan herhangi bir çelişki yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Kasteddiğiniz şey komisyon raporlarında bu husus
açıklığıyla yer almış diyorsunuz.
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SÜREYYA TURGUT - Bilirkişi plarak demiyorum, noter tespit raporları var.
Noter bilirkişiye olayı tespit ettirmiş, bu raporlar var. Aynca, defterlerindeki kayıtlar da söz
konusu, Maliye raporlarına intikal eden bilgiler de var, bunun dışında açık bir şey, müphem
bir şey kalmadığını zannediyorum.
LÜTFÎ YALMAN (Konya) - Süreyya Bey, ben size bir soru soruyorum, diyorum
ki, aynı konuyla ilgili iki tane noter tasdiğinden bahsediyorsunuz. Bu noter tasdikleri
arkadaşımızın ortaya koyduğu iddialar çerçevesinde birbiriyle çelişkili, farklı mecralara
götüren konuyu bir tespit olarak, noter tespiti olarak iddia ediyor. Benim sizden anladığım şu;
hayır böyle değil, burada bir çelişki yok...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hayır, onu söylemiyor arkadaşımız...
LÜTFÎ YALMAN (Konya) - Müsaade eder misiniz, ben buraya soruyorum... Ben
bunun açıklanmasını istiyorum. Ben böyle anlıyorum. Siz diyeceksiniz ki bana, hayır orada
noter tespitlerinde, Maliye raporunda bu çelişki ifade ediliyor veyahut da böyle bir çelişki
yok.
SÜREYYA TURGUT - Sayın milletvekilim, Maliye raporunda bir çelişki olduğu
ifade ediliyor, ben o anlamda olayı açıklıyorum. Yani, çelişkinin dışında başka bir şey yok.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Barutçu, buyurun.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Tabiî, Maliye memurları tarafından hazırlanan
bu raporu ben de incelettirdim ve komisyonumuza arz etmiştim. Şimdi, burada -siz, tabiî
raporu bildiğiniz için söylüyorum- 19 no'lu ek Marsan A.Ş'nin GCD şirketine 500 bin
Amerikan Doları bedelle iştirak etmeye ait karar olup, 10 Temmuz 1992 tarih. 21 no'lu ek ise,
Marmet Turizm İşletmeleri Sanayi, Ticaret ve Anonim Şirketine 59 milyon Türk Lirası iştirak
etmeye ait olup, 16 Eylül 1992 tarihli karardır. Şimdi, sormak istediğim soru şu: 21 no'lu ekin
arkasında bulunan noter tespiti aynen şöyle: "İşbu fotokopinin ibraz edilip bir nüshası
dairemiz dosyasında alıkonularak hamiline geri verilen, Beyoğlu 18 inci Noterinden tasdikli,
9.1.1984 tarih ve 1491 sayılı karar defterinin 87 nci sayfasında 16.9.1992 tarihli ve no'lu
kararın aslına uygunluğunu tasdik ederim" diyor, tarihini de atıyor.
Şimdi, karar defterinde maliye memurları tarafından tespit edilen en büyük
yolsuzluk diye adlandırılan şey biraz evvel okuduğum hadise.
Bir önceki sayfada veya bir sonraki sayfada olmasının önemini benim tetkik
ettiğim arkadaş anlamamış, ben de bir muhasebeci olarak anlamadım. Bana göre, maliye
memurlarınca bir amaç ortaya konulmamakta, soyut bir yer değiştirmeden bahisle, tahrifat
suçunun işlendiği iddia edilmektedir; ancak, bu anlamsız tahrifatın notere tespit ettirildiği ileri
sürülmesine rağmen, yukarıda da arz ettiğim gibi, noter tespitinde hiçbir yarım mühürden ve
tahrifattan söz edilmiyor, noterin kendi mühüründe. Şimdi, burada, bana göre onun iki tane
kararın olması, işin aslına herhangi bir şekilde aslına hükmetmiyor, aslını ortadan
kaldırmıyor. Burada bana göre bir yanlışlık yok gibi geliyor veyahut da bir yanlışlık
dememeyiyim de, burada bir kötü niyet yok gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz.
SÜREYYA TURGUT - Sayın vekilim, sizin bahsettiğiniz konu, 1993 yılındaki
noter tespitleri değil, daha başka bir olay, 1992 yılındaki başka olaylarla ilgili noter tespitleri.
Biraz önceki Sayın milletvekilimin sorduğu soru, 1993 yılındaki noter tespitine ilişkin konu.
O konudaki raporları tam ayrıntılı olarak bilemiyorum. O raporları inceledikten sonra, ayrıca.
konu mahkemeye intikal eden bir konuysa, o konuda benim de bir görüş belirtmem mümkün
değil; ama, biraz önce bana sorulan soru, 1993 yılındaki eylül ayında yapılan noter tespiti ve
aralık ayındaki noter tespitleriyle ilgili sorulardı. Ben, o noter tespitleriyle ilgili soruları
burada cevaplandırdım ve onların vergisel yönüyle ilgili biraz önce konuşulan konuyu
;
cevaplandırdım.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Teşekkür ederim.
Ama, o MARSAN'ın GCD Şirketine verdiği bedelle ilgili bu kararlar.
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SÜREYYA TURGUT - Ben 1992 yılındaki konuyu bilemiyorum sayın
milletvekilim.
BURHAN AYAN - Sayın Başkanım, benim uzmanlara bir soru sorma hakkım
var mı?
BAŞKAN - Hayır efendim. Burada sizin soru hakkınız olabilir mi beyefendi?
BURHAN AYAN - Affedersiniz, çok özür dilerim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Mumcu.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Tekrar sormak istiyorum. Bu noter tespit
tutanakları arasında bir tenakuz var mıdır yok mudur?
BURHAN AYAN - Noter kanalıyla satış kârının tespitiyle ilgili hiçbir tenakuz
yoktur.
ERKAN MUMCU (İsparta) - İkazımı doğru anlamış olduğunuzu biraz önce ifade
ettiğiniz için tekrar etmiyorum. Yalnız, ifadenizdeki şart cümlesi, satış kârıyla ilgili olarak şart
cümlesinin de bana göre maksadı gölgeleyecek kudrette olmadığım da ifade etmek istiyorum.
Bunlar tutanaklara geçmeli. Şimdi, bu iki noter tespit tutanağı arasındaki farkın ne olduğunu
söyler misiniz?
BURHAN AYAN - Bilmiyorum, görmedim, bir şey söyleyemem.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Siz, bu şirketin malî müşaviri misiniz?
BURHAN AYAN-Evet..
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bütün bunlar sizin bilginiz dışında olmuş olabilir
mi?
BURHAN AYAN - Olabilir; çünkü, geçmişte, belli dönemlerde hizmetimiz
olmuştur, belli dönemlerde olmamıştır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki. Bu iki noter tespit tutanağı arasındaki farkın
mahiyetini bize MARSAN yetkililerinden kim açıklayabilir?
BURHAN AYAN - Sayın Genel Müdür, benden farklı bir şey biliyorsa açıklar.
AHMET DESTEGÜL - Demin söylediğimden çok farklı değil; ama, noter
bilirkişisinin tespitleri değil, o tarihte sermaye artırımıyla ilgili işlemlerin yapılmasında asıl
bilirkişi raporu, mahkeme tarafından yapılan bilirkişi raporudur ve resmî merciler önünde
kullanılan da mahkeme bilirkişisinin tespitleridir. Onun için, noter tespitinin beni de çok fazla
ilgilendirmediğini söyleyebilirim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Beyefendi, Komisyon soru- soruyor, diyor ki,
MARSAN Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketiniz bünyesinde gerçekleştirilmiş
iki noter tespiti arasındaki farkı cevaplandıracak mısınız, cevaplandırmayacak mısınız? Ben
size yorum sormuyorum, başka bir şey sormuyorum, sorduğum soruya cevap verin veyahut da
cevaptan imtina ediyorsanız bunu söyleyin.
Ben diyorum ki, bu iki noter tespiti arasındaki fark nedir?
AHMET DESTEGÜL - Bilmiyorum efendim, böyle cevap vermek istiyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bunu
bilmediğinizi söylüyorsunuz.
AHMET DESTEGÜL - Hayır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Başka bir soru sormak istiyorum.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan, tabiî burada müdahil olun.
BAŞKAN - Sayın Kadir Bozkurt, sıra size de gelecek.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Bu kadar da değil artık, lütfen Sayın Başkan...
Yani, bağırarak, hakaret ederce... Arkadaşlar soruların bildiklerine iyi niyetle cevap verdi.
Ama, sesi yükselterek, böyle tehdit edercesine, bu şekilde de olmaz. Lütfen Sayın Başkan.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hiçbir tehdit cümlesi söylemedim.
ÖMER BARUTÇU .(Zonguldak) - Her konuşmanız tehdit. Şimdi, ben de
soracağım bazı sorulan.
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KADİR BOZKURT (Sinop) - Sadece bu komisyon değil, ben yedi komisyonda
çalıştım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Beyefendi, burada MARSAN Holding'in hukuk
müşavirleri var, bırakın hukuk müşavirliğini onlar yapsın. Siz, bu komisyonun üyesisiniz, siz
kimsenin avukatı değilsiniz, siz burada savcısınız.
KADÎR BOZKURT (Sinop) - Hayır, ben avukat değil. Siz de burada kimseye
hakaret edercesine, bağırarak konuşmayın.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ben hiç kimseye bağırmıyorum, bırakın avukatlar
cevap versin.
KADlR BOZKUR (Sinop) - Eğer, burada hakaret edercesine bağırarak...
BAŞKAN — Eğer, beni muhatap alarak konuşmazsanız, konuşmanızı keserim.
Başkan olarak beni muhatap alacaksınız.
KADÎR BOZKURT (Sinop) - Sizi muhatap alıyorum; ama, kendisi cevap veriyor.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Barutçu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Değerli Başkanım, şimdi, Sayın Mumcu tabiî
hukukçudur, bir ifadesine katılmıyorum. Buradaki müzakerelerin usulü hakkında, hangi
çerçevede geçeceği usulü hakkında her değerli üyenin sorumluluğu vardır, o bakımdan Sayın
Bozkurt'un ifadesine karşı Sayın Mumcu gibi fevkalade değerli bir hukukçu arkadaşımın
burada siz üyesiniz, ama ben burada her şeyi söylerim de siz buna karışamazsınız manasını
çıkarıyorum ki, bu yanlış olur, buradaki usulden hepimiz ama hepimiz mesulüz. Burada, her
üyenin hakkı aynıdır, burada her üye akvaryumdaki balıklar gibi hepsi aynı hakka sahiptir.
Başka bir şey daha ifade edeyim. Sayın Bozkurt'un ifadelerine tekrarlamak istemiyorum; ama,
şimdiye kadar, herhalde işin sonuna geldik, bu komisyon toplantıları bitecek, özellikle son iki
toplantıda hepimiz hassasiyet gösteriyoruz, teşekkür ediyorum siz de bize yardımcı
oluyorsunuz, dozu kaçırmadan ne gibi sorular varsa soralım, cevaplarını alalım. Aldığımız
cevap bizi tatmin eder etmez, onu bilemiyorum, alalım; ama, biraz daha yumuşak gidelim.
Teşekkür ederim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Bajutçu'nun söylediği hususta iki cümleyle...
BAŞKAN - Lütfen, sorularınıza devam ederseniz daha kolay devam ederiz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Endişeye mahal yok Sayın Başkanım. Sayın
Barutçu'ya teşekkür ediyorum. Sayın Barutçu benim tutumumun tavzih edilebilmesi için bir
fırsat verdi, ben komisyon üyesi arkadaşlarımın usul hakkında müdahalesinde hiçbir
kısıtlayıcı tavır ve tutum içinde bulunamam. Tavrımın da böyle anlaşılmamasını istirham
ediyorum. Bütün yapmaya uğraştığım şey şudur: Biz, burada haksız mal edinme fiili isnadıyla
kurulmuş bir soruşturma komisyonuyuz. Burada hukuk müşaviri arkadaşlarım var, onlar bunu
bileceklerdir. Arkadaşlarıma bir hukukî çerçeveyi, bir hukukî gerçekliği hatırlatıyorum,
hatırlatmam da onların yararınadır. O da şudur: Eğer, burada komisyon tutunaklarına intikal
ederi bilgiler, sonuçta bir belgeye dönüşmek dolayısıyla gerçek dışı veyahut da gerçeği
saptıracak bir mahiyet arz ederse, sonuçta bu işin haksız mal edinme fiiline iştirak isnadına
dönüşebileceğini hatırlatmak benim bu komisyonun üyesi olarak görevim.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Hatırlatmaya gerek yok, gerekirse Sayın Başkan
hatırlatır.
BAŞKAN - Buyurun, soruya devam edin.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkanım, ben sorumu toparlayayım, bir
sonraki turda sorumu sorayım.
BAŞKAN - Peki.
Sayın Lütfi Yalman, buyurun.
LÜTFÎ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, ben MARSAN Holding yöneticisi
arkadaşlarımın buraya geleceğini bilmiyordum.
BAŞKAN - Nasıl bilmiyordunuz?
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konuştuk.
BAŞKAN - Çağrılmasına karar verildi.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Karar verildi; ama, geleceklerini bilmiyorduk. Gelip
gelmeme konusundan haberimiz yok. Geçen toplantıda çağırma kararı aldık, geldiklerini
burada gördük.
BAŞKAN - Evet, doğru efendim.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Arkadaşlarıma da bir hatırlatma yapmak istiyorum.
Biz, burada Çiller'in mal varlığıyla ilgili konuların teferruatını istiyoruz. Nasıl edinmişler,
haddinden fazla bir kazanç var mı, mal varlığı var mı yok mu? Elbette ki, MARSAN
Holding'le ilgili ya.da GCD ile ilgili soruları soracağız, siz de cevaplamakla mükellefsiniz,
sizin bir ara konuşmanızdan ben şunu anladım. Biz muhasebe tekniğiyle ilgili meseleleri dile
getiriyoruz. Ben onu bilmekle mükellefim. Yok öyle değil. Biz burada bir şirketin işleyişini
istemiyoruz, muhasebat hukukuna uygun işleyişini istemiyoruz, muhasebat hukukuna uygun
işleyip işlemediğini, yevmiyesinin, defterinin tutulup tutulmadığı, düzenli olup olmadığı
konusu değil, biz, bu şirketlerin mal varlığının nereden nasıl geldiği konusunu soruşturuyoruz.
Bu konularla ilgili de siz, şurada imza sirkülerine de baktım, yetkililersiniz, bilmeniz gerekir
ve cevaplandırmanız gerekir. Dersiniz ki, Maliye Bakanlığının elinde olduğu için bu konularla
ilgili bazı meseleler var, defterler orada, net cevap veremiyoruz. O ayrı bir konu.
Ben şu soruyu sormak istiyorum. GCD firması hangi devletlerden ve hangi finanş
kurumlarından ne kadar miktarda kredi almıştır, biliyor musunuz?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Efendim izin verir misiniz, ikinci bir soru
sormamak için buna bir ilave yapayım. Bu, Hürriyet Gazetesinde de var. Hepimiz bu konuda
aydınlanmak durumundayız. Bir değerli komisyon üyesi arkadaşımızın da efendim, bu
şirketin şu kadar sermayesi var, bu kadar sermayesi olan bir şirkete bu kadar kredi nasıl
verilmiştir gibi bir iddiası da var, haklıdırlar iddialarında. Şimdi Sayın Yalman'ın sorusuna
zamandan tasarruf bakımından ek olarak arz ediyorum: Bu nasıl alınmıştır? Gazetelerde var,
haklı olarak basın bunları tabiî yazacaktır, basına hak veriyorum. Çünkü, halkı
aydınlatacaktır, biz de aydınlanacağız. Arkadaşımız niçin böyle demeç vermiştir demiyorum
ilk defa. Ama, hiçin verdi, bunu niye burada konuşmadı diye de söylemiyorum, öyle bir
kendisine tarizim de yok.
BAŞKAN - O soruyu Sayın Genel Başkana ben sormuştum, yanlış
hatırlamıyorsam.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Hayır efendim.
BAŞKAN - İsviçre ve Lüksemburg'la bağlantılarını Genel Başkana ben
sormuştum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - O da buyurdu ki, şirket yetkilileri
cevaplandırsın. Ben de arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu kadar sermayesi olan bir şirkete bu
kadar para verilmiş, neden buradan alınmış. Lütfı Yalman arkadaşıma ek olarak, ben de
aydınlanmak istiyorum. Hem basına da yardımcı oluruz.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz, demin sorduk.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Tam cevabı alamadım.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Tekrar ifade ediyorum. Hangi devletlerden ve hangi
fınans kurumlarından ne miktarda krediler alınmıştır.
BURHAN AYAN - Benim tespit edebildiğim, bilebildiğim kadarıyla, çünkü,
tarih ve rakamlarda yanılabilirim. 2,5 milyon dolar civarında bir kredi, GCD tarafından kendi
otelinin geliştirilmesi, yeni bölümlerin alınması kaydıyla alınmış ve proje bazında alınmış,
yani projeyle üzerine alınmış. Bunun Amerika'dan alınmamasının nedeni de, bize..
açıklandığına göre, o dönemlerde Amerika'da gerek fınans sektörü gerekse turizm sektörü,
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Amerika'da mümkün değil. O nedenle, İsviçre ve Lüksemburg'dan alındığı söyleniyor.
BAŞKAN - Peki, sayın malî müşavir, bu bahsettiğiniz, isviçre'deki ve
Lüksemburg'daki kuruluşlar offshor bankacılığı yapan kuruluşlar mı?
BURHAN AYAN - Onu bilemiyorum.
BAŞKAN - GCD, size bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı mı?
BURHAN AYAN - Hayır efendim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ben sorduğumun cevabını alamadım.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Ben tekrar soru sorunca onların cevabı da gelecek:
Ömer Beyin sormak istediği şeyi de böylelikle tekrar hatırlatma babında
söylüyorum. 2-2,5 milyon dolarlık bir kredi Lüksemburg'dan ve İsviçre'den alınıyor, o civarda
bir miktar, zannedersem şurada da var. Şimdi, asıl iddia bu noktada başlıyor. Acaba, krediyi
alabilmek için bir nakit blokaj yatırıldı mı İsviçre veya Lüksemburg bankalarına. Çünkü,
basına yansımış bir şey, bunun aydınlatılması lazım. Çünkü, bu soru bize de soruluyor, siz
bunu soruşturmadınız mı, bakın böyle basına bile yansıdı diye. Bir teminat, bir garanti, bir
ipotek veya nakit blokaj -özellikle bunu soruyorum- var mı bu kredileri almaya karşılık?
Bununla ilgili bir cevap verebilir misiniz?
BURHAN AYAN - Efendim, bize verilen bilgi de hiçbir nakit blokaj yok.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Peki, teminat?..
BURHAN AYAN - Teminat olarak proje bazında alındığı söyleniyor. Yani,
şunlar şunlar yapılacak, o proje ibraz edilerek alınacak.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bu cevap yeterli değil. Zatıâliniz mali müşavir.
Proje bazında kredi verilirken karşısında tabiî bir ipotek verilmiştir.
•
BURHAN AYAN - Bilemiyorum, hisse senedi rehni var...
ÖMER ASIM LİVANELİOGLU - Ben cevap verebilir miyim.
Yüksek komisyonunuza sabah arz etmiş olduğum GCD şirketi cevabında zaten
buna cevap var. Diyor ki, -İngilizce bilenler anlayacaktır- hisse senetlerini GCD'nin hisse
senetlerinin teminat olarak gösterildiği zaten bu cevapta kayıtlı.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hisse senetlerinin nominal değeri ne kadardır
biliyor musunuz?
ÖMER ASIM LİVANELİOGLU- Efendim, ben ayrıntısını bilmiyorum.
BAŞKAN - Muhterem milletvekilleri, ingilizce metin öğleden sonra yeminli
tercümanlar ve noter kanalıyla tercüme edilerek tasdikli size dağıtılacaktır.
LÜTFl YALMAN (Konya) - Bu, tabiî, benim açımdan açıklayıcı bir ifadedir,
teşekkür ediyorum tabiî orada ifade varsa.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Buna ilave bir soru sormak mümkün. Hisse
senetlerinin nominal değeri ne kadardır?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Bir dakika efendim sorusunu bitirsin.
BAŞKAN - Sayın Yalman, devam edin.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Arkadaşımız bir soru sordu, dikkate değer
bulduğum için, hisse senetleri teminat olarak gösteriliyor -tabiri caizse rehin olarak- acaba
bunların değeri 2,5 milyon dolarlık bir krediyi karşılayacak mahiyette midir?
ÖMER ASIM LİVANELİOGLU - Onu şirkete sorup cevap vermemiz lazım,
bilemem.
TUNCAY KARAYTUĞU (Adana) - 100 milyarlık bir şirket.
ÖMER ASIM LİVANELİOGLU - Şirketin özvarlığı önemlidir sayın
milletvekilim. Benim bir nebze bankacılığım var. Bir firmaya kredi verirken sadece sermayesi
dikkate alınmaz, özkaynaklan, onun serbest varlığı dikkate alınır; yani, dolayısıyla, bu GCD
şirketi, sizler de ifade ediyorsunuz, Amerika'da milyon dolarla ifade edilebilecek bir
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patrimuana sahip olan bir şirkettir. Dolayısıyla bu şirketin serbest varlığı müsaitse bankalar
kredi açar efendim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Milyonlarca dolarlık patrimuana sahip olan
GCD şirketi hangi kaynakla bunu temin etmiştir. Buradan yapılan transferin tamamı 925 bin
dolar olarak biliniyor. 925 bin dolarlık transfer sonucunda 1 milyon 550 bin dolarlık mal
varlığı ediniyor. Oradaki aldığı gayrimenkullerin tamamı 1 milyon 550 bin dolar. 1 milyon
550 bin dolarla 925 bin dolar arasındaki farklılık zaten açık duruyor. Orada herhangi bir netlik
yok. Nereden karşılandığı yok. Onun tamamının ödendiğini varsaysak bile, 1 milyon 550 bin
dolarlık patrimuana sahip olan bir firmanın, henüz herhangi bir faaliyeti söz konusu olmayan,
bütün mal varlığı döküntü 3 tane binadan meydana gelen bir şirkete, henüz daha herhangi bir,
faaliyetinin söz konusu olmadığı ve turizm sektörünün, otelcilik sektörünün bunalımda
olduğu bir dönemde bir Avrupa bankasının teminatsız ya da proje bazında dediniz, projenin
geri dönüşümü verilir, projenin kaç yıl içinde kendisini amorte edeceği de anlatılır; böyle bir
şeyin söz konusu olamayacağı benim varsayımlarım içerisinde. 925 bin dolarlık patrimuan
karşılığında 2 milyon 300 küsur biri dolarlık kredinin verilemeyeceği, herhangi bir ilave
teminat olmaksızın verilemeyeceği yolunda benim ciddî kuşkularım var, bir bankacı olarak
söylüyorum.
ÖMER ASIM LİVANELİOĞLU - Cevap verebilir miyim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bir ilave soruyla Sayın Livanelioğlu...
ÖMER ASIM LİVANELİOĞLU - Dağılabilir ama.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Aynı konuyla ilgili olarak.
Bankacılık bilginiz de olduğuna göre bunu da cevaplayabilirsiniz. Özellikle proje
kredilerinde Amerika'daki bankacılık sistemi son derece rahattır. Son derece rahattır. Niçin
Amerika Birleşik Devletlerinde mukim, faaliyetini orada gösteren bir firma Amerika Birleşik
Devletlerindeki bankalarda proje karşılığında kredi almıyor da, özellikle karapara
anlaşmalarına imza atmamasıyla bilinen Lüksemburg ve İsviçre gibi ülkelerin bankalarından
proje karşılığı kredi alıyor. Bu konudaki fikrinizi de söyler misiniz?
ÖMER ASIM LİVANELİOĞLU - Şimdi, bize ifade edilen, şirketten bizim
öğrendiğimiz şudur: Bu tarihlerde, yani Lüksemburg'tan ve İsviçre'den kredinin temin edildiği
tarihlerde Amerika'da otelcilik sektörünün kriz içinde olduğu ifade edildi. Hatta, bu nedenle'
bu otel icra yoluyla alınmıştır. Yani, otelcilikte iflasların yaşandığı bir dönemdir, aynı şekilde
bankacılık sektörü de iflaslardan etkilenmiştir. Amerika'da kolayca kredi sağlayamadığı için
şirket, kendi ticarî faaliyeti ve projelerini gerçekleştirmek gayesiyle Avrupa'dan almıştır. Ben,
tabiî İsviçre ve Lüksemburg'u Avrupa'nın iki mutena ilkesi nasıl karapara ülkesi gibi midir,
onun değerlendirmesini yüksek komisyonun takdirlerine arz ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Lütfı Yalman, son sorulan toparlarsak.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bunu çok uzun konuşan arkadaşlara söyleyin Sayın
Başkan.
BAŞKAN - Son sorulan toparlamak üzere diyorum Sayın Yalman, sizin şahsına
değil, genele konuşuyorum.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Beyefendi çok dikkatimi çekiyor. BMT Şirketini
şöyle bir tetkik ettim. Sayın Çillerlere ait mal varlığı araştırmalarında sürekli karşımıza
geliyor. 1982'de İstanbul Bankasından kredi almış. Bilahara bu krediler devletten alınmış, 50
TL civarında, geri ödenmemiş. Bu şirketin sahibinin Bilger Duruman olduğu meselesi var.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - O başka bir BMT.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bir şey soruyorum. GCD ile bağlantısı var, alışveriş
babında tabiî bir bağlantısı var, İstanbul Bankasıyla bir bağlantısı var. Hatta, BMT'nin Berk,
Mert, Tansu isimlerinin baş harflerinden oluşan bir isim olduğu iddiaları da var. Bu konuyla
ilgili ne söyleyebilirsiniz?
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BURHAN AYAN - Bu konuda BMT, yani GCD'nin ilk ortaklarından olan
BMT'nin tamamen bir Amerikan şirketi olduğu ve ortaklarının da Bilger Duruman olduğu
bana ifade edildi. Yani, sizin bahsettiğiniz, Türkiye'deki o BMT ile uzaktan yakından hiçbir
alakası olmadığı ifade edildi.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Kimin tarafından?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Kayıtlarda var zaten.
BURHAN AYAN - İlgililer tarafından ifade edildi.
ERKAN MUMCU (İsparta) - İlgili dediğiniz kim efendim?
BURHAN AYAN - GCD ilgilileri ve buradaki ilgililer.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Buradaki ilgililer kim?
BURHAN AYAN - MARCAN'cılar mı?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, Sayın Destegül mü?
BURHAN AYAN-Evet.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, Sayın Destegül'den soralım. Sayın Destegül,
BMT Şirketinin ortaklık yapısı hakkında bize bilgi verir misiniz?
AHMET DESTEGÜL - Amerika'daki BMT'den bahsediyorsanız veremem.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Niçin veremeyeceğinizi söyler misiniz?
AHMET DESTEGÜL - Çünkü, bilmiyorum.
BURHAN AYAN - Ben kesinlikle söylüyorum. BMT'nin hiçbir şekilde o
bahsettiğiniz şirketle ilgisi yoktur. BMT Bilger Duruman'ın şirketidir. Ben sordum,
kendilerinden bu ifadeyi aldım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, kimden aldınız? Bakınız, Sayın Destegül,
böyle bir bilgiye sahip olmadığını ve size de böyle bir şey söylemediğini söylüyor. Siz de
burada Sayın Destegül'den aldığınızı söylüyorsunuz. Hangisi doğru.
BURHAN AYAN - Bilger Duruman'a ait olduğunu Sayın Destegül'den almış
olabilirim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Destegül diyor ki böyle bir bilgi...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sorduğunuz soruya cevap aldınız.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Beyefendi almadık. Burada bir çelişki var.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Bilger Duruman'a ait diyor, niye almamışsınız.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hayır demiyor. Sayın Destegül bunu mu
söylüyorsunuz?
AHMET DESTEGÜL - Bakınız, bir çelişki yok efendim. Çünkü, Bilger
Duruman'ın şirketi olduğu bana da söylendi; ama, diğer ortaklarının kim olduğunu
bilemiyorum. Şahsın kendisinden alınmış bir bilgi.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Size kim söyledi efendim? Bilger Duruman'ın
kendisi burada ortaklığı olduğunu söyledi.
'
AHMET DESTEGÜL - Hayır, ben Bilger Duruman'la konuşmadım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, siz, bu bilgiyi nereden aldınız?
BURHAN AYAN - Özer Çiller'den de almış olabiliriz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim dosdoğru cevap verin.
BURHAN AYAN - Ama, bunu birkaç kişiden teyit ederse, hepsini şu anda ben...
Özer Çiller'den de aldım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Ayan, Özer Çiller'den aldık diyebilirsiniz,
teşekkür ederim.
BURHAN AYAN - Ben de aldığım bilgiyi araştırdığımı söylüyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sadece Bilger Duruman'ın hisselerinden müteşekkil
olduğu mu söylendi efendim?
BURHAN AYAN - Bilger Duruman'ın şirketi olduğu ifade edildi.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Diğer ortaklık yapısı hakkında bir bilgi verilmedi.
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BAŞKAN - Sayın Mumcu bir dakika.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Değerli arkadaşlarımız soru soruyorlar,
diyorlar ki, bu BMT Şirketi Berk, Mert, Tansu Çiller'e mi aittir, kime aittir. Arkadaşlarımız
cevap veriyorlar. Diyorlar ki, hayır, Bilger Duruman'a ait olduğunu öğrendik.
Sizin öğrenmek istenilen bu mu; bu. Soruya cevap, diğer ortaklan kimdir? Diğer
ortaklarını nereden bilecekler, bir Amerikan şirketidir. Bunun üzerine, hâlâ Sherlökholmes
olmaya lüzum yok. Olmaz böyle şey. Affedersiniz.
ERKAN MUMGU (İsparta) - Cevap bile vermeyeceğim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Neyine cevap vereceksiniz.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, bunu söylemek için mi söz almıştınız.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Evet efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Sayın Yalman, buyurun.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Amerika'da kurulmuş olan BMT Şirketi ile GCD
Şirketinin herhangi bir ticarî bağı olmadı mı diyorsunuz, var mı?
BURHAN AYAN - BMT'nin ilk kurucularından biri olduğunu biliyorum. Yahut,
kurucu değil de hisselerinin...
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Çiller, BMT'nin kurucularından birisi mi?
Yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum.
BURHAN AYAN - Hayır. GCD'nin belli bir dönemde hissesi olduğunu
biliyorum. BMT'nin hissesi var.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Peki, Türkiye'deki BMT Şirketi ile ilgili benim
hiçbir bilgim yok. Sanırım Ahmet Beyin bir bilgisi var.
AHMET DESTEGÜL - Marhas Holding denilen Bilge Has ve ailesine ait bir
holdinge bağlı şirketlerden bir tanesiydi.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - MARSAN ve Marhas'ın ortaklığıyla
kurulmuştur.
AHMET DESTEGÜL - Evet. 1983 yılında, zannediyorum, bizim MARSAN'ın bu
firmada hisseleri vardı, bunun devri yapıldı ve bizden tamamen çıktı. Yalnız, çok eski bir
firma bu -Berk, Mert yakıştırması için de söylemek istiyorum- o tarihlerde Berk daha
doğmamıştı.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Farklı firmalar olduğunun bilgisi ışığında
Berk, Mert ve Tansu isimleri...
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bu iddialar karşısında bir cevaptı, ben teşekkür
ediyorum.
BAŞKAN - Başka sorunuz var mı?
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Hayır.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Akarsu, sizin?..
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Hayır, yok.
'BAŞKAN - Sayın Mumcu?..
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, demin sorduğum soruyu yine tekrar
ederek soruyorum. Bu iki noter tespit tutanağı arasında bir fark var mıdır Sayın Destegül.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Affedersiniz, noter tutanakları yanınızda mı?
AHMET DESTEGÜL - Hayır. Noter tutanaklarının bende ikincisi var, birincisi
yok. Onu teftiş kurulu çıkardı, önüme koydu. Açıkçası haberim bile yoktu.
ERKAN MUMCU (İsparta)- Dolayısıyla, farkı konusunda da bir bilgi sahibi
değilsiniz.
,
AHMET DESTEGÜL - Tam yorumlayamıyorum.
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MARS AN Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak söyler misiniz, MARS AN
Holding'in iştiraklarıyla beraber sahip olduğu patrimuanın değeri nedir? Tabiî, bunu takribi
bir değer olarak söylüyorum.
BURHAN AYAN - Bilançoya bakıp hemen söyleyebiliriz, bilanço burada var.
ERKAN MUMCU (İsparta) - İştirakleriyle beraber sahip olduğu patrimuanın...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, özür dileyerek bir şey arz etmek
istiyorum. Komisyonumuzun bilgilendirilmesi açısından öyle sanıyorum ki, tabiî ki, defterler
maliyede olduğu için işin geneline cevap verdi değerli arkadaşlar.
BURHAN AYAN - Takriben 1,5 milyar Türk Lirası civannda gözüküyor.
ERKAN MUMCU (İsparta) -Ben iştirakleriyle beraber sahip olduğu patrimuanını
sordum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ben de onu arz etmek istiyorum Sayın
Başkanım, Sayın Mumcu'ya da katılarak. Tabiî, bu defterler şimdi Maliye Bakanlığında. Ben
kendilerine sordum, alamadınız mı. Yazı kendilerine cuma günü gittiği için alamamışlar.
Burada tatmin olmadığımız bazı konular varsa, bu konuları soralım, üç gün dört gün.müddet
verelim. Bunların da cevabını alalım. Tatmin olalım efendim, maksat tatmin olmaksa.
AHMET DESTEGÜL - Demin söylenilen 91 yılına aitmiş, özür diliyorum. Şu
andaT997 yılı 31.12.1997 tarihi itibariyle iştiraklerden bağlı ortaklıklar 13 milyar 655 milyon
TL.
BAŞKAN - Sayın Yalman, buyurun.
..
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Zatıâliniz ifade ettiler, başka komisyonlar da
gelecek. Birtakım sorular sorduk. Bunlardan tabiî net alamadığımız cevaplar da var.
Arkadaşlar hakikaten sizlerin de katkısıyla eğer Maliyeden de yardımcı olunur, cevap
alabilecekleri, şu anda' net bilemedikleri konularla ilgili evrakları alırlar, bizi
cevaplandmrlarsa, önümüzdeki haftanın içerisinde hiç değilse...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Yazılı isteyin... Sayın Başkanım, nasıl olsa
ayın 2'sine kadar süresi var. Müddeti az verin Sayın Başkanım; Maliyeden de yardım etsinler.
BAŞKAN - Sayın Nuri Yabuz, buyurun efendim.
NURİ YABUZ (Afyon) - Bu Komisyonun oluşmasına esas teşkil eden sebepler,
Çiller ailesinin mal varlığını, realist bir şekilde ifade edememiş olması iddialarıdır; yani,
mallarıyla ilgili beyanlar veriyorlar, bu beyanlarına bakıyorsunuz, yıllara göre bir artış var;
bu artış çok yüksektir. Bunun kaynağının ne olduğunu, soruşturma komisyonu tespit etmek
istiyor. Beyanlara bakıyorsunuz, Gelir Vergisi muhatabı olmadığı halde, Özer Çiller -ticari bir
kazancı olmadığını görüyoruz Gelir Vergisi Muhatabı olmadığı için- şirketlere borç veriyor;
şirketler, bu borçlarlar bazı şeyleri alıyor, hatta, sermaye transferleri de yapılıyor. Şirketlere
soruyoruz, bunlar nasıl yapılıyor diye; şirketlerin kendisine bağlı bazı küçük şirketleri satmak
suretiyle elde ettiği hisse gelirlerinden transfer yaptığı iddia ediliyor. Sayın Mumcu, ısrarla bir
şeyin üzerinde durdu. Ben, şimdi, tarihler vererek defterinizdeki yevmiye numaralarını;
kayıtlarını vererek bu Soruyu tekrar etmek istiyorum. Marson AŞ'ne ait Marso Gıda AŞ'nin
hisseleri satılmış ve bundan dolayı bir kazanç elde edilmiş. Bu kazanç, şirkenizdeki kayıtlara
göre 13.9.1993 tarihinde yaptığınız satış sözleşmesiyle yapıldığı iddia ediliyor ve aynı tarihte,
Amerika'daki Marsan AŞ'ne ait olan GSD şirketine transferde bulunuluyor. İddia şu: Eğer,
3946 sayılı Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanmak isteniliyorsa, bu paranın o yıl ve yılı
takip eden bir yıl içinde transferi mümkün değil; transfer edildiği zaman vergi muhatabı
oluyor. Bu kanunun 18 inci maddesi, bunu, çok bir şekilde ifade etmiş. Transfer aynı gün
yapılıyor; 13.9. 1998 gününde bir banka vasıtasıyla Amerika'ya yapılıyor ve bu, bir noter
tespitiyle tespit ediliyor. Sonradan, şirketin satışının 13.9.1993 tarihinde değil, 4.10.1993'te
satılmış olduğu ifade ediliyor. Ama, bu arada şirketin hisselerini alan kişinin, bu parayı
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gösteriliyor. Okuyayım mı?
BURHAN AYHAN - Okuyun.
NURİ YABUZ (Afyon) - 4.10. 1993 tarihli 234 numaralı yevmiye kaydıyla,
6.10.1993'te 235 numaralı yevmiye kaydıyla, 8'inde 236 numaralı yevmiye kaydıyla, 13'ünde
237 numaralı... 247'ye kadar bu yevmiye kayıtlan ilanda gösteriliyor. Sonra bu satıştan vaz
geçilince muhasebe tekniğine uygun olarak bir ters kayıt yapılıyor. Ters kayıt yapılınca, sanki
satış hiç yapılmamış gibi görünüyor muhasebe tekniğiyle; yani, sıfır sıfır iki tarafta. Eğer, bu
para transfer edildiyse, bunun bir vergisi var; çünkü, 3946 sayılı kanundan yararlanması
mümkün değil. Hayır, ikinci noter tespitinde olduğu gibi, 4.10.1993 tarihinde satılmışsa, bu
tarihte, sizin şirketinizde bu transferi karşılayacak kadar para kayıtlarınızda olmaz. Şimdi, bu
kayıtlar, Maliyenin, birinci raporunda müteferrik inceleme raporunda tespit edilmiş.
Arkadaşımıza bu çelişkiyi kesin olarak sormak istedim; bu iki tespitin arasında farklılık var
derken, bu iki durum da noter tespitiyle yapılmış, siz bu kayıtlan görmediniz mi?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Transferin yapıldığı tarih de önemli burada; yani,
4.10'da sermaye, iştiraki olarak kayıtlannıza giriyor, ama, transeferinizi. 13.9'da yapıyorsunuz.
NURİ YABUZ (Afyon) - 13.9'daki kayıtlara göre de, şirketiniz, böyle bir
transferi yapacak kadar kendi bünyesinde nakit para bulundurmuyor, iddia bu.
. BURHAN AYHAN - Şimdi, bu Marso hisselerinin satışı iki aşamalı; birincisi, bir
mukavele yapılıyor ve alınıyor. Sonra, idari yönetimi fiilen alma konusunda bir gecikme
oluyor. O nedenle, şu kayıtlar... Yalnız burada, kesinlikle satışın iptali yok, onu ifade edeyim;
Marso hisselerinin satışı diye bir iptal yok. Bu şirketi fiilen devralmayla, kaydi olarak alma
arasında bir dönem geçiyor ve 5 milyar TL satışlardan giriyor şirkete.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hangi tarihte?
BURHAN AYHAN - O Tarihleri bilmiyorum, şimdi tarih dediğiniz zaman
durmak zorundayım efendim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yurt dışı transferinden önceki mi sonraki mi bir
tarihte olduğunu biliyor musunuz? Şirket kayıtlarına giriş itibariyle...
BURHAN AYHAN - Şirket kayıtlannda önce olmasa lazım gibi geliyor.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Mantıken öyle ama, belgelerinizde tam tersi.
BURHAN AYHAN - Onu bilmiyorum, ona bakanz. Yalnız şunu söyleyeyim,
efendim, 3446 sayıyla değişik Kurumlar Vergisi Kanununun 18 inci maddesine göre, böyle
bir istisnadan yararlanmamak için bu operasyonun yapıldığı kastediliyorsa, böyle bir
operasyona gerek yok. Nedeni de şu; bizim Marso'dan olan hisselerimiz yeni edinim değil,
Marso hisseleri, rüçhan hakları kullanılarak gelmiş. Yani, benim onu bir birbuçuk yıl içinde
satamam, edemem deme konusu, yasanın amacına aykırı değil, çünkü, yeni bir hisse senedi
almamışım ki ben çok eskiden olan hisse senetlerini sermaye artırarak kullanmışım rüçhan
hakkımı kullanarak, o hisseler bende öyle birikmiş. Dolayısıyla, bu operasyonunun böyle bir
istisnadan yararlanmak için yapılan bir operasyon olmadığını belirtmek istiyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Ben, sayın üyelerden ve Marsan yetkililerinden bir şey rica ediyorum. Soruları,
hızla ve kısa almak zorundayım; cevapları da kısa ve hızlı vermenizi rica ediyorum.
Buyurun Sayın Yabuz.
NURİ YABUZ (Afyon) - Yine, Sayın Mumcu'nun tespit etmeye çalıştığı şekilde.
ben. demin, yevmiye numaralarını vererek, bu paranın şirketin hesabında nasıl gösterildiğine
dair tarihler verdim. 4.10.1993'te 234'ten başlıyor, birer, gün arayla 21.10.1993 tarihinde 247
numaralı yevmiyeyle kaydedilmiş deniyor ve bu kayıtlar, 22.10.1993 tarihinde yapılan noter
tespitinden sonra yapılıyor. Yani, defterleri incelediğinizde, 22.10.1993 yılında bir noter
tespiti yapılmış. Bu tespitte bunlar gözükmüyor, daha sonra defterleri aldığınız zaman da,
noter tespitiyle gözükmeyen bu kayıtlar daha sonra gözüküyor. Bunu nasıl izah ediyorsunuz?
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BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Erkan Mumcu, buyurun.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Şimdi, biraz evvel Sayın Livanelioğlu GSD'nin
proje karşılığı kredi alabilecek bir kuruluş olduğunu izah etmek babında dedi ki "nominal
hisse değerleri değil, şirketin sahip olduğu patnmuan 4 milyon dolar civarındadır" Ondan
sonra, ben, GSD'ye de yüzde 100 sahip olan...
ÖMER ASIM LİVANELİOĞLU-Rakam belirtmedim...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, tutanaklarda var; yamlıyorsam
tutanaklarda...
ÖMER ASIM LİVANELlOĞLU - Rakam vermedim efendim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - ... yüklü bir partimuana sahip olduğunu, bu
patrimuan karşılığında 2,5-3 milyon dolar civarında kredi verilebileceğini söylediniz.
ÖMER ASIM LİVANELİOĞLU - Rakam vermeden ifade ettim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - 3 milyon dolar civarında bir krediyi makul
gösterecek bir partimuana sahip olduğunuzu söylediniz. Ama, ben, GSD'nin de yüzde 100'üne
sahip olan, başka şirketlerin de yüzde 100'üne sahip olan Marsan Holdingin patrimuanı
hakkında soru sorduğumda alabildiğim cevap 13 milyar Türk Lirasıdır. Bunun altını çizdikten
sonra...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)-Ne efendim anlayamadım?
BAŞKAN - Efendim, Sayın Ayhan rapordan okudu onu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sermaye ile varlığı arasında çok fark olur, her
zaman öyledir, zabıtlara geçmesi bakımından söylüyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Onu artık, raporu tartıştığımız esnada tabiî
değerlendireceğiz.
'
Şimdi, efendim, bir şey sormak istiyorum: Ne kadar vergi ödediniz? Hiç vergi
usulsüzlüğü yaptınız mı Marsan Holding olarak?
AHMET DEŞTEGÜL - Beyannamelere bakmamız lazım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, hiç vergi usulsüzlüğü yaptınız mı?
BURHAN AYHAN - Her müessesede olabilir vergi usulsüzlüğü.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Marsan Holding, hiç vergi usulsüzlüğü yaptı mı?
BURHAN AYHAN - Ben yaptığınız zannetmiyorum, ama, olabilir; o tetkikle
çıkar.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Müsaade edin efendim.
BURHAN AYHAN - Bu vergi denetimiyle ortaya çıkacak bir husustur. İlgili
vergi inceleme elemanları denetimini yaparak, bunun böyle olup olmadığını tespit edebilirler.
ERKAN MUMCU (İsparta) -Beyefendi şirketin mali-müşaviri olarak size
soruyorum. Şirketin vergiyle ilgili kayıtlarını siz tuttunuz ve izlediniz...
BURHAN AYHAN - Burada tashih ediyorum. Mali müşavir olarak ben kayıt
tutmam.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Anlaşmazlık olmazsa Maliye niye defterleri
, alsın demek anlaşmazlık var.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki mali müşavir olarak göreviniz...
BURHAN AYHAN - Sadece sorulanlara cevap veririm ve düzeltmem gerekeni
de onların sorularına göre düzeltirim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, siz burada kendi durumunuzu... Bir onay
vermediğinizi... Peki, ben, bu soruyu Destegül'e soruyorum o halde, hiç vergi usulsüzlüğü
yaptınız mı?
AHMET DEŞTEGÜL - Bilerek bir usulsüzlük yaptığımıza inanmıyorum.
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ERKAN MUMCU (İsparta) - Şu anda tespit ettiğiniz bir usulsüzlük söz konusu
mu, geçmişe dönük olarak? Şurada bilerek veya bilmeyerek bir usulsüzlük yapmışız diyor
musunuz?
AHMET DESTEGÜL - Bilmeyerek, bilerek yaptığımızı sanmıyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bilerek veya bilmeyerek diyorum.
AHMET DESTEGÜL - Kanunlardan ve uygulamalardan doğan birtakım şeyler
ortaya çıkabilir; çünkü, bu, yargıya da gitti biliyorsunuz, teftiş kurulunun bir incelemesi
sonucunda ortaya çıkan neticelerle bizi bir şekilde vergi incelemesine de aldı Maliye
Bakanlığı, o bakımdan, tabiî, biz, bunlara itirazlarımızı yaptık neticesi ne şekilde çıkacak
bilemiyorum. Yani, bu, neticede bizim usulsüz olduğumuz sonucu da çıkabilir ya da tersi
çıkabilir.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Uyuşmazlık konusu mu?
AHMET DESTEGÜL - Şu anda öyle gözüküyor.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Marsan Holding, Maliye Bakanlığınca yapılan
inceleme sonucunda, kendisi aleyhinde tarh edilen vergi anapara ve vergi cezasıyla beraber
bir miktarın ödenmesi talebini Marsan Holdinge yöneltti mi?
BURHAN AYHAN - Tabiî, yöneltti.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bu meblağ ne kadardır?
BURHAN AYHAN - Bunları hatırlamam mümkün değil.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, ben, yardımcı olmak bakımından söyleyeyim.
BURHAN AYHAN - O zaman çok daha basit, Maliye Bakanlığından sorulur,
alınır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, onu yapacağız biz; bize yöntem tarif
etmeyin lütfen. Ben size soruyorum basma intikal ettiği...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Usul öyleyse, bilmiyorsa ne yapsın?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Barutçu, şirket yetkilisinin, şirket mali
müşavirinin, şirket aleyhine 570 milyar lira gibi bir vergi ana para ve cezasının yöneltilmiş
olmasından bilgisiz olması mümkün müdür?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Soru şekli düzgün olsun.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Bu ülkede vergi mahkemeleri, Maliye Bakanlığı
niye vardır? Bu, bu komisyonun görevi değil.
BURHAN AYHAN - Bir saniye yanıma almışsam, size, uyuşmazlıkla ilgili
zaptın dökümünde varsa vereceğim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Lütfen.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Yasaların verdiği haklar tüzelkişiliktir. Vergiyle
ilgili nasıl konuşursunuz Sayın Ayhan?
BURHAN AYHAN - Efendim, bu, bize, tahakkuk makbuzuyla...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Bozkurt, bırakın cevap versin.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Olur mu efendim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Bozkurt. şimdi, benim sorduğum... Sayın
Barutçunun eleştirdiği husus haklı oluyor mu?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Eleştirmiyoruz canım, biraz daha mülayim
soralım diyorum.
BURHAN AYHAN - Sayın milletvekilim, önümde rakamlar çok dağınık olarak
var. Bunlar, vergi mahkemesine intikal etmiştir, orada tartışılacaktır. O rakamı, eğer size
Maliye Bakanlığı verirse versin ben veremiyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Siz vermiyorsunuz.
BURHAN AYHAN - Vermiyorum.
KADÎR BOZKURT (Sinop) - Veremiyor "vermiyor" değil.
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BURHAN AYHAN "Veremiyorum" dedim vermiyorum değil.
Arkadaşlarımızın da o anlayışı göstereceğine inanıyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki.
Efendim, bir uzlaşma talebinde bulundunuz mu?
BURHAN AYHAN - Bulunduk efendim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, bir usulsüzlüğünüz söz konusu değilse niçin
uzlaşma talebinde bulundunuz?
BURHAN AYHAN - O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Her müessese vergi
denetimi geçirir. Vergi denetiminde de belli bir prosedür çalışır. Bu prosedür içinde
uzlaşmaya gitmek, uzlaşmayı yapacağım demek değildir. Orada, konuşulur, ihtilaf hakkınız,
her zaman bakidir; yani, ihtilaf yaratma hakkınız bakidir; uzlaşmaya gitmek uzlaşacağım
demek değildir. Bu, sizin savunmak için zaman kazanmak için olabilir...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Peki, cevabınızdan tatmin oldum, teşekkür ederim.
Şimdi, şu konuda da bir cevap istiyorum; Marsan yetkilisi olarak bir cevap verir
misiniz. Basma yansıyan iddia şudur: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında
mevcut ikili vergi anlaşmaları kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri resmî
makamlarından, özellikle GSD INC firmasına ilişkin gelen resmî belgelerin ikili anlaşmaların
mahiyeti dolayısıyla, başka hukuki proseslerde bir belge değeri ifade etmeyeceği noktasından
hareketle, Marsan Holding aleyhine tarh edilen cezanın, nasıl olursa olsun, bir şekilde
uzlaşmayla neticelendirilerek, bu belgenin, vergi mahkemelerinde bir belge olarak ibraz
edilmemesi, dolayısıyla, herhangi bir mahkemeye belge olarak ibraz edilen hususun,
mahkemeler arası yardımlaşma mekanizmasında da bir belge niteliği taşıyacağı iddiası
dolayısıyla, Marsan Holdingin bu uzlaşma girişimini her halükarda uzlaşmayla
sonuçlandıracağı yorumuna katılır mısınız, bu konudaki düşünceleriniz nedir?
BURHAN AYDIN - Ben, bu konuda hemen bir şey söyleyemem. Bunu
gelişmeler gösterecektir.
ÖMER ASIM LİVANELİOĞLU -Ben, sorunuzun bir bölümüne şöyle cevap
vermek istiyorum. Aslında, bu, Amerika'dan gelen Çifte Vergilendirmeyi önleme Yasası
kapsamında Maliye Bakanlığının -ki biz de bunu aslında gazetelerden öğrendik- eğer, Maliye
Bakanlığı böyle anlaşma çerçevesinde gizli olması gereken bilgileri, gerçekten basına
açıklamışsa -ki bir şekilde mutlaka Maliye Bakanlığından sızmış- biz dava edeceğiz efendim,
o belgeyi, biz mahkemelerde kullanacağız; onu arz etmek istedim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum.
Sayın Ömer Barutçu, buyurun.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkanım, bugün, bu soru konusunda
heyetinizin zamanını pek fazla almadım. Onun için,'affınıza sığınarak arz etmek istedim, bir
konuya açıklık getirmek için.
Marso AŞ hisselerinin satışının muhasebeleştirilmesi konusunda gerek Karaytuğ
arkadaşımız gerekse Sayın Yabuz arkadaşımız birtakım sorular sordular, muğlak kalmaması
bakımından ben, soruyorum ve sorduğum soru hakkında bizim uzman arkadaşlarımızın
görüşü varsa, onu da almak, öğrenmek istedim. Şimdi, bu, Marso AŞ hisselerinin satışının
muhasebeleştirilmesi, Sayın Yabuz'un ifade ettikleri gibi 13.9'da senetsiz kısa dönem borçlar
demişler 9 milyar küsur, topluluk iştirak sermaye payı demişler 1 milyar küsur, kâr-zarar
demişler 7 milyar, muhasebeleştirmişler. Aynı gün, pek tabiî ki, kasaya bir giriş olmuş,
kasaya 5 milyar lira giriyor, senetsiz kısa dönem borçlar olarak da 5.milyar lira çıkıyor ve
hemen ondan sonra bir takım şeyler oluyor, onları ben, burada arkadaşlarımız açıkladığı için,..
detayına girmek istemiyorum. 30.9.1993 tarihinde topluluk iştirak sermaye payı yine 1 milyar
959 bin, kâr-zarar 7 milyar 839 bin küsur ve alacaklı olup da senetsiz kısa dönem borçları 9
milyar küsur ve yine aynı 30.9'da kasa yine borçlu 5 milyar, senetsiz kısa dönem borçlan 5
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kısa dönem borçlan 5 milyar lira borçlu hesap olarak, ortaklara olan borçlar hesabı 5 milyar
lira alacaklı, kasa 5 milyar lira alacaklı olmak suretiyle, Sayın Yabuz'un ifade ettiği 230
numaralı yevmiye maddesiyle satış iptal edilmiş; 231 numaralı yevmiyeyle de tahsil edilen 5
milyar lira geçici olarak ortaklar tarafından konulmuş gibi gösterilmiştir. Çünkü, hisse satışı
nedeniyle alınan bedel, fiili devir işlemi tamamlanıncaya kadar alınan avans niteliğindedir;
yani, üçüncü kişilere olan borcu ifade eder. Bu bakımdan, niteliği itibariyle, ortaklar cari
hesabında bir fark bulunmamaktadır. İsim olarak yanlış hesapta izlense bile, şirket
bakımından da sonuç değişmiyor; neticede şirketin borcu oluyor. Nitekim, Marso AŞ'nin fiili
olarak devriyle, 4.10.1993'te satış kayıtlan yeniden tesis edilmiştir. Ortaklar cari hesabına
olan borç 21.10.1993'teki kayıtla kapatılmıştır. Bütün bu kayıtlar, net ve açık olarak şirketin
muhasebe defterlerinde görülmektedir. Her şey, defter ve belgeler üzerinde açıkça
görüldüğüne göre, kayıtlarda da herhangi bir tahribat olmadığına göre, bulgular, yalnızca,
Marsan AŞ'nin kayıt ve belgelerine de dayamyor. Yapılan işlemler, muhasebe kural ve
ilkelerine uygun olarak yapılmış, iptal ve düzeltmler bana göre; incelettiğim arkadaşın verdiği
raporda da bu böyle geçiyor. Muhasebede önemli olan sonuçtur. Söz konusu kayıtların hisse
satışının, iştirak hisselerinin satışına ilişkin sözleşmenin yapıldığı gün mü, yoksa fiili olarak
şirketin yönetiminin devredildiği gün mü sorulannın farklı algılanmasından kaynaklandığı
anlaşılmaktadır. Uygumada, sık sık doğru kayıtlann yanlışlıkla iptal edildikleri, sonradan da
ya yıl içinde veya yıl sonu envanter işlemleri sırasında gerekli düzeltmelerin yapıldığı, ticari
faaliyette bulunan ve muhasebe servislerinde çalışan herkes tarafından biliniyor.
Üniversitelerde okutulan herhangi bir muhasebe kitabı incelendiğinde de "Muhasebede
Düzeltme Kayıtları" başlığı altında bir bölüm vardır. Hesap uzmanları kurulu, kurulduğundan
bu yana, muhasebedeki iptal ve düzeltme kayıtlannın tahrifat sayılarak herhangi bir şekilde
savcılığa suç duyurusu yapılmamış. Şimdi, benim asıl sormak istediğim ve öğrenmek
istediğim konu şu: Benim, daha evvel de buraya arz ettiğim bir değerli uzman
arkadaşımızdan, bir doktor arkadaşımızdan Sayın Faruk Doğan'a hazırlattığım metinden
okudum bunları. Bu fikirlere katılıyor musunuz; bunlar doğru mudur?
BURHAN AYHAN - Ben, katılıyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Teşekkür ederim.
Uzmanların, bu konuda, başka bir düşüncesi var mıdır onu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANI SÜREYYA TURGUT - Efendim,
burada olay şu; savcılığa suç duyurusunda bulunulan metin muhasebe kayıtları değil,
muhasebe kayıtlarını esas alan noter tespit tutanağıdır.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ben, onu sormuyorum efendim. Affedersiniz,
Sayın Başkan, sizin aracılığınızla soruyorum; beni diyorum ki burada, yapılan şeyler,
uygulamada sık sık oluyor; yani. ya yıl sonu envanter kayıtlarında oluyor veya burada olduğu
gibi bir ay sonra oluyor falan. Şimdi, burada, defterlerde herhangi bir tahrifat yok. Defterlere
baktığınız zaman, burada bir düzeltme var. Bu düzeltmede, her şirketin, aşağı yukarı böyle
büyük şirketlerin çok büyük bölümünde böyle kayıtlar olduğu da, zaten vareste ve bu dediğim
gibi. hocanın da ifade ettiği gibi, üniversitelerde muhasebe düzeltme kayıtları diye de bir
bölüm var; yani, bu, düzeltilmiş. Şimdi, burada, bir tahrifat görülmediğine göre -herhangi bir
tahrifat yok- burada herhangi bir kaçak, göçek iş yok, burada herhangi bir suiniyet yok, bir
kötü niyet yok bana göre. Bu benim arz ettiğim, incelettiğim bu konuya, bu uzmanımızın
ifade ettiği bu konuya, suiniyet bakımından veyahut da hadisenini yönünün değiştirmek
bakımından, hadiseyi değiştirecek bakımdan, buradan herhangi bir vergi doğacak şekilde veya
devleti zarar getirecek şekilde veya bir başka şekilde, bir başka üçüncü şahıs mağdur olacak
şekilde bu kayıtlardan öyle bir anlam çıkıyor mu? Ben bu konuda katkı istedim.
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Barutçu.
Süreyya Bey, kısa ve çabuk.
MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANI SÜREYYA TURGUT - Bu konuda
asıl cevap vermek durumunda olan ben değilim; yani, mahkemeler karar verecek bir tahrifat
olup olmadığı konusunda.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Tahrifat olmadığı açık.
MALÎYE BAKANLIĞI HESAP UZMANI SÜREYYA TURGUT - Ben, sadece
muhasebe kayıtlarının defterde yer alıp almadığı hususunu cevaplandırırım, sayın mali
müşavir de aynı şeyi cevaplandırır.
BURHAN AYHAN - Efendim, o sizin fikriniz.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Bir sorum daha var efendim.
Şimdi, zabıtlara geçmesi bakımından ifade ediyorum; sarih bir bilgi alamadım
değerli Marsan yöneticilerinden. Şimdi, pek tabiî olarak, basınımız kamuoyunu -daha evvel
de ifade ettiğim gibi- bilgilendirmek bakımından, bu konuyu alıyor ve kamuoyuna sunuyor.
Yalnız, kamuoyuna nasıl sunuyor; kamuoyuna aldığı bilgiler çerçevesinde sunuyor; Şimdi,
burada, öyle bir şey var ki, bazı arkadaşlarımızın beyanı var, sanki, bir şirket, sermayesinin
yukarısında bir şey yapamaz gibi.; ben, öyle şirketler biliyorum ki -çünkü, mebusluktan evvel
de birtakım yerlerde çalıştım- şirketin sermayesi çok cüzidir ama, şirketin sermayesinin bin
misli fazla işle de iştigal eder; sizin biyografinizden okuduğuma göre Sayın Başkan, siz de bu
konuya sanıyorum vakıfsınız. Şimdi, burada, bana göre, şirket sermayesi değil, burada hisse
senetleri garanti olarak verilmiş, bir; ikincisi, yalnız, burada, tabiî ki, bir şirket herhangi bir
yerden, bankadan kredi- alacak olduğu zaman, o banka şirketin hiçbir şeyine bakmadan,
şirkete eğer itimadı varsa, nitekim vardır, bu tek imzayla Türkiye'de çok kişiler, böyle çok
holding sahipleri veya iş sahipleri imza atmakta hiçbir karşılık göstermeden, zaten ipotek
göstermek, karşılık göstermek gibi bir konuya doğru gittiğimiz zaman, Türkiye bu işi
götüremez. Şimdi, benim sormak istediğim hadise şu; bir değerli üyemizin de "bu kadar
sermayesi olan bir şirket, bu krediyi nasıl almış şeklinde" bir beyanı var gazetelerde, tabiî,
kamuoyunun tatmini bakımından ve kayıtlara geçmesi bakımından da arz ediyorum. Şimdi,
burada, şirketin sermayesi değil -siz daha evvel de ifade ettiniz- şirketin; bir, varlıkları,
patrimuanı, artı tabiî patrimuan nihayet şirketin hisse senetlerinin şeyi de garanti altına
verilmiş veya bir nevi ipotek gibi verilmiş, şirketin hisse senetleri de onun mal varlığının bir
nevi temsilcisi veyahut da onun aslıdır. Burada -şimdi kamuoyuna da akseder de o
bakımından söylüyorum- sadece, şirketin hisse senetleri verilmiş; yani, hisse senetlerine
dayalı mal varlığı ve hazırlanan proje bankalara verilmek suretiyle kredi temin edilmiştir;
doğrumudur?
BURHAN AYHAN - Doğrudur, ben, proj eden de bunu kasttetim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Başkan, sorumla ilgili bir şey söylemek
istiyorum. Ben, yevmiye numaralarını vererek söyledim. İkinci noter tespitten sonra, tespitten
yaklaşık 22 gün evvel birtakım yevmiye numaralarıyla birtakım girdiler yapılmış; bunlar
tespitte yok, noter tespitinde gözükmüyor. Daha sonra defterler incelendiğinde, noter
tespitinden evvel, defterde gözükmeyen birtakım yevmiye numaralarına yatırılan paralar
sonra gözüküyor. Ben, bunu tespit ettim, ne düşündüğünü sordum.
Sonra Sayın Barutçu'ya bir şey söylemek isterim. Sorulduğu zaman şirketlerin bir
aile şirketi olduğu, ticari faaliyet göstermediği ifade ediliyor. Bir şirketin hisse senetleri
satılıyor, şirketin mal varlığına bakıyorsunuz, bu mal varlığıyla ilgili değil hisselerin değeri;
istikbal görüyoruz diye almıyor alan tarafından; daha sonra hisse senetlerine alana soruluyor
"sen, bunları almışsın, çok büyük bir zararla da satmışsın nedir?" diye; "seven elevan" diye bir
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proje vardı; o projede bir dükkanlar zincri yapılacaktı dolayısıyla şirketin istikbali çok iyiydi,
sonradan bundan vazgeçildi deniyor. Yani, ticari şirket, hiçbir faaliyet göstermiyor, vergi
vermiyor; 1991'den 1993'e kadar 29 milyon lira vergi veriyor; ama, Sayın Ömer Barutçu "bazı
şirketler tek imzayla büyük kredileri alır ve bunları kullanır" diyor. Ama, bu şirketler, ticari
faaliyetleri çok yüksek olan, çok. büyük vergiler ödeyen, katmadeğer yaratan, Türk
ekonomisinde de üretimle varlığım ispat eden şirketlerdir; ikisinin tefrik edilmesini...
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Efendim zabıtlara geçti. Affedersiniz, ben,
Sayın Yabuz'a hak veriyorum; yalnız, başka bir şeyi tanzih bakımından arz edeyim. Şimdi,
şirketler, bütün şeyini dondurmamışlar; siyasete atıldıkları için -özellikle, zaten bu bankadan
para alma işi de oradan kaynaklanıyor- Türkiye'deki şirketlerinin büyük bölümünü çok
yavaşlatmışlardır, durmamış ama, çok yavaşlatmalardır. Zaten, Türkiye'de siyasete atılmamış
olsalardı, belki bu parayı da Türkiye'den alacaklardı; bu istismar konusu olmasın diye
İsviçre'den, Lüksemburg'dan almışlar.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, teşekkür ediyorum. Bu konulan, sonra, Marsan
yetkileleri gittikten sonra tartışma imkânı buluruz.
Şimdi, son soru hakkını Sayın Tuncay Karaytuğ'a veriyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Teşekkürler Sayın Başkan.
Marsan, GSD'ye kuruluş aşamasında mı ortak oldu, yoksa, daha sonra mı ortak
oldu?
BURHAN AYHAN - Marsan kuruluş aşamasında değil, daha sonra ortak oldu.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, GSD, Bilger Duruman tarafından
kuruldu, Benetton'un da ortağı olan Bilger Duruman tarafından -sizin ifadenizle- kuruldu;
ondan sonra da Marsan buna iştirak etti.
Peki, 100 bin dolarla kurulan bir -Sayın Barutçu basında çıkan o soru işaretinin
sahibi olarak benim ismimi kullanmadı; ama, ben, biraz ilginç bulduğum için böyle bir şey
söyledim- 100 dolar sermayeli, nominal değeri de 100 bin dolar sermayeli, nominal değeri de
100 bin dolar, evveliyatında herhangi bir ticarî faaliyeti olmayan, üretim faaliyeti de olmayan;
yani, piyasa değeri olmayan o hisselerin piyasa değeri 100 bin dolardır, emsal bedelidir.
Borsaya kote edilmesi diye de bir şey söz konusu değil bilebildiğim kadarıyla. Bunların,
otelcilik sektörünün krizde olduğu bir dönemde, sunulan projenin ne olduğunu ben merak
ediyorum. Otelcilik yapacak, turizm işi yapacak. Turizm işi yapmak için, turizmcilik yapmak
için Amerika'da sistem tıkanmış, Amerika'da turizm üretken ya da verimli bir sektör olarak
görülmüyor, Amerika'da mukim olan bankalar bu işe prim vermiyor, kredi vermiyor, bunun
için isviçre ya da Lüksemburg bankaları tercih ediliyor; oradan kredi temin ediliyor. Teminat
olarak, işte, oteli restore edeceğim, otele müşteri gelecek, oradan kazandığım parayla, ben,
size bu borcumu tekrar iade edeceğim ya da kredi borcumu kapatacağım. Varsayım olarak
olabilir. Türkiye'de kullandırılan krediler... Sayın Bozkurt'un az önce araya giriş yaparak attığı
bir iki isim için söylüyorum. Türkiye'de böylesine desteksiz kredilerin verildiğine
katılıyorum. Böylesine mesnetsiz kredilerin verildiğine de katılıyorum, eski bir bankacı olarak
buna katılıyorum; ama, Amerika'da ya da Avrupa'da böylesine...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Affedersiniz, ben, kim için söylemiştim?
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bir isim sarf etmiştiniz, tutanaklara geçmemiş
olabileceği varsayımıyla ismi telaffuz etmiyorum; yoksa...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Hayır, ben hatırlamıyorum, siz hatırlıyorsanız
açıklayın.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Çıktıktan sonra ben size anımsatırım.
100 bin dolarlık bir şirkete 2 567 500 dolar kredi verilebileceğine, ben, hâlâ
kanaatimi koruyorum, böyle bir şey olmaz diyorum.
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- 226 KADİR BOZKURT (Sinop) - Bunun cevabı Amerika'da Sayın Başkanım,
Amerika'ya gitmek lazım.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Efendim, soruma geliyorum. GCD Inc adlı
şirketin tüm hisselerinin Marsana devri ne zaman gerçekleştirilmiştir?
BURHAN AYHAN - Tarihini hatırlamıyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - (9/4) sayılı komisyon raporunda var.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, soruyu size değil, Marsan yetkililerine...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Tansu ve Özer Çiller, şirkete ilişkin
sorular bütün soruların muhatabının şirket yetkilileri olduğunu defaatle tekrarladılar.
LÜTFl YALMAN (Konya) - Gayet normal, (9/4)'te var bu tarih diyor. Bu
anormal bir şey değil.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - 1992 yılında 100 bin dolarlık transferde
kaynak Özer Çiller'den alınan borç mudur?
BURHAN AYHAN - Hayır... Bilgen Duruman tarafından... Ahmet Bey cevap
versin.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Buyurun Sayın Destegül.
Sorumu tekrarlıyorum: 1992 yılında 100 bin dolarlık transferde kaynak Özer
Çiller'den alınan borç mudur?
AHMET DESTEGÜL - Zaten, konudan bahsettik. Marsanda Özer Çiller'in cari
hesabı çalışmaktadır. Oradan alındığını zannediyorum; yani, şu anda kesin söyleyemiyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Kesin bir bilginiz yok mu efendim?
AHMET DESTEGÜL - Cari hesaptan alındığını zannediyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana)- Yani, yurtdışındaki bir iştirake yapılan
transfer dolayısıyla yönetim kurulu başkanı olarak kesin... . • ' '
AHMET DESTEGÜL - Ama, bu, 92'den... Ben (9/4) de girdim binlerce, yüzlerce
kiloluk evrakla...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ben okuyayım, yardımcı olayım, var burada.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Teşekkür ederim.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Biz, komisyon olarak daha önce Hazineye sorduk
ve Hazine bize bu konuda cevap verdi ve bu cevap da...
BAŞKAN - Kadir Bey, müsaade eder misin benim konuşmama...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Şirketin yetkililerinin kim olduğu konusunda
benim ciddî kuşkularım oluşmaya başladı. Acaba, Sayın Barutçu mu, Sayın Bozkurt mu,
Sayın Destegül mü ya da Sayın Ayhan mı, kimlerdir şirketin yetkilileri, ben, ciddî bir tereddüt
yaşıyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zongulduk) - Ben, burada, görevimi yapıyorum. Sabahtan
beri, 4 saattir burada çok uygunsuz müzakereler cereyan ediyor, kendimi tutuyorum. Ayıp
oluyor!..
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sorularıma devam ediyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Zabıtlara geçti Sayın Başkan. Benim ne Saym
Özer Çiller ne Tansu Çiller ne bir Allah'ın kulu kimseyle ortaklığım olmaz, kimseyle borcum
olmaz, bildiğim doğruyu yaparım, kimseye yağ çekmem.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sorularımı sürdürmek istiyorum.
KADİR BOZKURT (Sinop)'- Efendim, hiçbir zaman, hiçbir yerde şaibe altında
bulunmadım.
BAŞKAN - Bulunmadınız, doğrudur...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Hiçbir konuda bu komisyonda taraf tutarak da
konuşmadım; ama, Sayın Karaytuğ olsun, Sayın Mühıcu...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Burada hep siyasî soruları sorun sorun, biz
cevap vermeyelim. Var mı böyle bir şey?!.
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- 227 KADİR BOZKURT (Sinop) - Sanki Sayın Çillerler ailesinin bir avukatıymışız
gözüyle baktıklarını şu ifadelerle kanıtladılar ve bunu kınıyorum, kendilerine
yakıştıramıyorum.
BAŞKAN - Efendim, siz ilk günden beri...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Milletvekili soru soracak...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ben kimsenin adamın olmam; ama, basının da
hiç adamı olmam.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Her şeyi söylediniz ama, bunu söylemeyin.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Bahse konu benim Genel Başkanım, ne demek
bu yani, ne demek bu, böyle laf olur mu? Bahse konu benim Genel Başkanım, terbiyeli olun,
adaplı olun. Bizi tahrik ediyorsunuz, ondan sonra mahkemeye veriyorsunuz.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yeni bir tazminat davası...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Yeni bir tazminat davası. Bir daha aç bana...
Oluyor mu yani Sayın Karaytuğ, rica ederim... Tahrik edin, tahrik edin bizi, ondan sonra...
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Yalman bir şey anlatacakmış, yumuşatacak ortalığı.
Buyurun.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, şimdi, bir şeyi tavzih ve tashih
etmemiz lazım.. Arkadaşlar, çok uyumlu bir çalışma yürütülüyordu, birbirlerine karşı
ifadelerine her şeyden önce dikkat etsinler.
Konuyu, ben, özellikle istirham ediyorum. Bazı sorduğumuz soruların cevapları
ellerimizdeki kayıtlarda var, net var; yani, yoruma gerek kalmadan var. Bu var olan
cevapların üzerinde durmayalım, lüzum yok, tartışma konusu olan şeylerden bir kısmının
cevaplan da net elimizde, (9/4) esas numaralı Komisyonda da var, ama, şaibelerle ilgili iddia
edilen noktalar varsa açıklanması istenen, o konuların üzerinde duralım. Ben, bunu özellikle
rica ediyorum.
Şimdi, sabahtan beri sorduğumuz birkısım soruların net ve berrak, yorumsuz
olarak ele aldığımız zaman, cevapları ortada var. Bunların üzerinde tekrar tekrar durmaya
gerek yok. Rica ediyorum.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan, Tuncay Karaytuğ sözünü geri alsın.
Ben çok iddialıyım bu konuda. Tutanaklara geçti bu.
BAŞKAN - Varsa öyle bir şey, ben, öteki toplantıda müdalahe ederim.
Sayın Yalman, teşekkür ediyorum.
Soru sormaya devam edin, yalnız hızlı.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - (9/16) nolu Soruşturma Komisyonunun
üyeleri olarak görev yapıyoruz. (9/4) nolu komisyonunun raporlarına istinaden herhangi bir
inceleme yapmıyoruz. Önce, bunun üzerinde fikir birliğine varmamız lazım. Konunun
doğrudan muhatabı olarak Sayın Tansu ve Özer Çiller'i aldığımızda, bu konunun
muhataplarının kendilerinin olmadığını, bu konunun muhataplarının şirketin profesyonel
yöneticilerinin ve temsilcilerinin olduğunu birkaç kez tekrarladılar. Biz, burada, şirketin
profesyonel yöneticilerinin ve temsilcilerinin sorularımızı yanıtlamasını isterken, karşılıklı
olarak bazı milletvekili arkadaşlarımız kendilerini şirketin temsilcisi gibi görüp, yanıt vermek
ihtiyacı hissediyorlardı. Ben, bunu, herhangi bir suçlama olsun diye söylemiyorum; ama. biz,
Sayın Tansu ve Özer Çillerin cümlelerinden hareketle, şirket yöneticilerine sorularımızı
yöneltiyoruz ve cevapları onlardan almak istiyoruz. Bu nedenle, sorularıma devam ediyorum.
1997 yılında TURBAN'a yapılan yatla ilgili ödemeler, yatın maliyetine ilave
edilmiş midir; edilmemiş ise, bunu Hangi gerekçeyle etmemişsinizdir?
BAŞKAN - Cevap verebilecek misiniz efendim?
AHMET DESTEGÜL - Tam anlayamadım, bir daha alabilir miyim...
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-228TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Efendim, 1997 yılında, sanıyorum, President
yatı TURBAN'da tadilat görüyor, yenileniyor, restore ediliyor. Bu tadilat işlemiyle ilgili bir
ödeme yapılıyor. Yapılan masraflar yatın maliyetine ilave edildi mi, edilmedi mi;
edilmediyse, niçin edilmedi? Sorum bu.
AHMET DESTEGÜL - Cevap veriyorum.
TURBAN'ın bizden istemiş olduğu ve ödemiş olduğumuz tutarları çok yüksek
gördüğümüz için, bir. ikincisi de, doğru dürüst bir fatura veyahut yaptıkları işi ifade eden
belgelerle tevsik edici olamadıklan için, bunlan, bizim aktif değeri olan yata ilave etmemize
imkân yoktu; ö yüzden yapamadık.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, ödeme yapıldı mı efendim?
AHMET DESTEGÜL - Bazı ödemeler itirazî kayıtla yapılmıştır.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Buna rağmen, yatın maliyetine itirazî kayıtla
olmayanlar da ilave edilmiş midir?
AHMET DESTEGÜL - îtirazî kayıtla olmayan benim hatırladığım kadanyla yok.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Tamamına mı itiraz ettiniz efendim?
AHMET DESTEGÜL-Tam bilemiyorum, bakmam lazım.
TUNCAY KARAYTUĞ - Peki, teşekkür ediyorum, ama, bunun yanıtının daha
sonra alınması gerektiğini söyleyerek.
Şirketin sahip olduğu yatlar hangi amaçla alınmıştır, şirketin ihtiyaçlarına dönük
olarak mı kullanıhmıştır?
BURHAN AYHAN - Efendim, şirketin aktifine giren bu yatlar, hiçbir şekilde
şirketle ilgili bir işte kullanılmadığı sürece, hiçbir gideri de gider olarak yazılmamış, hep
kabul edilmeyen giderlere atılmıştır. Bu giderler de cari hesaptan karşılanmıştır.
I ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Yalnız, ben onlan gördüm, yat değil o, tekne.
I TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Efendim, taka olsun işersen, fark etmiyor.
Aytaş Anonim Şirketinin hisseleri gerçek anlamda hisse bedelleriyle mi satın
alınmıştır Sayın Ayhan?
BURHAN AYHAN-Nominal bedel üzerinden...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Nominal bedelle mi alınmıştır?
BURHAN AYHAN - Evet...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Aranan kişilerin yatlanna binmemek için o
teknelerle idare etmişlerdir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) -Şimdi, 1995-1996 yılında, yaklaşık 75 milyar
liralık harcama yapılarak ortaya çıkarılan Antalya Beldibi'ndeki pansiyon Aytaş Anonim
Şirketine ait yanılmıyorsam. 75 milyar lira harcama yapılarak ortaya çıkanlan bir bina, bir
tesis kaç para bedelle Marsana devredilmiştir.
BURHAN AYHAN - Nominal bedel...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - 75 milyar nominal bir bedeldir.
BURHAN AYHAN-Hisse senetlerinin...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hisse senetlerinin nominal bedelini
kastediyorsunuz.
Sayın Destegül cevaplayabilir mi acaba?
Sayın Destegül, aynı şirketin de ortağı sıfatıyla, 75 milyar lira harcama yaparak
bir tesis ikmal ediyorsunuz, ondan sonra şirketi nominal bedeliyle satıyorsunuz. Bunu nasıl
izah ediyorsunuz?
AHMET DESTEGÜL - Şimdi, efendim, 75 milyar liralık harcamayla bu işi, ben,
bağdaştıramıyorum; çünkü, söylediğiniz, Özer Çiller'in oradaki hisselerinin Marsana
devrinden ibarettir; anladığım o. Başka türlü devri zaten mümkün değil.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Aytaş Anonim Şirketinin hisseleri devredilmiş,
nominal hisse bedelleriyle devredilmiş, Marsana devredilmiş.
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-229AHMET DESTEGÜL - Marsan, Mitaş bizim firmalarımız.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Nominal bedelleriyle; ancak, yapılan harcamalar
var, orada bir tesis ikmal edilmiş. Nominal bedelle bu devrin yapılmasını normal ticarî
teamüller içinde, hukukî teamüller içinde nasıl değerlendiriyorsunuz?
AHMET DESTEGÜL - Ama, dışarıya satılan bir satış değil ki efendim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, bununla neyi kastettiğinizi anlamadım?
AHMET DESTEGÜL - Bakın, Marsanın yüzde 99'u Çillerlerin. Aytaş da zaman
içerisinde Çillerlerin olmuş. Marsana, yine, kendi kendine devretmiş; yani, herhangi bir kârla
veya kârsız veya başka bir rakamla; yani, nominalin dışında bir rakamla devretmesi
gerekmiyor ki...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Aytaş bir hukukî tüzelkişilik değil mi?
AHMET DESTEGÜL - Evet...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Vergi mükellefi değil mi?
AHMET DESTEGÜL - Evet...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yaptığı ekonomik faaliyetlerini normal vergi
yasaları çerçevesinde yürütmek durumunda değil mi?
. AHMET DESTEGÜL - Gayet tabiî...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, iki ayrı tüzelkişiliğin aynı ortaklık yapısına,
benzer ortaklık yapısına; yani, gerçek sahipleri anlamında ikisinde de aynı olması haklı
gösterir mi; yoksa; bu, bir muvazaa anlamına mı gelir?
AHMET DESTEGÜL - Niçin muvazaa olsun?..
BURHAN AYHAN - Ben cevap vereyim Sayın Başkan.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bir saniye.., Beyefendi... Beyefendi size sormadım
soruyu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Olur mu efendim?!.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ben, sorumu, Marsan Yönetim Kurulu Başkanının..
BÜLENT ACAR (Hukuk Müşaviri) - Bakın, ben, şirketin hukuk müşaviriyim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Bir dakika, söz verilmeden konuşmayın...
BÜLENT ACAR - Ama, bakın, böyle olmaz. Biz, şirket namına cevap veriyoruz,
ortak, kim arzu ederse o cevap verir. .
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkanım...
BAŞKAN - Müdahale etmek istemiyorum. Karşılıklı anlayış içerisinde götürelim.
Buyurun.
BÜLENT ACAR - Bu şekilde soru sorulmaz Sayın Başkanım, olmaz...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın üyenin soru sorma hakkıdır, soracaktır; ama,
şirketin de bir hakkı vardır.
BÜLENT ACAR - Konuyu kim biliyorsa o izah edecek efendim.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Şirkette kim yetkili ise, kim o konuda bilgi sahibi
ise onun cevap vermede hakkı vardır; ama, Sayın Mumcu, illa siz cevap verin...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Müsaade eder misiniz Sayın Başkanım.
Sayın Bozkurt'un dediği husus doğru ise, bırakın bunu Sayın Bozkurt söylemesin.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Kim söylesin?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Destegül çıksın desin ki "efendim, ben bu
konuda bilgi sahibi değilim, arkadaşımız bu konuyu cevaplandıracak" ama...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Cevap verecek ama, fırsat vermiyorsunuz ki...
ERKAN MUMCU (İsparta)- Müsaade edin... Burada, biz, bir yargısal görevi
yerine getiriyoruz. Arkadaşlarımızın tutum ve davranışlarına dikkat etmesini yeniden
hatırlatıyorum. Burada, bir keyfîlik söz konusu değil. Önce Sayın Destegül'e soru sordum.
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— 230 Sayın Destegül cevap verirken, hemen önünden milcrofonu çekerek cevap vermeye diğer
şirket yetkililerinin hakkı olduğunu zannetmiyorum. Bu işin de bir usulü var.
Sayın Destegül, bu soruya cevap verecek misiniz efendim?
AHMET DESTEGÜL - Bu soruya yeterince cevap verdim; eğer, Burhan Beyin
bir cevabı, ilave edeceği bir şey varsa...
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
İlave edeceğiniz bir şey var mı Burhan Bey.
BURHAN AYHAN - Sadece bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi, bir şirketin
hangi değerle satılacağı iki şirket arasında görüşmelerle değerlendirilir. Burada da, 75 milyar
harcama yapılmış bir şirketin nominal değerle devredilmesinin, o şirketinin özvarlığınm ne
olup olmadığı tespit edilmeden, iki şirket arasındaki ilişkiler dikkate almadan söylemek,
bunun öyle midir, böyle midir, doğru olup olmadığını tartışmak, bana çok mantıklı gelmedi.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Tuncay Karaytuğ, son sorularınızı alıyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) — Bir sorum var. Marsanın giderleri arasında
ilgimi çeken bir kalem oldu. Bir Jaguarın kasko poliçesi bedeli. Beyan edilen herhangi bir
jaguar marka araç yok mal beyanları içerisinde. Şirket aktifinde böyle bir şey var mı?
BAŞKAN - Plakası filan var mı arabanın?
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Efendim, plakası... Ben, size poliçe
numarasını vereyim: 4202; 30.4.1998.
AHMET DESTEGÜL - Var efendim. Jaguar, Marsan Şirketinin aktiflerinde yer
almaktadır.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Beyan edilenler içerisinde var mı?
. AHMET DESTEGÜL - Şirketin aktifinde var.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Aktifinde yer alıyor...
Teşekkür ederim.
.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Muhterem milletvekilleri, Marmara Marsan Anonim Şirketinin yetkililerine soru
sormak isteyen arkadaşımız var mı?
Kadir Bey?.. Yok.
Nuri Bey?.. Yok.
Sayın Akarsu?..
Sayın Mumcu?..
ERKAN MUMCU (İsparta) - Soru sormacağım.
OSMAN HAZER (Afyon) - Olmaz ki bu kadar...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Kardeşim zorla tutmuyoruz hiç kimseyi. Neyin
nasıl olacağı konusunda...
OSMAN HAZER (Afyon) - Başka görevlerimiz de var Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, haklısınız, benim de var.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hele bu üslupla davranmaya hakkınız yok
beyefendi. Kapı orada.
OSMAN HAZER (Afyon) - Başkan tutuyor.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Siz, niye bana müdahale ediyorsunuz?..
OSMAN HAZER (Afyon) - Ben, sana müdahale etmiyorum; fakat, bunun bir
sının var.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Neyin sınırı var kardeşim?
OSMAN HAZER (Afyon) - Müsaade istiyoruz, Başkan müsaade etmiyor.
ERKAN MUMCU (İsparta) - O zaman, muhatabın Başkan, ben değilim.
OSMAN HAZER (Afyon) - Başkana söylüyoruz. Olmaz ki...
BAŞKAN - Sayın Mumcu...
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Sayın Arif Sezer?.. Yok.
Osman Bey?..
Lütfı Yalman Bey?..
Sayın Ömer Barutçu Bey var mı?..
Çok teşekkür ediyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, bir şey söylemek istiyorum Sayın
Başkanım.
BAŞKAN - Söyleyin de sormayın.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yetkililer buradayken bir şey söylemek istiyorum;
ayrıca, sorma hakkımın da kısıtlanabileceğine inanmıyorum.
BAŞKAN - Kısıtlamıyoruz efendim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkanım, kayıtlar elde bulunmadığı için ya
da hatırlanamadığı gerekçesiyle soruların birçoğu cevaplanmamıştır. Bu soruların derlenerek,
arkadaşlarımıza yazılı olarak tekrar tevcih edilmesini, bunların cevaplarının talep edilmesini
istiyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ben de aynen katılıyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Sayın Marsan yetkililerine buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum.
Milletvekili
arkadaşlarımın
sorularına
vermiş
olduğunuz
cevaplar
kayıtlarda
değerlendirilecektir. Veremediğiniz cevaplarla ilgili tespit edeceğimiz soruları yazılı olarak
size ileteceğim, süre vereceğim, sürede onların bana yazılı cevabını ileteceksiniz.
BURHAN AYHAN - Sayın Başkan, bu vereceğimiz cevaplar, eğer defter ve
belgeleri ilgilendirecekse, bu konuda Teftiş Kuruluna da bir yazı yazmanız gerekecek.
BAŞKAN - Orada, aynen bu şekilde verdiğiniz cevap değerlendirilecektir.
Çok teşekkür ediyorum.
Toplantımızın Marsan yetkilileriyle ilgili bölümü bitmiştir; sizi dışarıya davet
ediyorum. Teşekkür ederim.
5.2.) Marsan Marmara Holding'c Aş'ye
Komisyonumuz Tarafından
28.09.1998 Tarihinde Yöneltilen Sorulara İlgili Şirket Yetldlilcri Tarafından Verilen
Cevaplar
SORU 1 - Şirketiniz defterlerinde yer alan bir tabloda ortağınız Sayın Özer
ÇİLLER' e 1994 yılı ve sonrasında borçlu olduğunuz gösterilmiştir. Şirketinize ait
defterlerin 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonun da görevli uzmanlarca incelenmesi
sırasında ortağınız Sayın Özer Uçuran ÇİLLER' e şirketinizin 1991 yılından itibaren artan
miktarda borçlu olduğu tespit edilmiştir.
Ancak, 1994 yılı öncesi borçlar şirket
defterlerinizde gösterilmemiştir. Bunun sebebi nedir?
CEVAP 1 - Cari hesaplar, Borç-Alacak ilişkisinin devam ettiği sürece değişen ve
sürekliliği olan hesaplardır. Dolayısıyla hangi tarihte bakiye alınırsa alınsın sonraki
bakiyeler bir öncekinin devamı mahiyetindedir. Bu nedenle 1993 takvim yılı içinde bizden
istenen cari hesap bakiyesi "uzun vadeli" hesaplara alındığından cari hesap bakiyesi olarak
kayıtlarda görülmemiştir. Ancak bu tutarın 7.105.768.644.- TL. olduğu, bu meblağın
2.692.996.443.- TL.sının da 1991 ve daha önceki dönemlerden geldiği, dolayısıyla cari
hesaptaki 30.09.1993 tarihindeki değişmenin (7.105.768.644 - 2.692.996.443 =)
4.412.772.201.- TL. olduğu tespit edilmiştir. Bu tutar 24.01.1995 tarihinde verilecek ek
beyanla bildirilmek üzere 7.283.532.096.- TL. içinde bildirilmiştir. Nitekim daha sondra bu
konuda MARSAN AŞ nezdinde inceleme yapan inceleme elemanları ek beyannamelerde
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belirtilen cari hesap bakiyesine 24.01.1995 tarihi için 3.407.523.867.-TL. tespit etmişlerdir.
Oysa bu tespit edilen tutamı defter kayıtlardımıza göre 2.907.753.867.- TL. olması
gerekmektedir. Buna göre şu iki tutarın toplamı (4.412.772.201 + 2.907.753.867 =)
7.320.526.068.- TL. olarak defter kayıtlanmızı teyit etmektedir.
SORU 2 - Tamamına sahip olduğunuz GCD' nin sermayesinin 100.000 dolar
olduğu anlaşılmaktadır. Noterden tasdikli 1995 bilançosunda kayıtlı olan bu 100.000
dolarlık sermaye, şirketinizce hangi tarihte ve hangi banka aracılığı ile transfer edildi.. Bu
transfer konusunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bilgi verildi mi?
CEVAP 2 - Şirketimiz 100.000 USA Dolar sedrmayeli GCD Inc. (ABD)
şirketinin tüm hisselerini almıştır. Ancak 100.000 USA Dolar GCD"in kuruluş sermayesi
olup, sermaye artış işlemi tescilinden sonra kurucu ortak tarafından GCD'den çekilecektir.
SORU 3 - İstanbul Şişli' deki Çiller' s Group iş Merkezi şirketinize mi aittir, eğer
öyle ise ne zaman alınmıştır, değeri nedir?
CEVAP 3 - Söz konusu bina şirketimize ait olup, iktisap tarihi 22.07.1993,
kaydi değeri 24.162.182.288.-TL.dır.
SORU 4 - GCD şirketinin 1992 yılında verdiği İRS beyannamesinde şirket
sermayesi 100.000 Dolar, ortaklardan alman borçlar ise 914.000 Dolar olarak
görülmektedir. Şirketin sermaye tutan ve ortaklar cari hesabı tutan 1997 yılına kadar
değişmemiştir. 1992-1997 döneminde GCD şirketinin sermaye artınmında kullanılmak
üzere MARSAN A.Ş. tarafından gönderildiği belirtilen 100.000 dolar, daha sonra 425.000
dolar ve en sonunda da 400.000 dolar olmak üzere.toplam 925.000 dolar sermaye
transferleri nerede kullanılmıştır?
CEVAP 4 - GCD Şirketine iştirak payı olarak gönderdiğimiz tutann, adı geçen
şirketçe nerelerde ve nasıl kullanıldığı konusunda kayıtlarımızda bir bilgi bulunmamaktadır.
Söz konusu hususun Komisyonunuzca GCD Şirketine sorulması gerektiği kanısındayız.
5.3.) Washington Büyükelçiliği Kanalı İle Amerika Birleşik Devletlerindeki
Ged İnç. Firmasına Yöneltilen Sorularımıza, Anılan Firmanın Vermiş Olduğu Cevap,
Marsan Marmara Holding Aş Yetkilileri Tarafından Komisyonumuza İletilmiş Ve
Komisyonumuz Tarafından Tbmm Dış İlişkiler Ve Protokol Müdürlüğü Tarafından
Dilimize Çevrilmiştir. Ged İnç.İn Sorulara Verdiği Cevaplar Şöyledir:
SORU 1 - GCD şirketinin bilançolarında görülen banka kredilerinin hangi
banka ya da banlcalardan ne gibi teminatlar karşılığında hangi tarihlerde sağlandığını
açıklar mısınız?
CEVAP 1 - VP Bankasına olan borç GCD İne Şirketi'nin sermayesi ile güvence
altına alınmıştır. Aşağıdaki tablo'da başlıca avanslar ve ödemeler gösterilmektedir:
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VP BANK

TARİH
AĞUSTOS 93
ARALIK 93
ŞUBAT 94
HAZİRAN 94
ARALIK 94

500.000.00
350.000.00
750.000.00
600.000.00
250.000.00

TARİH

MİKROPLAN

EKÎM94
MART 95
EKİM 95

125.000.00
250.000.00
200.000.00

TOPLAM

2.450.000.00

575.000.00

3.025.000.00

KASIM 97

(250.000.00)

(57.500.00)

(307.500.00)

BİLANÇO

2.200.000.00

517.500.00

2.717.500.00

EYLÜL 98

(100.000.00)

(50.000.00)

BİLANÇO

2.100.000.00

467.500.00

(150.000.00)
2.567.500.00

SORU 2 - GCD Şirket sermayesinin 100.000 dolardan 1 milyon dolara
yükseltilmesine ilişkin şirketin resmi başvurusu hangi tarihte yapılmış ve sermaye artırımı
işlemleri hangi tarihte sonuçlandırılmıştır. Belgelerini ibraz eder misiniz?
CEVAP 2 - Lütfen 5 nolu soruya bakınız.

.

SORU 3 - Şirketinizin Amerika Birleşik Devletlerinde satın almış olduğu
taşınmazların satın alınma işlemlerinin tamamı MARSAN A.Ş. tarafından transfer edilen
925.000 Dolarla mı gerçekleştirilmiştir?
CEVAP 3-Evet.
SORU 4 - Şirketinizin sahip olduğu mal varlığının bugünkü değeriyle ne
düzeyde olduğunu açıklar mısınız?
CEVAP 4 - Vergi sonrası aktifdeki büyüme 3.300.045 ABD dolarıdır.
SORU 5 - MARSAN Holdingin kayıtlarında firmanızda sermaye ihracı olarak
gözüken 925.000 Dolar kayıtlarınızda ortaklardan borç kaleminde gösterilmiş olmasının
sebebi nedir?
CEVAP 5 - Bahsedilen tutar sermaye payıdır ve 3 safhadaki elde edilen girdiler
sermaye çıkışına girmeden hissedarların borç hesaplarına konulmuştur. ABD'de sermaye
artınmı ile ilgili prosedür olmadığından dolayı bu tür ödemeler hesaplararası muamele
yöntemi ile herhangi bir diğer hesapta bulunsa bile sermayeye dönüştşrşlebilir.
Bu sebeple, MARSAN Marmara Şirketi kitabındaki nominal sermayenin oranına
karşılık başından beri kayıtlı bulunan bu tür meblağları içeren bağlantılar 1 Ağustos 1997
itibariyle tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.
SORU 6 - GCD şirketinde, hesaplarda bakım onarım için 2.5 milyon dolar
harcama yapıldığı, bunlann hangi kaynaktan sağlandığı,bankalardan borç alındıysa teminat
olarak ne gösterildiği konusunda açıklama yapabilir misiniz?
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bulunmamaktadır. 1 numaralı soruda detaylanan borçla ilgili olarak temin edilen yaklaşık
2.431.000 ABD Dolarlık sermaye artırımı mevcuttu.
SORU 7 - GCD' nin kuruluş sermayesi olan 100 bin dolar nereden temin
edilmiştir?
CEVAP 7 - GCD'nin nominal sermayesinin 5 Haziran 1992 yılı itibarı ile
dağıtımı 100.000 ABD Doları olarak Bilger DURUMAN tarafından
tarafından
gerçekleştirilmiştir. Şirketin böyle bir hissesi Sayın DURUMAN tarafından şirketin
kuruluşunda ödendi ve bahse konu tutar Sayın DURUMAN'in lehine GCD tarafından
sermaye artırımından sonra aktarılmıştır.
SORU 8 - GCD şirketinin 1992 yılında verdiği İRS beyannamesinde şirket
sermayesi 100.000 Dolar ortaklardan alınan borçlar ise 914.000 Dolar olarak görülmektedir.
Şirketin sermaye tutarı ve ortaklar cari hesabı tutarı 1997 yılına kadar değişmemiştir. 19921997 döneminde GCD şirketinin sermaye artırımında kullanılmak üzere MARSAN A.Ş.
tarafından gönderildiği belirtilen 100.000 dolar, daha sonra 425.000 dolar ve en sonunda da
400.000 dolar olmak üzere toplam 925.000 dolar sermaye transferi nerede kullanılmıştır.?
CEVAP 8 - Başlangıçtaki 100.000 ABD Dolarlık sermaye bay DURUMAN
tarafından temin edilmiştir. 914.000 ABD Dolan olarak yanlışlıkla kayıtlara geçen 925.000
ABD Doları MARSAN Marmara Şirketi tarafından sermaye stoğu olarak 1 Ağustos 1997
taürihi itibariyle kayıtlara geçerek gönderilmiştir.
C - MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ ELEMANLARINCA DÜZENLENEN
10.07.1998 TARİHLİ İNCELEME RAPORU
C.l- Komisyonumuzca Maliye Bakanlığından İstenen, Maliye Bakanlığı
Merkez Elemanlarınca Marsan Marmara Holding A.Ş. Ve Ortakları Nezninde
Yürütülen İncelemeye Ilişldn Olarak Düzenlenen 10.07.1998 Tarih Ve 978/147-9,5
Sayılı Müteferrik İnceleme Raporu
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Sayılı
Müteferrik Raporu ile İlgili Olarak Komisyonumuz Üyesi DYP Zonguldak Milletvekili
Sn. Ömer BARUTÇU'nurı Komisyonumuz Uzmanlarından Sayıştay Denetçisi Sn.
Cafer TOKMAKLI'ya Yaptırmış Olduğu Değerlendirme :

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI
KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Maliye Bakanlığı'nın 10.7.1998 ve 28.8.1998 tarihli raporlarında yer alan mal
varlığı ile ilgili teknik konular hakkında, komisyon çalışmaları sırasında tarafımdan talep
edilmiş olan incelemeler yapılmış olup, yapılan bu incelemeler sırasında tespit edilen
hususlar, sayın komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi maksadıyla, maddeler halinde aşağıda
belirtilmiştir.
1- Muğla - Milas Kayıtlı mahallesinde satın alınan arsalarla ile ilgili tespitler;
10.7.1998 tarihli raporun 49. ve 28.8.1998 tarihli raporun 43. sayfalarındaki "Satın
Alman Gayrimenkuller" çizelgesinin 4. dönem sütununa, "Milas Yeni Bahçe Zeytinlik" alım
bedeli adı altında 1.050.000.000 TL yazılarak, bu tutar üzerinden hesaplama yapılmıştır. .
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 8.7.1998 tarih ve 074/2108 sayılı yazısı
ekinde yer alan Çiller ailesine ait taşınmaz mal varlıklarını gösteren listede; Sn. Tansu
ÇİLLER adına Muğla-Milas Hayıtlı'da tapunun 333. Ada, 3. Parsel' ine kayıtlı 11535 m2
"Zeytinlik" vasfındaki taşınmazın mevcut olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bu bilgilerin hemen
altıda, 333. Ada 3. Parselin "333. Ada 1. ve 2. parsellerin tevhidinden meydana gelmiştir"
şeklinde bir notun yazılı olduğu görülmektedir.
Bu bilgilerden hareketle, 333. ada, 1. ve 2. parsele ait taşınmazların tapu senetleri
üzerinde yapılan incelemede; 1. parselin "Arsa" vasfında olduğu ve miras yoluyla intikal eden
kısmı dışında kalanının 45.000.000 TL.'na satınalmdığı, 2. parselin "Zeytinlik" vasfında
olduğu ve yine miras yoluyla intikal eden kısmı dışında kalanının 100.000.000 TL.na satın
alındığı ve ikisinin de 8.9.1995 tarihinde tapuda işlem gördüğü anlaşılmaktadır.
Tapu kayıtlarına göre, Sn. Tansu ÇİLLER' in Muğla Milas'ta miras yoluyla
kendisine intikal edenlerin dışında, satın almak suretiyle edindiği taşınmaz mallar için toplam
145.000.000.TL. ödemiş olduğu ve sonuçta, miras yoluyla kendisine intikal edenlerle birlikte
sahip olduğu taşınmaz malların tamamının, tapunun 333/3 parseline kayıtlı toplam 11535 m2
zeytinlikten ibaret olduğu görülmektedir.
Bu itibarla, "taşınmazların tapu değerleri üzerinden hesaplama yapılmıştır" ön
şartına rağmen, tapu kayıtlarına göre satın alma bedeli toplam 145.000.000.TL. olan taşınmaz
mal için Maliye Bakanlığı raporlarında 1.050.000.000.TL. esas alınarak hesaplama
yapılmıştır.
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2- Hesaplara dahil edilmeyen 3.283.218.000 TL.' Iık faiz
tespitler;

geliriyle ilgili

14.5.1996 tarihinde repo hesabından çekilen 9.283.218.000 TL.lık faiz geliri
inceleme döneminin son günüme rastlaması sebebiyle bu tutarın 3.283.218.000 TL.1 Iık kısmı
hesaplara dahil edilmemiştir.
Bilindiği üzere piyasalardaki alış-verişlerin mutlaka peşin parayla yapılacağına
dair her hangi bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Tam aksine, ticari teamüllere
bakıldığında piyasalardaki alış-verişlerin önemli bir bölümü kredili (veresiye) yapılmaktadır.
10.7.1998 tarihli raporun 53, 54 ve 28.8.1998 tarihli raporun 38. Sayfalannda,
ticari faaliyetlerin mutlaka peşin parayla yapıldığı kabul edilerek, inceleme döneminden bir
gün önce (14.5.1996 tarihinde) tahsil edilen repo gelirinin bir kısmı, o gün, mevcut mal
varlıklarından hiç birisi satın alınmadığı gerekçesiyle, gelir olarak hesaplamalarda dikkate
alınmamıştır. Yani, daha önce kredili olarak satın alınan bir malın bedelinin bir süre sonra
ödenebileceği kabul edilmemiştir.
Şayet, Banka tarafından belgelendirilen bu tutar her hangi bir mal varlığının
finansmanında kullanılmamış olsa idi, bu tutarın 15.5.1996 tarihli mal bildiriminde nakit para
olarak yer alması gerekecekti. Oysa, anılan mal bildiriminde böyle bir nakit paranın varlığına
dair her hangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bu husus da, söz konusu paranın,. 15.5.1996
tarihinden önce edinilmiş olan mal varlığınınfinansmanındakullanıldığını göstermektedir.
3- Sünnet armağanlarıyla satın alındığı anlaşılan 950.000.000 TL.' Iık
Hazine Bonosu ve miras yoluyla intikal eden 5.000.000 TL.' Iık telefon
hakkıyla ilgili tespitler;
Her iki Maliye Bakanlığı raporunda da, 950.000.000 TL.lık Hazine Bonosu için
yapılan harcama tutarı, mal bildirim dönemlerinden 2. Dönemde kaynağı araştırılacak bir
harcama gibi kabul edilerek hesaplamalara dahil edilmiştir. Söz konusu tutarın hesaplamalara
bu şekilde dahil edilmesiyle, belirtilen dönemde elde edilen 950.000.000 TL.lık gelir kadar bir
tutarın, sanki 950.000.000. TL.'lık bono alımında kullanılmış gibi değerlendirilerek, hesap dışı
tutulmasına neden olunmuştur. Oysa, söz konusu bono alımı için yapılan harcama bu
dönemde elde edilen bir gelir ilefinanseedilmemiştir.
Nasıl ki, miras yoluyla elde edilen bir gayrimenkulun değeri, hesaplamalarda,
kaynağı araştırılacak bir harcama gibi kabul edilmiyor ise, çeşitli armağanlarla elde edilen
hazine bonosunun değeri kadar bir tutarın da kaynağı araştırılacak bir harcama gibi kabul
edilmemesi gerekirdi.
Söz konusu bono elden çıkarıldığında ise, karşılığında tahsil edilen para kadar bir
tutar, servet artışında kaynak (gelir) olarak değerlendirilip, hesaplamalara bu şekilde dahil
edilmesi gerekmektedir.
Anılan raporlarda, hem kaynağı araştırılacak bir harcama ve hem de kaynak
olarak kullanılacak bir gelir olarak hesaplamalara dahil edilmesi sonucu, sünnet armağanı
olarak intikal eden 950.000.000 TL.lık bir tutarın, aile ekonomisine pozitif katkısı ortadan
kaldırılmıştır.
Diğer yandan, miras yoluyla intikal eden ve ilgili beyannamelerde 5.000.000 TL
olarakfiyatlandırılantelefon hakkı, parayla satın alınmış gibi kabul edilerek, diğer harcamalar
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)

-237-

adı altında, üçüncü döneme, kaynağı araştınlacak bir harcama gibi yazılarak hesaplamalara
dahil edilmiştir.
Oysa, Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinde de görüleceği üzere bu telefon
hakkı miras yoluyla intikal etmiş olup, bunun için her hangi bir harcama yapılmamıştır.

4- S.S. 18. Dönem Konut Yapı Kooperatifi ile ilgili tespitler;
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci raporda, 18. Dönem Konut Yapı
Kooperatifi için yapılan ödemelerin aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir;

Dönemi

Niteliği

Tutarı (TL)

Not

1. dönem

Alım bedeli

300.000.000

Say.43/Tablo:39

1. dönem

Aidat Tutarı (TL)

270.000.000

Say.46/Tablo:43

2. dönem

Aidat Tutarı ($)

179.529.600

Say.46/Tablo:43

Toplam ;

749.529.600.TL.

S.S. 18. Dönem Konut Yapı Kooperatifı'nm 9/4 esas numaralı Soruşturma
Komisyonu Başkanlığına göndermiş olduğu 10.1.1997 tarihli yazıda; Sayın Tansu ÇİLLER'in
Koop. hissesini 2.2.1993 tarihinde Şinasi ALTINER'den devraldığı; 2.2.1993 tarihine kadar
eski üyenin 106.000.000 TL ödediği; Sn. Tansu ÇİLLER'in ise 2.2.1993 - 10.1.1997 tarihleri
arasında 270.000.000 TL ve 4.800 ABD Doları aidat ödediği bildirilmiştir.
30.9.1993 tarihli Mal Bildiriminden itibaren 13.7.1998 tarihli Mal Bildirimine
kadar tüm mal bildirimlerinde, anılan Koop. Hissesi için toplam 300.000.000.TL beyan
edilmiştir.
Maliye Bakanlığı raporunda, mal bildirimlerinde beyan edilen 300.000.000.TL,
Koop. Hissesinin devir bedeli gibi kabul edilmiş, 10.1.1997 tarihlerine kadar aidat olarak
ödendiği belirtilen tutarlar ise ayrıca ilave edilmiştir.
Beyan edilen 300.000.000.TL.nın, devir bedelimi yoksa ilk defa beyan edildiği
30.9.1993 tarihindeki aidatlar da dahil toplam değeri mi olduğu kesin olarak ortaya
konulmamıştır. Diğer yandan; aidat ödemelerinin hangi tarihte yapıldığı kesin olarak
belirlenmemiştir. Raporda, 4.800 Dolarlık ödemenin 30.9.1993 - 25.1.1995 döneminde
yapıldığı varsayılarak, bu dönem ortalama kuruna göre Lira' ya çevrilmiştir. Daha sağlıklı bir
sonuca varılması için anılan Kooperatif ten söz konusu bilgiler temin edilebilirdi.
Sonuç itibariyle, 18. Dönem K. Y. Koop. için yapılan harcama miktarı kesin
olarak ortaya konulmadığı halde, anılan raporlarda yer alan hesaplamalarda 749.529.600.TL.
esas alınmıştır.
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5-Cari Hesaplarla ilgili tespitler;
1991 yılından devreden 794.169.056-TL.lık ortaklar cari hesabı bakiyesi, 1992
yılında işlem görmüş gibi hesaplamalara dahil edilmiştir.
Marsan A.Ş.'ne ait 31.12.1991 tarihli Genel Mizan* da; "400-2-Diğer Ort. Ve
Uz. Vadeli Borçlar hesabının alacak bakiyesi ;794.169.056.TL. 400-3 - Firmalara Uzun Vad.
Borçlar hesabının alacak bakiyesi; 1.236.974.035.TL." olmak üzere, 400-Orta ve Uzun
Vadeli Borçlar hesabının toplam alacak bakiyesinin 2.031.143.091.TL. olduğu görülmektedir.
Firmanın 1992 yılı Defteri Kebirinin 400-Orta ve Uzun Vadeli Borçlar hesabına
ait sayfasında (2. Mal.Rap. Ek; 15/1) , devreden olarak hesabın borcuna 1.236.974.035.TL.
(1991 yılı Fir. Uz. Vad. Borçlar Hes. bakiyesi), alacağına 2.031.143.091.TL. (1991 yılı
toplam Uz.Vad. Borçlar Hes. bakiyesi) yazılmıştır. Bu muhasebe kaydına göre, 1992 yılı
açılış işlemi olarak belirtilen hesabın borcuna 1991 yılından devreden orta ve uzun vadeli
hesabın toplam tutarı, alacağına yine 1991 yılından devreden firmalara olan borç tutan
yazılmak suretiyle, iki tutar arasındaki fark kadar bir tutar, hesabın alacağına dahil edilmiştir.
Bu tutar da 1991 yılından devreden ortaklar cari hesap bakiyesinden ibarettir.
Raporda, 1992 yılı uzun vadeliye atılan cari hesap tutarı belirlenirken; defteri
kebirde yer alan 334-Ortaklara Olan Borçlar Hesabı'nın bakiyesi(2.Mal.Rap.Ek;14/4) esas
alınması gerekirken, bir önceki yıldan devreden tutarların kümülatif olarak yer aldığı ve diğer
çeşitli hesapların kapatılmasında kullanılan 400-Orta ve Uzun Vadeli Borçlar hesabının
bakiyesi esas alınmıştır. Bunun sonucunda da, 1991 yılından devreden ortaklar cari hesabı
tutarı 1992 yılında işlem görmüş gibi hesaplamalara dahil edilmesine yol açılmıştır.

1.201.774.909.TL. 1992 yılı ort.cari hesap tutarı.
597.634.921.TL. Marso A.Ş.'den devreden C/H tutarı.
275.894.607.TL. 1992 yılı K.K.E.G. tutan.
2.075.304.437.TL.;Toplam (Not; 400-Orta ve Uzun Vad. Borç. Hesabı esas
alınmadığı için, bu hesaba borç yazılan 1.130.000.000.TL.'lık Zarar Mahsup tutarı ayrıca
hesaplamalara dahil edilmemiştir.)
Diğer yandan, firmanın 1991 yılı işlemlerine ait yıl sonu genel mizanı dışında
başka her hangi bir belgesi mevcut olmadığından, ilk mal bildirim tarihi olan 30.11.1991
tarihindeki gerçek ortaklar cari hesap bakiyesi tespit edilmemiştir. Belirtilen tarihte cari hesap
bakiyesi 794.169.056.TL.'mn üzerinde veya altında olması muhtemeldir.

6- Bolu -Gövem Tatarlar ve Köyiçi Mevkiinde satın alman arsalarla ilgili
tespitler;
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

- 239 28.08.1998 tarihli Raporun 43. sayfasında yer alan 39 no. lu tablonun,
3. Döneme ilişkin sütununa ;
Bolu Gövem Mevkii arsa ; 350.000.000 TL.
Tatarlar Mevkii arsa ;

418.000.000 TL.

4. Döneme ilişkin sütununa;
Bolu Gövem Mevkii arsa: 1.960.000.000 TL
Toplam :

2.728.000.000.TL. yazılmıştır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 07.07.1998 tarihli yazısı ekinde gönderilen
tapu kayıt örnekleri ve 9/4 Esas Nö'lu Soruşturma Komisyonu Raporu ekinde yer fotokopi
tapu senetleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında , anılan arsalarla, ile ilgili bilgilerin
aşağıdaki gibi olduğu anlaşılmıştır.;

KÖYÜ

MEVKİİ

İK.TARİHİ

PAF./PAR.

YÜZÖLÇÜMÜ

İK.BEDELİfTL)

Gövem

Tatarlar

10.7.1995

4/652

19390 m2

1.939.000.000.

Gövem

Tatarlar

28.4.1995

4/655

4180' m2

418.000.000.

Gövem

Tatarlar

16.6.1995

4/692

860 m2

20.000.000.

Gövem

Köyiçi

10.7.1995

6/960

2270 m2

227.000.000.

Gövem

Tatarlar

23.2.1995

-/653

14645 m2

350.000.00C

TOPLAM

2.954.000.000.TL.

(Not; 653 no.lu parsele kayıtlı 14645 m2 lik arsa ifraz olunarak 1062 ve 1063
no.lu parsel olmuştur.)
Raporlarda gayrimenkullerin tapuya kayıtlı değerlerinin esas alındığı belirtilmiş
olmasına rağmen, hesaplamalarda , anılan yerdeki gayrimenkullerin toplam tapu değeri olan
2.954.000.000.TL. yerine, 226.000.000.TL. eksiğiyle 2.728.000.000.TL.'nın esas alındığı
görülmüştür.

7- İnşaat Harcamalarıyla ilgili tespitler;
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Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 28.8.1998 tarihli Rapor' un 51.
sayfasında yer alan genel değerlendirmeler kısmının 9. Maddesinde aynen ; " Kuşadası
Çamtepe' deki ve Bolu Gövem' deki araziler üzerinde yapılan inşaat harcamaları hesaba
alınmamıştır," denilmiştir.
Bolu Bayındırlık ve îskan Müdürlüğü' nün 9/4 E. Numaralı S. Komisyonu
Başkanlığı'na göndermiş olduğu 16.12.1996 tarihli yazıda, anılan yer için 25.7.1995 tarihinde
yapı ruhsatı verildiği bildirilmiştir, ö. Çiller tarafından yine aynı Komisyon Başkanlığına
verilen yazıda, belirtilen inşaat için 15.5.1996 tarihi itibariyle 3.737.000.000.TL. harcama
yapıldığı bildirilmiştir.
Anılan Raporun 46. Sayfasında yer alan 43 No' lu Tablo'nun 6.satırına, "Bolu
Gövem Ek Ödeme " adı altında 3.737.000.00Ö.TL. inşaat harcaması yazılarak, hesaplamalara
dahil edildiği görülmüştür.
Aydın Valiliğinin göndermiş olduğu 16.12.1996 tarihli yazıda; Kuşadası
Türkmen mevkiindeki tarla üzerinde bulunan bağ evi ve bekçi evi için Belediyesince
7.12.1994 tarihinde inşaat izni verildiği, 29.6.1995 tarihinde ise bu yapı için kullanma izni
verildiği, yine aynı alanda 10.7.1996 tarihinde havuz ve pergole yapımı için ayrıca inşaat izni
verildiği belirtilmiştir.
Tapu kayıtlan ve diğer belgelere göre, belirtilen yerdeki tarlanın, üzerinde
mevcut olan yapı ile birlikte, bir parçası!5.4.1996 tarihinde, diğer bir parçası 15.3.1996
tarihinde olmak üzere tamamının Sn. Tansu ve Özer Çiller tarafından satın alındığı
anlaşılmıştır.
Yukarıdaki tespitlerden de anlaşılacağı üzere; anılan tarla üzerinde bulunan bağ
evi ve bekçi evi inşaatları satış tarihinden önce tamamlanmıştır. Diğer yandan, sonradan inşa
edilen havuz ve pergole inşaatları ise 10.7.1996 (inşaat izninin verildiği) tarihten sonra
gerçekleştirilmiştir. Maliye Bakanlığı elemanlarınca, mal varlığı ile ilgili yapılan
hesaplamalarda en son tarih olarak 15.5.1996 tarihi esas alınmıştır. Bu itibarla, hesaplamaların
yapıldığı dönemde , anılan tarla üzerinde sonradan inşa edilen yapılar için her hangi bir
harcama yapılmamıştır.
Bütün bu tespitlere göre, anılan Raporun 51. Sayfasında yer alan "Kuşadası
Çamtepe' deki ve Bolu Gövem' deki araziler üzerinde yapılan inşaat harcamaları hesaba
alınmamıştır," şeklindeki değerlendirmenin yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

8Haksız
edinildiği
belirtilen
toplam
hesaplanmasında izlenen yöntemle ilgili tespitler;

23.045.994.807.TL.'nın

Bir kimsenin haksız mal edinip edinmediğinin yada ne kadar haksız mal
edindiğinin tespiti için yapılan değerlendirmelerde,varlıklarla kaynakların dönemler itibariyle
"Türk Lirası" cinsinden karşılaştırılarak kesin bir tutarın ortaya konulması her zaman
mümkün olamayabilir.
'
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değişmediği ve yine paranın herhangi bir getirişinin olmadığı kabul edilmiştir.
Paranın satın alma gücünün sürekli olarak değiştiği ülkemizde, bu gün belirli bir
miktar parayla satın alınan bir malın bir ay sonra aynı miktar parayla satın alınamadığı
gerçeğinden hareket edildiğinde;aynı miktardaki bir gelirin (kaynağın ) bir yıl sonra hatta iki
yıl sonraki aynı miktardaki harcamayla (varlıkla) reel olarak eşit tutulması durumunda önemli
yanılgılara düşülmesi kaçınılmaz olacaktır. Yine aynı şekilde, aynı miktardaki bir harcamanın
iki yıl sonraki aynı miktardaki gelirle finanse edildiğini kabul etmek de aym sonucu
doğuracaktır.
Diğer yandan, gelir olarak elde edilen bir paranın harcanmasına kadar geçen
sürede değerlendirilip artınlması da mümkündür. Hatta, elde edilen bir paranın
değerlendirilmesi ,elinde bulunduran kişiye göre de çok büyük farklılıklar göstermektedir.
Yukarıda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere , ülkemizdeki yüksek enflasyonist
ortamda, paranın zaman içerisinde farklı değerlere sahip oluşu ve yine paranın elde
tutulduğu dönemlerde bir getirişinin olabileceği gibi hususlar dikkate alınmaksızın, mal
bildirim dönemleri itibariyle edinilen gelirler ile (alınan borçlar dahil) yapılan harcamaların
(verilen borçlar dahil) "Türk Lirası" cinsinden karşılaştırılarak kesin bir tutarın ortaya
konulması her zaman mümkün değildir.
Belirtilen tereddütlerin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda konuyla ilgili
rakamsal bir örnek verilmiştir. Örnek olarak, farkın en fazla olduğu birinci beyan dönemi
(1991-1993) seçilmiştir.
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Örnek/1 i(Bu çizelgede.gelirlerle harcamaların işlem tarihleri gösterilmiştir.)
l.DÖNEM
GELİRLERİ

l.DÖNEMİN
AYLARI

l.DÖNEM
HARCAMALARI

2.500.000.000.TL.METAŞ'tan alman KASIM-1991
1 OO.OOO.OOO.TL.Şişli-Ayazağa satışı ARALIK-1991
OCAK-1992
ŞUBAT-1992
MART-1992
NİSAN-1992
MAYIS-1992
HAZİRAN-1992
TEMMUZ-1992
AĞUSTOS-1992

,

Marsan C/H bakiyesi
457.336.412.TL.
Kan.Kab.Ed.Gid.(C/H) 243.179.000.TL.

EYLÜL-1992
EKİM-1992
KASIM-1992
ARALIK-1992

Mardan C/H bakiyesi
MARSO 'dan dev.(C/H)
Kan.Kab.Ed.Gid.(C/H

744.408.497.TL.
597.634.921.TL.
32.715.607.TL.

OCAK-1993
170.000$ Ah.Borç. ŞUBAT-1993

18.Dön..KOOP.Üy.Dev.

300.000.000.TL.

MART-1993

ABD. Ev 170.000$
MARSAN'a verilen(C/H) 3.870.020.723.TL

NİSAN-1993

Bilkent Konutunun Alımı 3.932.000.000.TL

MAYIS-1993
HAZİRAN-1993 1847Adet AYTAŞ His.Devri 50.000.000.T
TEMMUZ-1993
AĞUSTOS-1993

2.000.000.000.TL.MARSOA.Ş.Satışı EYLÜL-1993

MARSO'dan Devir(C/H) 2.809.384.072.TL.
Marsan C/H Bakiyesi
426.363.849.TL.
(Marsan'a devrolunan bu tutar, 1.9.93 tarihte
ortak tarafından Marso'ya verilmiştir.

Not ;Maaş gelirleri ve oto. satış bedeli gösterilmemiştir.
C/H tutarı, igili aydaki işlem miktarını göstermektedir.
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Yukarıdaki tabloda da açıkça görüldüğü üzere, reel olarak farklı değerlere sahip
Kasım-1991 yılında elde edilen 2.500.000.000.TL., Aralık-1991 yılında elde edilen
100.000.000.TL. ve Eylül-1993 yılında elde edilen 2.000.000.000.TL. aynı değere sahipmiş
gibi biri biriyle toplanarak tek sepete konulmuş ve 1.Dönem geliri olarak adlandırılmıştır.
Diğer yandan, 1992 yılının ikinci yarısından itibaren yıl sonuna kadar şirketlere verilen (C/H)
toplam 2.075.304.437.TL., Şubat-1993 yılında 18..Dönem M. K.Y. Kooperatif hissesi için
ödenen 300.000.000.TL., Mart-1993 yılında Marsan A.Ş.'ne verilen 3.870.020.723.TL.,
Nisan-1993 yılında Bilkent Konnutlan için ödenen 3.932.000.000.TL., Eylül-1993 yılında
Marşo A.Ş.'ne verilen (C/H) ve aynı gün Marsan A.Ş.'ne (C/H) devredilen 2.809.384.072.TL.
aynı değere sahipmiş gibi biri biriyle toplanarak tek sepete konulmuş ve 1.Dönem harcaması
olarak adlandırılmıştır. Daha sonra, kendi içlerinde farklı değerlere sahip olan bu gelir ve
harcama toplamlarının farkı alınarak sonuca ulaşılmıştır.
Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, Maliye Bakanlığı raporlarında, 1991 yılı
Kasım ve Aralık aylarında elde edilen paranın, harcamaların yapıldığı 1992 yılının ikinci
yarısı ile 1993 yılının ilk yansına kadar geçen sürede hiçbir getirişi olmadığı ve yaklaşık üç
yıllık süre içerisinde değerinin hiç değişmediği kabul edilmiştir.
Aynntılı bir şekilde açıklandığı üzere, hesaplamalarda izlenen yöntemin kendi
içerisinde taşıdığı sakıncalardan dolayı, anılan raporlarda haksız edinilen mal varlığı miktan
adı altında dönemsel olarak hesaplanmış olan tutarın gerçek durumu yansıtmayacağı
kaçınılmaz olacaktır.
Genci Sonuç; Yukanda 1-6 numaralı maddelerde tespiti yapılan hataların ve
yine yukarıda 8 numaralı madde de örnek verilerek gösterilen yöntemle ilgili sakıncalann
varlığından dolayı, Sayın Tansu Çiller' in TBMM Başkanlığı'na vermiş olduğu 30.11.199115.5.1996 dönemlerine ilişkin mal bildirimleri esas alınarak, haksız edinilen mal varlığı
miktarı adı altında Maliye Bakanlığı elemanlannca hesaplanmış olan toplam
23.045.994.807.TL.'hk tutarın gerçek durumu yansıtmadığı tespit edilmiştir. 16.11.1998

Cafer TOKMAKLI
Görevli Uzman

D- TYT BANK İLE İLGİLİ OLARAK, KOMİSYONUMUZCA
16.11.1998 TARİHİNDE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIMDAN İSTENMİŞ
OLAN 13.03.1998 TARİHLİ VE 102 SAYILI İÇYAZIŞMA
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BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

SA Yİ.

[$ MART wm

H.02.UIM.0.BAK.02.02/5JI74-3

İÇYAZIŞMA

\Ö1-

KİMDEN: BANKA VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
KİME

: HUKUK

MÜŞAVİRLİĞİNE

KONU

İLGİ: a)13.7.1994tarih ve 395 .sayılı,
' b 29.07.1994 tarih ve 437sayılı,
c) 29.8.1994 tarih ve 541 sayılı.
d) 3.10.1994 tarih ve 623 sayılı,
e) 6.10.1994 tarih ve 641 sayılı,
j) 10.10.1994 tarih ve 650 sayılı,
g) 11.11.1994 tarih ve 762,765 sayılı.
h) 3.7.1997 tarih ve 322 sayılı,
ı) 16.02.1998 tarih ve 63 sayılı,
j) 18.02.1998 tarih ve 68 sayılı,
k) 26.2.1998 tarih ve 81 sayılı yazılarımız.
1) 30.9.1997 tarih ve BŞB.627/876 sayılı,
mJ10.3.1998 tarih ve BŞB.803/229 sayılı yazılarınız.

Cem Hanyaoğlu vekili Av. Derya Galatalı vekili Av. Berrin Çalkavur tarafından
Danıştay 10. Dairesi'nin 1998/1625 Esasında açılan tam yargı davasında, davacı vekili
Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin bankacılık işlemlerinin
durdurulmasına karar verilmesinde ve buna bağlı zararların husule gelmesinde, idarenin
ifaya mecbur olduğu hizmetin gereği gibi yapılmadığı, geç ve kusurlu ifa edildiği savıyla
müvekkili lehine maddi ve manevi tazminata nükmedilmesini talep etmektedir.
Benzer davalarla ilgili olarak ilgi yazılarımızla Müşavirliğinize gönderilen
görüşlerimize ilave olarak belirtilen görüşlerimizden de yararlanmak suretiyle oluşturulan.
sözkonusu dava hakkmdaki görüşlerimiz aşağıda verilmiştir.
1 ) Temel olarak, elinde fon fazlası bulunan kişilerin bu fonlarının fon talep
eden kişi ve kurumlara aktarılmasına aracılık etme işlevini üstlenmiş olan bankaların
ekonomik kalkınmaya önemli hizmetlerde bulundukları tartışmasızdır.Bu nedenle.
bankacılık sektörü, diğer sektörlerden bir takım farklı özelliklere sahip bulunmaktadır.
Bankalara fonlarını emanet edenlerin, daha açık bir ifadeyle mevd1
sahiplerinin haklarının korunması ve bu fonların belirli kişi ve gruplara kişisel -çı$Tr
sağlama yönünde değil de toplumsal çıkarlar gözetilerek, likidite', verimlilik ve emmv
•

Türkiye Büyük Millet Meclisi

^S. Sayısı : 779)

|

"\

-245

-

ilkeleri çerçevesinde ekonomik kalkınmayı hızlandıracak alanlarda kullanılmasını
sağlamak bakımından bankalar, diğer şirketlerden farklı olarak bütün ülkelerde, özel
olarak ihdas edilmiş bulunan kanunlar çerçevesinde kurulup, faaliyet gösterirler ve
faaliyetleri süresince sürekli olarak devletin gözetim ve denetimi altında bulundurulurlar.
Bu sürekli denetim ve gözetimin ana amaçlan ise, bankalann mali bünyelerinin sağlıklı bir
yapıda tutulması, banka hissedar ve yöneticilerinin kendilerine ya da üçüncü kişilere çıkar
sağlamaya yönelik suistimallerinin önlenmesi genel olarak ekonomide ortaya çıkabilecek
sorunlann bankalar üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, mali bünye
zaafıyetinin ve kötü yönetimin iyileştirilmesi yönündeki tedbirlerin uygulanmasının
sağlanması, bu uygulamalara direnerek bütün sistemin sağlığını tehdit eden unsurlann
ayıklanarak sistemin genel sağlığının idame ettirilmesi, ülkenin uluslararası piyasalardaki
itibannın korunması ve ülke kalkınmasında önemli rol oynayan bankacılık sisteminin
tümüne gelebilecek zararların en aza indirgenmesi şeklinde sıralanabilir.
Dava dilekçesinde yer alan hususların irdelenmesinden önce. İdare'nin yasalar
çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlara yönelik olarak gerçekleştirdiği denetim
faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verilmesinde fayda görülmektedir.
İdare tüm bankaları belli bir disiplin altında izlemekte, bunların gerek mali
bünyelerinin sağlam olup olmadığı gerekse mevzuata uygun davranıp davranmadıkları.
hususlarında gerekli olan yerinde ve uzaktan denetimleri yapmaktadır. Hemen hemen tüm
ülkelerde bankacılık sisteminin denetiminden sorumlu makamlarca da uygulanan
bankalann denetlenmesine ilişkin prosedür ülkemizde de benzer şekilde yerine
getirilmektedir. Bu çerçevede bankaların. Müsteşarlığımıza ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası "na tevdi etmekle yükümlü olduklan mali tablolar üzerinden yapılan
inceleme sonuçlarına göre Bankalar Yeminli Murakıplan tarafından aynca yerinde
denetlenmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, Bankalar Yeminli Murakıplan"nın yıllık
çalışma programına bağlı olarak banka merkez ve şubeleri rutin denetime tabi
tutulmaktadır. Şüphesiz ki. tüm bu denetimler banka nezdinde mevcut veya ilgililerce ibraz
edilen kayıt ve belgelere dayandırılmaktadır.
Bilindiği üzere, İdare'nin tesis ettiği her tür işlem yasalar çerçevesinde
gerçekleştirilmekte ve idari yargının denetimine tabi bulunmaktadır. Bu nedenle. İdare
işlemini dayandırdığı tüm olaylarda somut bilgi ve belgeleri değerlendirmek, bunlann
yasalar karşısındaki durumunu gözden geçirmek ve bundan sonra işlem tesis etmek
mükellefıyetindedir. Bu noktadan hareketle. İdare'nin somut olarak tespit edilemeyen ya da
belgeye dayanmayan varsayımlar üzerine işlem yapma yetkisi bulunmamaktadır. Bu
itibarla, bir bankada tespiti imkansız halde, kasıtlı ve kötü niyetle gizlenen veya kayıtlara
hiç alınmayan hususların tespit edilemeyip gerekli tedbirlerin alınamamasında İdare'nin
değil, bizzat bu işlemleri yapan yetkililerinin sorumlu olacaklan tartışmasız kabul edilecek
bir gerçektir.
Nitekim, dava konusunu oluşturan ve savunmamızın sonraki bölümlerinde
detaylı ve açık bir şekilde ortaya konulacak olan olaylarda da kötü niyetle ve kasten
yaptıkları usulsüz işlemleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olan banka
yetkilileri, bankanın iflasında önemli bir etkisi olan bazı işlemleri İdare'nin tespit imkanını
ortadan kaldırmak üzere kayıtlarda göstennemişlerdir. Kayıt ve belgeler üzerinden
inceleme yapan İdare de doğal olarak usulsüz işlemleri tespit edememiş ve o aşamada
tedbir alma imkanına kavuşamamıştır. Diğer taraftan, usulsüz işlemlerin yapıldığı
aşamada banka faaliyetine normal seyrinde devam eden bir işletme konumunda olduğu için
yapılan denetimde kayıtlarda gösterilmeyen usulsüz işlemlerin var olabileceği kuşkusu da
hasıl olamamıştır. .Ancak, genel ekonomik konjoktürdeki gelişmelere paralel olarak
bankada yaşanan likidite problemi dolayısıyla banka kayıtlarında varmış
gösterilmekle birlikte gerçekte var olmadığı sonradan anlaşılabilen yurtdışında mevc
paraların likidite sıkışıklığını gidermek üzere kullanılması için İdare'ce verilen talimata
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verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli tedbirler derhal alınmıştır.
Bu nedenle, banka kaj-naklannı başkalarının çıkarına ve mevduat sahiplerinin
aleyhine olacak şekilde kullandıran, ancak bu usulsüz işlemlerini banka kayıtlarında
İdare'nin nazar-ı dikkatinden kasten ve kötü niyetle gizleyen banka yöneticileri > erine
İdare"nin kusurlu olduğunun iddia edilmesi ve bu amaçla Yüce Mahkeme nezdinde dava
ikamesi haklı gözükmemektedir.
2 ) Davacı tarafından iddia olunan hususların geçersiz ve haksız olduğuna
ilişkin görüşlerimiz ilerleyen bölümlerde açıklanacaktır. Ancak, bundan evvel, yukarıda
sözü edilen bankacılık sektörüne ve bu sektörün gözetim ve denetiminin ardında yatan
temel felsefeye ilişkin genel çerçeve, hukuk devleti ve kamu yaran kavranılan ile dava
konusu işlemin tesis edildiği tarihte TYT Bank'ın içinde bulunduğu durum birlikte
değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonucun ve tesis edilen işlemlerde İdare'nin her bir
aşamada hizmet kusuru bulunup bulunmadığının analiz edilmesinde yarar görülmektedir.
Â ) Bankanın 1994 yılı öncesindeki durumu:
a) Bankanın 1993 yılı ve öncesinde Bankalar Kanunu "nun amir hükümleri
çerçevesinde yetkili makamlara tevdi ettiği bilgi ve belgelerde, banka mali bünyesinin
zaafiyete uğradığına ilişkin herhangi bir emare mevcut değildir. Banka, normal bankacılık
faaliyetlerini ifa etmekte ve yükümlülüklerini yerine getirmekte herhangi bir zorluk ile
karşılaşmamaktadır. îdare'ye. bu durumun ,aksini gösterecek herhangi bir müracaat
olmadığı gibi, gerçekleştirilen uzaktan gözetim faaliyetleri ve banka nezdinde yapılan
yerinde denetimlerde de bu yönde bir tespit bulunmamaktadır.
b ) T.C. Merkez Bankasfnın Hazine Müsteşarlığını muhatap 7.7.1993 tarihli
yazısında, Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş/nin (TYT Bank) bankalar
nezdindeki Amerikan Dolan depolan mevcudunda 18-25 Haziran 1993 tarihleri arasında
44.650.000 US $'lık bir artış meydana geldiği, bu artışın bankanın daha önce muhabirlik
ilişkisi içinde bulunmadığı Sociemer International Geneve'e 21-24.6.1993 tarihleri
arasında yaptığı US $ depolardan kaynaklandığı, aynı hafta içerisinde Bankanın yurt içi ve
yurt dışı bankalardan temin ettiği Amerikan Dolan fonların da 43.556.000 Amerikan
Dolan tutarında artış gösterdiği, tereddüt yaratan bu işlemlerin gerçekte Lapis Grubuna
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş."nin çoğunluk hisselerini alması için sağlanan bir finansman
kolaylığı olabileceği, bunun ise Bankayı ciddi bir mali ve likidite riski ile karşı karşıya
bırakabileceğinin düşünüldüğü belirtilmiş ve söz konusu depo tutarlannın niteliğinin
"Bankanın döviz pozisyonuna ilişkin hesaplamalara esas olmak üzere" taraflanna
bildirilmesi istenmiştir (EK: 1).
c) Sözkonusu yazıda belirtilen hususlara ilişkin olarak Bankalar Yeminli
Murakıplarmca yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 7.1.1994 tarihli mütalaada
(EK:2) özetle. Bankada ilgili muhasebe kayıtları ve Sociemer International Bank Geneve
ile yapılan depo sözleşmelerinin incelenmesi sonucunda depo hesaplanyla sağlanan
yabancı para nakdi kredilerin Bankanın döviz pozisyonunu olduğundan farklı göstermeye
matuf bulunmadığı. Lapis Grubuna ka\nak aktarmada kullanılmadığı, muhabir bankayla
yapılan sözleşmelerin bu fonlar üzerinde Banka kontrolünü sınırlandıracak şanlar
içermediği sonucuna varıldığı ifade edilmiştir
Anlaşılacağı üzere. İdare"ce T.C. Merkez Bankası yazısı üzerine gerekli incel®^^
yapılmış, ancak. Banka yetkililerinin kötü niyetli davranarak bir takım işlemleri kayıt d"rf
bırakmalan ve gerçek mahiyetlerine uygun olmayan muhasebe kayıtları tesis etmeleri""
i:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

'f?

''jjr'^

- 247 nedeniyle anılan yazıya konu edilmiş olan depo hesaplarının gerçek mahiyetleri hakkında
sağlıklı sonuca o aşamada ulaşılamamıştır.
Ancak, burada gözardı edilmemesi gereken önemli husus, denetime ve gözetime
yetkili olan İdare"nin bu görevini yerine getirirken ulaştığı sonuçlann elde edilebilen belge
ve bilgilere dayandığı gerçeğidir. Nitekim. Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından
düzenlenen 7.1.1994 tarihli mütalaada da bu husus açıkça vurgulanmıştır. Normal
faaliyetini sürdüren, likidite problemi ile karşı karşıya bulunmayan bir bankada tesbit
edilmesi mümkün olmayan işlemlerin gerçek niteliği, ancak Bankanın faaliyetine son
verilmesinden ve tüm evraklarına el konulmasından sonra, yapılan uzun girişimler
sonucunda elde edilen daha önce gizlenmiş evrakların tetkiki ile mümkün olabilmiştir.
Banka yetkililerince kötü niyetle yapılan işlemlerin niteliğinin ve 7.1.1994 tarihli'
mütalaa yazısında sağlıklı sonuca ulaşılamamış olmasının nedenlerinin anlaşılmasını
teminen. Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenmiş olan 6.10.1994 tarih ve R-7.7.3
sayılı Rapora (EK:3) dayalı aşağıdaki açıklamaların yapılması yararlı ve gerekli
görülmektedir.
Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen sözkonusu Rapor'da; Bankanın.
piyasadan çok kısa vadelerle fon topladığı ve bu fonlann 44.650.000 Amerikan Dolarlıkkısmının Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin satın alınması amacıyla
Lapis Grubu *na kredi olarak kullandınldığı, ancak, toplanan fonlar muhasebe kayıtlarında
gösterildiği
halde, Lapis Grubu "na kullandınlan kredilerin Banka kayıtlanna
yansıtılmadığı ifade edilmiştir. Buna ilave olarak Bankanın, Sociemer International
Geneve ile hem kredi hem de mevduat sözleşmesi imzaladığu bu sözleşmelere istinaden 21
Haziran 1993 tarihinden başlamak üzere çeşitli dilimler halinde Sociemer"in TYT Bank "a.
TYT Bank"ın da Sociemer"e karşılıklı mevduat yaptığı. Lapis Grubu'na kullandırılan
kredilerin Banka kajıtlannda gösterilmemesinden kaynaklanan eksik kayıtlann bu defa
Bankanın Sociemer'e yaptığı deponun Banka aktifinde gösterilmesi, Sociemer'in Bankaya
yaptığı mevduatın ise kayıtlara alınmaması yoluyla giderildiği belirtilmektedir. Diğer bir
ifade ile. Lapis Grubu'na kullandınlan krediler ile (Aktif Hesap). Sociemer'in TYT
Bank"a yaptığı mevduat (Pasif Hesap) Banka kayıtlanna alınmamış; bu yöntemle.
gerçekte Lapis Grubuna kredi olarak kullandınlmış olduğu halde, toplanan fonlann
Sociemer nezdinde depo olarak tutulduğu izlenimi yaratılmıştır. Dola\nsıyla. Lapis
Grubuna kullandınlan 44.650.000 Amerikan Dolan tutarındaki kredi eksik muhasebe
kaydı tesis edilmesi yoluyla, yapılacak herhangi bir incelemede tespit edilemeyecek şekilde
gizlenmiştir.
Anılan rapora konu edilen. Bankanın yaptığı işlemlerin gerçek mahiyetlerinin
anlaşılması, ancak Bankanın Sociemer ile yaptığı mevduat sözleşmelerinin varlığının da
ilgili denetim elemanınca bilinmesi halinde mümkündür. Buna karşılık Banka, gerek
7.1.1994. tarihli mütalaayı düzenleyen gerekse 6.10.1994 tarihli raporu tanzim eden
Bankalar Yeminli Murakıplarına sadece Sociemer ile yaptığı kredi sözleşmelerini ibraz
etmiş. Sociemer'in Bankaya yapacağı mevduatlara ilişkin sözleşmeleri ise kasıtlı olarak
gizlemiş ve ibraz etmemiştir. Nitekim 7.1.1994 tarihli mütalaa yazısındaki. Sociemer
International Geneve ile yapılan depo sözleşmelerinin incelendiğine ilişkin ifadeler ile
6.10.1994 tarih ve R-7.7.3 sayılı Raporun 21. Sayfasındaki "... yukarıdaki işlemlerin
gerçek mahiyetini ortaya koyan sözleşmelerin Ekibimiz'ce ilgili Banka
mensuplarından ısrarla talep edilmesine rağmen, bunlardan sadece kredi sözleşmeleri
ibraz edilmiş ve mevduat sözleşmelerinin ibrazından imtina edilmiştir. Sözkonusu
mevduat sözleşmeleri Ekibimizce Banka dışı kaynaklardan (T. İş Bankası A.Ş. Dış
İşlemler Müdürlüğü aracılığıyla...) temin edilebilmiştir." şeklindeki açıklamalar Banka
yetkililerinin mevduat sözleşmelerini kötü niyetle ve kasıtlı olarak gizleyip ibraz etmeme
hususundaki ısrarlı davranışlarını açık bir şekilde ortaya ko\inaktadır.
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Murakıplarının, mevduat sözleşmelerinin varlığı hakkında şüphelenmesi ve bu belgeleri
elde etme doğrultusunda ısrarlı davranması için yeterli karineler incelemenin yapıldığı
tarih itibariyle mevcuttur. Zira. bu dönemde Banka likidite sıkıntısına düşmüş, likidite
sıkıntısının giderilmesi için bu depoları kullanması hususunda İdare'ce defalarca
uyarılmış, sonuçta içinde bulunduğu likidite krizi ve mali kriz nedeniyle faaliyetine son
verilmiş ve Banka yönetimi geçici olarak T. İş Bankası A.Ş.'ne devredilmiştir. Gerçekte
mevcut olan ve Bankamn serbest kullanımında bulunan yurt dışı bankalar nezdindeki
mevcutların likidite krizi sırasında kullanılmış olacağı her türlü izahın dışındadır. Buna
karşılık yaşadığı likidite krizinin en yoğun döneminde dahi Bankanın bu mevcutlarını
kullanmamış olması, bu mevcutların gerçekte var olmadığı ya da üzerindeki takyidatlar
nedeniyle Bankamn serbest kullanımında bulunmadığı hususunda inceleme elemanı
balonundan şüpheyi davet edici temel gösterge olarak alınmıştır. Bu noktadan hareketle de.
Bankamn da yönetiminin el değiştirmiş olmasının sağladığı kolaylıkla ilgili Murakıp
gerekli belgeleri temin edebilmiş ve işlemlerin gerçek mahiyetlerini saptayabilmiştir.
İlerleyen bölümlerde yer verilen Bankalar Yeminli Murakıbı raporlarında yer alan
tespitlerin, Bankamn normal faaliyet seyri döneminde, likidite ya da karlılık probleminin
bulunmadığı bir aşamada yapılan bir incelemede tespit edilmesi, incelemenin bu .yönde
derinleştirilmesi ve kayıt dışı işlemlerin varlığmdan şüphe edilmesi mümkün.
bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki. T.C. Merkez Bankası"nın yazışma konu edilen
işlemlerin incelenmesi sonucunda düzenlenen 7.1.1994 tarihli mütalaada, bahsekonu
işlemlerin Lapis Grubuna kaynak kullandıranına yönelik olduğuna dair bir delil
bulunamadığı belirtilmiştir. Yukarıda da konu edildiği üzere. İdare somut bilgi ve belgelere
dayanarak işlem tesis etmek zorundadır. Bu nedenle, o tarihte, banka veya banka
yöneticileri hakkında işlem tesis edilmesi mümkün olamamıştır.
Daha sonra, likidite sıkıntısının başgöstcrmesi üzerine Banka'ya 29.3.1994
tarihinde yazılan yazı ile alınması gereken tedbirler iletilmiş ve özellikle yurtdışı
bankalarda görülen depo hesaplarının çözülerek likidite temini için kullanılması
istenmiştir. Ancak banka yetkilileri, tüm mevduat sahiplerinin alacaklarını talep etmek için
neredeyse bankayı "istila" ettikleri günlerde bile bu depo hesaplarının kullanılması yoluna
gitmemiş, bunun da ötesinde bu hesapların gerçek mahiyetlerine ilişkin bilgi vermekten de
kaçınmışlardır. Çeşitli yöntemler kullanılamak suretiyle bankamn varlıklarının bankamn
hakim hissedarı Gruba aktarılmasına yönelik işlemler sonucunda bankamn bilançosunda
likit varlıklar arasında yer alan fonların bankamn likidite ihtiyacının had saflıaya ulaştığı
bir dönemde verilen muhtelif talimatlara rağmen kullanılamaması. İdare'de bu fonların
fiktif olduğu şüphesini oluşturmuş ve ve banka hakkında derhal Bankalar Kanunu"ııun
64/1. maddesinin uygulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, İdare*nin bankanın 64
üncü madde kapsamında izlenmeye başlanmasından önce herhangi bir şekil ve surene
hizmet kusuru bulunmamaktadır. Bu evrede bir kusur var ise. bu kusur tamamen
kötüniyetli ve kasıtlı eylemleri nedeniyle bankanın yasa tanımaz yöneticilerinindir. Zira.
T.C. Merkez Bankasfnın 7.7.1993 tarihli yazısı ile İdare'nin dikkatini çektiği husus.
banka kayıtlarında gözüken ve Bankalar Yeminli Murakıplarınca da tespit edilmiş olan
görünürdeki hesaplar olup. gerçek işlemler kasten ve kötüniyetle kayıtlara alınmamış \ e
banka yetkililerince ortadan kaldırılmıştır.
Sözkonusu işlemlerin sorumluları olduğu tespit edilen Banka yöneticileri hakkında
Bankalar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda ifadesini bulan eylemleri dolayısıyla ilgili
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. (EK:4)
•
BM
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- 249 B ) 1994 yılı başından, Bankanın faaliyetlerinin durdurulmasına kadar
geçen süreç içindeki gelişmeler:
a) T.C.Merkez Bankasından alınan 23.3.1994 tarihli yazıda (Ek:5) Bankanın
özellikle, likidite sıkıntısı içine düştüğü, kanuni karşılık yükümlülüklerini yerine
getiremediğinden bir çok defa cezai faize maruz kaldığı. 17.3.1994 ve 23.3.1994
tarihlerinde takas açıklarını süresinde kapatamadığı. ayrıca yurtdışına olan döviz
yükümlülüklerini ödemede önemli sıkıntılarla karşılaştığı yolunda duyumlar alındığı ifade
edilmiştir.
Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığından alınan 24.3.1994 tarihli
yazı eki mütalâada (Ek. 6);
Bankanın TL nakit mevcudunun birkaç hafta içinde 300 milyar TL/dan 19
milyar TL seviyesine düştüğü, açık pozisyonunun bir hafta içinde 14 milyon Dolardan 20
milyon Dolara yükseldiği, diğer bankalardan ve lnterbank piyasasından yüksek maliyetle
sürekli borçlaruldığı, özellikle dış kredi geri ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için yapılan
kısa vadeli TL borçlanma karşılığında Devlet İç Borçlanma Senetlerinin teminat olarak
verilmesi nedeniyle disponibilite yükümlülüğünün tutturulamadığı ve bu' nedenle cezai
faize maruz kalındığı, bir hafta içinde TL mevduatta 16 milyar TL. döviz tevdiat
hesaplarında ise 7,5 milyon Dolarlık bir azalma olduğu, yabancı para depo temininde
büyük ölçüde sıkıntı içinde bulunulmasına karşın yurtdışında 3 bankada bulunan toplam
59 milyon Dolarlık depo hesaplarının vadelerinin düşük faiz oranlan ile sürekli temdit
edildiği ve bunların kullanılması yoluna gidilmediği, bu işlemin gerekçesi konusunda
banka yetkililerince bilgi verilmediği, 31.12.1993 tarihi itibariyle 579.857 milyon TL olan
kredilerin 22.3.1994 tarihi itibariyle 1.534.731 milyon TL'na ulaştığı, 3.2.1994 tarihinde
yurtdışında mukim firmalara 17.385.046 Dolar ilave kredi açıldığı, bu firmaların
çoğunluğunun çok düşük sermaye ile kurulduğu, bir çoğunun sermaye ve ortaklık
yapılarının anlaşılamadığı ve hesap özetlerinin bulunmadığı, bazılarının adreslerinin aynı
olduğu, kullandırılan krediler karşılığında teminat alınmadığı, bu firmalara ilişkin olarak
Banka üst düzey yöneticilerinin bilgi veremeyeceklerini beyan ettikleri, genel olarak
kredilerin seyyâl olmadığmdan bahisle Bankanın, mevcut likidite durumu ve plasman
yapısı çerçevesinde TL ve yabancı para ödemeleri ile taahhütlerini yerine getirmede önemli
bir güçlük içinde bulunduğu ve bu durumun Banka yetkilerince de ifade edildiği, bu
nedenle:
- Başta Lapis grubu kredileri olmak üzere Bankanın, kredilerin ivedilikle tahsil
edilmesi yönündeki tedbirlerin alınması, kredilerin vadesinin temdit edilmemesi, yeni kredi
kullandırılmaması ve risk doğurucu işlemlerden kaçınılması.
- Banka yöneticilerince açıklanmayan yurtdışı bankalarda bulunan vadeli
plasmanların gerçek mahiyetlerinin açıklanması,
- Bankanın gerçek risk durumunun belirlenmesi açısından yurtdışına
kullandırılan kredilerin gerçek mahiyetlerinin banka yetkililerince açıklanması,
- Mevcut koşulların devamı halinde oluşabilecek zararların karşılanması ve
likiditenin temini için kâr dağıtımından kaçınılması, sermayenin ödenmeyen kısmının talisi!
edilmesi.
Yönündeki tedbirlerin alınması gerektiği, bu ve benzeri tedbirlerin Bankalar
Kanunun 64/1 inci maddesi çerçevesinde daha rahat uygulamaya konulabileceği fcaSaanlrlS3 %*î^S*f
varıldığı ifade edilmiştir.
^ •. >..
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yöneticileri toplantıya davet edilmiş; ve sözkonusu toplantıda Bankanın içinde bulunduğu
durum ve alınması gerekli tedbirler Banka yetkililerine iletilmiştir.
c) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 25.3.1994 tarihli yazıda
(Ek:8) Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bazı projelerinin finansmanı amacıyla çeşitli
zamanlarda yurtdışına tahvil ihracı gerçekleştirildiği, bu yolla sağlanan gelirlerin bir
kısmının yatırım harcamalarında kullanılıncaya kadar geçen süre içerisinde yurtiçindeki
bankalarda döviz tevdiat hesaplarında 3-6 ay gibi vadelerle nemalandırıldığı. bankalardan
faiz oranı teklifleri alınırken vadesinden önce çekilebileceği ibaresinin konduğu ve ihtiyaç
duyulduğunda vade bitimi beklenmeksizin para çekilebildiği. vadeden önce para çekilmesi
durumunda 2-3 gün evvelden bankaya haber verilerek bankanın sıkışık duruma
düşmemesinin sağlandığı, bu tür işlemlerin yapıldığı bankalardan birinin de Türkiye
Turizm Yatının ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. olduğu, bu Bankaya 11.1.1994 tarihinde 3
milyon Dolar tutarında 3 ay vadeli mevduat yapıldığı, ancak ihtiyaç duyulması nedeniyle
25.2.1994 günü verilen talimatla 1,5 milyon Doların 2.3.1994 valörü. kalan 1.5 milyon
Dolan ise tahakkuk edecek faiziyle birlikte 3.3.1994 valörü ile hesaplanna intikalinin
istendiği ve bu konuda telefonla yapılan görüşme ile sözlü mutabakat sağlandığı, ancak
bankanın ödemeyi gerçekleştiremediği, paranın çeşitli vadelerde taksitlendirilerek
ödenmesini talep ettiği ve bunun sağlanması için Ankara'ya bir yetkilisini gönderdiği."
yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle Bankaya gereken kolaylığın sağlanarak 7.3.1994
tarihinde bir önceki talimatın değiştirildiği, yeni talimata istinaden herbiri 750.000
Dolardan oluşan 3 taksidin vadesinde ödendiği ancak 16.3.1994 valörü ile ödenmesi
istenen 750.000 Dolar ile faizlerin ödenmemesi sonucu yine Bankanın talebi üzerine, bu
son kısmın 21.3.1994'te ödenmesi için 16.3.1994 tarihinde yeni bir talimat verildiği ancak
halen Bankaca bir ödeme yapılmadığı ifade edilerek, söz konusu ödemenin yapılabilmesi
için Genel Müdürlüğümüzce aracılık yapılması talep edilmiştir.
d) Bu gelişmeler sonucunda. T.C.Merkez Bankası ile Bankalar Yeminli
Murakıplarının tespitlerine istinaden Banka Bakanlık Makamının Onayı ile (Ek:9)
Bankalar Kanunun 64/1. maddesi kapsamına alınmış ve bu husus 29.3.1994 tarihinde
yazılan yazı (Ek: 10) ile Bankaya bildirilerek;
-Türk Lirası ve yabancı para kaynak kullanım dengesinin verim ve maliyet
faktörleri de dikkate alınarak en kısa sürede sağlanması, bu konuda tespit edilecek
stratejiye dayalı olarak hazırlanacak bir eylem planının derhal Müsteşarlığa bildirilmesi.
- Başta Lapis Grubu kredileri olmak üzere kullandınlan kredilerin ivedilikle
tahsil edilmesi yönünde tüm tedbirlerin alınması, bu konuda girişimlerde bulunulması.
kredilerin vadelerinin temdit edilmemesi, sözkonusu gruba yeni kredi kullandınlmamast.
risk doğurucu işlemlerden kaçınılması ve özellikle yabancı para üzerinden gayrinakdi
taahhüt altına girilmemesi.
- Mevcut koşulların devamı halinde oluşabilecek zararların karşılanması ve
likiditenin temini için kâr dağıtımından kaçınılması ve sermayenin ödenmeyen kısmının
tahsil edilmesi.
- Bankalar Yeminli Murakıplarının yapmış olduğu inceleme esnasında
açıklanmayan yurtdışı bankalarda bulunan vadeli plasmanların gerçek mahiyetlerinin
açıldanması, bunların serbest kullanımında birtakım sınırlamalar varsa bunların
kaldırılması ve bu paraların likid hale getirilmesi,
- Gerçek risk durumunun belirlenmesini teminen yurtdışına kullandırılan /
kredilerin eerçek mahiyetlerinin açıldanması,
,•*,' _
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- 251 hususlarının gerekli görüldüğü ifâde edilerek yazı ekinde gönderilen forma uygun
olarak düzenlenecek aylık raporların Müsteşarlığa gönderilmesi yönünde talimat
verilmiştir.
Konu hakkında T.C.Merkez Bankası'na 31.3.1994 tarihinde yazılan yazı
(Ek:l 1) ile bilgi verilmiştir.
e) 7.4.1994 tarihinde Bankadan alınan yazıda (Ek: 12):
Bankanuı 64. madde kapsamına alınması çerçevesinde verilen Müsteşarlık
emirleri doğrultusunda işlemlerini sürdürdüğü ancak mevduat müşterilerinin artan
taleplerinin giderek Banka çalışanlarını tehdide yönelmesi nedeniyle şubelerde emniyetçe'
güvenlik tedbirleri alınmış olmasına rağmen, banka elemanlarının mesai saatleri dışında
evlerinde tehditlere maruz kalmaları nedeniyle. Bankanın faaliyetlerini sürdürmesinin
personelin can emniyeti açısından uygun bulunmadığı ifade edilerek. Bankanın
faaliyetlerinin 8.4.1994 tarihi itibariyle geçici olarak durdurulması talep edilmiştir.
f) T.C.Merkez Bankası'na 7.4.1994 tarihinde yazılan yazıda (Ek:13) T.Turizm
Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin likidite sorunun devam ettiği ve taze kaynak
girişine ihtiyaç duyulduğu. Bankanın özellikle tasarruf sahiplerine karşı yükümlülükleriniyerine getirememesinin bankacılık sistemini olumsuz etkileyebileceği ve mevduat
çekilişlerine yol açabileceği belirtilerek Bankaya Merkez bankası kaynaklarından likidite
desteği sağlanması talep edilmiştir.
T.C. Merkez Bankası'ndan 7.4.1994
tarihinde alman yazıda (Ek: 14).
Bankanın Merkez Bankasına 51 milyar TL reeskont kredisi borcu bulunduğu.
22,23.24.28.30.31 Mart ve 4.5.6 Nisan 1994 tarihlerinde günlük takas açıklanın süresinde
İcapatamadığı, 7.4.1994 tarihi itibariyle takas açığının 13.643.599.588 TL olduğu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 3.647.606.684. TL prim borcu bulunduğu belirtilerek
süregelen likidite sorunu ve takas açıklan nedeniyle bankalararası takas odaları
işlemlerinde herhangi bir duraksamaya yol açmaması için anılan Bankanuı çeklerinin bir
süre bankalararası takas odalarına kabul edilmemesinin uygun olacağının düşünüldüğü
ifade edilmiştir.
g) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığına 8.4.1994 tarihinde
yazılan yazıda (Ek:15), Bankanın faaliyetlerinin . durdurulmasını talep ettiği,
T.C.Merkez Bankasının Bankayı takas odasından çıkarmayı düşündüğü, 7.4.1994
tarihinde yapılan toplantıda Banka Genel Müdürünün taze kaynak sağlanamadığı
takdirde ödemelerin gerçekleştirilmesine imkan bulunamayabileceğini bildirdiği ifade
edilerek, Bankanın likidite krizinin giderilemediği, taahhütlerini karşılayamaz hale
gelmek üzere olduğu, Banka ve yöneticileri hakkında gerekli tedbirlerin alınması
zorunluluğun ortaya çıktığı, bu nedenle mahiyetleri hakkında bilgi edinilemeyen
hesaplar ile Bankaca Lapis Grubuna dolaylı yada doğrudan sağlanan kaynaklar
hakkında ayrıntılı ve kapsamlı incelemeler yapılmasının ve Bankanın mali yapısının
bozulmasında Banka ortak ve yöneticilerinin sorumlu olup olmadıklarının tespit
edilmesinin gerekli kanuni işlemlerin acilen başlatılabilmesi bakımından büyük önem
taşıdığı, diğer yandan Lapis Grubunun hisselerinin bir kısmını devralmak üzere
girişimlerde bulunduğunu ifade eden bir yabancı işadamının Müsteşarlığımız
yetkililerine,. Lapis Grubu sahiplerinin T.Dış Ticaret Bankası A.Ş. hisselerinin
bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yurtdışından sağladıkları yaklaşık 64
milyon Dolarlık kredi için T.Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. tarafından
garanti verildiği, ancak bu garantinin Banka yetkililerince taahhütler arasında
gösterilmeyerek kayıt dışında tuttuklarına dair açıklamalarda bulunduğu
ve Bankanın en son mali durumu hakkında bilgi verilmesi talep edilmiştir.
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yazı eki Murakıplık Notunda (Ek: 16), Bankanın mali kesime olan vadesi gelmiş borçlarını
ödeme gücünden önemli ölçüde yoksun olduğu, zaman zaman kısmi ödemelerde
bulunabildiği, bu nedenle TL ve yabancı para borçlarda zorunluluktan kaynaklanan
temditlere gidildiği, mevduat müşterilerinin mevduatlarını geri alma taleplerinin de
zamanında ve tam olarak yerine getirilemediği. mevduat müşterilerinin bu taleplerinin son
günlerde arttığı, Dışbank'tan sağlanan < fonların önemli tutarlara ulaştığı ve kredilerde
dikkate alınacak bir tahsilat olmadığından bahisle, kredilerde yeterli tahsilatların
yapılmaması, yurtdışındaki plasmanların kullanılamaması ve yeni kaynak temin
edilememesi halinde likidite krizinin had safhaya ulaşacağı ifade edilmiştir.
T.C.Merkez Bankasına 8.4.1994 tarihinde yazılan yazıda (Ek: 17) Bankanın
mevcut mali bünyesi ile taahhütlerini karşılayamadığından ve Bankalar Kanununun 64.
maddesine göre alınabilecek tedbirlerle mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan
görülemediğinden bahisle Bankanın bankacılık işlemeleri yapma ve mevduat kabul etme
izninin aynı Kanunun 12 ve 68 inci maddelerine göre kaldırılmasının uygun olacağının
düşünüldüğü belirtilerek konuya ilişkin görüş talep edilmiştir.
T.C.Merkez Bankasından alman 8.4.1994 tarihli cevabi yazıda (Ek: 18)
Bankanın mevcut mali bünyesi ile taahhütlerini karşılayamadığı. Bankalar Kanununun 64 1
maddesine göre alınabilecek tedbirler ile de mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan
görülmediği, bu nedenle Bankanın bankacılık işlemleri ve mevduat kabul izinlerinin
kaldırılmasının uygun olacağının düşünüldüğü ifade edilmiştir.
Bankanın, mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan görülememesi nedeniyle
bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 11.4.1994 tarihinde Bakanlar
Kurulu Karan ile kaldırılmıştır. (Ek: 19) .
Bakanlık Makamının 11.4.1994 tarihli Onayı (Ek:20) ile Bankanın yönetim ve
denetimi geçici olarak T.îş Bankası A.Ş.'ne devredilmiş, bu husus aynı tarihte T.lş
Bankası A.Ş.'ne (Ek:21) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonıf na (Ek:22) bildirilmiştir.
Görüleceği üzere İdare, kendisine yasalar ile verilen yetki çerçevesinde görevini
yerine getirmiş veı banka mali bünyesinin iyileştirilmesi yönünde o dönem içerisinde meri
mevzuat çerçevesiden alınabilecek tüm önlemleri yürürlüğe koymuştur. Ancak, gerek genel
ekonomik sistemde yaşanan olumsuzluklar, gerekse banka mali bünyesinin kasıtlı olarak
zayıflatılmış olması karşısında bankanın sağlıklı bir şekilde bankacılık sistemi içerisinde
fâaliyetlerini sürdürmesine imkan kalmadığından. İdare bankanın bankacılık işlemleri
yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırmıştır. Davacı vekili tarafından savunulduğu
üzere. Bankalar Kanunu"nun 12 nci maddesi uygulanmadan önce uygulanabilecek başkaca
bir tedbir bulunmamaktadır. Kaldı ki. Bankalar Kanunu *nun mali bünyenin
iyileştirilmesine ve sonuç alınmasına yönelik hemen hemen bütün hükümleri. İdare'nin
talebi üzerine banka tarafından uygulanabilecek türden tedbirleri içermektedir. Sözkonusu
tedbirlerin defaatle. faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını talep eden banka
yöneticilerinden talep edilmesinin bir yarar sağlamayacağı, hatta bu durumun mevduat
sahiplerinin aleyhine olduğu aşikardır. Aynca. yukarıda belirtilen hususların
incelenmesinden, bankanın faaliyetlerini sürdürmesinin tüm bankacılık sisteminin
istikrarını bozabileceği, hak ve çıkarlannın zarara uğramaya başlayacağı, dolayısı ile
genel anlamda kamu varanımı zedeleneceği hususu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu
çerçevede de bankanın bankacılık işlemleri yapma ve kabul etme yetkisinin kaldıırlması ile
Hgili olarak İdare"ye hizmet kusuru atfetmenin mesnedi bulunmamaktadır.
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-253C ) Bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin
kaldırılmasından sonraki gelişmeler:
a) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığından alınan 5.5.1994 tarihli
yazıda (Ek:23), Bankalar Yeminli Murakıpları Sabri Davaz ve Cengiz Doğru tarafından
Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nde yapılan inceleme sonucu
düzenlenen Mevzuat Raporunun bir nüshasının ilişik olarak gönderildiği, sözkonusu
Raporda belirtilen sorumlular hakkında yasal takibata geçilmesi için 3.5.1994 tarihinde
Şişli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmiştir.
Söz konusu yazı eki Raporda ise (Ek:24).
Banka tarafından Demir-Halk Bank N.V. Nederland nezdinde 28.2.1994 ve
î.3.1994 tarihlerinde 10'ar milyon Amerikan Dolarlık iki dilim halinde toplam 20 milyon
Amerikan Dolarlık dövizli mevduat hesaplarının açıldığı, söz konusu döviz mevduat
hesaplanmn Demirbank T.A.Ş. tarafından Century Automation Corp., Redlands Cable
Television Corp.. Universal Transportation Ltd.. Boldvin Speedy Printing. Union
Pharmaceutical Ltd. firmalarına kullandırılan kredilerin teminatı olarak yine Demirbank
T.A.Ş."ne rehin edildiği ve bu rehinlerin 5 adet rehin sözleşmesine bağlandığı, sözkonusu
rehinlerin Banka kayıtlarında yer almadığı ve nazım hesaplarda izlenmediği, sözkonusu"
uygulamanın sebebinin Bankalar Kanununun 38. maddesinde düzenlenen risk
sınırlamalarını aşmak olduğu, bu uygulamayla Kanun'un 38/2-a maddesine aykırılıkların
gizlendiği, sözkonusu kredilerin vadesinin 5.4.1994'te geldiği ancak ilgili firmaların
Demirbank T.A.Ş.ne geri ödemede bulunmadığı, bunun üzerine Demirbank T.A.Ş."nce
Demir-Halk Bank N.V. Nederland nezdinde bulunan TYT Bank"a ait 20 milyon Dolarlık
döviz mevduatına el konduğu, söz konusu firmalar lehine TYT Bank ile Demirbank
T.A.Ş. arasında yapılan rehin sözleşmesinin nazmı kayıtlarında izlenmemesinin 3182
sayılı Bankalar Kanunun 52. maddesine aykırılık oluşturduğu, sözkonusu aykırılığın
sorumlularının rehin sözleşmelerinde imzalan bulunan Yönetim Kurulu Başkam Bülend
Ener ile Genel Muhasebeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Alp olduğu, adı
geçenfirmalarınnominal sermayelerinin 10 bin-50 bin Dolar, ödenmiş sermayelerinin ise
1-2 Dolar gibi çok düşük düzeylerde bulunduğu, bu firmaların tamamının Temmuz
1993*de 3*ü Panama'da ikisi British Virgin Adalarında Şirket kurma işi ile uğraşan
firmalara kurdurulduğu, sözkonusu firmaların işlemlerinin yürütülmesini teminen Türk
isimli şahıslara genel vekaletname verildiği, bu şahıslardan biri olan Selçuk Güzenge"nin
Lapis Grubunda yer alan bazı firmalarda da (Lapis Reklam. Golden Hom gibi) yönetim
kurulu üyesi olarak görev yaptığı, bu nitelikteki firmalara açıklandığı şekil ve yöntemde
kredi kuUandınlmasımn Bankanın likiditesini olumsuz yönde etkilediği ve Banka hakkında
Bankalar Kanununun 68. maddesinin uygulanmasında en önemli faktörlerden birisi
olduğu, belirtilen kredilerin Genel Kredi Sözleşmesi de dahil olmak üzere herhangi bir
teminatı bulunmadığı, söz konusu işlemlerin Türk Ceza Kanununun 510. maddesinde
ifadesini bulan hizmet sebebiyle emniyeti suistimal suçunu oluşturduğu, söz konusu fiilin
sorumlularının belirtilen rehin sözleşmesinde imzalan bulunan Banka Yönetim Kurulu
Başkanı Bülend Ener ile Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Alp olduğu.
hususlarında tespitler yer almaktadır.
b) 13.5.1994 tarihinde Bankalar Yeminli Kumlu Başkanlığından alınan vazıda(Ek:25). •

Bankanın likidite krizine ginnesinde ve buna bağlı olarak hakkında Bar
Kanununun 64 ve 68. maddelerinin uygulanmasında en başta gelen faktörlerden bi
yurtdışı bankalarda gözüken ve vadesi dolan plasmanların likiditenin temini maksarfri
kullanılmaması olduğu. Banka yöneticilerinin sözkonusu plasmanlann gerçek majnyetı(
açıklamaktan sürekli kaçındıkları, likidite krizinin had safhaya ulaştığı dönemlüdü jînj
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bir takım sınırlamaların bulunduğu şüphesini kuvvetlendirdiği ve devam eden
incelemelerin de bu hususu teyit ettiği. Bankaca Demir-Halk Bank N.V. nezdinde açılmış
bulunan 20 milyon Dolar tutarındaki döviz mevduat hesaplarının Demirbank T.A.Ş.
tarafından yurtdışında kurulmuş bulunan 5- firmaya kullandırılan aynı tutardaki kredilerin
teminatı olarak yine Demirbank T.A.Ş.ne rehin edildiği, sözkonusu rehinlerin Banka
kayıtlarında yer almadığı ve nazım hesaplarda izlenmediği, söz konusu uygulamanın
Bankalar Kanununun 52. maddesi ile Türk Ceza Kanununun 510. maddesine aykırılık
oluşturduğu, bu firmalarca kredilerin vadesinde geri ödenmemesi üzerine Demirbank
T.A.Ş. tarafından rehinli 20 milyon Dolar'a el konulduğu.
11.4.1994 tarihi itibariyle Bankanın Andre and Cie'de 12 milyon Dolar mevcudu
olduğu. Banka kayıtlarında en son söz konusu tutarın 5 milyon Dolarlık kısmının
vadesinin 21.4.1994"e. 2 milyon Dolarlık kısmının vadesinin 7.6.1994*e. diğer 5 milyon
Dolarlık kısmının vadesinin ise 10.6.1994*e temdit edildiğinin gözüktüğü. Bankanın geçici
yönetimini devralan T.lş Bankası A.Ş. Dış İşlemler Müdürlüğü'nce Andre and Cie ile söz
konusu mevduatların tespiti ve teminat altına alınması yönünde temas kurulduğu. Andre
and Cie'den gelen yanıtta ise; TYT Bank A.Ş. ile aralarında yaptıkları anlaşmaya ve bu
Bankadan aldıkları talimata istinaden sözkonusu tutarların tamamen Bankanın risk ve
sorumluğunda Interlapis A.G. ZürüYe kullandırıldığı ve bu sebeple TYT Bank Â.Ş.'nin.
mevduat bakiyesinin sıfir olduğunun bildirildiği, 6.5.1994 tarihinde T.İş Bankası A.Ş.'nce
Andre and Cie'ye çekilen ikinci faks yazısında, söz konusu anlaşma metni ile transfer
talimatlarının gönderilmesinin istendiği, 10,5.1994 tarihinde gönderilen sözleşmelerin
niteliğinin halen değerlendirilmekte olduğu. Bankanın en büyük tutarlı yurtdışı
mevcudunun ise SIB Sociemer International Bank Ltd'de gözüken 27.900.000 Amerikan
Dolan olduğu, bu tutarın en son. 18 milyonluk kısmının 4.4.1994 tarihine kadar temdit
edildiği. SIB tarafından gönderilen sözleşmelerin halen değerlendirilmekte olduğu.
11.4.1994 tarihi itibariyle Banka mizanında nakdi kredi toplamının 4.433.599 milyon TL
olarak gözüktüğü, bunun 1.092.541 milyon TL'nın Türk Parası kredilerden 3.341.058
milyon TL.nın ise yabancı para kredilerden oluştuğu, kredilerin 2.624.955 milyon TL.nin
yurtdışında mukim firmalara kullandırıldığı, bu tutarın toplam kredilerin % 59.2 sini
oluşturduğu, kredi kullandırılan yurtdışındaki firmalarla ilgili yapılan çalışmalardan söz
konusu firmaların büyük kısmının paravan firma niteliğinde olduğunun görüldüğü.
kullandırılan nakdi kredilerin ise % 17.5 inin Bankanın da dahil olduğu Lapis Grubuna ait
olduğu ifade edilmiştir.
c) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı"ndan alınan 28.7.1994
tarihli yazı eki (EK:26) mevzuat raporunda;
-Bankaca yurtdışında mukim Andre and Cie S.A. adındaki finans kuruluşu
aracılığı ile Lapis grubu şirketlerinden lnterlapis Trading Corp. AG"ye Bankalar
Kanunu'nun 38/2-a maddesine aykırı olarak 12.000.000 Dolar tutarında nakdi kredi
kullandırıldığı.
-Söz konusu kredilerin gerçek mahiyetlerine aykırı olarak Krediler Hesabı
yerine. Andre and Cie"ye yapılmış depo olarak muhasebeleştirilerek. Bankalar Hesabı
içinde izlendiği, ayrıca lnterlapis tarafından Andre and Cie lehine düzenlenen senetlere
bankaca verilen avallerin muhasebeleştirilmeyerek banka kayıtlarında izlenmediği ve bu
işlemlerin Bankalar Kanunu'nun 52/1 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği.
-Bankaca Andre and Cie aracılığı ile Interlapis'e kullandırılan 12.000.000
Amerikan Dolan tutarındaki kredinin vadesinde geri ödenmediği, bu kredilerin Bankacım „ «
likiditesinin bozulmasında ve hakkında Bankalar Kanunu'nun 12 ve 68 inci maddilll§&0 ttffl
hükümlerinin uygulanmasında en önemli nedenlerden birini teşkil ettiği, bu sebeple^sJ>2r?',::?*îl,ss
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konusu işlemlerin Türk Ceza Kanumfnu 510 uncu maddesinde ifadesini bulan hizmet
sebebiyle emniyeti suistimal suçunu oluşturduğu sonucuna varıldığı
ifade edilmektedir. Söz konusu rapora istinaden Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na
sorumlular hakkında takibe geçilmesini teminen 27.7.1994 tarihinde (Ek:27) müzekkere
yazılmıştır.
d) Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 16.9.1994 tarih ve R-6/6/2 sayılı
raporda (EK:28): fiktif kayıtlar yapılarak Has Grubu ve Büyükdağ firmalarına
kullandırılan 58.166.887 ABD Dolan ve 8.100.000 Alman Markı tutarındaki döviz
kredilerinin gerçekte Lapis Grubuna dahil firmalara kullandırıldığı ve bu işlemlerin
bankanın mali bünyesi üzerindeki etkisi nedeniyle, banka hakkında Bankalar Kanunu "nun
12 ve 68 nci maddelerinin uygulanmasının en önemli nedenleri arasında olduğu.
sözkonusu işlemlerin anılan Kanun'un 38 ve 52 nci maddelerine ve Türk Ceza
Kanunu'nun 510 ncu maddesine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiştir. Bu işlemlerin
sorumluları hakkında Cumhuriyet Savcılığfna 28.9.1994 tarihinde müzekkere yazılmıştır.
(EK: 29)
e) Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen 6.10.1994 tarih ve R7.7.3 sayılı Raporda yer alan tespitlere daha önce savunmanın 2-A/c bölümünde yef
verilmiştir.
f) Yine, Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 9.12.1994 tarih ve R8/8/4 sayılı raporda (EK:30): Bankalar Kanunu'nun 38-2/a maddesine aykın olarak.
Interlapis AG/Zurich firmasına toplam 7.909.083.56 Amerikan Dolan tutarında döviz
satışı yapıldığı ve satılan dövizin karşılığı olan TL'nın fiktif olarak kasadan tahsil edilmiş
gösterilmesine rağmen, gerçekte bu tahsilatın yapılmadığı, bu şekilde adı geçen şirkete
mevzuata aykın kredi kullandırıldığı, sözkonusu işlemin Türk Ceza Kanunu'nun 510 ncu
maddesinde ifadesini bulan hizmet sebebiyle emniyeti, suistimal suçunu oluşturduğu,
aynca. Interlapis AG/Zurich firmasına yukanda belirtilen şekilde aktanlan kaynaklara
ilaveten, yine bu durumu gizlemek üzere fiktif muhasebe kayıtlan kullanılmak suretiyle
Lapis Visa hesabına kayıt yapıldığı bu işlemin Bankalar Kanunu'nun 52 nci maddesine
aykınlık teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu işlemlerin sorunlulan hakkında da ilgili Cumhuriyet
Savcılığfna tarihli müzekkere (EK:31) ile suç duyurusunda bulunulmuştur.
g) Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 10.2.1995 tarih ve R-1/1/1
sayılı raporda (EK:32);
Banka'ca bazı firmaların adlan kullanılmak suretiyle yurtdışı bankalara harici
garanti verilerek sözkonusu firmalar adına prefinansman kredileri temin edildiği, ancak bu
kredilerin yurtdışı bankalar yanıltılarak adına harici garanti verilen firmalara değil
Interlapis AG.'ye kullandınldığı. bu durumun Türk Ceza Kanunu'nun 503 ve 504 üncü
maddelerinde ifadesini bulan dolandıncılık suçunu oluşturduğu, verilen harici garantilerin
muhasebe hesaplanna intikal ettirilmemesi ve Interlapis AG'ye bu şekilde kullandırılan
kredinin muhasebeleştirilmemesinin Bankalar Kanunu'nun 52 nci maddesine aykırılık
oluşturduğu, bu hususlann ayrıca Bankalar Kanunu'nun 38 ve 41 nci maddelerine de
aykırı olduğunun tespit edildiği ifade edilmiştir. Bu tespitler ile ilgili olarak. 19.7.1 W?
tarih ve 31211 sayılı müzekkere (EK:33) ile Şişli Cumlıurivet Savcılığfna suç
duyurusunda bulunulmuştur.
J) Davacı tarafından Bankalar Kanunu'nun 62. 63 ve 64 üncü maddelerinin
idareye geniş yetkiler tanıdığından bahisle bu yetkilerin geç. kusurlu ve geroğı-ffibit3
kullanılmadığı iddia olunmaktadır. Bu iddiaya ilişkin görüşlerimiz aşağıdadır. />'
( ",*. ^
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-256A ) Dava konusu işlemlerin gerçekleştiği tarihler itibariyle. Bankalar Kanunu "nun
63 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.
B ) Bankalar Kanunu'nun 62 nci maddesinin uygulanabilmesi, ancak yapılan
tespitler sonucunda bir bankanın emin bir şekilde çalışmasının tehlikeye düşürülmüş
olması şartının gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. Savunmanın önceki bölümlerinde de
detaylı bir şekilde izah edildiği üzere, İdare*nin bu tür bir tespiti, bankanın bankacılık
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasından önce yapması imkanı
kötüniyetli banka yöneticilerinin uygulamaları ile ortadan kaldırılmıştır. Ancak, bu tespitin
yapılmaması İdari denetimin bir zaaafiyeti ya da kusuru olarak yorumlanamaz. Zira.
Banka nezdinde Bankanın likidite krizine düşmesinden önce yapılacak incelemelerde
işlemlerin gerçek mahiyetinin tesbit edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Nitekim yukarıda
da ifade edildiği üzere.,bankanın faaliyette bulunduğu süre içerisinde, gerek T.C. Merkez
Bankası'nın 7.7.1993 tarihli yazısı üzerine, gerekse İdarece sürekli olarak gerçekleştirilen
uzaktan gözetim sonuçlan üzerine gerekli incelemeler yapılmış, ancak banka
yöneticilerinin mevzuata aykın olarak ve kasıtlı bilgi ve belge saklayarak
gerçekleştirdikleri eylemleri dolayısıyla Lapis Grubuna kayıtdışı fon aktanmlanna ilişkin
herhangi bir tesbitte bulunulamamıştır. Sonuç olarak. Bankanın mali krize girmesi
İdare'nin önlem almamasından değil, bilakis banka kaynaklannı mevcut yasal
düzenlemeleri aşmak gayesiyle kayıt dışı işlemler tesis ederek sermayedar gruba aktarar
kötü niyetli yöneticilerin kasıtlı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.
Kanunlarımızda tanımlanmış bir suçun işlenmesini önlemek üzere ilgili idarenin
gereken tüm önlemleri aldığı durumlarda dahi. münferit olarak suç işlenmesi
önlenemeyecektir. Bu noktadan hareketle. İdare'nin gözetim yetkisinin bulunduğu
konularda vuku bulan her olayda İdare'nin hizmet kusurundan bahsedilmesi yanlıştır.
Aynca. konuya ilişkin olarak öğretide (Yönetim Hukuku. Prof. Dr. A.Şeref
Gözübüyük, Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu, Turan Kitabevi, 1993, Ankara, Sh:284)
"Yönetimin zarar verici davranışına üçüncü kişilerin katılmaları, ilke olarak
yönetimin sorumluluğunu etkiler. ... Kusura dayanan'sorumlulukta üçüncü kişinin
kusuru, ya yönetimin sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırır, ya da kusuru
ölçüsünde azaltır. Kusurun varsayıldığı durumlarda da durum aynıdır." görüşleri yer
almaktadır. İdare'nin bu olayda herhangi bir hizmet kusuru olmadığı aşikar olmakla
birlikte, "kusur" nedeniyle tazminatın İdare'den değil, özel hukuk kurallan çerçeveside
banka yöneticilerinden talep edilmesinin gerektiği izahtan varestedir. Zira, banka
yöneticilerinin savunmamızın önceki bölümlerinde yer alan usulsüz işlemleri vuku
bulmamış olsa idi. davacının zarannın doğmasının sebebi olarak gösterilen, bankanın
faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin idari işlemin tesis edilmesi gerekmeyecekti.
Diğer taraftan. Yasama Organı özel niteliği haiz Bankalar Kanunu"nu ihdas
ederken. İdare'nin gözetim ve denetim yetkisine ilişkin hükümlere yer vermiş. a\Tiı
zamanda bankalann tasfiyesine yönelik maddeleri de sürürlüğe koymuştur. Yasama
Organı"nın bankalann tasfiyesini öngören düzenlemesinin İdare'nin hizmet kusuru
işleyebileceği düşüncesiyle yasalaştırılmış olması iddia edilemeyeceğine göre. faaliyetlerine
son verilen her bankanın İdare'nin hizmet kusuru dolayısıyla bu hale geldiğini iddia etmek
de doğru olmayacaktır. Bu halde. İdare'nin sorumluluğu cihetine gidilemeyeceği aşikardır.
C) Dava konusu olayda. İdare yasalar çerçevesinde kendine tanınan tüm
imkanları kullanmıştır. Aynca. İdare genel hükümlerde yer almayan tüm
düzenlemeleri yürürlüğe koymuş, bankanın mali bünyesini izlemiş ve gereken tedbirleri
zamanında almıştır. Banka yöneticilerinin mevzuata aykın işlemlerini tespit ettiği anda jsyç^
du\Tjrularında bulunmuş, bankanın mali bünyesinin iyileştirilemeyecek ölçüde ,tâTı
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edildiği kanaatine varınca da, yasal yetkisini kullanarak bankanın mevduat kabul etme ve
bankacılık işlemleri yapma iznini iptal etmiştir.
4 ) Davacı vekili tarafından. Başbakan ve Devlet Bakanı'nın basma yapılan
açıklamalarında hiçbir bankanın tehlikede olmadığı, tüm bankaların sağlam olduğu.
güvenle para yatınlabileceği yönünde telkinde bulunulduğu, bu açıklamalardan sonra
bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı
belirtilerek, İdare'nin halkı yanılttığı, gözetim ve denetim görevini yeterince yerine
getiremediği, bu nedenle de bir hizmet kusurunun oluştuğu iddia edilmektedir.
Mezkur kararın alınmasından önce özellikle basında yer alan bir çok bankanın
batma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna yönelik haberler, halkımızın bankalarda olan
tasarruflarını çekmek istemelerine yol açmıştır. Bu durum karşısında dünyanın her yerinde
olduğu gibi likidite pozisyonlarını yasal mevzuatın altında olmamak üzere ileriye dönük
projeksiyonlara göre ayarlayan ye bu projeksiyonlara göre likit olması gerekmeyen
varlıklarını kendileri için en kârlı alanlara ve asli, görevleri olan fon ihtiyacı içindeki
kişilere kredi olarak plase etmeleri nedeniyle tüm bankacılık sistemi geçici olarak hir
likidite krizi ile karşılaşmıştır. Sistemdeki paylan itibariyle çoğunluğu oluşturan bankalar
bu olumsuz gelişmelerin üstesinden gelmeyi başarmışlar, ancak mali bünye zaafiyetine
uğramış olan TYT Bank ile Marmara Bankası A.Ş. ve Türkiye İthalat ve İhracat Bankasr
A.Ş.'nin, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle bankacılık işlemleri yapma ve
mevduat kabul etme izinleri kaldırılmıştır. Bu olaylar bir kez daha bankacılık mesleğinin
itibara dayanan bir sistem üzerine kurulu olduğunu kanıtlamıştır.'Sistemin genel sağlığı
hakkında en yetkili kişilerce açıklayıcı bildiriler yapılmış olmasının amacı halkı yanıltmak
değil, halkın panik halinde bankalardan fonlarını çekerek Türk ekonomisinin önlenemez
yaralar almamasını sağlamaktır. Bu açıklamaların yapılmasında bireylerin çıkârlanndan
öte. kamu yaran gözetilmiştir.
•

i

j ) Dava dilekçesinde, İdare'nin Bankalar Kanunu "nun 64/3 .üncü maddesini
uygulamaya koyarak zor durumda olan bankalan devir veya birleştirme işlemine tabi
tutmaması, İdare'nin bankanın mali bünye zaafiyetini anlamamış olması olarak
yorumlanmıştır. Bilindiği üzere. Bankalar Kanunu'nun anılan hükmü dava konusu
olayların vuku bulduğu tarihte yürürlükten kaldınlmış bulunmaktadır. Benzer bir hüküm
anılan maddenin 2 nci bendinde yer almakla birlikte bu hüküm sadece sermayesinin
tamamı genel ve katma bütçeli dairelere veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait bankalar
için geçerlidir.
6 ) Aynca. 4.5.1994 tarih ve 1994/5565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
bankalar nezdindeki tasarruf mevduatının tamamının faizleri ile güvence altına alınmasına
ilişkin karar dayanak gösterilerek, bu karann İdare'nin hizmet kusurunun açık bir
göstergesi olduğu, bu karar ile getirilen sınırsız sigorta güvencesinden TYT Bank
mudilerinin 150 milyon TL ile sınırlı olarak yararlandınlmasının eşitlik ilkesine aykırı
olduğu ve İdare'nin ağır hizmet kusurunun devamı olduğu iddia olunmaktadır.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu*nun başlıca amacı, bankalardaki tasarruf
mevduatını 3182 sayılı Bankalar Kanunu"nun 67 inci maddesinin 2 inci fıkrasına istinaden
yetkili kılman Bakanlar Kurulu "nun belirleyeceği esaslar dahilinde sigorta etmek ve bu
şekilde tasarruf sahiplerinin mevduatının korunmasını temin etmektir.
Bu çerçevede. Bakanlar Kurulu nun 2.2.1992 tarih ve 92/2707 savılı Kararı nın 3
üncü maddesi ile "Bir bankada hir gerçek kişiye ait Türk Lirası cinsinden lasarnıf
mevduatı (nama yazılı Türk Lirası mevduat sertifikaları da dahil) ile tasarruf mev
niteliğini haiz döviz tevdiat hesaplarının 50 milyon liralık kısmı sigorta kapsamım
Ancak bu miktarın ilk 25 milvon lirasının %100'ü. kahvesinin ise %60'ı sigartalıdı/f"
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-258hükmü getirilmiş ve aynı Karar'ın 7 inci maddesi ile bu hükmün yazılı olarak banka
şubelerinin görünür bir yerinde ilan edilmesi zorunlu kılınmıştır.
Bankacılık sektöründe yaşanan genel likidite krizinden bazı bankaların mali
bünyelerinin yeterince güçlü düzeyde olmaması nedeniyle diğerlerine göre daha ağır bir
şekilde etkilenmesi ile ortaya çıkan durumdan tasarruf mevduatı sahiplerinin daha az
etkilenmesini sağlamak balonundan ve anılan Karar'ın ihdasından sonra geçen sürede
toptan eşya fiyatları endeksinde görülen artışlar da dikkate alınarak Bakanlar Kurulu'nun
3.2.1994 tarih ve 94/5455 sayılı Kararı"mn 2 nci maddesi ile söz konusu sınır herhangi bir
kademe olmaksızın 150 milyon TL'na çıkarılmış ve ayrıca anapara ve faiz tutan toplamı
belirtilen meblağı aşmamak kaydıyla faizler de sigorta kapsamı altına alınmıştır.
Ancak, Bankacılık Sistemi'ne olan güvendeki sarsılmanın devam etmesi ve
sistemin istikrarının sağlanamaması nedeniyle, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe konulan.
Bakanlar Kurulu'nun 4.5.1994 tarih ve 94/5565 sayılı Kararı'nın 1 inci maddesi ile
''Mevduat kabul etme iznine sahip bankalarda, bir gerçek kişiye ait Türk Lirası
cinsinden tasarruf mevduatı (nama yazılı Türk Lirası mevduat sertifikası da dahil) ile
tasarruf mevduatı niteliğini haiz döviz tevdiat hesaplarının tamamı mevduat sigortası
kapsamındadır.." şeklinde değiştirilerek tasarruf mevduatının tamamı sigorta kapsamına
alınmış ve mevzuatta yapılan bu değişiklik nedeniyle panikten kaynaklanan sorunlarla
giderilmesi mümkün olmuş ve bankacılık sisteminde istikrarın tekrar oluşması
sağlanabilmiştir.
Bilindiği üzere, ticari faaliyette bulunan bütün kuruluşlar gibi bankaların da batma
tehlikesi ile karşılaşması veya batması doğaldır. Bu durum. İdare'nin gözetim ve denetim
görevini yerine getirip getirmediği hususundan tamamen bağımsız olarak ortaya
çıkabilmektedir. Nitekim, Yasama Organı 3182 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerini
düzenlerken bu hususu da göz önüne almış ve yatınmcılann bankalarda bulunan tasarruf
mevduatlarını güvence altına almak amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu "nu ihdas
etmiştir. Eğer kanun yapıcı tarafından İdare'nin denetim ve gözetim görevini yerine
getirmemesi gibi bir neden dışında bankaların iflas edemeyeceği düşünülse idi, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu'nu ihdas edilmez ve hizmet kusurundan doğan hasarların genel
hukuk kurallan çerçevesinde bu veya benzer davalar ile çözülmesi beklenirdi. Ancak.
anılan Fon'un ihdası göstermektedir ki. İdare'nin kendine düşen görevlerini yerine
getirmesine rağmen faaliyetlerine son verilmesi gereken bankalar olabileceği
düşünüldüğünden tasarruf mevduatı sahiplerinin fonlarının ilgili mevzuat dahilinde
korunması amaçlanmıştır.
' " ~" .
Tasarruf mevduatı sigortasına ilişkin kararların yürürlük tarihlerini tespit yetkisi
Bakanlar Kurulu'na ait bulunmaktadır. Konuya ilişkin son Karar ile tasarruf mevduatının
tamamının sigorta kapsamına alınması nedeniyle bu kararın yürürlük tarihinden önce
mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkileri kaldınlan bankalarda mevduat
hesaplan bulunan mudilere alacaklarının tamamının ödenmesi önceki yıllarda bu durumda
bulunan mudilerin de hak iddia etmelerine yol açacak, bu şekilde sigortanın amacı ve
kapsamına uymayan bir işlem tesis edilmesine imkan tanınacaktır.
Tasarnıf sahiplerine tasarruf mevduatı sigortası ile getirilen güvence, sonuç olarak
bir sigortalama işlemi olup. ödenen tasarruf mevduatının kaynağını yine bankacılık
sisteminin Fon "a ödediği primler oluşturmaktadır. Her ne kadar mudi ile Fon arasında bir
sigorta poliçesi bulunmasa da. bankalann şubelerinde ilan enikleri sigorta kapsamında
bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler ışığında, mudilerin fonlarını bir bankada
değerlendirirken ne ölçüde sigorta kapsamında olduklarını biliyor olmaları gerekir.
Diğer taraftan, söz konusu işlemin, tasarruf mevduatı teminat a l t m a ^ ı n a ^ ^ s ^ ^ ^ ^
mudinin prim ödememesi ve bunun yerine tasarruf mevduatı hesabını açan b a ı d ^ l f f i ^ ^ r s ^ J ^ .
ödemeyi gerçekleştirmesi dışında tam anlamıyla bir sigorta işlevi taşıması 0 ^ ^ ^ ^ ^ m k
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alındığında, sigortaya konu edilmiş bulunan riskin gerçekleşmesinden sonra teminat
kapsamının genişletilmesi sigorta mantığına ters düşmektedir. Bu çerçevede, bankacılık
sisteminde istikran tesis etmek üzere kurulmuş bulunan idari işlemin, geçmiş dönemlerde
faaliyetleri durdurulmuş ve bankacılık sistemi içerisinde yer almayan bankalara
uygulanması mümkün değildir.
Ayrıca, davacı adına aynı davacı vekili tarafından bu hususta benzer iddialar öne
sürülerek 1994/5565 sayılı Bakanlar Kurulu KararTnın 3 üncü maddesinin iptali istemiyle
Danıştay 10 uncu Dairesi'nin 1994/4329 Esasında açılan dava 1997/1348 Karar sayısı ile
reddedilmiştir. Bu nedenle, davacı vekilinin bağımsız yargının kesinleşmiş kararına rağmen
bu husustaki iddialarını sürdürüyor olması anlaşılır bulunmamaktadır.
7 ) Davacı tarafından da İdare'nin yapılan işlem nedeniyle kusursuz olduğu göz
önünde bulundurulmuş ve dava dilekçesinde kusursuz sorumluluk da bahis konusu edilmiş
bulunmaktadır, öğretide kusursuz sorumluluk yönetimin sorumluluğu ilkesine
bağlanmakta, ancak bu ilkenin uygulamasının hangi durumlarda yönetimin kusuruna
dayandığı, hangi durumlarda kusursuz sorumluluğa gidileceği hususunun yasama
organının takdirine bırakıldığı, yasama organının bıraktığı boşluğun yargı organlarınca
içtihatlar ile doldurulacağı belirtilmektedir. Kusursuz sorumluluk, esas itibariyle iki ilkeye
dayandırılmaktadır. Bunlardan biri "hasar" yahut "•risk" ilkesi, diğeri "kamu külfetleri
karşısında eşitlik" ilkesidir. Burada "kamu külfetleri karşısında eşitsizlik ilkesi" hususu
sözkonusu değildir. Bu nedenle ve davacı tarafından dava dilekçesinde esas olarak "hasar"'
ilkesine da\ anıldığından, bu hususun irdelenmesinde yarar bulunmaktadır.
Kusursuz sorumluluğun hasar ilkesine dayandırılması daha çok özel hukuktan
gelmektedir. Bilindiği gibi, herhangi bir "teşebbüsün" sağlayacağı yararlar nasıl
"müteşebbise" ait ise, "teşebbüsten" doğan zararlar ve hasarlar da "müteşebbise" ait
olmalıdır. Bu ilke Mecellede şu biçimde anlatılmıştır. "Mazarrat menfaat
mukabelesindedir. Yani bir şeyin menfaatına nail olan onun mazarratına mütehammil
olur."
Dünyanın diğer gelişmiş ülke ekonomilerindeki uygulamalardan da görüldüğü gibi.
ekonomik faaliyetler arızi birtakım gelişmeler gösterebilmektedir. Ülke ekonomilerinde
yaşanan bu iniş ve çıkış trendleri, o ekonomide faaliyet gösteren kişi ve şirketlerin riskini
oluşturmakta ve bu iniş ve çıkışlar sonucu, bazı kişi ya da kuruluşlar yarar bazıları da
zarar edebilmektedir. Bu çerçevede, davacının, fonlarını nemalandırmak üzere özgürce
seçtiği bir bankanın faaliyeüerinin durdurulmasından dolayı İdare'nin kusursuz
sorumluluğundan bahisle zararın tazmini, ekonomik faaliyetin doğasındaki mevcut risk
unsurunu bertaraf edecektir. Bu halde, o ülkede faaliyette bulunan tüm kişi ve kuruluşlar.
devletin zararları tazmin etmesinden dolayı her hal ve şart dahilinde kazançlı
çıkacaklardır. Böyle bir sonucun hak ve nefasete ne derece uygun olduğunun da
tartışılması gerekmektedir. Davacının, diğer bankalar yerine sözkonusu bankada hesap
açtırmasının tek nedeninin, bankaca uygulanan yüksek faizden yararlanmak olduğu
kuşkusuzdur. Ülkemizdeki çoğunluğun anılan bankada ve bu gibi bankalar yerine daha az
da faiz verse kendilerine göre daha güvenli buldukları bankaları seçtikleri olgusu dikkate
alındığında, bu tür riskleri alanların zararlarının İdare"ce tazmininin hakkaniyete uygun
olmayacağı hususu izahtan varestedir. Bunların aksine bir düşünce geçerli olursa, fonlarını
değerlendiren herkesin aldığı nemaları İdare'ye vermeleri gibi bir sonucun doğması da
gündeme gelebilecektir.
Olay bütün bo\ııtlan ile incelendiğinde görülecektir ki. İdare'nin tesis etmiş
işlem sonucunda, davacının uğramış bulunduğu zararın miktarı azalmıştır. Eğer idare bu
yönde bir işlem tesis etnıenuş olsaydı, ödeme güçlüğü içine düşmüş olan Banka*nın diğe
alacaklıları gibi. davacı da alacağını uzun bir süre tahsil edemeyecek, büyük bir ihtiottfte
de genel hükümler çerçevesinde takip yöntemi ile alacağını talısile çalışacaktı. Ancak'd»v<&
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\ • "Konusu işlemin sonucu olarak davaa, tüm bu takip aşamalarını beklemeksizin alacagmm
• 150 milyon TL'hkbölümonü tahsil etme olanağına kavuşmuş bulunmaktadır. Bu nedenle
• İdarece tesis edilmiş bulunan işlem davacının göreceği "hasar" miktarını azaltmıştır.
Yukarıda izah olunduğu şekilde, İdare'nin görev ve yetki alanına giren konularda
bir hizmet kusuru olmadığı gibi, kusursuz sorumluluğu da bulunmamaktadır
8 ) Sonuç olarak, önceki bölümlerde detaylı bir şekilde açıklandığı üzere.
bankanın mali krize girmesi. İdare'nin önlem almamasından değil, bilakis banka
kaynaklarını mevcut yasal düzenlemeleri aşmak gayesiyle, kayıt dışı tutulan usulsüz
işlemler tesis edilmek suretiyle sermayedar grubuna aktaran kötü niyetli yöneticilerinin
kasıtlı eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Mevzuata aykırı olarak kötü niyetle ve kasten
kayıt dışı bırakılan ve İdare'nin tespit imkanı yok edilen bu işlemlerin sorumlusu banka
yöneticileridir. Bu nedenle. İdare'nin hizmet kusurundan bahsedilmesi yanlıştır.
,•""' Yukarıda açıklanan bilgi ve savunmamız eki belgelerin ışığında, İdare'nin
gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin kanunlara ve ilgili mevzuata aykırılık göstermediği
acıktır. İdare'nin eylem, karar ve aldığı tedbirler sebep, konu, maksat ve yetki unsurları
yönünden hukuka tamamen uygundur. Ayrıca, İdare üzerine düşen denetim ve gözetim.
görevini layıkıyla yerine getirmiş, kamuoyuna karşı özen borcunu ifa etmiş bulunmaktadır.
Bankacılık bir güven ve itibar müessesesidir. İdare'nin karar ve uygulamalarında
gözönûnde bulundurulan ana husus kamu yarandır. Tüm bu nedenlerle davacmuı maddi
ve manevi tazminat talebi yersiz olup, davanın reddedilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilrnesini ve gereğini rica ederim.
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E-BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ
Komisyonumuzun 10.6.1998 tarihinde Yaptığı toplantısında bilirkişi olarak
yemin eden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığının 8.06.1998 tarih ve
B.02.1.YDK.0.70.02/675 sayılı yazısı ile görevlendirilen Baş denetçi Gültcn ÖZDEMİR,
Sayıştay Başkanlığının 9.06.1998 tarih ve Bşk-1998/26 sayılı yazısı ile görevlendirilen
Uzman Denetçi Cafer TOKMAKLI , Komisyonumuzun 17.06.1998 tarihinde, yaptığı
toplantısında Bilirkişi olarak yemin eden Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının
17.06.1998 Tarih ve B.07.0TKB.0.00'40 Sayılı yazıları ile görevlendirilen Maliye Baş
Müfettişi Süreyya TURGUT, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının
16.06.1998 tarih ve B.07.01.218-8-M/234 sayılı yazısı ile görevlendirilen Baş Hesap
Uzmanı Fcrcan AYKUTLU ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 10.06.1998 tarih ve
B.02.1.HM.O.BYM.01/60-98-14/35133 sayılı yazıları'ile görevlendirilen Bankalar Yeminli
Murakıbı Umman TAŞKARA' nın Komisyonumuza ulaşan tüm bilgi ve belgeler
üzerinde yaptıkları tespit ve incelemelerde;

1 ) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN 7.07.1998 TARİHLİ YAZISI
EKİNDE GÖNDERİLEN ÇİLLER AİLESİ İLE İLGİLİ ŞİRKETLERE AİT
DOSYALAR ÜZERİNDE YAPILAN TESPİT VE İNCELEMEDE
1 - EVREN MATBAACILIK TİC. VE SAN. A.Ş.
(Gayrettepe Vefa Bey Sok. Özlem Apt. No: 1 Ö/l istanbul)
Eylül 1980 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ana sözleşmeye göre, Şirket
kuruluşunun 02.09.1980 tarihinde tescil edildiği, sermayesinin 3 milyon TL olduğu, Özer
UÇURAN ÇİLLER' in 16 pay karşılığı (5.000.-lîradan) 80.000.- lira hisseye sahip olduğu, ilk
genel kurula kadar Özer UÇURAN ÇİLLER' in yönetim kurulu üyeliğine seçildiği,
29.04.1982 tarih ve 494 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 23.03.1982 tarihli
genel kurul tutanağına göre Özer UÇURAN ÇİLLER' in yönetim kurulu üyeliğine yeniden
seçildiği,
27.01.1984 tarih ve 934 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 24.03.1983 tarih
genel kurul tutanağına göre, yapılan seçimlerde Özer UÇURAN ÇİLLER' in yönetim
kurulunda yer almadığı,
14.04.1992 tarihli Ticaret Sicil Gazetesindeki ilanda genel kurul toplantısının
07.05.1992 tarihinde yapılacağının belirtildiği, yine aynı tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yer
alan başka bir ilana göre, çoğunluk sağlanamadığı için ilk toplantının yapılmadığı belirtilerek
19.06.1992 tarihinde yeniden toplantı yapılacağı ilan olunmuştur.
Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler dışında anılan Şirketle ilgili başkaca herhangi bir
kayda rastlanmadığı gibi Özer UÇURAN ÇİLLER' in bu şirketle olan ilişkisinin devam edip
etmediği de tespit edilememiştir.
: ,
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-262.2-TRANSTUZ DENİZ NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.
(Haliç Feneri Semtinde Abdulezelpaşa Cad. No:268 İstanbul)
17.10.1980 tarihli Ticaret Sicil Gazetesindeki ilana göre şirketin 06.10.1980 tarihinde
kurulduğu, kuruluş sermayesinin 20 milyon TL olduğu sermayenin %5'ine tekabül eden 1
milyon TL ile Özer UÇURAN ÇİLLER' in ortak olduğu ve 3 yıllığına yönetim kurulu
üyeliğine seçildiği,
04.01.1988 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 27.03.1984 tarihili genel
kurulda toplantısında Özer UÇURAN ÇİLLER' in istifa ettiği ve yerine yenilerinin seçildiği,
09.01.1988 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 30.04.1985 tarihli genel kurul
kararında da Özer UÇURAN ÇİLLER' in yönetimde yer almadığı
Belirtilen bilgi ve belgeler dışında anılan Şirketle ilgili herhangi bir kayda
rastlanmadığı gibi Özer UÇURAN ÇİLLER' in bu şirketle olan ilişkisinin devam edip
etmediği de tespit edilememiştir.
3 - TOMAK HOLDİNG A.Ş.
(Halaskargazi Cad. No:268 Yıldız Apt. Kat:4 Şişli İstanbul)
08.10.1980 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan TADİL Sözleşmesine göre;
sözleşmenin eski 6 ncı maddesinde 2 milyar sermayeli şirketin (A Grubu) 400.000.-liralık
hissesinin Özer UÇURAN ÇİLLER' e ait olduğu, yeni maddeye göre Özer UÇURAN
ÇİLLER' in hissedarlıktan çıkarıldığı ve yönetim kurulunda da görev verilmediği ayrıca şirket
isminin de TOMAR Boru Eklentileri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildiği,
Belirtilen bilgiler ve belge dışında anılan şirketle ilgili herhangi bir kayda
rastlanmadığı gibi Özer UÇURAN ÇİLLER' in bu şirketle olan ilişkisinin devam edip
etmediği de tespit edilememiştir.
4 - İNTERROYAL TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.
(Fişekhane Cad. No:54/6 Bakırköy İstanbul
16.09.1992 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 10.09.1992 tarihli (1990-1991
yıllarına ilişkin) Genel Kurul Karar tutanağına göre, Şirket sermayesinin 562.000 adet hisse
karşılığı 5.620.000.000- Türk lirası, olduğu ve bu hisselerden 56.200 adetinin Mert ÇİLLER'
e ait olduğu, yönetim kuruluna Alpay ECE, Tülay ECE ve Kadri Bülent ONAL' in seçildiği,
15.10.1993 tarihli Genel Kurul Tutanağına ekli Hazirun Cetveline ve 26.08.1994
tarihli (1993 yılına ilişkin) Genel Kurulu kararma göre Mert ÇİLLER' e ait olan hissenin
tamamının diğer ortaklardan Tülay ECE'ye devredildiği,
27.12-1995 tarihli (1994 yılına ilişkin) Genel Kurul kararına göre Mert ÇİLLER' in
şirkette herhangi bir hissesinin bulunmadığı ve yönetimde de yer almadığı,
Belirtilen bilgi ve belgeler dışında anılan Şirketle ilgili herhangi bir kayda
rastlanmadığı gibi Mert ÇİLLER 'in bu şirketle olan ilişkisinin devam edip etmediği de tespit
edilememiştir.
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5 - GENEL DENİZCİLİK NAKLİYATI A. Ş.
( Salı pazarı Mebusan Cad. No:91 Genel Sigorta Han 3. Kat İSTANBUL)
18.05.1990 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan 1989 yılma ilişkin,
07.05.1991

"

1990 "

15.05.1992

"

1991 "

22.05.1993 "

1992 "

21.04.1994 "

1993 "

16.06.1995 "

1994 "

15.07.1996 "

1995 "

26.03.1997 "

1996 "

"

1997 "

Genel Kurul tutanakları üzerinde yapılan incelemede ne pay sahipleri arasında ne
de şirket yöneticileri arasında ÇİLLER ailesinden herhangi bir ferdin bulunmadığı,
Ancak, 17.07.1995 tarih ve 3829 sayılı Ticâret Sicil Gazetesinde yayımlanan
Şirket Ana Mukavele Tadil Metinleri başlıklı ilan da, 05.07.1995 tarihli olağanüstü Genel
Kurul toplantısında ana sözleşmenin 6-1.1 ve 12 nci maddelerindeki tadillerin onaylandığı,
onay sırasında değiştirilen eski 11 nci maddede "... Bu sözleşme gereğince ilk 3 yıl için 1Mehmet E. KARAMEHMET, 2- Özer UÇURAN ÇİLLER, 3- Ömer ERUL idare meclisine
seçilmişlerdir ..." hükmünün yer aldığı; diğer yandan yeni 11 nci madde metninden bu
hükmün çıkarıldığı görülmüştür. Şirket kuruluşunda (1989 yılından önce) yönetimde (ne
zaman sona erdiği bilinmemektedir) görev alması dışında Özer Uçuran ÇİLLER' in anılan
Şirketle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

6 - MEPA - METAL PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
(Büyükdere Cad. No: 217 Levent İstanbul)
Şirketin, İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 04.07.1980 tarihli Esas
No: 1980/1678, Karar No: 1980/1637, sayılı kararıyla 500.000.-TL sermaye ile kurulduğu,
kurucu ortaklar arasında 5 adet hisse karşılığı 25.000.-TL ile Ramiz UÇURAN' in (Özer
UÇURAN ÇİLLER' in babası olduğu tahmin edilmektedir) kurucu ortaklar arasında yer
aldığı.
Eylül 1981 tarih ve 7 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 23.03.1981
tarihli, 11.05.1982 tarih ve 502 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 22.03.1982 tarihli
Genel Kurul toplantılarıyla ilgili ilanlara göre Ramiz UÇURAN' in yönetimde yer almadığı,
anlaşılmaktadır.Bu nedenle Ramiz UÇRAN' in hissedarlığının devam edip etmediği de tespit
edilememiştir.
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13.02.1985 tarih ve 1200 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanda
22.03.1985 tarihi için genel kurul toplantı çağrısı yapılmış ancak toplantının yapılıp
yapılmadığı tespit edilememiştir. 24.02.1996 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan
ilanda 21.03.1986 tarihi için Genel Kurul toplantı çağrısıyapılmış ancak toplantının yapılıp
yapılmadığı yine tespit edilememiştir.
Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler dışında şirketle ilgili başkaca bir kayıda
rastlanmadığı gibi Ramiz UÇURAN' in da hissedarlık durumunun devam edip etmediği tespit
edilememiştir.
7 - HAS HOLDİNG A.Ş.
05.09.1994 tarih ve 3609 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 12.04.1991,
30.03.1992, 30.03.1993, 15.08.1994 tarihli Genel Kurul kararlan, Ağustos 1995 tarih ve 853
sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 09.06.1995 tarihli Genel Kurul Kararı, 15.01.1997
? tarih ve 4209 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 27.12.1996 tarihli Genel Kurul
Karan, 24.01.1998 tarih ve 4466 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 29.04.1997
tarihli Genel Kurul Kararı ayn ayn incelenmiş, yapılan bu inceleme sonucu ne hissedarlar
arasında ne de yönetim kurulunda, ÇİLLER ailesinden herhangi bir kişinin yer almadığı
anlaşılmıştır.
8 - MARKÎM-KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
15.09.1992 tarihli Genel Kurul Toplantısında 1990-1991 yılları faaliyetleri kabul
edilmiş. Yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet DESTEGUL, Ümit CENGİZ, Güven ERDENİZ
ve Yüksel NOYANOGLU'nun seçildiği,
Hazinin cetveline göre Şirket sermayesinin 20.800 adet hisse karşılığı (5.000.-TL'
den) 104.000.000.-TL. olduğu, 20.790 adedinin Özer UÇURAN ÇİLLER' e, 2 adedinin
Ahmet DESTEGUL 'e, 3 adedinin MARSAN' a, 2 adedinin MİTAŞ' a, 1 adedinin Ümit
CENGİZ' e, 1 adedinin Günver ERDENİZ' e, 1 adedinin ise Yüksel NOYANOGLU' na ait
olduğu görülmüştür.
16.08.1993 tarihli genel kurul toplantısında 1992.yılı faaliyeti kabul edilmiş.
Yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet DESTEGUL, Şemsettin Doğan ORAL, Günver
ERDENİZ, Yüksel NOYANOGLU seçilmişlerdir.
Hazinin cetveline göre toplam 20.800 adet hissenin 20.793 adedinin MARSAN'
a, 2 adedinin MİTAŞ' a, 2 adedinin Ahmet DESTEGUL 'e, 1 adedinin Günver ERDENİZ' e,
1 adedin Yüksel NOYANOGLU' na, 1 adedinin Şemsettin Doğan ORAL' a ait olduğu
görülmüştür.
Bu bilgilere göre Özer UÇURAN ÇİLLER' e ait olan hisselerin MARSAN
HOLDİNG A.Ş.' ye devredildiği anlaşılmıştır.
26.05.1994 tarihli Genel Kurul toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmiştir.
29.08.1995 tarihli Genel Kurul toplantısında 1994 yılı faaliyeti tasdik edilmiş.
, toplam 20.800 adet hissenin 20.794 adedinin MARSAN' a, 2 adedinin MİTAŞ' a, 2 adedinin
• Ahmet DESTEGUL' e, 1 adedin Yüksel NOYANOGLU' na, 1 adedinin ise Şemsettin Doğan
ORAL'a ait olduğu görülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Şirket sermayesinin 200 adet hisse karşılığı 1 milyon TL olduğu, 27.04.1993
tarihli Genel Kurul tutanağına bağlı hazinin cetveline göre, bu hisselerin 167 adedinin Müfit
DİKMEN' e, 30 adedinin Tansu ÇİLLER' e, 1 adedinin Sümer TONT' a, 1 adedinin İbrahim
TOPUZ' a, 1 adedinin L.Büşra MÜFTÜOĞLU' na ait olduğu; 27.12.1994, 28.06.1995 ve
26.07.1996 tarihli Genel Kurul tutanaklarına göre pay sahiplerinin aynı- olduğu, 24.06.1997
tarihli (1996 yılı faaliyetleriyle ilgili) Genel Kurul toplantı tutanağına göre Tansu ÇİLLER' e
ait olan 30 adet hissenin Elvan HASOĞLU' na devredildiği görülmüştür.
10 - MARSO GIDA VE PERAKENDE SATIŞ MARKETLERİ A.Ş.
(Koşu yolu Mütevelli Çeşme Cad. No: 13/1 Kadıköy İstanbul)
05.08.1991 Genel Kurul Tutanağına göre Şirket sermayesinin 524.000 adet, hisse
karşılığı toplam ve 1 hissesinin itibari değerinin 5.000.- TL olduğu, hisselerin 466.358
adedinin MARSAN HOLDİNG A.Ş.' ye, 57.639 adedinin Özer UÇURAN ÇİLLER' e, 1
adedi Mert ÇİLLER' e, 2 adedinin diğer kişilere ait olduğu,
19.10.1992 tarihli Genel Kurul Kararma göre sermayesi 800 adet hisse karşılığı
olmak üzere 4 milyara çıkarıldığı görülmüştür (Artan hisselerin dağılımı bilinmiyor).
24.02.1994 tarihli genel kurul tutanağına göre, 13.09.1993 tarihli hisse devir
senediyle Tansu ÇİLLER' e ait 73.333 adet, MARSAN HOLDİNG' e ait 653.331 adet, Özer
UÇURAN ÇİLLER' e ait 73.333 adet olmak üzere toplam 799.997 adet hissenin Zafer
PALA' ya devredildiği anlaşılmıştır. '
11 - MARSAN-MARMARA HOLDİNG A.Ş.
18.02.1991 tarih ve 2710 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 1.10.1990
tarihli Genel Kurul Kararma göre 1989 faaliyetlerinin tasdik edildiği, yönetim kurul
üyeliklerine ise Özer UÇURAN ÇİLLER,- Ahmet DESTEGÜL, İpek ÖKTEN, Günver
ERDENİZ' in seçildiği.
6.01.1992 tarih ve 2938 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 14.11.1991
tarihli Genel Kurul Kararına göre Şirket sermayesinin 400 milyon liradan 1 milyar 124
milyon liraya yükseltildiği, 724 milyon liralık kısmı gayrimenkul satışından doğan karın
kullanılması ile ve bedelsiz olarak hissedarlara dağıtıldığı, yönetim kurulu üyeliklerine ise
Özer UÇURAN ÇİLLER, Ahmet DESTEGÜL, İpek ÖKTEN, Yüksel NOYANOĞLU' nun
seçildiği, toplam hissenin 56.182 adedinin Özer UÇURAN ÇİLLER' e, 56.182 adedinin
Tansu ÇİLLER' e, 3 adedinin Ahmet DESTEGÜL' e, 3 adedinin İpek ÖKTEN' e ait olduğu
görülmüştür.
20.05.1992 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 08.05.1992 tarihli Genel
Kurul Toplantısında 1991 yılı faaliyeti ibra edilmiş yönetim kurul üyelerinin ise yine aynı
kişiler olduğu görülmüştür.
Hazirun cetveline göre toplam 112.400 adet hissenin 56.181 adedinin Tansu
ÇİLLER' e, 56.182 adedinin Özer UÇURAN ÇİLLER' e, 3 adedinin Ahmet DESTEGÜL' e,
3 adedinin İpek ÖKTEN' e, 3 adedinin Yüksel .NOYANOĞLU' na, 25 adedinin MARKİM
A.Ş.'ye, 3 adedinin MİTAŞ A.Ş.' ne ait olduğu görülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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yönetim kurulu üyelerinin ise aynı kişiler olduğu anlaşılmıştır. 06.12.1993 tarihli Olağanüstü
Genel Kural toplantısında iştirak kazancından doğan karın sermaye ilavesiyle Şirket
Sermayesi 8.500.000.000.-TL' na çıkarılmış, hisseleri oranında bedelsiz dağıtılmıştır.
02.06.1994 tarihli Genel Kııral Toplantısı tutanağına göre 1993 faaliyeti ibra
edilmiş yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet DESTEGÜL, İpek ERTİN, Yüksel
NO YANOĞLU getirilmiştir.
Haziran cetveline göre 850.000 adet hissenin 424.856 adedinin Tansu ÇİLLER' e,
424.868 adedinin Özer UÇURAN ÇİLLER' e, 23 adedinin Ahmet DESTEGÜL' e, 23
adedinin İpek ERTİN' e, 23 adedinin Yüksel NO YANOĞLU' na, 189 adedinin MARKİM
A.Ş.' ne, 23 adedinin MİTAŞ A.Ş.' ne ait olduğu görülmüştür.
14.06.1995 tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağına göre 1994 faaliyeti ibra
edilmiş, yönetim kurulu üyeliklerine ise Ahmet DESTEGÜL, Doğan ORAL ve Yüksel
NO YANOĞLU seçilmiştir.
Haziran cetveline göre toplam 850.000 adet hissenin 424.868 adedinin Tansu
ÇİLLER' e, 424.874 adedinin Özer UÇURAN ÇİLLER' e, 23 adedinin Ahmet DESTEGÜL'
e, 23 adedinin Yüksel NO YANOĞLU' na, 189 adedinin MARKİM A.Ş.' ye, 23 adedinin
MİTAŞ A.Ş.'ne ait olduğu görülmüştür.
25.10.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağına ekli haziran
cetveline göre 850.000 adet hissenin 424.965 adedinin Tansu ÇİLLER' e, 424.965 adedinin
Özer UÇURAN ÇİLLER' e, 23 adedinin Ahmet DESTEGÜL' e, 23 adedinin Yüksel
NOYANOĞLU' na, 1 adedinin Şemsettin Doğan ORAL' a, 23 adedinin MİTAŞ A.Ş.' ye ait
olduğu görülmüştür.
25.11.1996 tarihli Genel Kurul toplantı tutanağında 1995 faaliyetinin ibra edildiği,
ortaklık yapısının ise değişmediği anlaşılmıştır.
20.05.1997 tarihli Genel Kurul toplantı tutanağına göre 1996 faaliyeti ibra
edildiği, ortaklık yapısının ise değişmediği anlaşılmıştır.
12 - YEŞİLYURT TURİZM A.Ş.
2.09.1991 tarihli Olağanüstü Genel Kural toplantı tutanağına ekli haziran
cetveline göre, hisse adedinin 10.307.934 adet, toplam bedelinin ise 10.307.934.000.-TL
olduğu, haziran cetveline göre 55.419.000.-TL karşılığı 55.419 adet hissenin Tansu ÇİLLER'
e, 27.685.000,-TL karşılığı 27.685 adet hissenin Muazzez ÇİLLER' e, 27.734.000.-TL
karşılığı 27.734 adet hissenin ise yine Tansu ÇİLLER' e ait olduğu kalan hisselerin ise diğer
ortaklara ait olduğu anlaşılmıştır.
2.09.1991 tarihli Olağanüstü Genel Kural toplantı tutanağına ekli haziran
cetveline göre hisse adedinin değişmediği görülmüştür.
15.10.1993 tarihli Genel Kural toplantı tutanağına ekli haziran cetveline göre
hisse adetlerinin değişmediği görülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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21.02.1994 tarihli kararıyla yeniden değerleme artış fonunun ilavesiyle Tansu ÇİLLER' e ait
hissenin 106.948.000.-TL karşılığı 106.948 adede, Muazzez ÇlLLER' in ise 35.608.000.-TL
karşılığı 35.608 adede çıktığı anlaşılmıştır.
25.05.1995 Genel Kurul toplantı tutanağına ekli hazinin cetveline göre hisselerin
dağılımı değişmemiştir.
25.04.1996 tarihli genel kurul toplantı tutanağına ekli hazinin cetveline göre
Tansu ÇİLLER' e ait hissenin 142.556 adet olduğu (Muazzez ÇİLLER' den devreden hisseler
dahil) anlaşılmıştır.
7.06.1996 tarih ve 4060 sayılı Ticaret Sicil Gazetesindeki ilana göre, SPK' nıh
29.05.1996 tarih ve*96/543 sayılı kayda almaya ilişkin belgesi ile şirket sermayesi 26.515 adet
karşılığı 26.515.084.000.- TL. ilave olarak artınlmıştır.
21.03.1997 tarihli Genel Kurul toplantı tutanağına ekli hazinin cetveline göre
daha önceki sermaye artışından kaynaklanan hisseler diğer ortaklar tarafından alınmış Tansu
ÇİLLER' e ait hisse adedi ise değişmemiştir (Tansu ÇİLLER' e ait hisse 0.01075 iken bu defa
0.00284'e inmiştir).
'
23.03.1998 tarihli genel kurul toplantı tutanağına ekli hazinin cetveline göre
Tansu ÇİLLER' in hissesi değişmemiştir.
13 - AYTAŞ TURİZM YATIRIM VE İŞL. A.Ş.
Antalya Ticaret Siciline 17.02.1989 tarihinde tescil edilerek T.Ticaret Sicili
Gazetesinin 24.02.1989 sayılı nüshasında ilan edilen ve sermayesi 10 milyon lira olan Şirketin
kurucu ortaklan ve hisse tutarları aşağıda verilmiştir.
Kurucu Ortağın Adı /Unvanı
-İhsan Ataöv
-H.Kemal Kınaya
-İrfan Aktaş
-A.Reşit Kınay
-Okan Aktaş
Toplam Sermaye:

Hisse Tutarı(TL)
3/400.000
2.000.000
3.290.000
1.300.000
.
10.000
10.000.000

Şirketin 1989 ve 1990 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 25.04.1991 tarihli olağan
genel kurulunda; Turizm Bakanhğı'ndan arazi tahsisi istendiği, ancak talebin sonuçlanmadığı
belirtilmiştir.
Genel kurul toplantısından sonra ortaklar arasında bazı hisse devirleri olmuş ve
4.11.1991 tarihli Antalya Ticaret Sicil Memurluğu' nun 1075 sayılı kaydına göre (aynı tarihte
tescil ve ilan edilmiştir) Şirketin ortakları ve hisse tutarları aşağıdaki gibidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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-İhsan Ataöv
-H. Kemal Kınay
-A. Reşit Kmay
-İrfan Aktaş
-Mehmet Çolak
-A. Hamdi Durmaz
-Abdurrahman Coşkun
-Kenm Mirza
-H.AhAtaş
-Enver Yıldınm

Hisse Tutan(TL)
3.400.000
2.000.000
1.300.000
911.000
216.000
1:024.000
193.000
330.000
478.000
148.000

Toplam Sermaye:

10.000.000

Şirketin 1991 ve 1992 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 22.04.1993 tarihli olağan
genel kurulunda görüşülen faaliyet raporunda; turizm amaçlı kurulmuş şirketin 1991 ve 1992
yılında herhangi bir ticari faaliyetinin bulunmadığı, ancak kuruluş amacına uygun olarak
Yönetim Kurulunca şirket adına tahsis yapılabilmesi için Bakanlık nezdinde gerekli
başvurulann yapılarak tahsis izni çıkartıldığı ve inşaat aşamasına gelindiğinden
bahsedilmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu'na bu tarih itibariyle H. Kemal Kmay, A. Reşit
Kınay ve İrfan Aktaş seçilmişlerdir.
Şirketin 31.12.1992 tarihli bilançosuna göre;
Aktif Hesaplar
-Verilen avanslar hes.
-Genel giderler hes.
-DiSer aktif hes.
Toplam:

16.738.370
5.137.353
2.196.310
24.072.033

Pasif Hesaplar
Sermaye hesabi
10.000.000
Ortaklar cari hesabi
14.072.033
Toplam:

24.072.033

Şirketin bu tarih itibariyle herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığı belirtilmiştir.
Şirketin 14.10.1993 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında; T.C. Turizm
Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün 22.06.1993 tarih ve 827-3449-14617 sayılı izinleri
doğrultusunda hisse devirlerinin kabulü ile, yönetim kurulu üyeliklerine Hüseyin Yazıcı,
Şemsettin Doğan Oral, İpek Ertin (MİTAŞ ... A.Ş.' ni temsilen) ve Yüksel Noyanoğlu
(MARSAN ... A.Ş.' ni temsilen) seçilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu genel kurul
toplantısının hazinin Cetveli'ne göre şirket ortaklan ve hisse tutarları aşağıda verilmiştir.
Ortağın Adı/Unvanı
-İhsan Ataöv
-Özer U.Çiller
-MARSAN Marmara Holding A.Ş.
-Mitaş Milleti.Yap.Taah.ve Tic.A.Ş.
-İrfan Aktaş
-H.Ali Ataş
-Enver Yıldırım
-Mehmet Çolak
Toplam Sermaye:

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Şirketin 1993 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 05.10.1994 tarihli Olağan Genel
Kurul Toplantısında görüşülen faaliyet raporuna göre; 1993 yılında hisse devri ile tahsisi
kesinleşen Beldibi Köyü-Çifte çeşmeler Mevkii'nde bulunan 1600 m2 taşınmaz mal üzerinde
yapılması planlanan 18 yataklı pansiyon inşaatına başlandığı ve süratle ilerlediği,'çok kısa bir
sürede biteceğinin tahmin edildiği belirtilmiştir. Söz konusu Olağan Genel Kurulla ilgili
hazinin cetveline göre; 10 milyon lira sermayeli şirkette Özer U.Çiller' in payı 1.837.000.-TL,
MARSAN Marmara Holding A.Ş.' nin payı 1.500.000 TL ve MİTAŞ Milletlerarası Yapı
Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' nin payı ise 1.500.000 TL' dir. Bu genel kurulda şirketin yönetim
kurulu üyelerinde bir değişiklik olmamıştır.
Şirketin 31.12.1993 tarihli bilançosuna göre;
Aktif Hesaplar
-Genel giderler hes. 15.392.209
-İndirilecek kdv
1.419.415
-Diğer aktif hesaplar 1.724.136

Pasif Hesaplar
'
Sermaye hesabi
10.000.000
Ödenecek vergi-sig.pr. 1.284.000
Ortaklar cari hesabı
7.251.760

Toplam: 18.535.760

Toplam:

18.535.760

Şirketin 1993 yılında herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığı belirtilmiştir.
Şirketin 24.04.1996 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; 4.10.1995 tarihli
başvuru üzerine T.C. Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü' nün 28.03.1996 tarih ve
350-1604-9492 sayılı izin yazısında belirtilen İhsan Ataöv' ün sahip olduğu 3.400 hisse ile
Mehmet Çolak'ın sahip olduğu 216 hissenin tamamının Özer UÇURAN ÇlLLER' e devrinin
kabulü ile şirketteki son durumun;
OrtaĞin Adı/Unvanı
-MARSAN... A.Ş.
-MİTAŞ... A.Ş.
-Özer U.Çiller
-İrfan Aktaş
-H.Ali Aktaş
-Enver Yıldırım
Toplam Sermaye:

Hisse Tutarı (ti)
1.500.000
1.500.000
5.463.000
911.000
478.000
148.000
10.000.000

şeklinde olduğunun kabulü ve ilanı ile ortaklar pay defterine gerekli kaydın yapılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Genel Kurulda yönetim kurulunca sunulan 1994 ve 1995 yılı faaliyet raporunda;
Bel dibi Köyünde yapımına başlanan 18 yataklı pansiyon inşaatının süratle ilerlediği ve
31.12.1995 tarihi itibariyle yatırım maliyetinin 9.025.132.349 lira olduğu, diğer harcamalarla
birlikte aktif toplamının 10.344.453.415 lira olduğu, İnşaatın 1996 Nisan sonu itibariyle
bitirilerek turizm sezonuna hazır hale getirebilmek için çalışmaların sürdüğü belirtilmiştir.
Şirketin 31.12.1995 tarihli bilançosuna göre;
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Aktif Hesaplar
-Yapılmakta olan yatırımlar 9.025.132.349 Taşerona borçlar
-Devreden KDV
1.281.068.795 Diğer pasif hes.
-Diğer aktif hesaplar
38.252.271 Ödenmiş sermaye
-Geçmiş yıl zararı
-Dönem zararı

10.344.453.415 Pasiftoplamı

Aktif toplamı

9.405.654.943
1.030.667.615
10.000.000
(36.309.993)
(65.559.150)

10.344.453.415

Firmanın 1995 yılı kar-zarar tablosuna göre hiç geliri bulunmamaktadır.
Şirketin 20.12.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda; 27.09.1996
tarihli başvuru üzerine T.C. Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün 21.10.1996
tarih ve 1632-6412-31141 sayılı izin yazısında belirtilen İrfan Aktaş' in sahip olduğu 911
hissenin tamamının Özer UÇURAN.ÇİLLER' e devrinin kabulü ile şirketteki son hisse
durumunun,
Hisse Tutan (TL)
1.500.000
1.500.000
6.374.000
478.000
148.000

OrtaSı Adı Unvanı
-MARSAN... A.Ş.
-MİTAŞ ... A.Ş.
-Özer UÇURAN ÇİLLER
-H. ali Ataş
-Enver Yıldırım
Toplam sermaye:

10.000.000

şeklinde olduğunun kabul ve ilanı ile ortaklar pay defterine gerekli kaydın yapılmasına oy
birliği ile karar verilmiştir.
Hüseyin Yazıcı, Ahmet Destegül, Yüksel Noyanoğlu ve Ş. Doğan Oral' dan
oluşan yönetim kurulunun 28.02.1997 tarihli toplantısında şirket sermayesinin 10 milyon
liradan 5 milyar liraya çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket 15.04.1997 tarihli Olağan Genel
Kurul Toplantısı'nda şirket sermayesinin 5 (beş) milyar liraya çıkarılmasına ve sermayenin
arttırılan 4.990.000.000 lirasının ortaklarca taahhüt edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu
sermaye artırımından sonra şirketin sermaye yapısı aynı tarihli hazinin cetveline göre
aşağıdaki şekildedir.
Ortağın Adı/Unvanı
MARSAN ... A.Ş.
MİTAŞ ... A.Ş.
Özer U. ÇİLLER
H.Ali Ataş
Enver Yıldırım
Toplam

Ser. Artırımı

Ser. Artırımı

Taahhüt Edilen

Öncesi Hisse
Sonrası Hisse
1.500.000 ti.
750.000.000 ti.
1.500.000 ti.
750.000.000 ti.
6.374.000 ti. 3.187.000.000 ti
478.000 ti.
239.000.000 ti.
148.000 ti.
74.000.000 ti.
10.000.000 ti. 5.000.000.000 ti.

Sermaye
748.500.000 ti.
748.500.000 ti.
3.180.626.000 ti.
238.522.000 ti.
73.852.000tl.
4.990.000.000 ti.

Şirketin 31.12.1996 tarihli bilançosuna göre;
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271Aktif Hesaplar
-Maddi duran varlıklar
-Devreden kdv
-Gel.yılı.ind.kdv
-Diğer aktif hesaplar

37.401.742.594
1.583.004.537
4.160.115.710
38.250

Toplam aktifler

43.144.901.091

Pasif Hesaplar
-Ortaklara borçlar
38.000.000.000
-Satıcılar
4.100.215.097
-Taşeronlara borçlar
636.216.283
10.000.000
-Ödenmiş sermaye
101.869.143
-Geçmiş yıl zararları
227.685.854
-Net dönem kan
272.653.000
-Diğer pasif hesaplar
Toplam pasifler

43.144.901.091

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na göre; 1996 yılında
inşaatının bitirilerek hizmete açılan otelin 3.478.260.000 lira yıllık bedelle kiraya verildiği ve
net olarak 227.685.854 lira kar edildiği belirtilmiştir.
Şirketin 18.11.1997 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında; T.C. Turizm
Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü'nden alman 07.10.1997 tarih ve 1952-6928-32565
sayılı izin yazısında belirtilen Özer Uçuran.ÇÎLLER' in sahip olduğu hissenin tamamı
MARS AN A.Ş.' ne devrinin kabulü ile şirketteki son hisse durumunun,
Otağiri Adı/Unvanı
-MARSAN... A.Ş.
-MİTAŞ ... A.Ş.
-H. Ali Ataş
-Enver Yıldırım
-Ş. Doğan Oral
Toplam sermaye

Hisse Tutarı (TL)
4.015.240.000
750.000.000
179.250.000
55.500.00010.000
5.000.000.000

şeklinde olduğu kabul ve ilanı ile ortaklar pay defterine gerekli kaydın yapılmasına oy birliği
ile karar verilmiştir.
Şirketin 20.05.1998 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim
kurulunun 1997 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan rapor görüşülmüş ve söz konusu
raporda Şirketin 1997 yılında 1.120.599.651 lira kar elde ettiği belirtilmiştir.
Şirketin 31.12.1997 tarihli bilançosuna göre;
Aktif Hesaplar
Maddi duran varlıklar
Devreden kdv
Ggel.yill.ind.kdv
Diğer aktif hesaplar

40.776.880.835
2.436.571.631
2.576.517.327
387.616.575

Toplam Aktifler

46.177.586.368

Pasif Hesaplar
Ortaklara borçlar
Diğer çeş.borçlar
Borç gider karşiliği
Ödenmiş sermaye
Geçmiş yil zararlari
Net dönem kari
Diğer pasif hesaplar

32.348.483.232
11.109.586.774
3.786.548.000
1.257.500.000
125.816.711
2.665.948.349
215.600.000

Toplam Pasifler

46.177.586.368
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- 272 2) ÇİLLER AİLESİNİN SAHİP OLDUKLARI GAYRIMENKULLER İLE
İLGİLİ OLARAK YAPILAN İNCELEMEDE;
1-Ankara Bilkent (Çankaya Lodumlu) A-13/2 bağımsız dairenin, Emlak Bankası
A.Ş.'nin 25.12.1996 tarih ve 5/88214 sayılı yazısında 30.04.1993 tarihinde 3.932.000.000.-TL
bedelle satıldığı belirtilmiştir.
30.9.1993 tarihli Mal Beyanında (350 m2) Dubleks daire 5 milyar bedelle
gösterilmiştir.
Ankara Bilkent (Çankaya Lodumlu) E-7 Blok 9.No'lu bağımsız dairenin de, Emlak
Bankasının aynı tarihli yazısında 28.02.1996'da tarihinde 7.369.000.000.-TL bedelle satıldığı
belirtilmiştir.
15.05.1996 tarihli Mal Beyanında bu daire de 8 milyar bedelle gösterilmiştir.
Her iki daire daha sonraki Mal Beyanlarında günün rayiçlerine göre değerlendirilerek
gösterilmiştir.
2-Aydın Kuşadası Türkmen Mahallesi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden
alınan 08.07.1998 tarih ve 2108 sayılı yazıda,
TansuÇİLLER
u
M

U

366.Ada

(
(
<
l

"

4

U

l

U

(l

86 Parsel
87 "
88 "
89
90 "
91 «
92 "
93 "
Toplam

5.001 m2
5.002 m2

500 m2

10.000
5.000
34.331
13.511
10.000
83.324

m2
m2

m2
m2
m2
m2

Tarla
u

(%)

"
11

(C

&
(
CC .

olarak belirtilmiştir.
Suna Pelister'in tapusunda; 366 Ada 49 parsel 9 Hektar 553 m2 olarak 11.05.1994
tarihinde 1.4 milyar liraya satın alındığı görülüyor.
Kuşadası Belediye Encümeninin 22.11.1996 tarih ve 146 Sayılı Karan ile
366/81 parsel 8.580 m2
•
366/82 parsel 81.573 m2 olarak ifrazen iki parçaya ayrılmış ve Kadastro Md.ne
23.01.1996 tarihli ve.76 sayılı yazı ile tescil edilmek üzere gönderildiği belirtilmiştir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 9.10.1996 tarih ve 4357 sayılı yazısında;
Tansu ve Özer ÇİLLER'in 366/81 No.lu 8580 m2 tarlayı 15.04.1996 tarihinde 3
milyar liraya
Tansu ve Özer Çiller'in 366/82 No.lu 81İ973 m2 tarlayı 15.03.1996 tarihinde 8 milyar
liraya.
satın aldığı belirtilmiştir.
- 15.05,1996 tarihli Mal Beyanında söz konusu yer 90.553.m2 olarak 11 milyar lira
! olarak yer almış,
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- 30.07.1997 tarihli Mal Beyanında söz konusu yer 87.847 m2 olarak yine 11 milyar
lira olarak gösterilmiştir.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alman 08.07.1998 tarih ve 2108 sayılı yazısında
366/81-82 parsellerin 21.07.1997 tarih ve 2801 Yevmiye No.lu işlem ile tevhit edilerek
366/85 No.lu parsel olmuş ve aynı tarih ve yevmiye No.lu ile bu parsel de 366 Ada 81 ila 93
No.lu parsellere ifraz olduğu belirtilmiştir.
3-4- İstanbul Sarıyer Kısırkaya Mevkiindeki arazi ve arsalar.
30.11.1993 tarihli mal beyamnda;
Tansu ÇİLLER
32.394 m2 arsa
35.380 m2 arazi
Toplam
67.774 m2
Özer U.ÇÎLLER
21.750 m2 arazi
30.09.1993 tarihli mal beyanında;
Tansu ÇİLLER
32.394 m2 arsa
35.380 m2 arsa
Toplam
67.774 m2
ÖzerU.ÇİLLER
21.750 m2 arazi
24.01.1995 tarihli mal beyanında;
Tansu ÇİLLER
67.674 arsa
Özer U.ÇÎLLER
21.750 arsa
15.05.1995
15.05.1996
31.07.1996
30.07.1997
13.07.1998

Özer U.ÇÎLLER

109.000.000.-TL

1.600.000.000.-TL
500.000.000.-TL
325.000.000,-TL
10.202.000.000.-TL
3.270.000.000.-TL

tarihli mal beyanında aynı bedelle,
tarihli mal beyanında aynı bedelle,
tarihli mal beyanında aym bedelle,
tarihli mal beyanında aynı bedelle,
tarihli mal beyanında
67.674 m2- arsa

Tansu ÇİLLER

649.000.000.-TL
180.000.000.-TL

2

21.750 m - arsa

102.200.000.000.-TL
4.000.000.000.-TL

olarak gösterilmiştir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan 08.07.1998 tarihli yazıda;
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Tansu ÇÎLLER.
M

"
".
u
u

u

"
44

a
44

Özer U. ÇİLLER
(«
u

4.320 m2
3.120 m2
9.330 m2(*)
12.520 m2
5.880 m2
2.010 m2
1.740 m2
19.300 m2
5.820 m2
5.000 m2
930 m 2 .
69.970 m2
10.720 m2
6.990 m2
4.040 m2
21.750 m2

36 Parsel
50 "
55 "
59 "
24 "
26 "
28 "
29 "
33 "
34 "
23 "
Toplam
42
43
44
Toplam

tarla
M

t<
44
44
(4
44
44

"
44
44

44
44

<>

09.08.1988
01.12.1987
25.01.1988
23.05.1988
03.12.1988
03.12.1987
11.07.1988
23.06.1988
03.11.1987
06.11.1987
03.12.1987
21.101987
22.10.1987
22.10.1987

olarak gösterilmiştir.
(*) 9.930 M2 nin 51/72 hissesi 7.034 M2 toplam 67.674 M2
5- istanbul Sarıyer Uskumru Köyü Yorgancı Çiftliği' arsalar;
- 30.11.1991 tarihli mal beyanında;
Tansu ÇÎLLER

77.828 m2

Arsa

3.891.400,000.-TL

- 30.09.1993 tarihli beyanda 6.000.000.000-TL
- 24.01.1995 tarihli mal beyanında
Tansu ÇİLLER
54.181 m2
Arsa
27.530.000.000.-TL
bedelle gösterilmiş aynca; 11 pafta 382.383 ve 384 No.lu parsellerde 30/104 inşaat hakkı
olduğu belirtilmiştir.
- 15.05.1995 tarihli mal beyanında aynı bedelle,
- 15.05.1996 tarihli mal beyanında aynı bedelle,
- 31.07.1996 tarihli mal beyanında aynı bedelle gösterilmiş, ayrıca inşaat hakkı
29/104 olarak yer almıştır.
- 30.07.1997 tarihli mal beyanında
Tansu ÇİLLER

54.513 m2

Arsa

28.725.200.000.-TL

bedelle gösterilmiş . Not olarak 29/104 inşaat hakkı var ifadesi yer almıştır.
-

13.07.1998 tarihli mal beyanında aynı bedelle gösterilmiştir.
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— 275Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü'nün 08.07.1998 tarih ve 2108 sayılı yazısında;
Sarıyer Uskumru Yorgancı Çiftliği;
Tansu Çiller
389 Parsel
12.401 m2
402
"
15.320 m2
564
"
26.863 m2 (*)
571
"
11.869 m2
Toplam
54.514 m2
2
2
(*) 26.863 m nin 780/1404'ü 14.924 m ' ye isabet ediyor

Arsa
Tarla
Arsa
Arsa

Tam
"
(kat irt .780/1404)
Tam

olarak görülüyor.
9/4 Sayılı Soruşturma komisyonuna gönderilen Tapu ve Kadastro Gn.Md.' nün
9.10.1996 tarihli 4357 sayılı yazısında;
Tansu ÇİLLER

12.401 m2
15.320 m2
7.748 m2 (26.863 m2)
2.056 m 2 (7.126 .m2)
11.869 m2
4.761 m2 (16.505 m2)
54.155 M2

389. Parsel
402.
564.
565 .
571 .
572.

arsa
tarla
tarla
arsa
arsa
arsa

Tam
"
30/104 Hisse
30/104
"
Tam
30/104 Hisse

olarak görünüyor.
6- istanbul Sarıyer Yeniköy ;
Tapu Kadastro Gn.Md.'den alınan 8.7.1998 tarih ve 2108 sayılı yazıda;
Tansu
ÇİLLER
u

et

294
ada
294

1 Parsel

16 m2

Arsa

1/2

2

"

32 m2

Arsa

"1/2

11.4.1996

500.000.000.-TL

294

5

"

51 m2

1/2

30.1.1996

5.000.000.000.TL

294

9

"

68 m2

Avlulu
Ahşap Ev
Kagir Ev

1/2

11.4.1996

2.000.000.000.TL

11.4.1996 . 250.000.000.-TL

bedelle yer almış.
15.5.1996 tarihli Mal Beyanında,
Tansu ÇİLLER
Özer ÇİLLER

Sarıyer
Yeniköy

55 m2

Ahşap Ev

Alım 1996

10.000.000.000.-TL

68 m2
48 m2

Kagir Ev
Arsa

Alım 1996
Alım 1996

4.000.000.000.-TL
1.500.000.000.-TL

olarak belirtilmiştir.
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-2767-Muğla Milasta kayıtlı 11.533 m2 zeytinlik
30.11.1991 tarihli Mal Beyanında;
Tansu ÇİLLER Muğla Milas Zeytinlik
Yenibahçe

13.000 m2

1/4

30.000.000,-TL

30.09.1993 tarihli Mal Beyanında;
Tansu ÇİLLER Muğla Milas Zeytinlik, 13.000 m2 1/4 500.000.000 ,-TL
Yenibahçe (1974-Veraseten)
- 24.1.1995 tarihli Mal Beyanında aynı bedelle,
-15.5.1995 tarihli Mal Beyanında;
Tansu
ÇİLLER

Muğla Milas
Yenibahçe

u

Zeytinlik
u

«. .

a
(1

C(

Arsa

(i

1974Veraseten
1995Veraseten
1995Veraseten

13.000 m2

1974Veraseten
1995 -Alım

13.000m2

1974Veraseten
1995-Alım

1/4

500.000.000.TL

1/4

400.000.000.TL

1/4

100.000.000.TL

1/2

1.050.000.000.TL

1/2

1.050.000.000.TL

13.000 m2

1/2

1.050.000.000.TL

-,

1/2

1.050.000.000.TL

olarak yer almış.
Tansu
Çiller
il

U

-15.5.1995 tarihli Mal Beyanında
Muğla Milas Zeytinlik
Yenibahçe
Arsa
u

M

?>

olarak yer almış.
Tansu
Çiller

- 31.7.1996 tarihli Mal Beyanında
Muğla Milas
Zeytinlik -.
Yenibahçe
Arsa
olarak yer almış.

Tansu
ÇİLLER

- 30.7.1997 tarihli Mal Beyanında;
Zeytinlik Alım
Muğla Milas
Arsa
1995
Yenibahçe

11.535m2 Tam

3.000.000.000.-TL

olarak yer almış.
13.07.1998 tarihli Mal Beyanında;
Tansu
ÇİLLER
Tansu
ÇİLLER

Muğla Milas
Zeytinlik
Alım
11.535m2Tam
25.000.000.000.-TL
Yenibahçe
Arsa
1995
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü'nden 08,07.1998 tarih ve 2108 sayılı yazıda;
Milas
Hayıth

333/1
parsel

Arsa

197
m2
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ınsu
Milas
333/2
Zeytinlik
İLLER
Hayıtlı
parsel
tarihlerinde kaydedildiği belirtil

11.338
m2

-

"

100.000.000.TL

08.09.1995

8- Muğla Bodrum Yahşi Mahallesi Kargı Sokak dubleks daire ile ilgili olarak Bodrum
Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğü'nden alınan 6.7.1998 tarih ve 1447 sayılı yazıda;
ÖzerU.Çiller 524 parsel 9952 m2 Dubleks mesken
Tam
30.12.1996
l

tarihinde edinildiği belirtilmiştir.

. Daha önceki mal beyanlannda inşaat halinde 350.000.000.-TL bedelle yer alan
Yeşilyurtlar Yapı Kooperatifi 30.07.1997 tarihli mal beyanında;
Dubleks Daire 226 m2

ÖzerU.ÇÎLLER

350.000.000.-TL

13.7.1998 tarihli Mal Beyanında
ÖzerU.ÇÎLLER Dubleks Daire' 226 m2
olarak gösterilmiştir.

8.000.000.000.-TL

9-Bolu Gövem tatarlar 41.345 m2 lik tarla
15.05.1995 tarihli mal beyanında;
Özer ÇİLLER

Bolu Gövem

Alım 1995

14.645 m2 Tam 350.000.000.-TL

15.05.1996 tarihli Mal beyanında;
Özer ÇİLLER

Bolu Gövem

Alım 1995 41.345 m2 Tam 2.728.000.000.-TL

31.07.1996 tarihli Mal Beyanında ;
Özer ÇİLLER

Bolu Gövem

Alım 1995

41.345 m2 Tam 2.728.000.000.-TL

30.07.1997 tarihli Mal Beyanında;
Özer ÇİLLER

Bolu Gövem Alım 1995

41.345 m2 Tam 3.028.000.000.-TL

13.07.1998 tarihli Mal Beyanında;
Özer ÇİLLER

Bolu Gövem Alım 1995 41.345 m2 Tam 25.600.000.000.-TL

olarak yer almıştır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alman 08.07.1998 tarihli ve 2108 sayılı
yazıda;
zer
.ÇİLLER

Bolu
Gövem
Tatarlar

1062 parsel*

8.İ45m2
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350.000.000TL
(,

-2781063 parsel*
6.500 m2
'
29.05.1995
652 parsel
19.390 m2
10.07.1995
1.939.000.000TL
960 parsel
2.270 m2
'
10.07.1995
227.000.000TL
655 parsel
'
28.04.1995
418.000.000TL
4.180 m2
692 parsel
860 m2
06.06.1995
20.000.000TL
Toplam
41.345 m2
* 14.645 m2 lik 653 no'lu parsel iken, İl idare Kurulu'nun 23.5.1995 tarih ve 1693 sayılı
Karan ile iki kısma ifrazen tescil edilmiştir.
"
"
"
"

Sn. Tansu ÇİLLER'in 04.11.1996 tarihinde 9/4 sayılı Soruşturma Komisyonuna
gönderdiği tapu fotokopilerinde de aynı bilgiler yer almaktadır.

3) DEMİRBANK T.A.Ş.'DEN GCD FİRMASINA YAPILAN TRANSFER
9/16 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığı' nın 28.09.1998
tarih ve 9/16-192 sayılı yazısı ile Demirbank T.A.Ş.' nden istediği bilgilerle ilgili olarak
Bankanın gönderdiği belgelere göre; MARSAN A.Ş.' nden GCD Firmasına Demirbank
aracılığıyla transfer edilen 100.000 dolar, 400.000 dolar ve 425.000 dolara ilişkin tespitler
aşağıdaki gibidir;
1-' 100.000 doların Transferi
MARSAN A.Ş., Demirbank A.Ş. Merkez Şubçsi'ne yazdığı Özer ÇİLLER imzalı
talimatta A.B.D.'nde kurulu G.C.D. Inc. Şirketine sermaye payı olarak 100.000 dolar havale
edilmesini istemiştir. Talimatta havalenin yapılacağı hesap olarak First N H Bank'ın
Amosleag Dıvısıon şubesi nezdindeki G.C.D. Inc. Firmasının 0110327281 numaralı hesabı
belirtilmiştir.(Ek:l)
Sözkonusu tutar, Demirbank A.Ş. tarafından yurtdışı muhabiri Bankers Trust
Company N.Y. nezdindeki hesabına borç kaydedilmek suretiyle talimatta belirtilen hesaba
29.7.1992 tarihinde transfer edilmiştir.(Ek:2) Transfer edilen 100.000 dolar Özer U.
ÇİLLER'in Demirbank A.Ş.'nin Merkez Şubesi nezdindeki döviz tevdiat (dolar) hesabından
karşılanmıştır. Sözkonusu hesaba (23).7.1992 tarihinde 250.000 dolar efektif olarak yatırılmış
ve 100.000 dolar tutarındaki transfer ise bu tutardan karşılanmıştır.(Ek:3)
2706170170 referans numaralı transfer işlemini yurtdışı muhabir banka olan
Bankers Trust N.Y.'dan gelen belgeler de onaylamaktadır.(Ek:4,5)
T.C. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla konu 9/4 sayılı Soruşturma Komisyonunca
A.B.D.'nde araştırılmış ve Dışişleri Bakanlığı'nm TBMM Genel Sekreterliği'ne gönderdiği
9.1.1997 tarih ve 97-81-19 sayılı yazıda 100.000 doların transfer edildiği First New
Hampshire Bank'ın faaliyette bulunmadığı ve bankayı Citizens Bank'ın-N.H.'ın aldığı
belirtilerek, Citizens Bank'ın 100.00 doları Bankers Trust aracılığı ile aldığını
belirtmiştir.(Ek:6)
Citizens Bank 26.12.1996 tarihli yazısında; sözkonusu işlemin Bankers Trust
N.Y.'dan kendi bankalarına geldiği için uluslararası işlem olmadığını belirtmiştir.(Ek:7)
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-2792- 400.000 doların Transferi
MARSAN A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Merkez Şubesi'ne yazdığı 10.09.1992 tarihli
talimatta, A.B.D.'de kurulu G.C.D. Inc. Şirketine sermaye payı olarak 400.000 dolar havale
edilmesini istemiştir.(Ek:8)
Söz konusu talimatta 400.000 doların First N.H. Bank Amosleag Division (Şube)
nezdindeki G.C.D.Inc.'ın 0110327281 numaralı hesaba gönderilmesi istenmiştir.
Demirbank A.Ş., 11.9.1992 tarihinde yurt dışı muhabiri Bankers Trust N.Y.
nezdindeki hesabına borç kayıt vermek suretiyle transferi gerçekleştirmiştir.(Ek:9)
Sözkonusu transfer gerek Demirbank'ın kayıtlarında gerekse Bankers Trust
N.Y.'dan gelen belgelerde gerçekleşmiş görülmektedir.(Ek: 10.11.12)
T.C. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD'de araştırılan konu ile ilgili olarak
Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 9.1.1997 tarihli yazıda da sözkonusu 400.000 doların
transferinin gerçekleştiği belirtilmektedir.
3- 425.000 doların Transferi
MARSAN A.Ş., Demirbank A.Ş. Merkez Şubesi'ne gönderdiği 13.09.1993 tarihli
talimatta; ABD'nde kurulu GCD şirketine sermaye payı olarak 425.000 dolar transfer
edilmesini istemiştir. Sözkonusu talimatta, 425.000 doların New Dartmouth Bank, Salem
Branch nezdindeki GCD firmasının 510008741 numaralı hesabına gönderilmesi istenmiştir
(Ek:13).
Demirbank A.Ş. 425.000 dolan yurt dışı muhabiri American Ekspress Bank
Ltd.,New York nezdindeki hesabına borç kaydetmek suretiyle transfer etmiştir. Demirbank
A.Ş.'nden alman belgelerde, gerek Demirbank A.Ş.'nin kayıtlarında gerekse yurtdışı muhabir
banka olan American Ekspress Bank'ın gönderdiği belgelerde sözkonusu transferin yapılmış
olduğu görülmektedir (Ek: 14,15,16).
Transferin yapıldığı New Dortmouth Bank önce Chawmut Bank tarafından, daha
sonra da Chavvmut Bank Fleet Bank tarafından satın alınmıştır. Fleet Bank 'in Dışişleri
Bakanlığı'nın New York temsilciliğine gönderdiği 8.01.1997 tarihli yazıda, söz konusu
transferin gerçekleştiği, ilgili hesap numarası,firma adı ve transfer tutarı belirtilerek söz
konusu transferin gerçekleştirildiği belirtilmektedir(Ek: 17).
4 ) BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU'NUN 29.5.1998 TARİH VE 27/98-18
SAYILI İNCELEME RAPORU HAKKINDA BİLGİ NOTU
Başbakanlık Müfettişlerince yapılan çalışma sonucu düzenlenen 29.05.1998 tarih
ve 27/98-18 sayılı inceleme Raporu aşağıda belirtilen üç ana konuyu içermektedir.
Bu konular;
1- Devlet Bakanlığı'nın (Sn. Salih Yıldırım) 26.01.1998 tarih ve 19/98-6 sayılı
yazılarında; "T.Kalkınma Bankası'nm 75.6 milyon $ tutarındaki sentetik bonoları satın aldığı,
sonuçta mezkur bonoların 50.8 milyon $ karşılığında nakde dönüştürüldüğü,...
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-280Benzer bir' konunun T.Halk Bankası'nda da cereyan ettiği ve önemli bir zarar
doğduğu..."
2- Türk Invest AOG Menkul Kıymetler A.Ş.'nin iki yılı aşan bir sürede karşılıksız
repo işlemleri yaptığı, müşterilerine sahte belge tanzim ettiği hususlarının Hazine ve Sermaye
Piyasası Kurulu denetçilerince tanzim edilen raporlarda yer aldığı, fakat gereken tedbirlerin
alınmadığı ve korunması gereken tasarruf sahiplerinin zarar görmesine veya zararının
artmasına yol açıldığı iddiaları,
3- Faaliyetine son verilen TYT Bank'dan alacağı olan mudilerin açmış olduğu
tazminat davalarıyla ilgili olarak Başbakanlık Müsteşarlığından havale edilen 26.02,1998
tarihli yazı ve eki dosyalarının incelenmesi,
olarak özetlenebilir.
Başbakanlık Müfettişleri'nce hazırlanan bu Raporun ekleri arasında, aynı
konularla ilgili olarak Başbakanlık Müfettişleri, Maliye Müfettişleri, Bankalar Yeminli
Murakıpları, Sermaye Piyasası Kurulu Denetçileri T.Halk Bankası A.Ş. ve T.Kalkınma
Bankası A.Ş. müfettişlerince hazırlanmış raporlar da yer almıştır. Yazılan raporların
sonucunda birçok kişi hakkında dava açılmış veya açılması istenmiştir.
Başbakanlık Müfettişleri'nce hazırlanan bu raporda özetle;
a) T.Kalkınma Bankası'nın 75.6 milyon $ tutarındaki sentetik bonoları (*) satın
aldığı, daha sonra bu bonoları 50.8 milyon $'a nakde çevirilmesi işlemi sonucunda zarar
oluştuğu ve konunun Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirildiği, ancak T.Kalkınma Bankası
Hukuk Müşavirliği'nce zararın tazmini yönünde dava açılması gerektiği,
b) T.Halk Bankası A.Ş.'nce "bull note" (**) alımı, yeniden yapılandırılması ve
yeniden nakde dönüştürülmesi sırasında, 110 milyon DM tutarındaki bull note'un değerinin
22.06.1994 tarihinde sıfıra, 15 milyon $ tutarındaki bull note'un değerinin ise aynı tarihte
6.285.998 $'a düşmesi sonucunda zararın ortaya çıktığı ve konunun yargıya intikal ettirildiği,
c) Türkinvest AOG Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, iki yılı aşkın bir süredir
karşılıksız repo yapması, müşterilerine sahte belge düzenlemesi suretiyle tasarruf sahiplerinin
zarar gördüğü iddiası incelenmiş ve hazırlanan rapor Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmiştir.
d) TYT Bank ile ilgili olarak ise sözkonusu Rapor'da özetle;
- TYT Bank mudilerinin açmış oldukları davaya ilişkin olarak Danıştay 10.
Dairesi idarenin (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın) hizmette kusur ettiğini, ancak bu
aşamada zarar miktarı tespit olunmadığından davanın reddine karar verdiği,
- Bankalar Yeminli Murakıpları ile Bankalar Yeminli Murakıpları ve Maliye
Müfettişleri tarafından 10'dan fazla rapor hazırlandığı ve ilgili yargı mercilerine intikal
ettirildiği,
- T.C. Merkez Bankası'nın TYT Bank ile ilgili 07.07.1993 tarihli uyarı yazısına
rağmen gerekli tedbirleri almayan dönemin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Osman Unsal ve
' Banka Kambiyo Genel Müdürü Selçuk Demiralp hakkında soruşturma açılması gerektiği,
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- 281 - Bankalar Yeminli Murakıpları ve Maliye Müfettişleri tarafından hazırlanan üç
ayrı raporun işleme sokulmaması, Dışbank'ın T.Iş Bankası tarafından Lapis Holding'den geri
alınması sırasında düzenlenen takas-mahsup anlaşmasının da soruşturma kapsamına alınması
gerektiği,
belirtilmiştir.
TYT Bank Raporu'nda yer alan, 09.05.1994 tarihli KIT Komisyonu II.
oturumunda T.Kalkmma Bankası A.Ş.'nin 1992 yılı faaliyetleri ile ilgili denetim raporunun
görüşülmesine ilişkin tutanaklarda, T.Kalkmma Bankası eski Genel Müdürü Özer Baysal,
beyanında birtakım sözlü iddialarda bulunmuş, ancak sözkonusu iddialarla ilgili bir belgeye
dosya içeriğinde rastlanmamıştır.
Yukarıdan beri açıklanagelen iddialarla ilgili olarak açılan davalar ile yürütülen
soruşturmalar halen devam etmektedir.
(*) "Sentetik bono"; satın alınan yabancı para bononun faiz oranları düştüğü
takdirde bononun ana para tutannm arttığı, faiz oranı yükseldiği takdirde bonunun ana para
tutarının azaldığı bir bonu türüdür. Çok riskli bir yatırım aracıdır.
(**) "Bull-Note"; spekülatörlerin parite üzerine oyun aynamasını sağlayan
menkul kıymet niteliğindeki mali bir enstrümandır. Çok yüksek risk içeren bir işlemdir.
Yatırılan paranın % 100'ünü kaybetmeriskitaşımaktadır. •

5: ) ÇİLLER AİLESİ İLE SAHİBİ VEYA ORTAĞI OLDUKLARI İLERİ
SÜRÜLEN ŞİRKETLERİN BANKA HESAPLARINA İLİŞKİN TABLOLAR
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5.1 ) ÇİLLER AİLESİ İLE İLGİLİ TABLO
SIRA HESAP BANKA ŞUBE ADI
HESAP
HESAPLA İLGİLİ A
NO SAHİBİ
NUMARASI
ADI
NİN
ADI
1 Tansu
Demirbank Merkez
0025892-270 25.01.1993 tarihinden önce açılmış olduğu ve gönder
no.lu vadesiz ait olduğu, ancak 25.01.1993 tarihine, önceki tarihlerd
ÇİLLER
TL mevduat tarihinden sonra işlem görmeye başlayan hesabın, bu
olan 30.09.1993 tarihinde hesap bakiyesinin sıfır oldu
hesabı
hesap bakiyesinin 107.973 TL olduğu ve 29.12.1995 t
edilmiştir.
2

Tansu
Demirbank Merkez
ÇİLLER

0025892-770
vadesiz TL
mevduat
hesabı

Hesabm 11.03.1993 tarihinden önce açılmış olduğu v
döneme ait olduğu, ancak 11.03.1993 tarihinden önce
11.03.1993 tarihinden sonra işlem gören hesabm, bu t
3 0,09.1993 tarihinde hesap bakiyesinin sıfır olduğu v
görmediği tesbit edilmiştir. 1993 yılında hesaba 11.23
tutardan ödenrniştir.

3

Tansu
Akbank
ÇİLLER

Yeniköy

FA 128801
Mevduat

1071 no.lu Bakiye Görüntüleme belgesine göre hesab
açıldığı ve 35.773.284 TL yatırıldığı anlaşılmıştır.

4

Tansu
Bank
ÇİLLER Ekspres

Ankara

8197 nolu
Amex Kartı
Hesabı

Hesaba 13.03.1997 tarihinde 25.000.000 TL yatırılm
24.999.975 TL çekilmiştir. Hesabın bakiyesi 20.8.19

5

Tansu
Garanti
ÇİLLER Bankası

Boğaziçi
1606825-6
Üniversitesi nolu vadesiz
mevduat
hesabı

Hesabm halihazırdaki bakiyesi 211.041.-TL dir. 1998
hesap olmadığı gelen ekstrelerden görülmektedir.

6

Tansu
Garanti
ÇİLLER Bankası

Boğaziçi
6701335-9
Üniversitesi vadeli
tas.mev.

7

Tansu
T. iş
ÇİLLER Bankası

Oto sanayi 1107 362859 12.01.1994-30.12.1994 tarihleri arasında hesaba 3
nolu hesap
çekilmiştir.
24.01.1995
Tarihli Kalan 5.041.703 TL d
15.05.1995
Tarihli Kalan 5.041.703 TL d
15.05.1996
Tarihli Kalan 5.063.167 TL d
30.07.1997
Tarihli Kalan 4.863.167 TL.d

8

9

Hesabın açılış tarihi 30.05.1989 olup. komisyona g
itibariyle bakiyesi izlenememektedir. Yalnızca hesa
edilebilmektedir. 07.08.1998 tarihi itibariyle hesabı
29.06.1998 - 28.09.1998 tarihleri arasında işlemrş f
görülmektedir.

T.C. Ziraat T.B.M.M
Tansu
ÇİLLER Bankası

1214-2 nolu
vadesiz
tasarruf
mevduatı

Sözkonusu hesaba emekli maaşı ile Milletvekili ma
itibariyle hesabın bakiyesi aşağıdaki gibidir
Dönemi
T
30.11.1991
16
30.09.1993
21.01.1995
69
15.05.1995
173
15.05.1996 '
1.318
31.07.1996.
879
30.07.1997
ekstre ok

T.B.M.M

866-3 nolu
vadesiz
tasarruf
mevduatı

Maaşların yatırıldığı bu hesabın, Mal Bildirim dö

T.C. Ziraat
Tansu
ÇİLLER Bankası

10 Tansu
T.Emlak
Alrium
ÇİLLER Bankası "

417080 nolu Bu hesap, aylık kredi kartı ödemelerinde kullanılm
vadesiz döviz
mevduat
hesabı (USD)

11 Tansu
Vakıfbank
ÇİLLER

Şişli

2002952 nolu Hesabın, 28.11.1990 tarihli bakiyesi 173.400 lirad
mevduat
görmemiştir.
hesabı

12 Tansu
Vakıfbank
ÇİLLER

Başbakanlık 2000021 no.lu Hesabın, 20.04.1992 tarihinde açıldığı, ancak işle
/Ankara
vadesiz TL
mevduat
hesabı.

13 Tansu
Yapı Kredi
ÇİLLER Bankası

Levent

14 Tansu
Yapı Kredi
ÇİLLER Bankası

1990 - 1992 -1993 ve 1997 yıllannda hareket göre
yıllannda ise hareketine rastlanmadığından, banka
belirtmektedir.Hesabın 22.01.1990 tarihi itibariyle
hesap işlem görmemiştir.

Levent

9043 nolu
vadesiz
tasarruf
mevduatı
hesabı
615128 .

15 Tansu
Yapı Kredi
ÇİLLER Bankası

Levent

620801

1992 - 1994 yjllan arasında hareket görmediğinden
olmadığı belirtilmiştir. Sözkonusu hesaplar 1997 y

16 Tansu
ÇİLLER
17-, Tansu
ÇİLLER
18 Tansu
ÇİLLER

Yapı Kredi
Bankası
Yapı Kredi
Bankası

Levent

10132

Bu hesaplann 1991 - 1997 yıllan arasında sıfır bak

Levent

616037

Bu hesaplann 1991 -1997 yıllan arasında sıfır bak

Yapı Kredi
Bankası

Levent

620352 nolu
vadeli döviz
mevduat
hesabı

1993 - 1997 yıllarında hareketleri bulunmakla bera
tarihinde 1777 USD'nin çekilerek hesabın kapatıld

1991 - 1994 yıllan arasında hareket görmediğinden
olmadığı belirtilmiştir. Sözkonusu hesaplar 1997 y

Yapı Kredi
19 Tansu
ÇİLLER Bankası

Yeşilköy

620340 nolu
döviz
mevduat
hesabı (USD)

Yapı Kredi Gayrettepe 615289
20 Tansu
ÇİLLER Bankası
21 Tansu
ÇİLLER
22 Tansu
ÇİLLER

Yapı Kredi Gayrettepe 615290
Bankası
Yapı Kredi Yeniköy
5483 nolu
Bankası
vadesiz
tasarruf
mevduatı
hesabı

Hesabın, 1991 yılı hareketi ile 1994 -1997 yıllan ar
yıllarında sadece faiz hareketi bulunduğundan, bu y
belirtilmektedir.Bankaca komisyona gönderilen eks
bakiyesinin 12.180 USD olduğu ve bir ay vadeli ola
tahakkukları ile birlikte 27.03.1997 tarihinde 13.359
kapatıldığı görülmektedir.
10 yıllık zamanaşımı süresi sonunda bakiyeleri T.C
15.-TLdir.
lOyıllık zamanaşımı süresi sonunda bakiyeleri T.C.
20.-TL dir.
Hesap 18.05.1989 tarihinde 50.000.- TL yatırılmak
gören hesabın, 14.07.1991 tarihli bakiyesinden 1.05
düşmüştür. 1991 -1997 yıllannda hesap hareket gör
gönderilmediği bankaca bildirilmiştir.

Yaşarbank
23 Tansu
ÇİLLER

Necatibey/ 6108156 no.lu Sıfır bakiyeli olarak açılan hesap hareket görmemiş
Ankara
vadesiz döviz
tevdiat hesabı

Yaşarbank
24 Tansu
ÇİLLER

Necatibey/ 6010963 no.lu Bir lira bakiyeli olarak açılan hesap hareket görmem
Ankara - vadesiz TL
mevduat
hesabı

Yapı Kredi Yeniköy
25 Tansu
ÇİLLER Bankası

615160

Hesabın 1991 -1995 yıllarında hareketine rastlanm
bulunmadığı belirtilmektedir. Sözkonusu hesabın b
çekilerek kapatılmıştır.

26 Tansu
Chase
ÇİLLER Manhattan
Özer
Bank
ÇİLLER

İstanbul

Repo ve
Bu hesabın 1996 -1997 dönemlerinde işlem gördüğ
Hazine
Bank'ın Chemical Bank'la birleşmesi sonucu, anılan
Bonosu hesab Chemical Bank'tan Chase Bank'a devredildiği anlaş
gönderilen Chemical Bank'a ait ekstreler ile Chase B
ekinde yerlan) üzerinde yapılan incelemede; verase
DM. 04.05.1995 tarihinde TL'ye çevrilmiş ve elde e
hesabına yatırılmış, daha sonra geri kalan dövizlerd
çevrilerek elde edilen 17.192.250.000.- TL aynı gün
hesabına yatırılan toplam para 45.168.050.000.- TL
Repo hesabından;
28.02.1996 tarihinde 33.287.000.000.-TL çekilmiş;
29.03.1996 tarihinde 8.000.000.000.-TL çekilmiş;
14.05.1996 tarihinde 9.283.218.000.-TL çekilmiş;
10.07.1996 tarihinde 10.000.000.000.-TL çekilmiş;
27.08.1996 tarihinde 20.000.000.000.-TL çekilmiş
01.11.1997 tarihinde 20.000.000.000.-TL çekilmiş
16.05.1997 tarihinde 7.000.000.000.-TL çekilmiş;
30.06.1997 tarihinde 10.000.000.000.-TL çekilmiş
19.12.1997 tarihinde hesap bakiyesi 57.086.641.747
çekilmiş, kalan 47.086.641.747.- TL Pamukbank G
Mal bildirimi dönemleri itibariyle yatırılanlar mahs
tutarlar;
15.05.1995 tarihine kadar
15.05.1995- 15.05.1996 arasında 34.570.218.000.
15.05.1996-31.07.1996
"
10.000.000.000
31.07.1996-30.07.1997
"
57.000.000.000
30.07.1997 tarihi itibariyle; 30.10.1997 vadeli 40 m
(Bonolar 05.03.1997 tarihinde 24.610.400.000.-TL'
değerinde repo mevcuttur.

Mal bildiriminde beyan edilen repo ve hazine bonos
hesaplamada bulunan tutarlar aşağıda verilmiştir.
Mal Bildirim Tarihi
Beyan Edilen
15.05.1996
64.581.414.514.-TL
31.07.1996
65.863.479.452.-TL
30.07.1997
43.829.000.000.-TL
Gönderilen hesap ekstresi fotokopilerinin tam olarak
sağlıklı bilgi verilememiştir.

27

Tansu
Dışbank
ÇİLLER
- Özer
ÇİLLER

Merkez

2979 nolu
vadesiz
tasarruf
mevduatı
hesabı

28

Tansu
Dışbank
ÇİLLER
- Özer
ÇİLLER

Merkez

5793 nolu
Gönderilen hesap ekstresi fotokopilerinin tam olara
vadesiz döviz sağlıklı bilgi verilememiştir.
tevdiat hesabı
(DM)

29 Tansu
Dışbank
ÇİLLER
- Özer
ÇİLLER

Merkez

5793 nolu
Gönderilen hesap ekstresi fotokopilerinin tam olara
sağlıklı bilgi verilememiştir.
kısa vadeli
açık TL kredi
hesabı,

Halk
30 Tansu
ÇİLLER Bankası
Özer
ÇİLLER

Sirkeci

01010789
nolu hesap

Hesabın bakiyesi 128.757 TL'dır.Töbank Sirkeci Şu

Pamukbank Gayrettepe 4U161504
31 Tansu
ÇİLLER
nolu Repo
Özer
hesabı
ÇİLLER

Bankadan geleen ekstreye göre 14.08.1997 tarihind
işlemleri yapılmaya başlanmıştır.

i

32 Tansu
Pamukbank Gayrettepe 4988-5126- Bankadan gelen yazıya göre banka nezdinde kredi k
ÇİLLER
7006 - 1 0 4 5 görünmektedir.
Özer
nolu kredi
kartı hesabı
ÇİLLER
Dışbank
33 Tansu
ÇİLLER
- Özer
ÇİLLER

Merkez

Gönderilen hesap ekstresi fotokopilerinin tam olara
4288 nolu
vadesiz döviz sağlıklı bilgi verilememiştir.
tevdiat hesabı
(USD)

34 Tansu
ÇİLLER
Özer
ÇİLLER
35 Tansu
ÇİLLER
Özer
ÇİLLER

T. İş
Bankası

Nişantaşı

1040 1048788 Hesabın 31.12.1993 tarihli bakiyesi 173.061 TL dir
nolu vadesiz tarihten başlamaktadır. 1994 yıl sonu bakiyesi 12
1996 yıl sonu bakiyesi sıfırdır. Yıllık işlem masraf
T.L Hesabı

T.Emlak
Bankası

Atrium

127475 nolu
vadesiz
mevduat
hesabı

Pamukbank Gayrettepe
36 Özer
ÇİLLER
Suadiye
37 Özer
T.Emlak
ÇİLLER Bankası

15.06.1994 tarihinde açılan hesap, çeşitli tarihlerde

Ankara 4. İcra Dairesine muhatap 190 TL 4775 nol
banka tarafından düzenlenmiştir. Tutan 6.090.950.0
Bu hesap. 05,04.1993 tarihinde 4685 $ yatmlarak a
41487 nolu
döviz tevdiat tarihidir. Hesabın bakiyesi 2.64 $.dır. Sözkonusu he
hesabı (USD) kullanılmıştır.Hesaba açıldığı tarihten 20.10.1993 t
tutarın yaklaşık tamamı kredi kartı borçlarının öden
Teminat
mektupları

Demirbank Merkez
38 Özer
ÇİLLER

0023269-270 Anılan hesabın 13.5.1992 tarihinden önce açılmış o
sonraki döneme ait olduğu, ancak 13.05.1992 tarih
devretmediği. 13.05.1992 tarihinden sonra işlem gö
Mal Bildirim tarihi olan
30.09.1993.tarihindeki hesap bakiyesinin 230.907
24.01.1995 tarihindeki hesap bakiyesinin 1.113.70
28.02.1996 tarihindeki hesap bakiyesinin 2.330.20
olduğu ve bu tarihten sonra işlem görmediği tespit
.Hesaba
1992 yılında 9.020.048.023 lira yatırılmış, .9.019.9
1993 yılında 6.395.290.621 lira yatırılmış, 6.394.9
1994 yılında 13.726.700 lira yatırılmış ,12.694.700
1995 yılında 1.142.156 lira çekilmiş,
1996 yılında ise 2.500.000 lira yatırılmış ve 500.00

Dışbank
39 Özer
ÇİLLER

Merkez

824 nolu
Gönderilen hesap ekstresi fotokopilerinin tam olar
vadesiz
sağlıklı bilgi verilememiştir.
tasarruf hesabı

Pamukbank Gayrettepe 01528802
21.07.1997 tarihinde açılan hesaba ,1997 yılında 2
40 Özer
nolu vadesiz çekilmiştir.
ÇİLLER
tasarruf
mevduat
hesabı
T. iş
41 Berk
ÇİLLER Bankası
- Tansu
ÇİLLER

Yeniköy

115163377 Yıllık işlem masrafı alınarak hesap kapatılmıştır.
nolu vadesiz
hesabı

42

43

Mert
Vakıfbank
ÇİLLER

Dışbank

Merkez

2040388 nolu 09.08.1995 tarihinde açıldığı;bu hesaba 17.08.1995
mevduat
Sigorta bedeli" adı altında 2.803.546.593 TL yatırıl
hesabı
hesaptan çekilerek 10955508 nolu hesaba aktarıldığ
görmediği,Vakıflar Bankası Merkez Şubesinden gö
1-0955508 nolu hesaba 18.08.1995 tarihinde 2.802.7
Tahvili alındığı anlaşılmıştır.

Kavaklı
dere

Lehdan Mert ÇİLLER. Necmi SİRER ve Zeynep K
ve Dana Noyan tarafından gönderilen çeşitli havale
Mert Çiller'e 34.228.38 $. Necmi Sirer'e 1.500 $. Z
gönderilmiştir.

5.2 ) SAHİBİ VEYA ORTAĞI OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLEN ŞİRKETLERİN BANKA
TABLOLAR

1

2
3

BANKA
ADI

ŞUBE
ADI

HESAP
SAHİBİNİN
ADI
Yeşilyurt A.Ş

İş Bankası Yeşilyurt

Yeşilyurt
Turizm A.Ş.
Yeşilyurt
Turizm A.Ş.

İktisat
Bankası
T. Ticaret
Bankası

Güneşli
Merkez

HESAP
NUMARASI

HESAPLA İL

31.12.1995 tarihli bakiyesi 73.036.970 lirad
138154 no.lu
vadesiz ticari
mevduat
0248119-64 nolu
"
TL kredi hesabı
19.01.1996 tarihinde açılan hesabın 31.12.1
6940 ve nolu
vadesiz ticari
mevduat
hesapları

4

Yeşilyurt
Turizm A.Ş.

T. Ticaret
Bankası

5

Yeşilyurt
Turizm A.Ş.

Vakıflar
Bankası

6

BMT A.Ş

Pamukbank

7

İnterroyal Tur. Vakıflar
Yat. ve İş. A.Ş. Bankası

8

interroyal Tur.
Yat. ve İş. A.Ş.
İnterroyal Tur.
Yat. ve İş. A.Ş.

9

Vakıflar
Bankası
Vakıflar
Bankası

10

İnterroyal Tur. Vakıflar
Yat. ve İş. A.Ş. Bankası

11

İnterroyal Tur. Vakıflar
Yat. ve İş. A.Ş. Bankası

12

İnterroyal Tur. Esbank
Yat. ve İş. A.Ş.

Merkez

6957 ve nolu
vadesiz ticari
mevduat
hesapları
Yeşilköy 2002002 no.lu
vadesiz TL
mevduat hesabı
Gayret
53867410 nolu
tepe
vadesiz döviz
tevdiat (USD)
hesabı
Beyoğlu 1008281 no.lu
vadesiz TL
mevduat hesabı
Beyoğlu 3007940

09.07.1996 tarihinde açılan hesabın 31.12.

Beyoğlu 4007942 no.lu
vadesiz döviz
tevdiat hesabı
(DM)
Beyoğlu 3007944 no.lu
vadesiz döviz
tevdiat hesabı'
(DM)
Beyoğlu 2007943 no.lu
vadesiz TL
mevduat
Merkez
30100 D
1535434 no.lu
döviz tevdiat
hesabı

Hesap 29.08.1991 tarihinde açılmıştır.

Hesap 09.06.1995 tarihinde kapatılmıştır. *

05.01.1987 tarihinde açılan hesabın son ha
$'dır.

Hesap02.10.199.1 tarihinde açılmıştır.

Ekstre.

Hesap 29.08.1991 tarihinde açılmıştır.

29.08.1991 tarihinde açılmıştır.

Bakiyesi sıfırdır.

13

İnterroyal Tur. Esbank
Yat. ve İş. A.Ş.

Merkez

14

interroyal Tur. inlerbank
Yat. ve İş. A.Ş.

Bal
mumcu

15

Markim
Sanayi A.Ş.

Pendik

16
17

18
19

20
21
22

23

T. Ticaret
Bankası

30100 D 147645 Bakiyesi 51.38 DM'dır.
no.lu döviz
tevdiat hesabı
252656-351 nolu 1998 yılı bakiyesi 128.855 TL dir.Firma bu h
kanuni takipteyken krediyi ödeyerek hesabı-k
vadesiz hesabı

1433-2 vadesiz
ticari mevduat
hesabı
MarsoA.Ş. -' İş Bankası Otosanayi 6861 no.lu kredi
hesabı
Mepa
Vakıflar
Beşiktaş 2005020 vadesiz
Pazarlama ve Bankası
TL mevduat
Tic. A.Ş
hesabı
Sankim A.Ş
T.C. Ziraat Fındıkzade İst.
Bankası
Aytaş Turizm Akbank
Akdeniz 0022444 DHN
Yat. ve İş. A.Ş
Bulvan
01
Antalya
BMT A.Ş
T.C. Ziraat Şişli
Bankası
BMT A.Ş.
Halk
Sirkeci
Teminat
Bankası
Mektubu Kredisi
BMT .
Arap-Türk Merkez
eski hesap nosu
Beynelminel
Bankası
136021, yeni
Mühendislik
hesap nosu2240Taah. A.Ş.
351 olan USD.
hesaplan
Genel
Osmanlı21555
Denizcilik A.Ş bank

21.000 lira bakiyeli hesap hareketsizdir.

22.02.1993 tarihinde açılmış, 20.09.1993 tari
74, milyon lira olmuştur.
1991 yılı sonu itibariyle bakiyesi 25.426 lira
10.03.1995 tarihinde kapatılmıştır. •
Mülga İstanbul Bankası Şişli Şubesinden dev
belirtilmemiştir.)
18.03.1998 tarihinde açılan hesaba 21.08.19
3.642.970.083 lira çekilmiştir.
Mülga İstanbul Bankası Şişli Şubesinden de
belirtilmemiştir.)
Töbank Teşvikiye Şubesi'nden devredilen te
TL'dır.
1991 - 1997 yıllan arasında hesaplann bakiy
bulunmamaktadır.

1991 -1994 döneminde sorulan kişi ve şirke
hesaplarının bulunmadığı anlaşılmıştır. 1994
hesabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

24
25

26

27
28
29
30
31
32
33 .
34

35

36

T.C. Ziraat Sahpazan Vadesiz ticari
Hesabın 31.12.1997 tarihli bakiyesi 436.4
Genel
Denizcilik A.Ş Bankası
mevduat hesabı
Denizbank Karaköy 9027-222021.08.1998 tarihli bakiyesi 216.711.875 l
Genel
Denizcilik A.Ş.
351 numaralı TL
hesabı
Denizbank Karaköy 9027 - 2220 21.08.1998 tarihli bakiyesi 37.134.83 $'d
Genel
352 numaralı
Denizcilik A.Ş.
USD hesabı
Yapı Kredi Karaköy 400362
Genel
Denizcilik A.Ş. Bankası
1860719
Yapı Kredi B. Efes
Genel
Oteli
Denizcilik A.Ş. Bankası
Yapı Kredi Alsancak 615305
Genel
Denizcilik A.Ş. Bankası
Yapı Kredi Barbaros 2409755
Genel
Denizcilik A.Ş. Bankası
Bulvarı
Yapı Kredi Karaköy 5635434
Genel
Denizcilik A.Ş. Bankası
Yapı Kredi Çanakkale 1860719
Genel
Denizcilik A.Ş. Bankası
Yapı Kredi Şaireşref 1047523
Genel
Denizcilik A.Ş. Bankası
Demirbank Karaköy 0021514-497
Genel
Denizcilik
Nakliyat A.Ş.
Genel
Demirbank Karaköy 0021514-282
Denizcilik
Nakliyat A.Ş.
Genel
Demirbank Karaköy 0021514-499
Denizcilik
Nakliyat A.Ş.

37

Demirbank Karaköy

0021514-442

Demirbank Karaköy

0021514-089

Demirbank Karaköy

0021514-436

Demirbank Karaköy

0021514-437

Demirbank Karaköy

0021514-438

Demirbank Merkez

42

Genel
Denizcilik
Nakliyat A.Ş.
Genel
Denizcilik
Nakliyat A.Ş.
Genel
Denizcilik
Nakliyat A.Ş.
Genel
Denizcilik
Nakliyat A.Ş.
Genel
Denizcilik
Nakliyat A.Ş.
Marso A.Ş.

43

Aytaş A.Ş.

Demirbank Merkez

44

Genel
Denizcilik
Nakliyat A.Ş.
Marsan A.Ş.

Demirbank Merkez

0028177-252
no.lu vadesiz TL
mevduat hesabı
0025926442no.lu vadesiz
TL mevduat ,
hesabı
0025926-282

Demirbank Merkez

0023079-282

Marsan A.Ş.
Marsan A.Ş.

Demirbank Merkez
Demirbank Merkez

0023079-442
0023079-262
400.000 $'ın yurtdışına transferi ile ilgili olar
no.lu vadesiz TL izlendiği mevduat hesabı olup, 10.09.1992 tar
mevduat hesabı bu hesaba alacak kaydedilmiştir. Daha sonra
rastlanılmamıştır.

38

39

40

41

45
46
47

Hesap 29.12.1992 tarihinde 27.400.000 lira y
işlem hacmi 1.179.849.979 liradır. 29.12.199
görülmektedirHesap 16.02.1994 tarihinde 264.600 lira yatı
kalmıştır.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

23079-874 no.lu
vadesiz döviz
tevdiat hesabı($)
Esbank
İzmir
304210-3029568
Genel
nolu TL mevduat
Denizcilik
hesabı
Nakliyat A.Ş.
Esbank
Karaköy 304210-3025749
Genel
nolu vadesiz
Denizcilik
mevduat hesabı
Nakliyat A.Ş.
Esbank
Karaköy
30103 A 841695
Genel
nolu döviz
Denizcilik
tevdiat hesabı ($)
Nakliyat A.Ş.
Gayret
Pamuk10213926 nolu
Genel
bank
tepe
vadesiz mevduat
Denizcilik
hesabı
Nakliyat A.Ş.
Arap-Türk Merkez
eski hesap nosu
Genel
11662, yeni
Denizcilik
Bankası
hesap nosu 957Nakliyatı A.Ş.
354
0013482-282
Demirbank Merter
Has Holding
no.lu vadesiz TL
A.Ş.
mevduat hesabı
25429 nolu
İntaroyal A.Ş. T. Ticaret Sultan
hamam
Bankası
vadesiz ticari
mevduat hesabı
Interroyal A.Ş T.C. Ziraat Galata 501433 no.lu
Bankası
saray
vadesiz ticari
mevduat hesabı
Interroyal A.Ş. Garanti . Ortaköy 6200166 nolu
Bankası
vadesiz ticari
mevduat hesabı
Marsan A.Ş.

Derhirbank Merkez

Faiz blokesi kaydı ile 31.12.1992 tarihli bak
başka bir hareket görülmemiştir.
Bakiye 16.568 liradır.

Hesabın bakiyesi 9.233 liradır.

Hesabın bakiyesi 6.15 $'dır.

Hesapta harekete rastlanmamıştır.

Hesaplara 1991 ve 1992 yıllarında faiz taha
hesaptan çekilerek hesap sıfırlanmıştır. 1994
bulunmamaktadır.
Hesabın 28.01.1994 tarihi itibariyle bakiyes
yatırılan paralarla hesap bakiyesi 21.12.199
itibariyle de 30.274.232 liraya yükselmiştir
02.05.1996 tarihinde 48.401.000 lira yatırıl
641.514 liradır.
Ekstre okunamıyor. Hesabın 31.12.1997 tari

20.04.1992 tarihinde açılan hesabın 31.07.1
olduğu görülmüştür.

58
59
60

İnterroyal A.Ş. Halk
Bankası
[ntertrans A.Ş., T.C. Ziraat
Bankası
Markim A.Ş
T. Emlak
Bankası

Levent
Şişli
Gayret
tepe

91951 no.lu
vadesiz TL
mevduat hesabı
İşBankası Otosanayi 357729 no.lu
vadesiz ticari
mevduat

61

Markim A.Ş.

62

Markim A.Ş.

İş Bankası Nişantaşı

63

Markim A.Ş.

İş Bankası Nişantaşı

64. Markim A.Ş.

İş Bankası Nişantaşı

65

T. Emlak
Bankası

Markim A.Ş.

Merkez

Yapı Kredi 4.Levent
Bankası
67 . Markim Kimya Garanti
Gayret
Bankası
tepe
A.Ş.

66

Markim A.Ş.

senet karşılığı
avans kredisi

07.08.1996 tarihinde 6 milyon lira senetlca
hesaplarına aktarılmıştır.
Mülga İstanbul Bankası Şişli Şubesinden d
belirtilmemiştir.)
Bu hesap 1990 yılından beri hareket görme

13.08.1992'de 1.000.000 lira yatırılarak aç
yatırılmış, 320.942.075 lira çekilmiş, 1993
lira çekilmiş ve hesap bakiyesi 31.12.1993
lira yatırılarak yeniden hareket başlamış ve
aynı mtar çekilmiştir. Hesap 19.07.1995 ta
1048241 vadesiz 1990 yılından devreden tutar 129.000 lirad
ticari mevduat
33.107.660 lira çekilmiş. 1992 yılında 109
bakiye işlem masrafı olarak bankaca tahsil
982247 no.lu
Hesap hareket görmemiş 31.12.1993 tarihi
vadesiz ticari
mevduat
12691 no.lu kredi 24.06.1992 tarihinde 30 milyon lira kredi k
tarihinde 39.325.241 liraya ulaşmış, 01.07
hesabı
03.12.1992'de hesap kapatılmıştır.
87985 no.lu
Bu hesap 1990 yılından beri hareket görme
vadesiz TL
mevduat hesabı
1029 nolu ticari Teminat mektubu blokajı için 26.02.1992
hesap
06.03.1992 tarihinde kapatılmıştır.
1200340 nolu
12.09.1986 da açılmış vadesiz ticari mevd
vadesiz mevduat tarihinin 05.04.1989 oİduğu ve hesabın ba
hesabı
bulunduğu,
-

'

•

'

68

MarminA.Ş

69

Marmin A.Ş.

70

71

Marmin
Madencilik
A.Ş
Marsan A.Ş

72

T.C. Ziraat Şişli
Bankası
iş Bankası Nişantaşı 23630 no.lu
vadesiz ticari
mevduat
Osmanlı
3338
Bankası
T.C. Ziraat Eceabat
Bankası

Vadesiz ticari
mevduat hesabı

Markim A.Ş.

iş Bankası Kasım
paşa

833537 no.lu
vadesiz ticari
mevduat

73

Marsan A.Ş.

İş Bankası Kasım
paşa

74

Marsan A.Ş.

75 Marso A.Ş.
76

Marsan A.Ş.

77

Marsan A.Ş.

836632 no.lu
vadesiz ticari
mevduat
İş Bankası Otosanayi 358272 vadesiz
ticari mevduat

İş Bankası Nişantaşı

1042851 vadesiz
ticari mevduat
İş Bankası Nişantaşı 1048238 vadesiz
ticari mevduat
Yapı Kredi 4. Levent 1036 nolu ticari
Bankası
hesap

mülga istanbul Bankası Şişli Şubesinden dev
belirtilmemiştir.)
1987 yılında hesaptaki 30.000 lira çekilmiş,b
hareket görmemiştir.
1991 -1994 döneminde sorulan kişi ve şirket
hesaplannm bulunmadığı anlaşılmıştır. 1994
hesabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Hesabın 25.06.1993 tariii bakiyesi 1.306.691
liradır, 30.12.1994-31.12.1996 tarihleri arasın
49.263.914 lira çekilmiştir. Hesabın 31.12.19
Gelibolu Belediyesinin 12.09.1996 tarihli yaz
09.04.1991 tarihinde 150.000 lira yatınlarak
yatınlmış, 603.940.128 lira çekilmiş, 31.12.1
499.659.232 lira yatırılmış, 500.047.028 lira
kapatılmıştır.
19.06.1994 tarihinde 10.000 lira yatınlarak h
yatınlmış, 4.838.320 lira çekilmiş,1992'de 24
çekilmiş, 04.09.1992 tarihinde bakiye 10.967
04.09.1992'de 200.000 lira yatırılarak hesap
13.156.250 lira çekilmiş, 1993'de 169.634.88
yılında hesaba 2.554.589.740 lira yatınlmış,
1.218.662.844 lira yatırılmış, 1.225.032.769
yatınlmış, 3.321.362.730 lira çekilmiş, 1997
11.434.519.969 lira çekilmiş, 31.12.1997 tari
Hesapta 1995 yılında harekete rastlanmamışt
02.08.1991-24.12.1991 tarihleri arası 5.800.0
Bakiye 136.465 liradır. 02.04.1992 ve 26.08
Hesaba 17.02.1993 tarihinde 5.800.000 lira y
önemli bir harekete rastlanmamıştır.

78

Marsan Gıda
A.Ş.
79 Marsan
Marmara
Holding A.Ş.
80 Marsan
Marmara
Holding A.Ş.
81

82

83

84

85
86
87

Dışbank

371 nolu ticari • Gönderilen hesap ekstresi fotokopilerinin tam
mevduat hesabı ilişkin sağlıklı bilgi verilememektedir.
Bankers
Kısa Vadeli
Firmaya. 26.01.1990 tarihinde 50 milyon TL
Trust
kredinin 29.02.1991 tarihinde tasfiye olduğu
Kredi Hesabı
lira 1991 yılında 389.181,736 lira hareket g
Gayret
Pamuk53869725 nolu 11.08.1997 tarihinde açılan hesaba toplam 5
bank
çekilmiştir.09.09.1998 tarihi itibariyle bakiy
tepe
vadesiz döviz
(USD) tevdist
hesabı
Gayret
Marsan
Pamuk10213923 nolu 09.09.1998 tarihi itibariyle bakiyesi 5.117 li
tepe
vadesiz mevduat yatırılmış ve 5.050.000 lira çekilmiştir.
Marmara
bank
hesabı
Holding A.Ş.
Marso A.Ş.
iş Bankası Otosanayi 358951 no.lu
28.09.1992 tarihinde 500.000 lira yatırılarak
vadesiz ticari
yatırılmış, 709.647.729 lira çekilmiş, 1993 t
mevduat hesabı 18.547.659.486 lira çekilmiştir. Firma bu tari
îş Bankası Beyoğlu 1358388 vadesiz 02.02.1993 tarihinde 3.920.000 lira yatırılar
Marso A.Ş.
ticari mevduat
yatınlrmş,210.771.300 lira çekilmiş, 31.03.1
hesabı
Yapı Kredi 4.Levent 1443 nolu ticari Hesaba 1993 yılında 179.520.550 lira yatırıl
Marso A.Ş.
hesaba yatan tutar 28.322.847.111 lira. çeki
Bankası
hesap
1996 yılları hesaplanmamıştır.
114664 no.lu
Marso A.Ş. 1993 yılında satıldığından ekstr
Yapı Kredi Etiler
Marso A.Ş.
Bankası
kısa vadeli kredi
Yapı Kredi Etiler
2572 no.lu hesap Marso A.Ş. 1993 yılında satıldığından ekstr
Marso A.Ş.
Bankası
92290 no.lu
Bu hesap 1990 yılından beri hareket görmem
Martrans A.Ş. T. Emlak Gayret
vadesiz TL
Bankası
tepe
mevduat hesabı
Merkez

89

Mepa
Pazarlama ve
Tic. A.Ş
Marmin A.Ş.

90

Markim A.Ş.

91

Markim A.Ş.

92

Marso A.Ş.

93

Marso A.Ş.

94

Marso A.Ş.

95

Marso A.Ş.

88

Vakıflar
Bankası

Karaköy

T.C. Ziraat
Bankası
T.Iş
Bankası
T.Iş
Bankası
T.İş
Bankası
T.Iş
Bankası
T.Iş
Bankası
T.Iş
Bankası

Şişli
Nişantaşı
Nişantaşı
Otosanayi
Otosanayi
Otosanayi
Otosanayi

20056083 no.lu
vadesiz TL
mevduat hesabı

Hesaba 1993 yılında 35.016.800 lira yatırılm
hareket görmeyen hesaba bu yılda 700 mily
hesaba yatırılan ve çekilen tutar 1.300 mily
Mülga istanbul Bankası Şişli Şubesinden de
belirtilmemiştir.)
9961 no.lu kredi 31.12.1990 taarihinden 8.077.838 lira bakiy
kapatılmıştır.
hesabı
9264 no.lu kredi 31.12.1990 tarihinden 26.272.953 liralık ba
kapatılmıştır.
hesabı
7800 no.lu kredi Firma 1993 yılında el değiştirmiştir.
hesabı
8465 no.lu kredi Firma 1993 yılında el değiştirmiştir.
hesabı
9999 no.lu kredi Firma 1993 yılında el değiştirmiştir.
hesabı
11461 no.lu kredi Firma 1993 yılında el değiştirmiştir.
hesabı
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6 ) İSTANBUL BANKASI İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞI'NIN DOSYASI ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMEDE;
Hazine Müsteşarlığı'nın 9/16 Esas Sayılı Soruşturma Komisyonuna gönderdiği
20.07.1998 tarih ve 46831 sayılı yazı ekinde yer alan dosya üzerinden tarafımızca yapılan
incelemede, İstanbul Bankası ile ilgili olarak yapılan yasal işlemler hakkında gerek ilgili
kuruluşlar . arası yazışmalar, gerekse açılan davalarla ilgili belgelerin tam olmaması
dolayısıyla, konu ancak genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilmiştir.
T.C Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel
Müdürlüğü Banka Denetleme Şubesi'nin 14.9.1988 tarihli bilgi notunda (Ek: 1);
27.10.1983 tarih ve 83/7242 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bütün aktif ve
pasifleriyle T.C Ziraat Bankası'na devredilen İstanbul Bankası T.A.Ş, Hisarbank A.Ş. ve
Ortadoğu İktisat Bankası'nın sorumlulannm tespiti amacıyla Maliye Bakanlığı Makamı'nm
1.12.1983 tarih 1429 sayılı onayı çerçevesinde Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu
koordinatörlüğünde T.C. Ziraat Bankası müfettişlerince yapılan incelemeler sonucu 650
adet rapor hazırlandığı,
Söz konusu raporlar çerçevesinde;
1- Şahsi iflas davası açılmasını teminen 18.1.1985 tarih ve 3860 sayılı yazı ile 122
adet, 14.03.1988 tarih ve 22100 sayılı yazı ile 72 adet rapor Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş
Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirildiği,
2-Bankalar Kanunu'na aykırılık davası açılması için Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı'nın 9:10.1987,24.11.1987, 7.12.1987 tarih ve 92830, 107077, 111393 sayılı
yazılar ile toplam 133 adet rapor Ankara ve Şişli Cumhuriyet Savcılıklarına gönderildiği.
3- Borçlar Kanunu,Türk Ticaret Kanunun ve T. Ceza Kanunu'na aykırı işlemlerin
sorumlulan hakkında Kanuni kovuşturma talebi ve icra takibi ile ilgili olarak, gerekli
işlemlerin Hazine menfaati gözetilerek usulüne uygun olarak yürütülmesi amacıyla
13.02.1985 tarih ve 36056 sayılı yazı ile T.C. Ziraat Bankası'na gönderildiği (söz konusu yazı
dosyada bulunamamıştır),
Ayrıca, Kanuni kovuşturma açılmasını gerektirecek koşul ve nitelikte bulunmayan
270 adet raporun ise, Bakanlık Makamı'nm 08.06.1988 tarih ve 471 sayılı onayı ile
dosyasında saklanması uygun görüldüğü
1- Şahsi iflas davası ile ilgili olarak;
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde 1985/498 Esas Numarası ile şahsi iflas
davası açıldığı, Davalılar arasında Özer U. Çillerin de bulunduğu davanın Mahkeme'nin
1991/4035 sayılı Kararı ile reddedildiği, bu dava ile ilgili temyiz başvurusunu inceleyen
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 1994/2478 Esas ve 1994/3970 sayılı Kararı ile
Mahkeme'nin davanın reddine dair kararını bozduğu, ayrıca bazı davalıların tashihi karar
taleplerinin aynı Dairenin 95/9415 Esas ve 95/9228 sayılı Kararı ile reddedildiği
belirtilmiştir.
' • .
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• Bu aşamadan sonra Hazine Müsıc-şanığı'ndan gelen dosya içinde dava dosyalarına
rastlanmamıştır.. Ancak, dosya içeriğindeki T.C Ziraat Bankası'nın Hazine Müsteşarlığı'na
gönderdiği 14.8.1997 tarih sayılı yazısında (Ek:2); İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
1986/925 Esas ve 1986/846 sayılı Karan ile açılan ilk şahsi iflas davasında davalı durumunda
bulunan, aralarında Özer U. Çiller'in de bulunduğu 16 banka yöneticisi ve görevlisinin
aleyhine açılan şahsi iflas davalarının 70 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinden önce
görevlerinden ayrıldıkları,özel hukukta maddi hukuk kurallarının geriye yürütülemeyeceği
gerekçesiyle reddedildiği ve diğer davalılar hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret
Mahkemesi'nde 1996/1248 Esasına kaydedilen davanın da halen derdest olduğu ve Hazine
Müsteşarlığı tarafından takip edildiği belirtilmiştir. Dosya içeriğinde davanın gelişimi
hakkında başka belgeye rastlanmamıştır.
2-Bankalar Kanunu'na Aykırılık Davaları
Hazine ve Dış.Ticaret Müsteşarlığı'nın 09.10.1987 tarih ve 92830 sayılı yazıları
(Ek:3) ile istanbul Bankası ile ilgili 35 adet dosya ( 11 adet dosyada sorumlular arasında Özer
U. Çiller de bulunmaktadır) Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na , 07.12.1987 tarih ve 111393
sayılı yazısı (Ek:4) ile istanbul Bankası ile ilgili dokuz adet rapor (üç adet dosyada, hakkında
dava açılması istenen kişiler arasında Özer U. Çiller de bulunmaktadır) Kanuni kovuşturma
açılması için. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir, 24.11.1987 tarih ve 107077
sayılı yazısı (Ek:5) ile sorumluları arasında Özer U. Çiller'in de bulunduğu bir dosya 3182
sayılı Bankalar Kanunu'nun 87/1. Maddesi uyarınca kanuni kovuşturma yapılması Şişli
Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirilmiştir.
Aynı yazıda ayrıca ; 7129 sayılı Kartun'un umumi hükümlerinin mahfuziyetine
ilişkin 77. Maddesinin "Bankaların veya mesul şahıslarının bu Kanunda suç teşkil eden
hareket eden ve fiilleri başka kanunlara göre de cezayı mültezim bulunduğu ahvalde
haklarında en ağır cezayı ihtiva eden Kanun maddesi tatbik olunur" hükmü muvacehesinde
(aynı hüküm 70 sayılı KHK'nın 85/1. Maddesi ile 3182 sayılı Kanun'un 86/1. Maddesinde de
yer almaktadır), yukarıda bahsi geçen raporlarda tespit edilen işlemler hem Türk Ceza Kanunu
hem de Bankalar Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden T. Ceza Kanunu'nun 510. Maddesinde
yer alan "Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal" fiilini işledikleri belirtilen sorumlular
hakkında T.C. Ziraat Bankası tarafından T. Ceza Kanunu'nun 235. Maddesi uyarınca yapılan
suç duyurularına ilaveten Bakanlığımızca da suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığı
düşünüldüğünden anılan Banka'ca yapılan suç duyuruları ile ilgili olarak gereğinin yapılması
talebi belirtilerek T.C. Ziraat Bankası'nın 24 adet suç duyurusu yazısı eklenmiştir.
Ayrıca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 16.11.1987 tarih ve 648 sayılı
yazısında (Ek: 6) ; "T.Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'na aykırılık oluşturan işlemlerle
ilgili olarak gereğinin ve T. Ceza Kanunu'na aykırı işlemlerin sorumluları hakkında Kanuni
Kovuşturma talebinin ve takibinin T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılmasının uygun olacağı
11.05.1987 gün ve 45093 sayılı, 20.07.1987 gün ve 67780 sayılı ve 15.10.1987 gün ve 94741
sayılı yazılarımızla bankaya bildirilmiştir" denilmektedir. Ancak dosya içeriğinde söz konusu
yazılar bulunamamıştır.
2- T. Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve T. Ceza Kanunu'na Aykırılık Davaları
Bu konuda ;T.C Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo
Genel Müdürlüğü Banka Denetleme Şubesi'nin 14.9.1988 tarihli bilgi notunda (Ek.l); "Devir
kararıyla ilgili yapılacak işlemler ve Devir Kararnamesinde yer alan hükümlerin tatbiki
konusunda, Hazine menfaati gözetilerek Bankaları usullerine göre yapılması konusunda
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Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve T. Ceza Kanunu'na aykırılık oluşturan işlemlerin sorumluları
hakkında kanuni kovuşturmaya geçilip geçilmediği ve haklarında kanuni kovuşturmaya
geçilmeyen sorumlular varsa gereğinin yapılarak sonucundan Müsteşarlığa bilgi verilmesi
için de 11.05.1987 gün ve 45093 sayılı, 15.19.1987 gün ve 94741 sayılı yazıların yazıldığı"
belirtilmiştir.
Dosya içeriğinde; T.C. Ziraat Bankası'nın ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
arasında bir çok yazışma yapıldığı anlaşılmakta ve son olarak T.C. Ziraat Bankası'nın Hazine
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na muhatap olarak yazılan 6.03.1989 tarih ve 69374 sayılı yazıda
(Ek:7); Banka Yönetim Kurulu'nun "
işlem tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olması
nedeniyle zaman aşımına uğramış olduğu tespit edilen işlemlerin sorumluları hakkında dava
açılmasında bu aşamada yarar bulunmadığı komisyonda saptanan dosyaların gündemden
kaldırılması hususunun görüşüldüğü
gereğinin bu yönde Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı'nın onayının alınması müteakip yerine getirilmesine " karar verdiği, belirtilmiştir.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın T.C. Ziraat Bankası'na yazılan 20.03.1989
tarih ve 21241, 18.05.1989 tarih ve 36109 sayılı yazıları (Ek:8,9) ile ".... ileride doğabilecek
sorumluluğun Bankanıza ait olması kaydıyla 83/7242 sayılı Devir Kararı'nın 14. Maddesi
uyarınca uygun görmüştür." denilmiştir.
' Yine dosya içeriğinde Bankalar Yeminli Murakıbı Onur Ari'nin Başkanlığa yazdığı
13.2.1985 tarih ve 8 sayılı yazıda (Ek:10); "Maliye Bakanlığı'nın 30.11.1983 tarihli onayına
istinaden T.C Ziraat Bankası Müfettişi tarafından hazırlanan raporda; İstanbul Bankası'nın
sermayesinin 250 milyon liradan 500 milyon liraya ve 500 milyon liradan 1 milyar liraya
çıkarılması sırasında sermaye artırımı taahhüdünde bulunan ortaklardan bir kısmının apel
ödemelerini fıktif banka çekleri keşide ederek gerçekte bir ödeme yapmadan yerine getirmiş
gibi gösterdikleri
Bu şekilde Muvazaalı işlemler sonucu Banka sermayesinin fıktif olarak artırılması
işlemlerine katılan Banka ortakları ile Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Reklam
Müdürü'nün karar ve işlemlerinin, Bankalar Kanunu, T. Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve
T. Ceza Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.
Dosya içeriğindeki belgelerden Bankalar Kanunu'na muhalefet nedeniyle Beyoğlu
2.Asliye Ceza Mahkemesine 1983874 Esas sayılı dava açıldığı ve Mahkemenin 3.03.1988
gün ve 198871035 Karar sayısı ile Bankanın Muhasebe koordinatörü (aralarında Özer U.
Çiller yok), Muhasebe müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı hakkında delillerin tespitinden
sonra usulüne uygun olarak dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere iddia makamına
tevdiine diğer sanıkların beraatine karar verildiği, aynı mahkeme kararında Yargıtay 7. Ceza
Dairesinin 14,9.1989 gün ve 89/9185 Esas ve 89/7955 sayılı Kararı ile zaman aşımı sebebiyle
ortadan kaldırılmasına karar verildiği notu yazılmıştır.
Ayrıca yine dosya içeriğinde, Bankalar Yeminli Murakıbı Serdar Aktan tarafından
hazırlanan 1.7.1982 tarihinde hazırlanan 3 sayılı Rapora dayanarak (Ekili), Maliye
Bakanlığı'nın 27.08.1982 tarih ve 55657 sayılı yazısı ile İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na
İstanbul Bankası T.A.Ş.'ce Banker Kastelli Menkul Değerler Ticaret A.Ş'ne kullandırılan 11
milyar TL mevduat sertifikası satışı ve 8 firmaya kullandırılan kredilerin Banker Kastelli
tarafından kullanılması ilgili olarak (aralarında Özer U.Çiller'in de bulunduğu
banka
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İstanbul 1. Asliye Ceza malıkemesine 1983/45 Esas sayılı dava açıldığı ve Mahkemenin 16.4
1986 tarihli bilirkişi raporuna dayanarak, 9.05.1986 tarih ve 1986/205 Karar sayısı ile
sanıklann dava nedeniyle suçluluklan tespit edilemediğinden beraatine karar verdiği, Karann
süresi içinde temyiz edildiği, Yargıtay 7.Ceza Dairesinin 1987/384 Esas ve 1988/10334
Karar sayılı 28.10.1988 tarihli karan ile Özer U. Çiller hakkında ; ".. sanığa isnat olunan
eylemin sübuta erdiği gözetilmeden inandırıcı ve yeterli açıklamayı taşımayan bilirkişi
raporuna dayanarak hüküm kurulması, müdahil vekili temyiz itirazı yerinde görüldüğünden
bozulmasına diğer sanıklann ise sorgulannın yapıldığı tarih itibariyle Yargıtay'ın inceleme
gününde T.C.K.'nun 102/4 maddesinde öngörülen asli zaman aşımı süresi dolduğundan
hükmün bozulmasına ve aynı madde uyannca haklarındaki Kamu Davasının ortadan
kaldmlmasına karar verilmiştir.
Bunun üzerine aynı Mahkemede dava 1988/606 Esas Numarası ile yeniden
görülmüştür. 13.02.1989 tarihinde, 1989/42 Karar ile Özer U. Çiller hakkındaki son sorgu
tarihi ile hüküm tarihi arasında asli zaman aşımı süresinin dolması, diğer sanıklann da yine,
Yargıtay 7.Ceza Dairesi'nin karanyla ortadan kaldınlması karan verilmiştir
Karar yine süresi içinde temyiz edilmiştir.
Yargıtay 7.Ceza Dairesi'nin 1989/3534 Esas ve 12.02.1990 tarihinde 1990/1156
sayılı Karan ile Özer U. Çiller hakkında verilen Kararla ilgili olarak ".... hüküm fıkrasında
verilen karann ne olduğunun, uygulanan Kanun maddelerinin, Kanun yollarına başvurmanın
mümkün olup olmadığının gösterilmemesi sureti ile CYUY'nin 268. Maddeye muhalafet
edilmesi,
Yasaya aykırı Müdahil vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden
hükmün BOZULMASINA 13.02.1990 günü oybirliği ile karar verildi." denilmiştir.
Yine dosya içeriğinde; Başbakan'a İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından
yöneltilen soru önergesi ile ilgili olarak , Hazine Müsteşarlığının 17.09.1997 tarih ve 43503
sayılı cevap yazısında (Ek: 12) ; İstanbul Bankası ile ilgili olarak, İstanbul 7. Asliye Ticaret
Mahkemesinde 21.06.1988 tarihinde 1988/595 Esas sayılı dosyası üzerinden ikame edilen ve
taahhüt edilen apel borçlarının ödenmeyen kısmının tahsili için toplam 27 borçlu hakkında
509.061.250 TL'lık alacak davası açıldığı,
Mezkur davanın Mahkeme'nin 26.04.1994 tarih ve 1994/425 sayılı karar hükmü ile
T.C. Ziraat Bankası aleyhine reddedildiği,
Bunun üzerine Kararın Ziraat Bankası'nca temyiz edildiği ve Yargıtay 11. Hukuk
Dairesinin 20.06.1995 tarih ve 1995/3626 Esas ve 1995/5158 karar sayılı ilamı ile
Mahkemenin davanın reddine dair kararının bozulduğu,
Bozma kararını müteakip, davalıların bir kısmı tarafından karar düzeltme isteminde
bulunulduğu, ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 15.12.1995 tarihli 1995/8403 Esas.
1995/9282 sayılı kararı ile tashihi karar taleplerinin reddedildiği,
Bu safhada mezkur davaya konu T.C. Ziraat Bankası'nın alacağı talep edildiği şekilde
ödeme tarihine kadar hesap edilen reeskont faizi, yargılama giderleri vb. masraflarla birlikte
5.000.102.030 TL olarak davalı Mete Has tarafından ödenmek suretiyle tahsil olunduğu,
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Dava konusu alacağın ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin
Kanun'un 2/3. Fıkrası uyarınca istenebilecek en yüksek faiz oranı üzerinden diğer tüm
masrafların davalılardan haricen tamamen tahsil edilmesi nedeniyle dava yasa gereği konusuz
kaldığından feragat suretiyle sona erdirilmesine karar verildiği ve bu karar çerçevesinde
01.03.1996 tarihli duruşmada işlem tesis edilerek,davanın feragat nedeniyle reddine karar
verildiği,
belirtilmiştir.
Hazine Müsteşarlığının yukarıda belirtilen yazısında ayrıca, bütün aktif ve
pasifleriyle birlikte T.C. Ziraat Bankası'na devrolunan İstanbul Bankası Personeli Sosyal
Sigorta Sandığı Vakfına ilişkin işlemlerle ilgili olarak;
Beyoğlu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin verdiği yetkiye istinaden Kayyumlar
Heyetinin, İstanbul Bankası Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı'nın S.S.K.'na devri için
17.06.1994 tarih ve 220/158 sayılı yazıları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na
başvurduğu,
20.06.1994 tarihinde ilgili Bakanlık ve Kurum temsilcileri ile yapılan toplantıda
Vakfın aktüeryal hesaplarının SSK ve Hazine Müsteşarlığı uzmanlarınca yapılmasının
kararlaştırıldığı ve bu hesaplama sonucunda tespit olunan fiili ve teknik açık tutarının
17.734.597.782.400 TL olduğunun belirlendiği,
16.12.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 94/6231 sayılı BKK
ile İstanbul Bankası Personeli Sosyal Sigorta Sandığı'nın SSK'na devrinin kararlaştırıldığı,
Hazine'ce SSK'ya ödenmesi gereken fiili ve teknik açık tutarının sandığın
iştirakçilerini istihdam eden T.C. Ziraat Bankası'ndan tahsil edilmek üzere 27.12.1996 tarih ve
96/2367 sayılı Müsteşarlık Makamı onayına istinaden,Hazine Müsteşarlığınca SSK'na 1996
yılı içinde yapılan Bütçe Transferlerinden Mahsup yoluyla ödendiği,
Sonuç olarak da ; Banka personeli sandığına ilişkin yapılan işlemlerin 3995 sayılı
Kanun ile 506 sayılı SŞK Kanunu'na eklenen ek 36. Madde hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilmiş olması ve İstanbul Bankası Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı'nın
İstanbul Bankası'ndan ayrı bir tüzel kişiliği olması nedeniyle, Vakfın zarar yükü için bir
tazminat davası açılmasının gerekli olmadığının düşünüldüğü,
belirtilmiştir.
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nce 16.07.1998 tarihinde Hazine
Müsteşarlığına faksla gönderilen bilgi notunda, İstanbul Bankası T.A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Özer U. Çiller hakkında yapılan yasal takibata ilişkin olarak
yapılan işlemler ve açılan davaların durumu hakkında özet bilgi verilmiş olup bu yazı ekde
(Ek: 13) verilmiştir.
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ÜZERİNDE BİLİRKİŞİLER TARFINDAN YAPILAN İNCELEMENİN EKLERİ:
EK. 1 - Tasfiye İşlemleri T.C. Ziraat Bankasınca Yürütülen İstanbul Bankası T.A.Ş., Hisarbank A.Ş.
ve Ortadoğu İktisat Bankası A.Ş. Hakkında Düzenlenen İnceleme Raporları ile İlgili Olarak Yapılan İşlemler
Hakkında Not.
EK . 2 - T.CZiraat Bankasının 14.8.1997 tarihliB.02.1.HM.O.BAK.01.03 sayılı Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğüne yazılan yazı.
EK. 3 - T.C.Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel
Müdürlüğünün tarihi okunmayan BAK-l-2 5298-215/59-8 (IX) 92830 sayı ile Ankara Cumhuriyet
Savcılığına yazılan yazı
EK. 4 - T.C.Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün
7 Aralık 1987 BAK-I-2 5298-215/59-8 (XI) 111393 sayılı Ankara Cumhuriyet Savcılığına yazılan yazı.
EK. 5 - T.C.Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müstaşarlığı Banka ve Kambiyo Genel
Müdürlüğünün 24 Kasım 1987 tarih BAK-l-2 5298-215/59-8-107077 sayılı Şişli Cumhuriyet Savcılığına
yazılan yazı.
EK. 6 - T.C.Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müstaşarlığı Banka ve Kambiyo Genel
Müdürlüğünün 16 Kasım 1987 tarih BAK-l-2 5298-215/59-8-648 sayılı Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcılğı Makamına yazılan yazı
EK . 7 - T.C. Ziraat Bankasının 6.3.1989 tarih Genel 69374 Özel 276 sayılı T.C.Başbakanlık Hazine
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yazılan yazı.
EK. 8 - T.C.Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müstaşarlığı Banka ve Kambiyo Genel
Müdürlüğünün 20 Mart 1989 tarih BAK-I-2 5298-215/59-21241 sayılı T.CZiraat Bankası Genel Müdürlüğüne
yazılan yazı •
EK. 9 - T.C.Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müstaşarlığı Banka ve Kambiyo Genel
Müdürlüğünün 18 Mayıs 1989 tarih BAK-l-2 5298-215/59-36109 sayılı T.CZiraat Bankası Genel
Müdürlüğüne yazılan yazı.
EK .10 - T.C.Başbakanlık. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu
Başkanlığı 13.2.1985 tarih B-6/8 sayı ile T.C.Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına Bankalar
Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığına yazılan yazı.
EK .11 -T.CMaliye Bakanlığını 27 Ağustos 1982 tarih BNK-5298-215/67 -55657 sayı ile İstanbul
Cumhuriyet Savcılığına yazılan yazı
EK .12 - T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 17.09.1997 tarih 43583 sayılı yazı
EK .13 - T.CZiraat Bankası Genel Müdürlüğünün 16 Temmuz 1998 tarihli Sn. Osman Tunaboylu
Hazine Müsteşar Yardımcılğına faxlanan yazı.

7 ) 9 / 4 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU
BELGELERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA TESPİT EDİLEN
SORU VE CEVAPLAR İLE KOMİSYONUMUZCA EKSİK GÖRÜLEN VE
YENİDEN SORULMASINA İHTİYAÇ DUYULAN SORULAR VE BU SORULARA
VERİLEN CEVAPLARA İLİŞKİN BİLİRKİŞİLERCE HAZIRLANAN TABLO:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)
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9/4
Tansu
ÇİLLER Komisyo
EH
n
KOOP.
Başkanı
9.01.199
7/112

2 Tansu
ÇİLLER

SORU
Üyesi bulunduğunuz "18.nci dönem
Milletvekilleri Yapı KooperatifT'ne
30.11.1991 tarihinden bu güne kadar
Mal bildirim dönemleriniz itibariyle
aidat ve sair isimler altında ne kadar
ödenti yaptınız?

30/104 Yine Sanyer-Uskumrudaki 30/104 paylı
9/4
Sabri İNŞ.HAK inşaat
sözleşmesinden
payımıza
düşen villalardan bir adetini 25 milyar
ERGÜL
bedelle sattığınızı bildirdiniz. Bu satış
09.01.19
97/124
ne zaman, hangi tarihte, kime ve hangi
Kom.Bş"
Nbter"de yapılmıştır? 25 milyar ne
na
zaman, hangi tarihte ve ne şekilde
Yazısı
alınmıştır? Peşin, vade, nakit? Noter
satış
senedinin
bir
örneğini
gönderirmisfniz? Veya Noter ismi ve
adresini,
tarihini
bildiriniz
ki
Komisyonumuz oradan celp etsinler.
Bu g.menkul satışından gelen gelirinizi
hangi mal beyanınızda
TBMM'ye
bildirdiniz?

30/104 0
3 Adil
9/16
ONGEN Komis İNŞ.HAK
yon
Başkanı

4 Tansu
ÇİLLER

9/4
Sabri
ERGÜL
35429

ABD

ABD'de, beyan ettiğiniz
gayrimenkulerin dışında başka mal
varlığınız varmıdır? Varsa bunların
nasıl işletildiği ve ne kadar gelir elde
edildiğini açıklanması

ıflŞf

^CESSP^
13.01.1997 tarihli yazıda;
Sözkonusu kooperatife
2.2.1993 tarihinden
itibaren 270 milyon TL.
ve 4800 ABD dolan
ödedim. Üyeliğe
kabulümüz 2.2.1993
tarihinde başlamıştır.
Bu konuda
Komisyonunuz sorusuna
daha önce cevap
verilmiştir. Mal
bildiriminde
gösterilmiştir.

0

Hayır

««P

28.09.19 Üyesi bulunduğunu
98 200 Milletvekilleri Yapı
30.11.1991 tarihind
kadar aidat ve sair
ne kadar ödenti ya
bildirimleri döneml
ödemelerin tamam
olarak bildirilmesi.
28.09.19 TBMM'nde 19. Dön
93 200 9/4 Esas Notu Soru
Komisyonu belgele
anlaşıldığına göre
Uskumruköy'deki 3
inşaat sözleşmesin
düşen villalardan b
milyar lira bedelle
beyan etmişsiniz. S
bedelin hangi tarih
şekilde (vadeli vey
edildiğini belgeleri
açıklarmısıntz? Sö
satıştan elde ettiği
hangi mal bildirimi
gösterdiniz?
0 6.10.199 Çiller ailesinden sa
8 Adil olduğunuz Sarıye
ONGEN Köy'deki villanın b
şekilde ödendiği v
balgelerin (el sene
banka havalesi gib
gönderilmesi.
Yeterli, ancak
28.09.19 A.B.D.'de beyan et
güncelleştirilece 98 200 gayrimenkullerin d
mal varlığınız varm
k
bunların ne şekilde
değerlendirildiği v
değerlendirmeden
elde edildiğini belg
açıklarmısmtz?

Soru eksik
cevaplandırılmış
tır. Mal bildirim
dönemleri
itibariyle daha
sonra yapılan
ödemeler
belirtilmemiştir.
Tahsilatın
belgeleri
istenecek.

m

AİLE
Oğlunuz Kert Çiller, Komisyon
Terasa. 1
ÇÎLLER Htkmst GÎDERL Başkanının göndermiş olduğu 12
Aralık
1935 tarih ve A.01.1.GEÇ S/4
ERİ
ULUĞBA
sayılı yazısındaki 24 Ocak 1995 tarihli
Y
mal bildiriminde yer alan 950 milyon
27.12.19
TL lık Hazine bonosunun vadesi
SS/92
nedir? Ne zaman nakde çevrilmiştir?
Sorularını tarih taşımayan yazısında:
"Su tahviller değişik vadelerde olup
ihtiyacıma göre muhtelif tarihlerde
nakte çevrilmiştir." şeklinde
yanıtlamıştır. Oğlunuza ait 950 milyon
TL lık Hazine bonosu 24 Ocak 1995
tarihli mal bildiriminde yer almışken
15.05.1995 tarihli mal bildiriminde yer
almamıştır. Bu durumda, oğlunuzun
yazılı cevabının verdiği izlenim, 950
milyon TL bononun 3.5 aylık bir
dönemde oğlunuzun ihtiyacını
karşılamak üzere bozdurduğu
şeklindedir. Bu durumda, oğlunuz,
24.01.1995 ile 15.05.1995 arasında
ayda ortalama 250 milyon TL
bozdurulmuş ve ihtiyaçtan için
harcamış görülmektedir.
0

Tansu
ÇİLLER

0

9/4
Hikmet
ULUĞBA
Y
27.12.19
96/92

9/16
Özer
ÇİLLER Tuncay
Karaytu
ğ

0 Oğlunuzun aylık giderleri bu
düzeydemidir? Oğlunuz Mert
ÇİLLER'in sizin ve eşinizin karşıladığı
aylık giderler ne kadardır? Diğer
oğlunuz için benzeri harcamalarınız
varmıdır varsa tutan nedir?
çocuklarınız için mal bildirim
dönemlerinde yaptığınız eğitim
giderleri ne kadardır mal bildirim
dönemleri olarak açıklanması?
AİLE Bulunduğunuz görevlerin gereği
GİDERL olarak eşiniz ve çocuklarınızla birlikte
yaptığınız giyim ve kuşam harcamaları
ERİ
ile diğer tüketim giderlerinizi
karşılamak üzere mal bildirim
dönemleri itibariyle yaklaşık aylık
ortalama harcadığınız tutar ne
kadardır?
AİLE Marsan,sizin yat, yalı,okul taksidi ve
GİDERL mobilya masraflarınızı ödüyor.Niçin
Marsan bu ödemeleri yapıyor? Bu
ERİ
masraflar sizin gelirinize uygun

Blrkere, soru
Soruya yetsrtl
maksatlıdır, Anayasanın vo net cavep
38. Ve 3S23 ssyılı
verilmemiştir,
kanunun 4. haddesine
ayktndır. Ancak, soruya
cevap verilecektir.
Belirtilen meblağ
mehteüf tarihlerde nakde
çevrilmiştir. Bildirim dışı
bırakılmış bir değer
mavcut değildir. Mert
Çiller'In aylık giderleri
emsalleri kadardır. Mert,
Tansu, özer ÇİIer'in aylık
giderleri ise mevcut
gelirler çerçevesindedir.
Berk'In harcaması isa
elbette, yaşttlan
ölçüsünde vardır. Mal .
bildirim dönemleri olarak
eğitim giderleri ise soru,
3623 sayılı kanunun 4 ve
5. maddesine aykındır o
nedenle
cevaplandmlmamıştır.
0

0

Soru, 3628 sayılı
Soruya yeterli
kanunun 5. Maddesine
ve net cevap
aykındır. Ancak, soruya verilmemiştir,
cevap veriyoru. Ortalama
harcamamız gelirlerimiz
kadardır.

Marsan böyle bir şey
ödemiyor

S/4 Esss Numaralı S

ea 209 Komisyonunun 24 O

0

tarihli mal bUdtrimln
oğlunuz Mert ÇİLLER
950 Milyon TL.'lık Ha
Bonosuna 1S.05.18S
bildiriminizde yar ve
görülmüş ve oğlunu
Komisyona vermiş o
cevaptan sözkonusu
aylık bir dönemde İh
karşılamak üzere bo
anlaşılmıştır. Bu cev
oğlunuzun İhtiyaçta
ortalama 250 Milyon
harcadığı izlenimi çı
Oğlunuzun aylık har
düzeyde midir? Oğl
ÇİLLER'in, sizin ve e
karşıladığı aylık gide
kadardır?. Diğer oğl
benzeri harcamalan
ise tutarlan nedir? Ç
için yaptığınız eğitim
kadardır? mal bildiri
itibariyle açıklar mıs
0

28.09.19 Bulunduğunuz göre
93 200 olarak eşiniz ve çoc
birlikte yaptığınız gi
ve diğer tüketim ha
ortalama aylık tutan
Mal bildirimleri dön
itibariyle açıklar mıs

Cevap yeterli
28.09.19 Marsan.sizin yatya
değil. Kaldı ki
93 /199 ve mobilya masrafia
Maliye Bakanlığı
ödüyor.Niçin Marsa
raporunda
ödemeleri yapıyor?

28/07/19
98

harcamalar mıdır?

Tansu
9/4
ANTALY Antalya-Beldibi'ndeki pansiyon 1996
ÇİLLER Mahmut
yılında kiraya verildimi ? verildi ise
A
kime verildi ? ne kadar kira geleri elde
ERDİR
edildi?
1/01/199
7
AYTAŞ
9/16
00.01.19 0
AŞ.
Komisyo
00
n
Başkanı

Tansu
9/4
AYAZA
ÇlLLER Komisyo
ĞA
Adil
n
ONGEN Başkanı
9.01.199
7/ 112

Özer
9/16
ÇİLLER Mustafa
ilimen
28.07.İ9
98

30.11.1991 ile 15.05.1996 tarihleri
arasında vermiş olduğunuz mal
bildirimlerine dahil bulunan
"Gayrimenkullerden" mülkiyeti size ve
eşinize ait Şişli Ayazağa işyeri (100 m2
)ve mülkiyeti eşinize ait S.S.Akdeniz
Tatil Sitesi-Bodrum (70 m2) dışında
başka gayrimenkul sattmtzmı? Satmış
iseniz hangileridir? Tarihleri nedir ve
herbirinin satış değeri ne kadardır?

AYTAŞ Turizm Bakanlığı'na Antalya'daki
tesisleri satınalırken yapılan
A.Ş.
başvuruda sizin yüzde 34-38
miktarında olan payınızı, mülkiyetinizi
beyan etmemişsiniz.

ödeme yapıldığı
tesbit edilmiştir.

Sorunun muhatabı ben
değilim. Ancak Aytaş
tarafından kiraya
verilmiştir. Şirket
yetkilileri gerekli
açıklamayı yapmıştır.
0

Şirket
kayıtlarının
incelenmesi
gerekir.

Sualinizde belirtilen
gayrimenkullere ilave
olarak 23.3.1996
tarihinde Adil ÖNGEN'e
Uskumruköyde 1 villa 25
milyar TL. bedelle
satılmıştır.

Yeterli
değil.Tekrar
sorulması
gerekir.

Sorunun cevabı bir
önceki soruşturma
komisyonunda
vardır.Şimdi
hatırlamıyorum.

0

sizin gelirinize uygu
mıdır?

28.09.19 Antalya Beldibi'nde
98/199 1996 yılında kiraya
şayet verildi ise kim
bu işlemden ne kad
elde ettiniz belgele
mısınız?
28.09.19 Şirketinize ait Anta
98/193 Beldibi'ndeki pans
AYTAŞ yılında kiraya verili
verildi ise kime ve
A.Ş
bedelle kiralandığı
ve belgelerin gönd

28.09.19 30.11.1991 ile 15.05
98/200 arasında vermiş ol
bildirimlerine dahil
"gayri-menkullerde
size ve eşinize alt Ş
İşyeri (100 m2) ve m
eşinize ait S.S.Akd
Sitesi-Bodrum(70 m
başka gayrimenku
eğer sattı iseniz bu
hangileridir ve her
tarihleri ile değerle
ile açıklar mısınız?
28.09.19 Turizm Bakanlığı'n
Turizm
Bakanlığından
98/199 tesisleri satınalırke
başvuruda sizin yü
edinilen bilgiye
miktarında olan pa
göre, inşaatın
mülkiyetinizi beyan
%15i
etmemişsiniz. Ned
tamamlanmada
n ön izinde yer
alan
hissedarların
değişmemesi
gereği
nedeniyle
beyan
edilmediği
anlaşılmaktadır.
Bu nedenle
beyan

edilmediği
duşunuimektedi
r.Bu sorunun
cevabının Şirket
kayıtlanna
bakarak
cevaplandmlma
sı
gerekmektedir.

12 Özer
ÇİLLER

9/16
Nuri
Yabuz
28/07/19
93

AYTAŞ Aytaş A.Ş.'nde sahip olduğunuz
A.Ş.
hisseler 22 ay sonra beyan edilmiş.
3628 sayılı Mal Beyanı ile ilgili Yasada
bir ay içinde bîldirim-de bulunma
zorunluluğu getirilmiştir. Geç
bildirimin özel bir sebebi mi var? 5
Ekim 1994 tarihli Aytaş A.Ş.'nin Genel
Kurulu Hazirun cetvelinde ihsan Ataöv
halen hissedermış gibi gösterilmiş;
ama daha önce hisselerini devrettiğine
dair de Genel Kurulun dosyalan
içerisinde bir evrak da var.buna
rağmen de hazirun cetvelinde ihsan
Ataöv hissedar olarak gözükmüş, bu
bir yanlışlıktan dolayı mı.yoksa
halihazırda ilişkileri devam ediyor mu?

Şu anda hatırlamıyorum. Soru tekrar
sorulacak.
Yazılı olarak sorulması
halinde
cevaplandırabilirim.

28.09.19 Aytaş A.Ş.'nde sahip ol
93/199 hisseler 22 ay sonra be
edilmiş. 3623 sayılı Mal
ilgili Yasada bir ay içind
bildirim-de bulunma zo
getirilmiştir. Geç bildirim
bir sebebi mi var? 5 Eki
tarihli Aytaş A.Ş.'nin Ge
Kurulu Hazirun cetvelin
Ataöv halen hissedann
gösterilmiş; ama daha ö
hisselerini devrettiğine
Genel Kurulun dosyala
içerisinde bir evrak da v
rağmen de hazirun cetv
ihsan Ataöv hissedar o
gözükmüş, bu bir yanlış
dolayı mı.yoksa halihaz
ilişkileri devam ediyor m

13 Özer
ÇİLLER

0

0

14 Özer
ÇİLLER

9/4
AYTAŞ
Hikmet A.Ş.
Uluğbay
6/12/199
6

0

9/4
Hikmet
Uluğbay
8/12/199
6

Komisyon üyelerine bilgi olarak
dağıtılan ve geçen dönem görev
yapmış bulunan "1983 Yılı Başından
İtibaren Kurulmuş ve TBMM'nde
Temsil Edilmiş Tüm Siyasi Partilerin
ve Genel Başkanlan ile Yakmlannın
Mal Variıklannın Araştınlması
Amacıyla Kurulan 10/198 Esas
Numaralı Meclis Araştırma Komisyon
RaponTna ek raporunda şu hususlara
yer verilmiştir;Bay Özer Çiller Aytaş
A.Ş.'nin 3400 hissesini 18.10.1991
tarihinde Noter'de yapılan işlem
sonucu devralmış olmasına rağmen bu
devir işleminin 4 yıl süre ile şirket
kayıtlannda düzeltilmediği iddia
edilmektedir.Gene aynı raporun ekinde
yer alan Turizm Bakaniığı'na ait
01.101992 tarihli onayda; kesin tahsis
koşullannın hisse devirleri ile ilgili
maddesinde: "Adınıza yapılan
tahsis,kullanma hakkının tamamı veya
bir kısmı Bakanlığın yazılı izni
olmaksızın başkasına
devredilemeyecektir. Lehdan

Şu anda hatırlamıyorum. Soru tekrar
Yazılı olarak sorulması
sorulacak.
halinde
cevaplandırabilirim.

0 şirket olan tahsislerde şirket
Cevap verilmemiştir.
hisselerinin tamamı veya bir kısmı
Bakanlığın yazılı izni ile devirlerinin
sağlanması gerekmektedir. Tahsisin
veya şirket hisselerinin tamamının
veya bir kısmının Bakanlığın izni
dışında devredilmesi halinde tahsis
iptal edilecektir." hükmünün yer aldığı
kayıtlıdır. Bu durumda.Turizm
Bakanlığı'ndan şu hususların
öğrenilmesi uygun olacaktır.
Cevap verilmemiştir.
AYTAŞ Aytaş'a turizm yatırımı ile ilgili kesin
tahsis belgesi hangi tarihte
A.Ş.
verilmiştir?

28.09.19 19. Dönemde kuru
98/199
numaralı Soruştur
belgeleri incelendi
Komisyonun üyele
olarak dağıtılan ve
görev yapmış bulu
Başından itibaren
TBMM'nde Temsil
Siyasi Partilerin ve
Başkanlan ile Yakm
Variıklannın Araşt
Amacıyla Kurulan
Numaralı Meclis A
Komisyon Raporu
raporunda şu husu
verilmiştir. Sizin, A
3400 hissesini 18.
tarihinde Noter'de
sonucu devralmış
rağmen bu devir İş
süre ile şirket kayı
düzeltilmediği İdd
edilmektedir.Gene
ekinde yer alan Tu
Bakaniığı'na alt 01
onayda;
Soru tekrar sorulacak.
kesin tahsis koşul
ilgili maddesinde:
tahsis,kullanma ha
kısmı Bakanlığın y
başkasına devredi
denmesine rağme
hisselerin tamamı
A.Ş.'ne devretmen
açıklıyorsunuz?

Soru tekrar
sorulacak.

28.09.19 Aytaş'a turizm yat
98/199 kesin tahsis belge
verilmiştir?

15 Özer
ÇİLLER

9/4
Hikmet
Uiuğbay
8/12/199
7

AYTAŞ Kesin tahsis belgesi verildiğinde,
A.Ş.
Bakanlık kayıtlanna göre Aytaş'jn
sermaye kompozisyonun nasıldır?

Cevap verilmemiştir.

Soru tekrar
sorulacak.

28.09.19 Kesin tahsis belge
9S/199 Bakanlık kayıtların
sermaye kompozis
nasıldır?

16 Özer
ÇlLLER

9/4
Hikmet
Uiuğbay
8/12/199
6

AYTAŞ Aytaş'ın sermaye kompozisyonundaki Cevap verilmemiştir.
değişiklik hangi tarihte! ilgili
A.Ş.
Bakanlıklara bildirilmiştir?

Soru tekrar
sorulacak.

28.09.19 Aytaş'ın sermaye
98/199 kompozisyonunda
hangi tarihte ilgili
bildirilmiştir?

17 Özer
ÇİLLER

9/4
Hikmet
Uiuğbay
11/12/19
96

AYTAŞ Bu bildirim sırasında,18.10.1991 tarihli Cevap verilmemiştir.
Noterdeki devre ait belge Bakanlıklara
A.Ş.
sunulmuş mudur?

Soru tekrar
sorulacak.

28.09.19 Bu bildirim sırasın
93/199 tarihli Noterdeki d
Bakanlıklara sunu

18 Özer
ÇİLLER

9/4
Hikmet
Uiuğbay
12/12/19
96

AYTAŞ Hisselerin 18.10.1991 tarihinde
Noter'de devredilmiş olması, yatırım
A.Ş.
kesin tahsis belgesinin hukuki
durumunu nasıl etkilemektedir?

Cevap verilmemiştir.

Soru tekrar
sorulacak.

28.09.19 Hisselerin 18.10.1
98/199 Noter'de devredilm
yatırım kesin tahs
hukuki durumunu
etkilemektedir?

13.1.1997 tarihli yazıda;
hisse senetlerinin
resmen devredilebilmesi
idare işlemlerinin
tamamlanmasına
bağlıdır, idare hisse
devrini uygun
görmeseydi, hisse devri
gerçekleşmiş
olmayacaktı. Bu nedenle
kesin tahsis yapılıncaya
kadar hisse devrinin
hukuki değeri
bulunmadığından beyan
edilmemiştir.

Cevap yeterli
28.09.19 Aytaç Turizm ve İş
değildir, idere
98/199 Ortağı ihsan ATAO
olarak belirtilen
2.nci noteri huzuru
merci nedir?
18.10.1991 tarih ve
Yukarıdaki soru
sözleşme ile satın
ile birleştirilerek
olduğunuz 3400 h
yeniden
Turizm Bakanlığın
sorulacak.
tahsisi yapılan tari
Ayrıca
bildirilmemiştir. A
30.11.1991
Turizm Bakanlığın
tarihli mal
başvuruda sadece
bildiriminde
Antalya 2 nci Note
3400 adet hisse
H.Kemal Kınay, A.
gösterilmişken
A.Hamdi Durmaz,
30.9.1993 tarihli
Coşkun ve Kerim
mal bildiriminde
22.04.1993 tarih ve

9/4
AYTAŞ
19 Özer
ÇİLLER Komisyo A.Ş.
n
Başkanı
9.01.199
7/ 123

Aytaç Turizm ve İşletmecilik A.Ş.
Ortağı İhsan ATAÖV den Antalya 2.nci
noteri huzurunda 18.10.1991 tarih ve
34872 sözleşme ile satınalmış
olduğunuz 3400 hisse neden Turizm
Bakanlığına arazi kesin tahsisi yapılan
tarihe kadar bildirilmemiştir. Aytaç
Şirketi, Turizm Bakanlığına yaptığı
başvuruda sadece sizin gene Antalya
2 nci Noteri huzurunda H.Kemal Kınay,
A.Reşit Kınay, A.Hamdi Durmaz,
Abdurrahman Coşkun ve Kerim
Mirza'dan 22,04,1993 tarih ve 13390
nolu sözleşme ile .satın aldığınız
hisseyi bildirmiştir. Siz esasen şirketin
% 34 payına sahip bir ortak olarak

3400 hissenizde bu 4847 payla birlikte
bildirilmesini neden talep
etmediniz?Siz, esasen şirketin yüzde
34 payına sahip bir ortak olarak 3400
hissenizinde bu 4347 payla birlikte
bildirilmesini neden talep etmediniz?.

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

1847 adet yer
almıştır. 1500
adet hisse
Marsan'a, 1500
adet hisse
Mitaş'a
devredilmiş

sözleşme ile satın
hisseyi bildirmişt
şirketin % 34 pay
ortak olarak 3400
4347 payla birlikte
neden talep etme
İdare olarak belirt
nedir?
Ayn
tarihli mal bildirim

gözükmekte 3400
hissenin mal bildiriminde
beyanı yer almamaktadır.
3628 sayılı kanun
anlamında bu devirlerin
bedellerin mal
bildiriminde yer alması
gerekmektedir.

3400 adet hissen
30.9.1993 tarihli m
yer almıştır. 1500
adet hisse MİTAŞ
gözükmekte 3400
beyanı yer almam
anlamında bu dev
bildiriminde yer a
18.10.1991 tarihli
ihsan Ataöv'den
hisseye kaç lira ö
b) 30.11.1991 tari
bildirimlerinde be
c) Gerek 22.4.199
devri sırasında d
buna ilişkin para
d) Aytaş'taki yatır
kadan belgeli, ne
hisselerin 18.11.1
bedel alındığını v

0

9/4
20 Özer
Bilger
ÇİLLER Komisyo DURUM
n
AN
Başkanı
13.12.19
95/81
Hikmet
Uluğbay
14/12/19
96

30.09.1993 tarihli mal bildiriminde yer
alan Salem NH/ABD'deki ev için Bilger
Duruman'dan almış olduğunuz 170.500
$ borcun ödeme koşullan ödendiği
tarih ve bedelinin transferine ilişkin
bilgi ve belgeler

Bilger Duruman'a olan
braname
borcun 28.12.1993
istenecek
tarihinde Türkiye'de TL
karşılığı olarak nakden
ödendiği ve kendisinden
gerekli ibranamenin de
alındığı belirtilmiştir.

9/4
Bilger
Sözkonusu borcu hangi tarihte geri
21 Bilger
DURUM Komisyo DURUM ödemiştir.
n
AN
AN
Başkanı
9.01.199
7/ 119

Bilahare tarihsiz bir ek
yazıyla; GCD ine
şirketindeki, kurucu
hisselerin bedeli olan
100.000 dolar, sermaye
artırımı işlemleri
tamamlandıktan sonra
alacağım.

9/4
Bilger
22 Bilger
DURUM Komisyo DURUM
n
AN
AN
Başkanı
9.01.199
7/ 119
BAKIM/
23 Tansu 9/4
ÇİLLER Hikmet ONARIM
ULUĞBA /TEFRİŞ
GİDERİ
Y
27.12.19
96/ 92

Bu alacağa ilişkin faiz tahsil
edilmişmldir?

Cevap verilmemiştir.

Servet
artışı incelemelerinin
sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi
için, mal
bildirim dönemleri
arasında yapılan harcamalannda
bilimesine gerek vardır. Bu
çerçevede mal bildirimleriniz
arasında geçenn dönemler itibariyle
aşağıdaki harcamalarınız konusunda
bilgi verebilirmisiniz?
a)Sanyer Yeniköy'deki yalı için yapılan
bakım onanm ve idame giderleri
b) Bilkent konutları Ankara'daki 350
m2 lik dubleks dairede iç mimari
değişikliği yapmış iseniz buna ait
giderler
c)
Bilkent konutları Ankara'daki 350 m2
lik dubleks dairenin tefriş giderleri

Mal bildirimleriniz
arasındaki dönemler
itibariyle s u harcamalar
hakkında bilgi veriniz?
a) Yalı bakım enanm
giderleri, b)Bilkent
konut iç mimari
değişiklikleri,
cJBilkent konut tefriş
giderleri,
d)
Bilkent daire tefriş
giderleri, e) Kuşadası
tefriş giderleri, Bu
harcamalar cûz'i
giderler olup, hesap
tutulmamıştır.

28.09.19 Eşinizin TBMM Baş
98/199 vermimş olduğu, 30
tarihli mal bildirimin
Salem Amerika Birl
Salem Kentindeki e
Duruman'dan almış
170.000 Dolar borcu
ödendiğini ifade etm
Sözkonusu ödemey
belgeyi komisyonu
misiniz?
Tebliğ Sözkonusu borcu h
edileme geri ödemiştir.
di

Cevap kendi
içinde çelişki
taşıdığından
önceki cevapta
tartışmalı hale
gelmiştir.
Sermaye
artırımından
sonra paraya
tahsil edip
etmediğine
ilişkin bilgi
bulunmamaktad
ir.
Tekrar
Tebliğ Bu alacağa ilişkin f
sorulacaktır.
edileme edilmişmldir?
di

3628 sayılı
28.09.19 Servet artışı incele
kanunun 5 nci
98/200
sağlıklı bir biçimde
maddesine göre
için mal bildirim dö
servet ve
arasında yapılan h
harcama
bilinmesine gerek
unsurlarının
çerçevede mal bild
nedenleri de
arasında geçen dö
bildirim
itibariyle aşağıdak
kapsamında
harcamalarınız hak
olduğundan
verebilir misiniz?
cevap yeterli
a) Sanyer-Yeniköy
değildir.
bakım, onanm ve i
b) Ankara Bilkent K
350 m2'Iik dubleks
mimarisinde değiş
yaptırdığınız söyle
sözkonusu değişik

ise buna

d) Ankara Bilkent konutlarındaki 117 0
m2 lik daireniz için yapmış olduğunuz
teftiş giderleri
e) Kuşadası Çamtepe'deki çiftlik evinin
tefrişi için ne kadar harcama yaptınız?
Bu evin bakım ve idame giderleri ne
kadardır?

24 Tansu
ÇİLLER

9/4
Sabri
ERGÜL
09.01.19
97/124
Kom.Bş.
Yazısı

BAKIM/ Bilkent'te aldığınız villaların teftişi,
ONARIM düzenlemesi, döşemesi için ne kadar
/TEFRİŞ para harcadınız?
GİDERİ

9/4
BOLU/ 05.05.1995 ve 05.05.1996 tarihli mal
25 Özer
İNŞ.
bildirimlerinde görülen Bolu-GövemÇİLLER Komisyo
n
Tatarlar mevkiinde ekli listede detayı
Başkanı
bildirilen arazi üzerinde inşaat yapıyor
13.12.19
veya yapmış iseniz bununla ilgili
96/82
harcama tutarlarının bildirilmesi

Bu harcamalar cüzi
giderler olup, hesap
tutulmamıştır.

İlgi yazıda belirtilen
Bolu-Gövem-Tatarlar
mevkiindeki arazi
üzerinde inşaat olduğu
ve 15.05.1996 tarihi
itibariyle 3.737.000.000
TL harcama yapıldığı
belirtilmiştir.

0

ait giderler ile yine a
yapılan harcamalar,
c) Ankara Bilkent Ko
m2'lik daire için yapm
giderleri,
d) Kuşadası-Çamtep
tefrişi için yaptığınız
bakım ve idame geliri
açıklatmışınız?
Bu soru 23. Soruda b
sorulmuştur.

3623 sayılı
0
kanunun 5.nci
maddesine göre
servet ve
harcama
unsuriannın
nedenleri de
bildirim
kapsamında
olduğundan
cevap yeterli
değildir.
GOncelleştiriIere 28.09.19 Eşinizin 05.05.1996 t
k tekrar
93/199 bildirimlerinde belirti
sorulması
Gövem-Tatarlar mev
gerekmektedir.
arazi üzerinde inşaa
mı? Eğer yaptırdınız
bildirim dönemleri it
konusu inşaat için y
harcamalarne kadar
inşaatın son durumu

26 Özer
BOLU
• 9/4
ÇİLLER Komisyo /İNŞ.
n
Başkanı
25.12.19
SS/39

Bolu-Gövem-Tatarlar mevkiinde
yapılan inşaat için;
A) Sözkonusu işin mahiyeti nedir?
B) Aralık 199S ayına kadar işin yüzde
kaçı gerçekleştirilmiştir ve kaç lira
harcanmıştır?
C) inşaatın finansmanını kim
karşılıyor?
0) inşaatın tüm
proje maliyeti nedir?
E)
İnşaatın yapımcısı kimdir?

27 GÜLER
9/16
BOLU
KERES Komisyo /İNŞ.
n
TE VE
Başkanı
İNŞ

0

A) İşin mahiyeti; çiftlik
evi misafirharts vs geraj
binalan yapımından
ibarettir.
B)
Aralık ayına kadar işin
takriben İşin %55
gerçekleşmiş olup,
8.737.000.000 TL
harcanmıştır.
C) İnşaatın finansmanı
tarafımdan
karşılanmaktadır.
D) Projenin maliyeti 14
milyar TL'dir.
E) fnşaabn yapımcısı
Güler Kereste ve inşaat
San.Tic.Ltd.Şti.'dir.
0

Yufesndakl soru 23.09.19 Bu Inşsst için;
ila birlikte
83/199 a) İşin mahiyeti ne
değsrlsndirilece
b) Aralık 1993 ayın
k ve aynca
yüzde kaçı gerçek
inşaat şirketinin
kac lira harcanmış
de adresi
c) İnşaatın finansm
alınarak
tarafından sağlanm
d) İnşaatın tüm pr
harcamalar
nedir?
e) in
şirket
yapımcısı kimdir v
kayıtlannda
adresi nedir?
incelenmelidir.

0

13.10.19
93/224
GÖLER
KEREST
E VE
İNŞ

9/16
23 Özer
ÇİLLER Tuncay
Karaytu
ğ
28/07/19
98

C/H

Marsan A.Ş.'nden alacak olarak beyan
edilen cari hesap miktarları nasıl
hesaplanmıştır? Bunlar beyan
dönemindeki cari hesap defter
bakiyelerine göre mi belirtilmiştir,
yoksa şirket bilançosu analiz edilerek
özsermayelere göre aynca
hesaplanmış mıdır?

Bu bir teknik sorudur
müsaade ederseniz
bunuda yazılı olarak
cevaplayalım.

Yazılı olarak
sorulacak.

23.09.19
93/199

9/I6
29 Özer
ÇİLLER Abdullah
Akarsu
28/07/19
98

C/H

1991 yılında T.B.M.M. Başkanlığı'na
yaptığınız mal bildirimlerinde, Marsan
Holding'deki hisselerinizi beyan
etmişsiniz. Anılan dönemde,şirketten
alacağınız ya da borcunuz var mıydı
yok muydu?

Bu bir teknik sorudur
müsaade ederseniz
bunuda yazılı olarak
cevaplayalım.
~>

Yazılı olarak
sorulacak.

28.09.19
98/199

Sayın Özer Çiller*e
Güvem- Tatarlar m
arsa üzerinde yap
sizin üstlendiğiniz
anlaşıImaktadtr.K
söz konusu inşaa
gerçekleştirildiği
şimdiye kadar yap
haıcamalann fatu
dökümünün gönd
Marsan A.Ş.'nden
beyan edilen cari
miktarian nasıl he
Bunlar beyan dön
hesap defter baki
belirtilmiştir, yoks
bilançosu analiz e
özsermayelere gö
hesaplanmış mıdı
1991 yılında T.B.M
Başkanlığı'na yap
bildirimlerinde, M
Holding'deki hiss
etmişsiniz. Anılan
şirketten alacağın
borcunuz var mıy

)
30 Özer
ÇİLLER

9/4
Hikmet
Uluğbay
25/12/19
96

C/H

Bay Özer Çiller'in 24 Ocak 1995 tarihli Cevap verilmemiştir.
mal bildiriminden itibaren Marsan
Holding'den alacağı yer almıştır. Bu
alacak miktarı, bir mal bildiriminden
diğerine artmaktadır. Bu artışlar,
verilen yeni borçlar nedeni ile mi
yoksa başlangıçtaki alacağa yürütülen
faizler nedeni ile mi olmuştur? Alacağa
faiz yürütüldü ise, yıllık faiz oranı ne
düzeydedir?

Yazılı olarak
sorulacak.

31 Özer
ÇİLLER

9/4
Hikmet
Uluğbay
26/12/19
93

C/H

15 Mayıs 1996 tarihli mal bildiriminde Cevap verilmemiştir.
Bay Özer Çiller'in Aytaş A.Ş.'nden
alacağı yer almaktadır. Bu borç anılan
şirkete hangi tarihte ve hangi faiz
koşulu ile verilmiştir?

0

32 MARSA
9/4
N
Komîsyo
n
Başkanı
10.01.19
97/125

C/H

Şirketinizin ortağı Bay Özer ÇİLLER'e
1994 yılı ve sonrasında borçlu olduğu
bir tabloda gösterilmiştir. Şirketinizin
defterlerinin komisyonda görevli
uzmanlarca incelenmesi sırasında
şirketinizin ortağı bay ÇİLLER'e 1991
yılından itibaren artan miktarda borçlu
olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda tarih
ve sayısı belirtilen yazıya cevaben
gönderdiğiniz yazılı bildiriminizde
niçin 1994 yılı öncesi borçlar
gösterilmemiştir. Varsa göterilmesi.

13.01.1997 tarihli yazıda; Cevap yeterli
şirketimiz ortağı sayın
değildir.
Özer ÇİLLER'e C/H borç
ve alacaktan sayın
komisyonunuza borç ve
alacakların bakiyesi
itibariyle konsolide
olarak bildirilmiş olması
dolayısıyla daha
önceden bildirilen yazıda
borç görülmemektedir.

28.09.19 24 Ocak 1995 tarihli m
98/199 bildiriminden itibaren
Holding'den alacağın
belirtilmektedir. Bu m
mal bildiriminden diğ
artmaktadır. Sözkonu
verilen yeni borçlar n
yoksa başlangıçtaki
uygulanan faizler ne
olmuştur? Eğer duru
uygulanan yıllık faiz
düzeydedir?
28.09.19 15 Mayıs 1996 tarihli
98/199 bildiriminde Aytaş A
alacağınız olduğu ye
Bu borç anılan şirke
tarihte ve hangi faiz
verilmiştir?
28.09.19 Şirketinizin ortağı Ba
98/198 ÇİLLER'e 1994 yılı ve
MARSA borçlu olduğu bir tab
N
gösterilmiştir. Şirket
defterlerinin komisy
uzmanlarca incelenm
sırasında şirketinizin
ÇİLLER'e 1991 yılınd
artan miktarda borçl
tespit edilmiştir. Yuk
ve sayısı belirtilen ya
cevaben gönderdiği
bildiriminizde niçin 1
öncesi borçlar göste
Varsa göterilmesi.

Hikmet FARKIN 30.11.1991-30.09.1993 mal bildirimleri
33 Tansu
ÇİLLER ULUĞBA KAYNA arasında 2.930.267.600 TL artışın .
kaynağını açıklarmısınız?
Y
Ğl
09.01.19
97/113
9/4
Kom.Bş.
Yazısı

34 Tansu
ÇİLLER

FARKIN 30.09.1993-24.01.1995 mal bildirimleri
9/4
Hikmet KAYNA arasında 7.006.781.996 TL artışın
kaynağını açıklarmısınız?
ULUĞBA
Ğl
Y
09.01.19
97/113
Kom.Bş.
Yazısı

Bu dönemlerdeki servet
artışımızın en önemli
kaynağı Metin Aşık'a
satılan ve kat karşılığı
anlaşmasıyla alınan 2.5
milyar TL'nin
değerlendirilmesidir.
Bilindiği Özere Mal
Bildirimi Yasası uyarınca
g.menkullerimiz her
dönemde rayiç
bedelleriyle beyan
edilmişlerdir. Bu nedenle
rayiç değer artış lan da
bir sonraki dönemde
servet artışı gibi
görülmektedir.
Bu dönemlerdeki servet
artışımızın en önemli
kaynağı ailemizin ve
Marsan Holding'in elinde
bulunan Marso A.Ş. (7
Eleven) hisselerinin
elden çıkartılmasıdır.
Marsan Holding elinde
bulunan hisseler 9.8
milyar TL'na satılmıştır.
Ailenin elinde bulunan
hisseler ise 2.2 milyar
TL'na satılmıştır. Yine bu
dönemde de elimizde
mevcut olan g.menkuller
rayiç değerler beyan

Sorudaki hesap
tekniğine uygun
olarak aynntılı
hesap yapılarak
cevap verilmesi
gerekmektedir.

0

0

Sorudaki hesap
tekniğine uygun
olarak aynntılı
hesap yapılarak
cevap verilmesi
gerekmektedir.

0

0

edildiklerinden büyük bir
servet artışı olarak
görülmektedir.

35 Tansu
ÇİLLER

9/4
Hikmet
ULUĞBA
Y
09.01.19
97/113
Kom.Bş.
Yazısı
36 Tansu
9/4
ÇlLLER Hikmet
ULUĞBA
Y
09.01.19
97/113
Kom.Bş.
Yazısı

FARKIN 24.01.1995-15.05.1995 mal bildirimleri
KAYNA arasında 3.727.000.000 TL artışın
Ğl
kaynağını açıklatmışınız?

FARKIN 15.05.1995-15.05.1996 mal bildirimleri
KAYNA arasında 44.097.198.926 TL artışın
kaynağını açıklarmısıntz?
Ğl

Bu dönemdeki servet
artışımızın en önemli
kaynağı, annemiz
Muazzer ÇİLLER'in vefab
Özerine veraseten gelen
beş adet g.menkul ile
diğer menkul
kıymetlerdir.
Bu dönemdeki servet
artışımızın en önemli
kaynağı, veraseten gelen
menkullerin nakde
çevrilerek, banka repo
hesabına yabnlmssıdır.
Bu dönemde, ilişikteki
banka belgelerinden de
görüleceği Özere 42.6
milyar TL çekilmiştir.
Yine bu dönemde
Kilyos'ta bir adet villanın
noter satışından 25
milyar TL elde edilmiş ve
son mal bildirimimizde
belirtilmiştir. Yine bu
dönemde, Bodrum
Akdeniz Yapı Koop.
satışından 1 milyar lira
elde edilmiştir. Aynca,
veraseten gelen altınlar
5.8 milyar TL'na
bozdurufmuştur.
Yanıstra Suna
Pelister"den 2 milyar TL
tahsil edilmiştir.

Sorudaki hesap
tekniğine uygun
olarak aynnblı
hesap yapılarak
cevap verilmesi
gerekmekledir.

0

0

Sorudaki hesap
tekniğine uygun
olarak aynnblı
hesap yapılarak
cevap verilmesi
gerekmektedir.

0

0

FARKIN A)Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin
9/4
Hikmet KAYHA yurtdışı iştiraki olan GCD Inc.
firmasının ABD'de vermiş olduğu ULUĞBA
Ğl
1993-1995 beyannameleri ile sene
Y
sonu bilançoları
09.01.19
97/113
B) GCD ine. Firmasının ABD'de almış
Kom.Bş.
olduğu 2.825.000 $ belgesi ve hangi
Yazısı
tarihte alındığı ve hangi banka
kredisinin bankadan alındığı
C) GCD Inc. firmasına ilişkin Murakıp
raporları
D) GCD Inc. firmasınca aktifine kayıtlı
olan gayrimenkullerin onanm bedeli,
tarihi ve belgeleri
E) Şahsınız ABD'de 170.000$ borç
aldınız mı, sözkonusu borcun
şirketlerinizle bir bağlantısı varmıdır.
F) GCD firmasındaki payınızın veya
şirketlerinizin ilgili firmadaki yapı ile
GCD Inc'ın diğer ortaklan, Yönetim
Kurul Üyeleri ve GCD İne firmasınca
alınan gayrimenkullerin tarih ve
bedellerini göst
GCD GCD'nin Amerika'da satın almiş
9/4
38 Özer
olduğu gayrimenkullerin tamamı sizin
ÇİLLER Komisyo
n
yapmış olduğunuz 925 bin dolarlık
Başkanı
trasferle mi gerçekleştirilmiştir?
25.12.19
96/91
9/16
GCD Genellikle, mal bildirimlernizde,
39 Özer
şirketlerdeki hisselerini
ÇİLLER Tuncay
gösteriyorsunuz. Aynı zamanda ,GCD
Karaytu
şirketinin de yöneticisi
ğ olarak.presidenti olarak GCD şirketinin
28/07/19
sahip
olduğu mal varlığının bu günkü
93
değerle ne düzeyde olduğunu
söyleyebilir misiniz?
9/16
GCD GCD'nin kuruluş sermayesi olan 100
40 Özer
bin doların tamamını Bilger Duruman
ÇlLLER Erkan
Mumcu
ödediyse, siz Bilger Duruman'a
28/07/19
borçlandınız mı ya da GCD mi
98
borçlandı, yani ortaklığınız nasıl Tesis
edildi?
37 Tansu
ÇlLLER

(

Özer Çiller bu soruya
doğrudan cevap
vermemiş, GCD
tarafından gönderilen
cevabı komisyona
vermiştir. Cevabın
tercüme kısmı ihtilaf
konusu olmakla birlikte
GCD belgesinde sorulan
soruların bazılarına
yeterli bazılarına yetersiz
cevap verdiği
anlaşılmaktadır. Bu
nedenle eksik görülen
hususlann tekrar
sorulması
gerekmektedir.

23.09.19 Marsan Marmara Hold
Firmanın
beyanname-Ieri 98/139 yurtdışı İştiraki olan G
yok, murakıp
firmasının ABD'de ve
raporları yok,
1993-1935 beyannam
ABD'den alınan
sene sonu bilançoları
kredi-nin hangi
roporlart, ABD'den al
bankalardan
kredinin hangi banka
hangi tarihte
tarihte alındığı, GCD'n
alındığı yok,
kayıtlı gayrimenkulleri
GCD'nin
onarımla ilgili belgele
aktifinde kayıtlı
komisyona gönderir m
gayrimenkulleri
n bakımonanmla ilgili
belgeleri yok

Bu soruyu GCD'ye
sormanız gerekir.

Yeterli değil,
28.09.19 GCD'nin Amerika'da
tekrar sorulması 98/ 197 olduğu gayrimenkulle
sizin yapmış olduğun
gerekir.
dolarlık trasferle mi
gerçekleştirilmiştir?

Bu soruyu GCD'ye
sormanız gerekir.

Yeterli değil,
28.9.199 Şirketinizin sahip old
tekrar sorulması 8/197 varlığını bu günkü de
gerekir.
GCD düzeyde olduğunu aç

100 bin dolan Bilger
Yeterli değil,
28.09.19 GCD'nin kuruluş serm
Duruman ödedi ve sonra tekrar sorulması 98/199 100 bin doların tamam
gerekir.
500 bin dolar Marsan
Duruman ödediyse, s
yolladı 500 bin dolarda
Duruman'a borçlandı
Bilger Duruman'ın şirketi
GCD mi borçlandı, ya
koydu. Bu suali GCD
ortaklığınız nasıl Tesi
şirketine soralım onlar
cevap versinler.
(ortaklığın tesisi ile ilgili)

41 Özer
ÇİLLER

9/16
Erkan
Mumcu
28/07/19
98

Yeterli değil,
28,09,19 Marsan holding kayıt
tekrar sorulması 98/197 Firmanızda sermaye i
gerekir.
GCD gözüken,925.O0O ABD
tutann GCD kayıtların
ortaklardan borç kale
gösterilmiş olmasının
nedir?

GCD

Marsan Holding'in ve GCD Inc.'nin
yöneticisi konumundasınız. Marsan
kayıtlarında iştirak payı olarak
gözüken, sermaye ihracı olarak
gözüken tutarın GCD kayıtlarında
ortaklardan borç kaleminde
gösterilmiş olmasının size göre bir
amacı var mıdır?

GCD şirketine sormak
lazım.

42 Özer
9/16
ÇİLLER Abdullah
Akarsu
28/07/19
98

GCD

Marsan A.Ş. yönetim kurulu üyeleri
şirketin karar defterlerinin bazı
sayfalarının yerinden sökülerek başka
sayfalar yapıştınidığı.bazı sayfalarını
ise söküp yok ettikleri,bu yolta
Amerika'daki şirkete transfer edilen
paralan iştirak şeklinde gösterdikleri
yolunda Maliye Bakanlığı'nın
hazırladığı raporda bir ifade var.Bir
şirket yöneticisi olarak, böyle ciddi
sayılan bir şirketin karar defterlerinde
bu tip yırtılmalar ve tahrifat, sizce
uygun bir davranış mıdır?

43 Özer
9/16
ÇİLLER Mustafa
İlimen
28/07/19
93

GCD

GCD şirketinde, hesaplarda bakım
onanm onanm için 2.5 milyon dolar
harcama yapıldığı, bunların hangi
kaynaktan sağlandığı,bankalardan
borç alındıysa teminat olarak ne
gösterildiği konusunda şirkete mi
sormak lazım?

Rapor denilen metin bize Yeterli değil,
28.09.19 Komisyonumuzun 28
tebliğ edilmemiştir. Bu
tekrar sorulması 98/199 tarihli toplantısında ş
yöneltilen Komisyonu
metin bizim elimizde
gerekir.
tarafından ulaşılan be
yoktur.
biri olan Maliye Bakan
raporunun incelenme
sonucunda üyelerimiz
belirienen ve size yön
"Marsan A.Ş. Yönetim
karar defterlerinin baz
sayfalannın yırtılarak
yeni sayfalar yapışbn
bazılannın da yok edi
yolla A. B. D.'ndeki G
transfer edilen parala
şeklinde gösterdikleri
tespitle ilgili olarak
değerlendirmemiz so
anılan rapordan habe
olmadığını ileri sürere
vermemiştiniz. Sözko
size Komisyon tarafın
edildiğine göre bir şir
yöneticisi olarak böyl
sayılan bir şirketin ka
defterinde bu tip tahri
uygun bir davranış m
Şirkete sormak lazım.
Yeterli değil,
28.09.19 Bu soru 68. Soruda s
tekrar sorulması 98/197 cevaplandırmıştır.
gerekir.
GCD

44 Özer
ÇİLLER

9/16
Erkan
Mumcu
28/07/19
98

GCD

45 Özer
ÇİLLER

9/16
Erkan
Mumcu
28/07/19
98

GCD

46 MARSA
9/4
Komisyo
N
n
Başkanı
9/01/199
7/ 103

GCD

Marsan Holding'in Demirbank
Bizin 400 bin dolarlık
aracılığıyla GCD firmasına gönderdiği kredi aldığımız belli, o
400 bin dolarla ilgili olarak , 9/4 esas para ile bu transferin
numaralı komisyonun Dışişleri
yapıldığı belli. Ama eğer,
Bakanlığı aracılığı ile yaptığı
Demirbank bu parayı
yazışmada, Demirbanktan yapılan
oraya yollamadıysa
havalenin GCD firmasına Bankers
onların sorumluluğu bu
Trust'dan uluslararası havale olarak
parayı Demirbank
değil de Domestic Wire yani dahili
göndermediyse Bankers
cihetle geldiği ve hiçbir şekilde
Trust'ta onlann parası
uluslararası havale olarak gelmediği
varsa oradan
beyan ediliyor. Citizens Bank bu
gönderdilerse bunu
havalenin hiçbir şekilde uluslararası
bilmiyorum ona sormak
havale olarak değil tamamen dahili
lazım.
havale olarak yapıldığını söylüyor.
Dolayısıyla bu havalenin göndericisi
kim?
Nezaman hangi tarihte
GCD lnc.'de Bilger Duruman'a ait
hisse ne zaman, nasıl, hangi surette
hemen hatırlayamam
itfa edilmiştir; yani sizin tarafınızdan
tabii. Hazineye verdiğiniz
satın mı alınmıştır; siz derken
bilgilerde bunlar ayrıntılı
kasdettiğim Marsan tarafından satın mı olarak bende bir kopyası
alınmıştır? O prosedürü, ödenmesi,
var ama sonra size
tahsilatı, borçlanması, vesaireyi anlatır orjinalinin kopyasını
mısınız?
gönderirim. 27.10.1997
tarihinde o belgeleride
gönderdik. Yani 400 bin
dolan kısaca Marsan
A.Ş. Bilger Duruma'nın
şirketinden %50 hisseyi
satın almıştır.

Şirketinizin GCD Inc'e transfer ettiği
925.000 dolar ile ilgili olarak; her bir
transfer tarihinde transferleri yapan
bankaya, Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı'na ve Komisyonumuza
yazılı ve sözlü verdiğiniz
bilgilerde"Sermaye Payı" olarak
ibaresini kullana geldiniz. Oysa
Komisyona ibraz edilen defterlerle,
ilgili uzmanlara açıklama yapılırken
tevdi etmiş olduğunuz belgede,
925.000 dolarlık ödeme ortaklardan

Cevap aşağıdadır.

Yeterli değil,
28.09.19 Marsan A.Ş. Tarafınd
tekrar sorulması 98/192 firmasına sermaye tr
gerekir.
DEMİRB olarak gönderilen 10
400.000 ve 425.000 d
ANK
tutarındaki havaleler
Demirbank A.Ş.'nde
kayıtlan ve transferi
muhabir yurtdışı ban
sözkonusu transferl
hesap ekstrelerinin
örneklerinin tarafım
gönderilmesi.

Bahsedilen
belgelerin
istenmesi
gerekir.

28.09.19 Komisyonda size yö
98/199 şirketinde Bilger Du
hisse ne zaman, nas
surette itfa edilmişti
Marsan tarafından s
alınmıştır? O prosed
ödenmesi tahsilatı,
vesaireyi anlatır mıs
Sorunuza, karşılık "
hangi tarihte olduğu
hatırlayamam tabii.
Hazineye verdiğimiz
bunlar ayrıntılı olara
almaktadır. Bu belg
bir kopyası var. Dah
orjinalinin kopyasın
şeklinde beyanda
bulunmuştunuz. Sö
belgeyi Komisyonu
gönderir misiniz?
28.09.19 MARSAN olarak De
98/198 Merkez şubesine gö
MARSA olduğunuz 12.09.19
yazının dip notunda
N
yüzde 50 hissenin s
alınması için" ifades
verdiğnize göre, ser
tamamına sahip old
anlaşılan ve 100.000
noterden tasdikli 19
bilançosunda kayıtl
100.000 dolarlık ser

alınan uzun vadeli borç olarak
gözükmektedir. Şirketin sermayesinde
100.000 dolar olarak gözükmektedir?
Bu bilgiler ışığında;

a) 13.01.1997 tarihli
yazıda; Bu para ilgili
şirkete artılacak sermaye
bedeli olarak
gönderilmiştir. İlgili
şirket, bu işlemler
tamamlanıncaya kadar
bu bedeli uzun vadeli
borçlarda göstermiştir.
b) GCD'ye başlangıçta
Marsan Holding olarak
iştirak etmedik. Sermaye
artırımında iştirak ederek
ortak olduk. Sermaye
artırımı île ilgili
transferlerde Hazine ve
Dış Ticaret
Müsteşarlığına gerekli
bilgi verilmiştir,
konusunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bilgi verildimi?

1- Şirketiniz GCD'ye verdiği 925.000
dolarlık "borcu" ilgili mercilere
sermaye transferi" olarak niçin
bildirilmiştir?
2- MARSAN olarak
Demirbank TAŞ Merkez şubesine
göndermiş olduğunuz 12.09.1993
tarihli yazının dip notunda "GCD
bakiye yüzde 50 hissenin
satınalınması için" ifadesine yer
verdiğinize göre, sermayesinin
tamamına sahip olduğunuz anlaşılan
ve GCD nin sermayesinin 100.000
dolar olduğu noterden tasdikli 1995
bilançosunda kayıtlı olan bu 100.000
dolarlık sermaye şirketinizce hangi
tarihte ve hangi banka aracılığıyla
transfer edildi. Bu transfer

şirketinizce hangi tar
hangi banka aracılığ
edildi ? Bu transfer k
Hazineye Dış Ticare
üsteşarlığı'na bilgi

Marsan'a yeniden
verildi mi?
sorulması gerekmektedir.
GCD'den gelen bilgiler
ışığında yeterli olmadığı
anlaşıldığında tekrar
sorulması
gerekmektedir.Verilen
cevap hazineye verilen
belgelerle çelişmektedir.
Şöyteki GCD'nin %50
kurucu ortağı olarak

gözükmektedir. Bu nedenle BMTnin de ortaklık
ve Marsan'a sorulması gerekir.

9/16
Bu konuda müsasda
47 Özer
İST.BAN Bankalar Kanunu'nun 40. Mad. göre;
K
"Bîr bankanın yönetim kurulu üyeleri edsrsante yezılı olerak
ÇİLLER Tuncay
Karaytu
ve genel müdürünün doğrudan
cevaplayalım.
doğruya veya muvazaa yolu ile ve har
ğ
ne
şekilde
olursa
olsun
bankadan
28/07/19
kredi almaîan,bankaya lehlerine olarak
93
kefalet veya teminat verilmesini temin
ettirmeleri ve bankaların da bu tür
işlemleri yapmalan yasaktır." Oysa siz
ve eşiniz Tansu Çitler'in birlikte % 99.7
sermaye payına sahip olduğunuz
Marsan A.Ş.'ne IstBankası'nda
görevliykenbu kapsamda işlemler
yaptığınız 1982 tarih ve B-53/63 sayılı
Bank.Yeminli Murakıpları raporu ile
tespit edilmiştir.Kastı dahi aşan bu
eylemlerden dolayı Bankalar
Kanunu'nun 41.,68.ve 80.
Maddelerinden detayı hakkınızda
herhangi bir işlem yapıldı mı?
Konunun zamanaşımına uğrayacağı
son yıllarda Ekonomiden sorumlu
devlet bakanı olan sayın Tansu
Çiller'in size sağladığı herhangi bir
kofaylık oldu mu?

Cavap yetsril
dsöîldlr.

13.01.1997 tarihli yazıda;
9/4
KILYOS 7.1.1997 tarihli yazınız ekinde
48 Tansu
komisyonumuza gönderilen cevaplar noter satış belgesi ile
ÇİLLER Komisyo
içinde Kilyosta bir adet villanın noter
mal bildirimi verilmiştir.
n
satışından 25 milyar lira elde
Başkanı
ettiğinizve son mal bildiriminde
13/01/19
belirttiğinizden bahsedilmektedir. Söz
97/127
konusu villanın satışı ile ilgili noter
satış belgesi ile satışın belirtildiği mal
bildiriminden bir suretinin
gönderilmesini,

Daha önce
.neden
açıklanarak
belge istenmiş
ve
gönderilmiştir.

23.03.19 Banksîcr Ken.'n
SS/183 "Bir bankanın y
üyeleri vo gnl. m
doğruya veya m
vo her ne şekild
bankadan kredi
lehlerine olarak
teminat verilme
ettirmeleri va ba
tür işlemleri yap
yasaktır."Oysa
Tansu Çiller'in
sermaye payına
Marsan A.Ş.'ne
Bankası'nda gö
kapsamda işlem
1932 tarih ve BYem. Mrkp.lan
edilmiştir.Kastı
eylemlerden do
41. 63. ve 80. m
dolayı hakkınız
işlem yapıldı m
z.aşımına uğray
Eko. sorumlu D
sayın T. Çiller*
herhangi bir ko
0
0

49 Tansu
ÇİLLER

50 Özer
Çiller

9/4
KUŞAD
Sabri
ASI/
ERGÜL İNŞ.GİD.
09.01.19
97/124
Kom.Bş.
Yazısı

9/4
Hikmet
Uluğbay
15/12/19
95
51 Tansu
9/15
ÇİLLER Komisyo
n
Başkanı
9.01.199
7/ 112

Kuşadası çiftlik evini Suna
Pelitser*den aldıktan sonra Belediye'ye
ek projesini verdiğiniz Yüzme Havuzu,
Pengole gibi inşaatlara ve yeni
düzenlemelere ne kadar para
harcadınız? İnşaat vs. harcamalar
nedir?

KUŞAD Kuşadası-Çamtepe arazisi üzerinde
ASI/
bulunan yapı, Bay ve Bayan Çiller bu
İNŞ.GİD. araziyi satın almadan önce mi inşa
edilmiştir? •
KUŞAD Aydın Valililiğinin, Komisyonumuzun
ASI/
talep ettiği bilgi üzerine gönderdiği
İNŞ.GİD. 16.12.1995 tarih ve 4253sayılı
yazsında Kuşadasındaki Bağ eviniz
için 10.7.1996 tarihinde Belediyece
havuz ve pergole inşaatı için izin
verildiği kayıtlıdır. Sözkonusu havuz
ve pergole inşaatı için bugüne değin
ailenizce ödenen tutar varmıdır. Varsa
tutan nedir?

Bu konuda
Komisyonunuz sorusuna
daha önce cevap
verilmiştir. Mükerrer,
kayıtlara bakıldığında
görülecektir.

Cevap verilmemiştir
ancak Suna Pelister'e
satıştan önce yapılan
inşaatlarla ilgili soru
sorulması gerekir.
Bugüne değin
sözkonusu işler için
ödenen tutar takriben 3
milyar TL. civarındadır.

28.09.19 Kuşadasındaki Çiftl
Soru
güncelleştirilere 98/200 Pelister'den devrald
Kuşadası Belediyes
kmal
ek projede belirtilen
bildirimleri
havuzu ve pergole
dönemi
ve benzeri yeni düz
itibariyle
kadar harcama yap
belgede
sözkonusu bu harc
istenerek
(belgeleri
ile birlikte
harcamalann
dönemleri itibariyle
miktan
Valiliğinin 9/4 Esas
sorulacaktır.
Meclis Soruşturma
Komisyonuna gönd
yazısında; sözkonu
ilgili izinin 10.07.19
verildiği, ifade edilm
Sözkonusu havuz v
inşaatı için bugüne
ailenizce yapılan bi
mıdır, varsa miktan
Yeterli değildir. 28.09.19 Kuşadası-Çamtepe
98/199 üzerinde bulunan y
araziyi satın almad
inşa edilmiştir?
mükerre 49. soruda sorulmu
Cevapta tarih
rsoru
belirtilme
miştir. Bu
nedenle mal
bildirim
dönemlerinde
hangisinde
harcama
yapılacağı
çıkartılama
mıştır. Aynca bu
miktar g.menkul
maliyetine
eklenmediğinde
n
değerlendirilme
yapılması
zordur.

S/4
MARKIM Markim Kimya Sanayii ve Ticaret
A.Ş.
A.Ş.'nin hisse senetleri 24.01.1995
Hikmet
tarihli mal bildiriminde çıkmış
Uluğbay
görünmektedir. Sanayi ve Ticaret
23/12/19
Bakanlığı'nın Komisyonumuza
98
gönderdiği bilgilere göre 29.08.1995
tarihli olağan genel kurul toplantı
tutanaklarında şirket hisselerinin
yüzde 99.7'si Marsan Holding'e ait
görünmektedir. Bay ve Bayan Çiller,
Markim'dekl hisselerini hangi
değerden Marsan'a devretmişlerdir?
Bedel nasıl tahsil edilmiştir? Satış
tarihinde Markim'in net aktif değeri ne
kadardırfBu değerin, Komisyon
emrinde çalışan uzmanlar tarafından
hesaplanması)? Hisse satış tarihinde
şirketin o günkü değerinin Komisyon
emrinde çalışan uzmanlarca
hesaplanması.
S/16
MARSO Marso A.Ş.'nin satışına ilişkin
53 Özer
13.09.1993 tarihinde yapılan yevmiye
A.Ş.
ÇİLLER Tuncay
Karay tu
kayıtlan daha sonra iptal edilip -tahrif
edilerek demeyelim-04.10.1993
ğ
tarihinde yeniden yapılıyor.Bunun
28/07/19
gerekçesi hakkında bize bilgi verebilir
93
misiniz?
9/4
-30/104 Sanyerdeki arazileriniz için yaptığınız
54 Tansu
Sabri İNŞ.HAK kat karşılığı inşaat sözleşmesine taraf
ÇİLLER
ERGÜL
MET-AŞ'den avans olarak 2.5 milyarı
09.01.19
ne zaman, nasıl ve hangi yolla aldınız?
97/124
Tarihi, çek, makbuz, elden teslim
Kom.Bş.
tutanağı, Banka hesaba havale
Yazısı
belgelerinin örneklerinide ekleyerek
açıklamışınız? Bir anlamda g.menkul
satışı geliri olan bu parayı mal
bildiriminizde gösterdiniz mi? Hangi
tarihte gösterdiniz?

52 Özer
ÇİLLER

Cevap verilmemiştir.

Hisse
devirlerinin
bedellerinin ve
tarihlerinin
belirtilmesi
gerekir.

Yazıla olarak cevap
verileceği belirtilmiştir.

Bu soru yazılı
olarak tekrar
sorulacaktır.

23.09.19 Markim Kimya San
93/199 A.Ş.'nin hisse sen
24.01.1995 tarihli m
elden çıkmış görü
Sanayi ve Ticaret
Komisyonumuza g
bilgilere göre 29.0
olağan genel kuru
tutanaklarında şir
yüzde 99.7'si Kars
ait görünmektedir
hisselerinizi hang
Marsan'a devrettin
tahsil edilmiştir? S
Markim'ln net akti
kadardır.

28.09.19 Marso A.Ş.'nin sa
98/199 13.09.1993 tarihin
yevmiye kayıtlan
edilip 04.10.1993 t
şekilde yeniden ya
gerekçesi hakkınd
verebilir misiniz?
Bu konuda
Cevap yeterli
28.09.19 Sarıyer'deki arazil
Komisyonunuz sorusuna görülmemiştir.
98/200 yaptığınız kat karş
daha önce cevap
sözleşmesine tara
İstenilen
verilmiştir. Mükerrer,
avans olarak almı
belgelerin ibraz
kayıtlara bakıldığında
Milyar TL-'yi ne za
edilmesi
görülecektir.
hangi yolla aldınız
gerekir.
elden teslim tutan
hesabına havale g
belgelerinin örnek
ekleyerek açıklar
anlamda gayrime
olan bu parayı ha
bildiriminizde gös
mısınız?

55 Tansu
9/4
30/104 MET-AŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret
ÇİLLER Komisyo İNŞ.HAK Anonim Şirketi ile vekaleten eşiniz
Sayın Özer ÇİLLER arasında Kadıköy
n
2.nci Noteri huzurunda 8.10.1991
Başkanı
tarihinde imzalanan sözleşmenin
9.01.199
"Madde 15-özel şartlar b-müteahit,
7/112
arsa malikine inşaat edimi dışında ve
ayrıca vermeyi kabul ettiği
2.500.000.000 TL nakdi ödeme 382, 383
ve 384 parsel sayılı taşınmazlardaki
74/104 'er hisselerin tapuda pürüzsüz
ve takyidatstz olarak müteahide devri
sırasında nakden ve defaten
ödenecektir, "hükümünü içermektedir.
Sözleşmede yer alan bu ödeme size
30.11.1991 tarihînden sonra mı
ödenmiştir? öyle ise ödeme tarihi
nedir?
5S Tansu
9/4
30/104 8.10.1991 ve 53482 yevmiye numarası
ÇİLLER Komisyo İNŞ.HAK ile Kadıköy 2.Noterliğine testik
n
ettirileni MET.A.Ş. ile aranızda
Başkanı
akdedilen Kat Karşılığında Satış Vaadi
9.01.1S9'
ve İnşaat Yapım Sözleşmesinin 2. nci
7/122
maddesi île b maddesjnin B-aa- başlığı
altında ifade edilen ve SanyerUskumruköy mevkiinde 385 parsel
üzerinde yapılacak turizm alanı ile ilgili
olarak kurulması öngörülen şirketin
kurulup kurulmadığı, şirket kurulmuş
ise şirketin sermayesi, ortaklan ve ana
sözleşmesinin bir nüshasının
gönderilmesi.

Sözkonusu tahsilat üç
defada Aralık 1991*de
yapılmıştır.

Yukandaki soru 28.09.19 MET-A.Ş. inşaat ve
ile bağlantılıdır
98/200 vekaleten eşiniz Öz
arasında Kadıköy 2
yukanda
huzurunda 08.10.19
istenildiği gibi
imzalanan sözleşm
belge
Maddesine istinade
istenilmektedir.
yer alan 2,5 Milyar T
hangi tarihte yapıld
ile birlikte açıklar m

13.1.1997 tarihli yazıda;
ilgi yazıda yer alan
sorunun muhatabı ben
değilim. Zira benîm eşim
ve çocuklarımın böyle
bir şirkette hissesi
bulunmamaktadır.

Cevap yeterli
28.09.19 08.10.1991 ve 5348
değil. Sözleşme S8/200 numarası ile Kadık
hükmünün
Noterliğine tasdik e
A.Ş. İle aranızda ak
uygulanıp
karşılığında Satış V
uygulanmadığı
Yapım Sözleşmesi
tekrar
maddesi ile B-aa- b
sorulacak.
ifade edilen ve San
Uskumruköy mevk
parsel üzerinde yap
alanı ile ilgili olarak
öngörülen şirketin
kurulmadığı, eğer k
şirketin sermayesi
ana sözleşmesinin
komisyonumuza g
misiniz?

57

METAŞ

30/104
9/16
Komisyo İNŞ.HAK
n
Başkanı

58

METAŞ

9/16
Komisyo
n
Başkanı

0

30//104INŞHAK.

o

0

28.09.19 12.02.1996 gün ve
98/194 A.01.1.GEÇ.9/4-70
MET-AŞ daha önce sorula
Uskumru mevkiin
Çiller adine kayıtl
572 parsellerdeki
30/104 İnşaat hak
Sn.Tansu Çlüer'd
bedeline katılma p
alınmadığı, 53482
numarası ile Kadı
Noterliğine tasdik
A.ş. ile aranızda a
karşılığında Satış
Yapım Sözleşmes
sözleşme kapsam
Uskumruköy mev
parsel üzerinde y
alanı ile ilgili olara
öngörülen şirketi
kurulmadığı, eğer
Şirketin sermayes
ana sözleşmesini
sözleşme hüküm
uygulanıp uygula
bilgi ve belgelerin
gönderilmesi.

0

0

22.10.19 9/4 Esas Numaral
98/232 Komisyonun tara
MET-AŞ Şirketinize yazılan
gün ve A.o1.1.GE
yazıya vermiş old
da incelemiş ve Ş
cevaba ek olarak;
karşılığı yaptığını
sözleşmasine tar
2,5 Milyar TL. öde
anlaşılmaktadır.
Söz konusu ödem
hangi yolla (çek-m
elden teslim tutan
havalesi) yapıldığ
belgelerin örnekle
gönderilmesi.

59 Tansu
ÇİLLER

9/4
Sabri
ERGÜL
12/26/19

96

Cevap yeterli
a) Anayasanın 38. ve
3628 sayılı kanunun 5.
değildir.
Maddesi karşısında
maksatlıdır, soruya
cevap verilmemiştir.
b) Anayasanın 38. Ve
3628 sayılı kanunun 5.
Maddesi karşısında
maksatlıdır, soruya
cevap verilmemiştir.
c}Dövizier bir kısmı
kullanılmadan repo
hesabına yatırılmıştır.
Bakiyesi yine bilahare
repo hesabına
yattnlmışnr. Banka kayıt
örnekleri ilişikte
sunulmuştur.

28.09.19 Annenizden 570..
98/200 690 DM ve 880 ad
Altını miras kaldığ
etmektesiniz.
a)Merhum anneni
beyan edilen bu s
kazanç getirici
işlemlerneticesin
Bu servet vergiye
neticesinde elde e
merhum annenizi
bulunduğu vergi
numarasını bildir
b) B u servet verg
işler neticesinde
bunlann nelerden
olduğunu ve hagi
şekilde elde edild
misiniz?
c) Bu servet anne
intikal etti ise bun
evrağı ibraz edeb
d) Merhum annen
önce kendine ait
oturmaktaydı?.Ha
oturmaktaydı. An
merhumenin
oturduğu evin sa
Soruşturma Komisyonumuza verdiğiniz tüm yanıtlara tarih atmayı ihmal ediyorsunuz)
Bakanlığınızın tar
dövizleri Mayıs 1995 ayında TL'ye çevirdiğinizi bildiriyor ve NOTrBanka'da bulunan repo
tebliğ edildiği do
hesabından 14.5.1996 tarihi itibariyle 38.267.835.306 TL repo geliri tahsil edilmiştir
diyorsunuz.Repo hesabı hangi bankada, ne miktar paranın, hangi tarihler arasında, hangi
süre ile tutulması sonucu bu getiriyi sağlamıştır. Banlara ait bilgiler ile banka repo hesabı
belge örneklerini gönderirmisiniz? Annenizden kalan parayı TL'ye çevirdikten sonra, aynen
kullanmadanmı diğer repo hesabına yatırdığınız ve ana para dahil repo 14.5.1996 tarihi
itibariyle kullanabilir hale geldiğinizmî ifade etmeye çalışıyorsunuz? repo gelirinide bir
defada toptan 14.5.1996 tarihîndemi kullanabilir hale geldiniz? Bunlarla ilgili bilgi ve banka
kayıtlan örneklerini verimlisiniz?

MİRAS 1) a) Annenizden miras kaldığını beyan
ettiğiniz 570..000 dolar; 690 DM ve 880
Cumh. Altını ve diğer menkulleri
merhum anneniz hangi kazanç getirici
iş ve işletme sahibi olarak kazanmıştır.
Bunlann, bu kazanç getirici işlerin
vergi kayıtlan varmıdlr? Nerededir?
b)Annenizin İstanbul Mecidiyeköyde
Mehmet Adnan Kurukahveciler"e ait bir
dairede yaklaşık 20 yıl kira ile
oturduğu doğrumudur? Anneniz
merhumenin daire sahipleri tarafından
icraya verildiği hatta icra takibi ödeme
emrinin Devlet Bakanlığınız sırasında
Ankara Devlet Bakanlığı adresine,
anneniz adına size tebliğ edildiği
doğrumudur?
c)Komisyonumuzun size muhatap
12.12.1996 gün ve A.01.1.GEÇ.9/4-65
sayılı yazısına verdiğiniz tarihsiz
yanıtta (Her nedense, hep zühul
eserimidir bilinmez, siz, eşiniz ve
oğlunuz daha önceki araştırma
komisyonlarına olduğu gibi

MİRAS

15 Mayıs 1995 tarihli mal bildiriminde, Soruya cevap
verilmemiştir.
veraseten Bayan Çiller'e 570.000
dolar,670.000 mark ve 800 adet
cumhuriyet altını intikal ettiği yer
almıştır. Bu bildirimler izleyen mal
bildiriminde yer almamıştır. Altınlar ve
dövizler TL'na mı çevrilmiştir? Çevrildi
ise hangi tarihte, hangi kurumda
çevrilmiştir? Bu satışlar için belge
alınmış mıdır?

60 Özer
ÇİLLER

S/4
Hikmet
ULUĞBA
Y
28.12.19
96

61 Tansu
ÇİLLER

SS.AKD Önceki mal bildirimlerinizde eşinizin
S/4
1 milyar Lira'ya
ENİZ mülkiyetinde gösterilen, ancak
satılmıştır.
Hikmet
15.05.1996 tarihli bildirimde yar
ULUĞBA
almayan o nedenle eşinizce satılmış
Y27.12.1
olduğu tahmin edilen SS Akdeniz Tatil
996/ 92
Sitesi Bodrum'daki 70 m2 lik yazlık
konutun satış bedeli ne kadardır?

Erkan
62 Özer
ÇİLLER Mumcu
7/28/199
8 9/16

SURİYE Komisyonumuza yaptığınız
açıklamada size yöneltilen, Petrokok
işi ile ilgili olarak Suriyeli Nobar isimli
bir şahısla ortak iş yapıp yapmadığınız
sorulmuştu? Bu konuyu
hatırlayamadığınızı, bilahare konuyu
inceledikten sonra cevaplayacağınızı
söylemiştiniz. Bu soruya bir açıklık
getirir misiniz?

Aynı sorunun
28.09.19 15 Mayıs 1995 tar
98/199 bildiriminde, vera
şu hususları da
kapsayacak
Çiller'e 570.000 do
şekilde yeniden
mark ve 800 adet
sorulması
altını intikal ettiği
gerekir.1) Annen
bildirimler izleyen
izin vefatından
bildiriminde yer a
hemen sonra
Altınlar ve dövizle
döviz ve
çevrilmiştir? Çevr
altınlann kaldığı
tarihte, hangi kur
biliniyor ise ilk
çevrilmiştir? Bu s
verilen veraset
belge alınmış mıd
beyannamesind
a)Annenizin vefat
e bunlann niçin
sonra döviz ve al
beyan edilme
biliniyor ise ilk ve
diğini açıklatmı
beyannamesinde
şınız 2)Söz
beyan edilmediği
konusu dövizler
b)Söz konusu dö
niçin ikinci
ikinci beyanname
beyanna-me
önce bozdurulmu
verilmeden
veraset vergisi öd
önce bozdurul
mi dövizler bozdu
muştur. Yani
Eğer öyle isa seb
veraset vergisi
ödenmeden
dövizler
bozdurulmuştur
Tarihlninde
belirtilmesi
gerekir.

Nobar diye birisiyle iş
Cevap yeterli
yapmadık. Ama o
değildir.
dönemde yanılmıyorsam
bir iş yapılıyordu onun
Suriye ile bir işi vardı
yapılıyordu ama bunuda
isterseniz yazılı olarak
sorun arkadaşlarla
konuşayım.

28.09.19 Önceki mal bildir
98/200 eşinizin mülkiyet
ancak 15.05.1996
bildirimde yer alm
eşinizce satılmış
edilen S.S. Akden
Bodrum'daki (70
konut ne zaman s
bedeli ne zaman
28.09.19 Komisyonumuza
98/199 açıklamada size y
Petrokok işi ile il
Suriyeli Nobar is
ortak iş yapıp ya
sorulmuştu? Bu
hatırlayamadığın
konuyu inceledik
cevaplayacağınız
Bu soruya bîr aç
misiniz?

9/4
63 Tansu
ŞİRKET Ticari faaliyetleri durduğu halde,
ÇİLLER Mahmut
LER
(kendilerinin ifadesi bu) iki tane yatın
ERDİR
tüm masraftan nereden karşılanıyor?
27/12//19
96

64 Tansu
ÇİLLER

TURBA
9/4
N
Hikmet
ULUĞBA
Y
27.12.19
56/92

S.Halim Paşa Yalısında Meydana gelen
yangının nedenleri ve Turban
Gen.Müd. ile ilgili yolsuzluk iddialarını
araştırmak üzere kurulan (10/2) Ftfeclis
Araştırma Komisyonu Raporu'nun;
a) 136 ncı sayfasında "3.11-1.6 1995
yılında Özer Çiller ve korumalarına ait
ve ödenmeyen yemek ve içki bedeli"
başlığı altında "12.3.1995-1.4.1995
tarihleri arasında, Kuşadası Marina
Müd.tarafından Özer Çiller ve
korumalarına verilen yemek ve içki
bedelini gösterir tutanak ilişikte
sunulmuştur.(Ek:21/1-2). "Adı geçen
ve korumalarına verilen bu hizmetler
karşılığı işletmeye herhangi bir ücret
ödenmediği anlaşılmıştır" iddiası yer
almaktadır. Bu iddia ile ilgili yanıtınız
nedir?
b) 192 nci sayfasında, Yeniköydeki
yalınızın yağlı boya ile boyanmasında
Sait Halim Paşa Yalısı için alınan
malzemelerin kullanıldığı ileri
sürülmüştür. Bu konudaki
açıklamalarınız nedir?

Sorunun muhatabı ben
değilim. Ancak, yatlar
şirkete ait olup,
masraflan şirket
kayıtlarında yer
almaktadır. Şirket
yetkilileri gerekli
açıklamalan yapmıştır.

a) Sorunun muhatabı biz
değiliz. Ancak, sorunun
cevabı f.'arsan Holding
yetkili ve temsilcileri
tarafından komisyona
bağlı çalışan uzmanlara
verilmiştir. Özer Çi!ler"in
kamusal bir görevi
yoktur, kimseye emir
vermesi mümkün
değildir.
b) İstanbul Yeniköy'deki
yalımızın boya-badana
işine ait harcamalar
TURBAN'ca değil,
tarafımızca yapılmıştır.
Bu iddia, tamamen
asılsız düzmece
beyanlara
dayandırılmıştır.
Çillerler'in yalısı ilk kez
boyanmamaktadır.
Bugüne kadar yalımızı
kim boyamışsa, bedelini
başkasından değil,
bizden almıştır.

Cevap yeterlidir. 23.09.19
Ancak şirketin
98/ 200
%S9.S'una sahip
olan Çiller
ailesinin yat
veya turizm
şirketi olmayan
Marssn A.Ş.'nin
niçin yat satın
aldığı ve
masraflannı
şirketin kendi
gelirleriyle
değilde Özer
Çiüer'den aldığı
boçlaria
karşılayarak
yatlan şirketler
bünyesinde
muhafaza ettiği
sorulabilir.
0
Sorunun birinci
bölümüne
cevap verilmesi
gerekir ancak
bu sorunun
Özer ÇÎHsr'e
sorulması
gerekir. İkinci
bölüm yeterlidir.

Ticari faaliyetler
önce TBMM'de k
Nolu Soruşturma
yazılı olarak beli
Aynca eşiniz şir
Faaliyetlerini aza
belirtmektedir. B
tane kullanılan y
sözkonusudur. B
masraflan nered
a) Marsan'ın yüz
aittir?
b) M
tane yatı vardır?
Marsan Turizm v
yapan bir şirket
d) Yatların gider
için Özer Çiüer'd
mıdır? e)Yat!ann
değerleri ne kad

0

65 Özer
ÇİLLER

TURBA
S/16
Erkan
N
Mumcu
7/28/199
8

President ve Denge yatlarının
Kuşadası Marina Müdürlüğünde
bakımlarının yapılması, çekilmesi,
konaklaması ile ilgili olarak 104 bin
veya 114 bin DM tutarında bir bedelin
ödenmemiş olduğu söyleniyor.Siz
anılan tarihte bunu ödediğinizi beyan
etmişsiniz.Siz o tarihte basın
açıklaması yaparak, hiçbir borcunuzun
olmadığını söyleyerek bir belge ibraz
ediyorsunuz,bir makbuz.O makbuzu
komisyonumuza ibraz eder misiniz?
Turban'a borç olmadığına dair basına
verdiği belgeyi sizden istiyoruz.

Tabi istenilirse ibraz
ederiz. Turbandan alınan
belgesi var. "Marsan
A.Ş.'nin hiç bir borcu
yoktur" diye yani ben o
belgeye istinaden o
beyanı yaptım.

0
9/16
AYTAŞ 30.11.1991 tarihli mal bildiriminizde
65 Tansu
eşinize ait 3.400.000 TL değerinde
ÇİLLER Komisyo
(noter senediyle devralınan) 3400 adet
n
Aytaş Turizm A.Ş.'de hisse beyan
Başkanı
etmektesiniz. 22.04.1993 tarihli Aytaş
Yönetim Kurulu Karar defterine göre
eşinizin toplam 4847 hisse daha satın
alarak bunlardan 1500 hissesini sahibi
olduğunuz Marsan A.Ş.'ye, 1500
hissesini sahibi olduğunuz Mitaş
A.Ş.'ye devir ve temlik ettirdiği
görülmektedir. Ancak 30.09.1993 tarihli
mal bildiriminizde 1847 adet hisse 50
milyon TL değerle görülmekle beraber
daha önceki mal bildiriminde yer alan
3400 adet hisse 30.09.1993 tarihli mal
bildirimde görülmemektedir. Beyan
dışı bırakılan bu hisselerin niçin mal
bildiriminde yer almadığını
açıklayabilirmisiniz?

Cevapta
belirtilen
belgenin
istenmesi
gerekir.

28.09.19 Komisyonumuzun
98/199 tarihli toplantısınd
President ve Deng
ilgili olarak Kuşad
İşletme Müdürlüğ
bakım, onanm, çe
konaklama gibi hi
karşılığında çıkart
Marsan a.Ş. tarafı
ödendiğini ifade e
sözkonusu işletm
A.Ş.'nin hiçbir bor
şeklinde bir belge
bunun basına açık
söylemiştiniz? Bu
Komisyonumuza

0

28.09.19 30.11.1991 tarihli
93/200 bildiriminizde eşi
3.400.000 TL değe
senediyle devralın
aytaş Turizm A.Ş.
etmektesiniz. 22.0
Aytaş Yönetim Ku
defterine göre eşi
4847 hisse daha s
bunlardan 1500 h
olduğunuz Marsa
hissesini yine sah
Mitaş A.Ş.'ye dev
ettirdiği görülmek
30.9.1993 tarihli m
bildiriminizde 184
milyon TL değerle
beraber daha önc
bildiriminde görü
Beyan dışı bırakıl
niçin mal bildirim
almadığını açıklay

67 Tansu
9/16
AYTAŞ Aytaş A.Ş.'nin 20.12.1996 tarihli
0
ÇİLLER Komisyo
olağanüstü genel kurul toplantısında
n
sözkonusu edildiği üzere Turizm
Başkam
Bakanlığı'nın 21.10.1996 tarih ve 16326412-31141 sayılı izin yazısında
belirtilen irfan Aktaş'ın sahip olduğu
911 hissenin Özer Uçuran Çilier
tarafından hangi bedelle devralındığını
gösterir belgeler ile bu devralma
işlemine ilişkin olarak elinizde bulunan
belgeleri ibraz edermisiniz?.

0

0
63 Tansu
AYTAŞ Gerek 22.04.1993 tarihli Aytaş A.Ş.
9/16
Yönetim Kurulu Karar Defterinde
ÇİLLER Komisyo
belirtilen 4S47 hissenin devralınma ve
Özer
n
Marsan A.Ş. Ve Mitaş A.Ş.'ys devir
ÇİLLER Başkanı
bedellerinin gerekse Antalya
Beldibindeki yatırımın
tamamlanmasından sonra Özer Çiller'e
ait hisselerin tamamının sahibi
olduğunuz Marsan A.Ş.'ye devri
sırasındaki devir bedellerinin ne kadar
olduğunu belgeleriyle birlikte
açıklarmısınız?

0

0
69 Tansu
AYTAŞ Mal Bildirimleri dönemleri itibariyle
9/16
Aytaş A.Ş.'deki ortaklar cari hesabı
ÇİLLER Komisyo
(uzun vadeli borçlar dahil) kalıntı
Özer
n
miktarlarını ve kimlere ait olduğunu
ÇİLLER Başkanı
açıklayınız? 1997 yılında Özer Çiller'e
ait tüm hisselerin Marsan A.Ş.'ye devri
sırasında ortaklar cari hesabının
akibetinin ne olduğunu ve hisse devir
nda; Bolu-Marsan A.Ş.'de ve Aytaş
A.Ş.'de Özer Çiller'in ortaklar cari
hesabından ne miktar alacaklı
olduğunu açıklayınız.

0

28.09.19 Aytaş A.Ş. 20.12.1
98/200 Olağanüstü Gene
toplantısında söz
üzere Turizm Bak
21.10.1995 tarihli
31141 sayılı izin y
belirtilen irfan AK
olduğu 911 hisse
Özer Uçuran ÇİLL
hangi bedelle dev
bu işleme ilişkin
belgeleri Komisy
eder misiniz?
28.09.19 22.04.1993 tarihli
98/200 Yönetim Kurulu k
belirtilen 4847 his
bedelle devralınd
hisselerin bir kısm
A.Ş. ile Mitaş A.Ş
bedellerle devred
Antalya Beldibfn
tamamlanmasınd
Sayın Özer Uçura
hisselerin tamam
olduğunuz Marsa
sırasındaki devir
kadar olduğunu b
birlikte açıklar m
28.09.19 Mal Bildirimleri d
93/200 itibariyle Aytaş A
cari hesabı (uzun
dahil) kalıntı mikt
ait olduğunu açık
yılında Özer Çille
hisselerin Marsa
sırasında ortakla
akibetini ve hisse
Marsan A.Ş.İle Ay
Çiller'in ortaklar
ne miktar alacakl
açıklayınız.

70 Tansu
9/16
ÇİLLER Komisyo
Özer
n
ÇİLLER Başkanı

GCD

05.05.1992 tarihinde kurulmuş olan
0
GCD şirketinin 6.8.1992 tarihli ortaklık
sözleşmesine göre 100.000 D o l a r d a n
sermayesinin %50'sinin Marsan
A.Ş.'ne %50'sinin de BMT adlı şirkete
ait olduğu Hazine Müsteşarlığına
gönderilen belgelerden
anlaşılmaktadır. 20.03.1993 tarihli
hisse satınalma sözleşmesine göre
Marsan A.Ş., BMTnin GCD
Şirketindeki %50 sermaye payını
400.000 Dolar bedelle satın alınacağı
kararlaştırılmıştır. Satış bedelinin de
Marsan tarafından en geç 15.09.1993
tarihine kadar ödenmesi
kararlaştırılmıştır. 400.000 Dolar
tutarındaki hisse satınalma bedeli BMT
şirketine hangi tarihte ve nasıl
ödenmiştir? BMT şirketinin hisse
yapısını gösteren belgeleri ibraz
edebilirmisiniz?

0

71 MARSA
9/16
N A.Ş./ Komisyo
n
Özer
ÇİLLER Başkanı

GCD

GCD şirketinin 1992 yılında verdiği İRS 0
beyannâmesinde şirket sermayesi
100.000 Dolar ortaklardan alınan
borçlar ise 914.000 Dolar olarak
görülmektedir. Şirketin sermaye tutan
ve ortaklar cari hesabı tutan 1997
yılına kadar değişmemiştir. 1992-1997
döneminde GCD şirketinin sermaye
artırımında kullanılmak üzere Marsan
A.Ş. tarafından gönderildiği belirtilen
100.000 dolar, daha sonra 425.000
dolar ve en sonunda da 400.000 dolar
olmak üzere toplam 925.000 dolar
sermaye transferleri nerede
t
kullanılmıştır?

0

/

GCD

28.09.19 05.05.1992 tarihind
93/200 olan GCD şirketinin
tarihli ortaklık sözle
100.000 Dolar olan
%50'sinin Marsan A
%50'sinin de BMT (
Mühendislik Taahh
ait olduğu Hazine M
gönderilen belgele
anlaşılmaktadır. 20
hisse satınalma sö
göre Marsan A.Ş., B
Şirketindeki %50 se
400.000 Dolar bede
alınması ve bedelin
tarafından en geç 1
tarihine kadar öden
kararlaştırılmıştır. 4
tutarındaki hisse sa
bedeli BMT şirketin
tarihte ve nasıl öde
şirketinin hisse yap
belgeleri ibraz edeb
23.09.19 GCD şirketinin 199
98/199 verdiği İRS beyann
Özer şirket sermayesi 10
ÇİLLER ortaklardan alınan
28.09.19 914.000 Dolar olara
98/193 görülmektedir. Şirk
Marsan tutan ve ortaklar ca
A.Ş.
tutan 1997 yılına ka
28.09.19 değişmemiştir. 199
98/197 döneminde GCD şi
GCD sermaye artırımınd
ŞirkeU üzere Marsan A.Ş.
gönderildiği belirti
dolar, daha sonra 4
ve en sonunda da
olmak üzere toplam
sermaye transferle
kullanılmıştır?

72

GCD

73 GCD

GCD
S/16
Komisyo
n
Başkanı

GCD şirketinin bilançolann.da görülen 0
foanka kredilerinin hangi banka yada
bankalardan hangi teminatlarla hangi
tarihlerde sağlandığını açıklarmısınız?

0

28.09.19 GCD şirketinin bila
98/197 görülen banka kred
banka yada bankal
teminatlarla hangi
sağlandığını açıkla

9/16
Komisyo
n
Başkanı

Şirket sermayesinin 100.000 dolardan 0
1 milyon dolara yükseltilmesine ilişkin
şirketin resmi başvurusu hangi tarihte
yapılmış ve sermaye artırımı işlemleri
hangi tarihte sonuçlandırılmıştır.
Belgelerini ibraz edermisiniz?

0

28.09.19 Şirket sermayesini
98/197 dolardan 1 milyon
yükseltilmesine iliş
resmi başvurusu h
yapılmış ve sermay
işlemleri hangi tari
sonuçlandırmıştır
ibraz edermisiniz?

o

28.09.19 Tüm aile bireylerin
98/200 bildirimine tabi olu
30.11.1991 tarihind
gerek Türkiye'deki
yurtdışındaki bank
aldığınız kredi kart
kart ve hesap num
banka isimlerinin b

GCD

74 Tansu
KREDİ Tüm aile bireylerinin mal bildirimine
9/16
0
ÇİLLER Komisyo KARTLA tabi olunduğu 30.11.1991 tarihinden bu
Özer
yana gerek Türkiye'deki gerek
n
Rl
ÇİLLER Başkanı
yurtdışındaki bankalardan aldığınız
kredi karttan ve ilgili kart ve hesap
numaralan ile banka isimlerinin
bildirilmesi.

Marsan A.Ş. Tarafından GCD firmasına 0
sermaye transferi olarak gönderilen
100.000,400.000 ve 425.000 dolar
tutarındaki havalelerle ilgili Demirbank
A.Ş.'ndeki tüm kayıtlan ve transferin
yapıldığı muhabir yurtdışı bankanın,
sözkonusu transferleri içeren hesap
ekstrelerinin imzalı birer örneklerinin
tarafımıza gönderilmesi.

0

9/16
SANKİM Sankim Kimyevi Maddeler San.ve Tic. 0
76 Tansu
A.Ş. Kayıtlan incelendiğinde şirketin
A.Ş.
ÇİLLER Komisyo
toplam 200 adet hissesinin 1 milyon
n
TL değerinde olduğu ve bu
Başkanı
hisselerden 30 adedinin genel kurulun
tutanaklarına göre size ait olduğu (
1993-94-95-96 tarihli genel kurul
tutanaklarına göre) de size ait olduğu
24.06.1997 tarihinde Elvan Hasoğlu'na
devredildiği anlaşılmaktadır. Mal
bildirimlerinizde sözkonusu şirket
hisselerinin bildirilmeme nedenlerini
açıklarmtstnız?
İNTERR 16.09.1992 tarihli Ticaret Sicil
0
9/16
76 Tansu
ÇİLLER Komisyo OYAL Gazetesine göre şirketin sermayesinin
TUR.YA 562.000 hisse karşılığı 5.620.000.000
n
Başkanı T. VE TL olup bu sermayeden 56.200
İŞL.Tİ.A. adedinin (562.000.000TL) Mert Çiller'e
ait olduğu ve 15.10.1993 tarihli Hazirun
ş.
cetveline göre bu hisselerin Tülay
Ece'ye devredildiği anlaşılmaktadır. Bu
durumda Mert Çiller'e ait hisselerin
bildirimde bulunmama, bu hisselerin
kim tarafından hangi bedelle
alındığının ve hangi bedelle
devredildiğinin belgeleriyle birlikte
bildirilmesi?

0

YURTDI Sizin eşinizin ve çocuklarınızın 1991
9/16
77 Tansu
yılından bugüne kadar resmî
ÇİLLER Komisyo
şı
n
SEYAHA seyahatler hariç yurtdışı seyahat
harcamalannızı
Başkanı
T
HARCA belgelendirebilirmisiniz?

0

MARSA
9/16
75 Tansu
ÇİLLER Komisyo NA.Ş.
n
Başkanı

MALARI

0

0

28.09.19
98/192
DEMİRB
ANK

Marsan A.Ş. Tarafı
firmasına sermaye
olarak gönderilen
400.000 ve 425.000
tutarındaki havale
Demirbank A.Ş.'nd
kayıtlan ve transfe
muhabir yurtdışı b
sözkonusu transfe
hesap ekstrelerini
örneklerinin tarafı
gönderilmesi.
28.09.19 Sankim Kimyevi M
98/200 Tic. A.Ş. Kayıtlan
şirketin toplam 20
hissesinin 1 milyo
olduğu ve bu hiss
adedinin (1993-94
genel kurul tutana
size ait olduğu ve
tarihinde Elvan Ha
devredildiği anlaş
bildirimlerinizde s
şirket hisselerinin
nedenlerini açıkla
23.09.19 16.09.1992 tarihli T
98/200 Gazetesine göre ş
sermayesinin 562.
karşılığı 5.620.000
sermayeden 58.20
(562.000.000TL) M
olduğu ve 15.10.19
Hazirun cetveline
hisselerin Tülay E
devredildiği anlaş
durumda Mert Çill
hisselerin bildirim
bu hisselerin kim
hangi bedelle alın
hangi bedelle dev
belgeleriyle birlikt
28.09.19 Sizin eşinizin ve ç
98/200 1991 yılından bug
resmi seyahatler h
seyahat harcamal
belgelendirebilir m

78 Tansu
9/16
Rock Marylan'daki gayrimenkulunuzun 1998
ÇİLLER Komisyo VVille yılı mal bildiriminde yer almadığı
n
Marylan görülmektedir bu gayrimenkul satılmış
ise hangi tarihte hangi bedelle satılmış
Başkanı
d
olup bedeli yurtiçine transfer
edilmişmidir?
79 Tansu
9/16
MİLAS Muğla Milas Yenibahçe'deki zeytinlik
ÇİLLER Komisyo ZEYTİNL ve arsanın içinde bina olup
olmadığının bildirilmesi ve bu
n
İK
gayrimenkulun mirasen kalan zeytinlik
Başkanı
ile birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan
toplam alanının ne kadarının yeni alım
olduğunu bildirerek mal bildirimindeki
beyanların açıklığa kavuşturulması?
80 Tansu
9/16
MERT 29.06.1998 tarihinde 9/16 Komisyona
ÇİLLER Komisyo ÇİLLER verilen Mert ÇİLLER'e ait mal
bildiriminde beyan edilen taşınır
Özer
n
matların nasıl edinildiğini 3628 sayılı
ÇİLLER Başkanı
kanunun 5 nci maddesine göre
açıklamışınız?
81 TURIZ
9/16
AYTAŞ Antalya Beldibindeki Aytaş'a ait
M
Komisyo
yatırımın Marsan A.Ş.'ye devri
n
onaylanmışmıdır. Aytaş A.Ş. ile ilgili
BAK.'Ğ
Başkanı
1
Bakanlığınızın en son uygulamaları
hakkında bilgi veriniz?

82 GCD

GCD
9/16
Komisyo
n
Başkanı

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.09.19 29.06.1998 tarihinde 9/
98/199 Komisyona verilen Me
ait mal bildiriminde be
taşınır malların nasıl e
3623 sayılı kanunun 5
maddesine göre açıkla
28.09.19 Antalya Beldibindeki A
yatırımın
Marsan A.Ş.'
98/195
onaylanmışmıdır. Ayta
ilgili Bakanlığınızın en
uygulamaları hakkında
veriniz?

28.09.19 GCD 'nin kuruluş serm
98/197 100.000 ABD Dolar ne
GCD temin edilmiştir.

83 GCD

GCD
9/16
Kornisyo
n
Başkanı

9/16
84 MARSA
İŞ
Komisyo MERKE
N
n
Zİ
Başkanı

İstanbul Şişli'deki Çiller's Group İş
Merkezi şirketinize mi aittir, ne zaman
alınmıştır, değeri nedir?

0 0

0

0

0

28.09.19 GCD Şirketinde, hes
98/197 bakım onanm İçin 2,
GCD dolar harcama yapıld
hangi kaynaktan sağ
bankalardan borç al
taminat olarak ne gö
konusunda açıklama
yaapabilirmisiniz.
29.09.19 İstanbul Şişli'deki Ç
98/193 İş Merkezi şirketiniz
MARSA zaman alınmıştır, de
N
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F - ÇİLLER AİLESİNİN İSTANBUL, USKUMRUKÖY ,
KUŞADASI, MİLAS, BODRUM, ANTALYA BELDİBİ VE BOLU
GÖVEM TATARLAR MEVKİİNDEKİ TAŞINMAZLARI İLE İLGİLİ
TESBİTLERDE BULUNMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLEN ALT
KOMİSYON RAPORLARI
F.l) İSTANBUL-USKUMRUKÖY,
GÖVEM-TATARLAR MEVKİİ:

ANTALYA-BELDİBİ

VE BOLU-

(9/16) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun oluşturduğu Alt
Komisyon Adana Milletvekili Tuncay KARAYTUĞ Başkanlığında Edirne Milletvekili
Mustafa İLÎMEN, Giresun Milletvekili Ergun ÖZDEMİR, Bolu Milletvekili Mustafa
YÜNLÜOĞLU ile birlikte İstanbul, Antalya ve Bolu'da incelemelerde bulunmuş, 19.10.1998
tarihinde bu incelemeleri tamamlamış ve aşağıdaki tespitleri çıkarmıştır:
İstanbul'da yapılan tespitler sonucunda; Sanyer-Kısırkaya Mandıra mevkiinde
bulunan 67674 m2 arsanın üzerinde Çillerler'e ait 29 villa ve 16 apartman dairesinin, SarıyerUskumruköy Yorgancı Çiftliği'nde 54513 m2Tik arazinin, Sanyer-Kısırkaya Mandıra
mevkiinde 21750 m2'lik arazinin, S.S. Bizim Vadi Konut Yapı Kooperatifinde 1 villanın,
Sanyer-Kilyos Annutlu'da 29768 m2'lik arsanın, Sanyer-îstinye'de 113 m2'lik meskenin,
Sanyer-Yeniköy'de 55 m2'lik ahşap evin, Sanyer-Yeniköy'de 68 m2'lik kagir evin, SarıyerYeniköy'de 48 m2'lik arsanın bulunduğu,
'
Antalya'da yapılan tespitler sonucunda; Kemer-Beldibi'nde 3 villadan oluşan
pansiyonda 9 oda bulunduğu ve kar amacı gütmeyen bir görüntü verdiği,
Bolu'da yapılan tespitler sonucunda; Bolu-Tatarlar mevkiindeki 42 dönümlük
arazinin üzerindeki dağ, misafir ve bekçi evinin inşaat halinde olduğu tespit
edilmiştir.(EK.16)

F.2) KUŞADASI, MİLAS VE BODRUM:
9/16 no'lu Soruşturma Komisyonunca, 01.07.1998 tarihli toplantısında; Konya
Milletvekili Lütfı YALMAN Başkanlığında, Adana Milletvekili Arif SEZER, Manisa
Milletvekili Abdullah AKARSU, Sinop Milletvekili Kadir BOZKURT'tan müteşekkil Alt
Komisyon; ÇİLLER'ler ailesine ait, Kuşadası, Milas ve Bodrum'daki malvarlıklarını
araştırmak üzere seçilmişlerdir.
Alt Komisyon TBMM'nin ve Komisyon üyelerinin diğer Meclis çalışmalarını
dikkate alarak inceleme takvimini belirlemek üzere çalışmalarına başlamıştır. Ancak,
Komisyon Başkanlığı 20-24 Temmuz 1997 tarihleri (16.7.1998 tarihli yazı ile); 9-10 Ekim
1998 tarihleri (5.10.1998 tarihli yazı ile); 12-13-14 Ekim 1998 tarihleri (7.10.1998 tarihli yazı
(mücbir sebeplerle)) ve son olarak (8.10.1998 tarihli yazı yine mücbir sebeplerle) 17-18-19
Ekim 1998 tarihlerini Alt Komisyonun bilgisi dışında inceleme yapmak üzere tespit etmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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-3391- Alt Komisyonumuzun yetkisi dahilinde 17 Ekim 1998 tarihinde inceleme
yapmayı uygun görmüş ve anılan tarihte ilgili mahallere gitmiştir.
Kuşadası 366 Ada, 94 ve 95 no'lu parsellerde ÇİLLER ailesi adına kayıtlı toplam;
9.553 m2'lik mülk, denizden takriben 15 km. uzaklıkta dağların arasındadır. Civar tarlalarda
da kısmi yapılaşmalar görülmüştür ve elektrik mevcut olup, bozuk bir yoldan ulaşım
sağlanmaktadır.
687 m2 kapalı, 180 m2'lik yarıkapalı alan üzerine yapılan binalar dış görünüşü
itibari ile; doğal taş kaplamalı, alaturka kiremitle örtülü basit odacıklardan ibarettir. Ayrıca,
100 m2'yi aşkın bir bekçi kulübesi mevcuttur.
Ancak, dikkatle incelendiğinde çok güzel bir peyzaj mimarisi üzerine
yerleştirilmiş, otantik görüntüler verilmiş, eski ve antika görünümlü eşyalarla süslenmiş ve
estetik zevkle döşenmiş odalardan müteşekkildir. Spor salonu, tenis kortu, küçük serinleme
havuzu da dikkate alınırsa lüks bir çiftlik görünümündedir.
Yine kapalı alanların dışında kalan bölgede (Muhtemelen: inşaat yapımında
tesviyede kullanılacak toprak için hafriyet yapılması neticesinde açılmış) bir çukur mevcut
olup, kar ve yağmur suyunun birikmesi için kenarlardan arklar açılmış ve bir gölet olmaması
sağlanmıştır.
Mahalli Bilirkişiler ÇİLLER ailesinin bu araziyi satın almasına kadar buranın
m2'sinin 40-50 bin TL. civarında olduğunu ancak, ÇİLLER'lerin burayı almasından sonra 2-3
milyon liraya çıktığını ifade etmişlerdir. ÇİLLER'ler ailesinin malvarlığı tesbiti yapılırken bu
konunun gözönüne alınmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Ayrıca, emlak beyannamesinin
düzenli olarak verildiği de ilgililerce ifade edildi.
'
Konu ile ilgili Komisyon ve mahalli bilirkişi raporu ektedir. (EK-I)
2- Alt Komisyonumuz 17 Ekim 1998 tarihinde Milas'taki 333 Ada, 30/27 pafta, 3
no'lu parselde Tansu ÇİLLER adına kayıtlı 115356 metrelik zeytinliğe gelindi.
Mahalli Bilirkişiler, zeytinliğin T. ÇİLLER'in ailesinden miras kalmış çok eski
yıllarda ÇİLLER'ler ailesine ait bir zeytinlik olduğunu belirtmişlerdir.
Bir kısım medyanın idda ettiği gibi zeytinliğin içerisinde ne villa, ne malikhane ne
de herhangi bir inşaat vardır. Bilakis tel örgü ile çevrilmiş bakımsız bir zeytinliktir. Mahalli
Bilirkişiler buranın sulanabilir arazi olduğundan dolayı değerinin 1 ila 1, 5 milyar TL
civarında olduğunu ifade etmişlerdir. İlgili tutanak ve belgeler ektedir. (Ek: 2-3)
-3- 17 Ekim 1998 günü Bodrum'daki Özer Uçuran ÇİLLER adına kayıtlı S.S. Yeşil
Yurtlular Konut Yapı Koop. Hisse, 30.12.1996 tarihinde üye Özer Uçuran ÇİLLER adına
tahsis edilmiştir. İlgili resmi evrak ektedir. (Ek: 4-5:6-7-8-9)
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IV-SAVUNMA

•A - PROF. DR TANSU ÇİLLER'İN 15 / 10 /1998 TARİHİNDE
YAPILAN KOMİSYON TOPLANTISINA SUNDUĞU DOSYADA YER
ALAN YAZILI SAVUNMASI:
Sayın Prof Dr. Tansu ÇÎLLER'in Komisyona Yazılı Olarak Yaptığı Savunmada;
Komisyonumuzun 6.10.1998 tarih ve A.Ol.GEÇ.9/16-211 sayılı yazısı ile hakkında yapılan
soruşturmayla ilgili olarak savunma yapmasının istenildiğine işaret edildikten sonra şöyle
denilmektedir. • •
"Tarafıma gönderilen yazıda, hakkımdaki isnatlarla ilgili olarak Komisyonunuzca
yapılan herhangi bir tespitten bahsedilmemiştir. Bu nedenle, savunmamı, hakkımda Meclis
soruşturması açılmasına dayanak oluşturan Soruşturma Önergesindeki isnatlara cevap vererek'
yapmak durumundayım.
Soruşturma önergesinde yeralan iddialar, aynı konuda daha önce soruşturma
yapan 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunun/Kararının karşıoy
yazılarına ve açılmış bir ceza davasındaki yoklukla sakat, yani "hukuken mevcut olmayan" bir
bilirkişi raporuna dayandırılmıştır.
Bu ikinci ve tekraren verilen Soruşturma Önergesiyle yapılan isnatta, bana, eşime
ve çocuklarıma ait olduğu iddia edilen menkul ve gayrimenkul mallar, kıymetli kağıtlar
sayılmış, sonuç olarak, şahsıma isnad edilen fiil hakkında, TCK.nun 240 ve 3628 sayılı
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11, 12, 13, 14. ve 15. maddelerine göre soruşturma
yapılması istenmiştir.
Aynca, yine aynı isnatlarla ilgili olarak, Maliye Bakanlığı'nca bir inceleme raporu
hazırlatıldığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bir bilirkişi incelemesi yaptırıldığı ve bu
raporlarında Komisyonunuza intikal ettiği bilinmektedir. Bu nedenle, savunmamda,
sözkonusu raporlardaki iddialara da cevap verilecektir.
Takdir edileceği üzere, bir takım hesaplamalara dayanılarak hakkımda ortaya
atılan iddialara, Komisyonunuzda sözlü olarak cevap vermem mümkün değildir: Bu nedenle,
teknik hazırlık ve ayrıntılı inceleme gerektiren bu hususlara ilişkin savunmamın yazılı olarak
yapılması zorunlu bulunmaktadır.
Savunma, bir mükellefiyet olmayıp, temel bir haktır. Savunma hakkının herhangi
bir şekilde sınırlandırılması veya belli bir şekle tabi tutulması hukuken mümkün değildir.
Nitekim, Anayasamızın 2, 36, 38. ve 90. maddeleri ile bir iç hukuk metni olarak
kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde, savunma hakkı temel bir
insan hakkı olarak kabul edilmiş ve bu hakkın yeterli biçimde kullanılniasmı sağlayacak
hükümler konulmuştur.
Bu hukuki gerçeğin, Parlamentomuzun bugüne kadarki uygulamasına ters düşen
bazı İçtüzük yorumlarıyla değiştirilmesi mümkün değildir. Esasen, İçtüzüğün 111.
maddesinde de, savunma alınmasından bahsedilmiş, bunun sözlü veya yazılı olacağı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 341 belirtilmemiştir. Hal böyle iken, yazılı savunma yapma imkanının tartışılır kılınması, anayasal
bir hakkın ihlalidir.

I-USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ
A- Kesin hüküm kovuşturma engeli nedeniyle, aynı konuda ikinci kez Meclis
soruşturması yapılamaz
Bilindiği üzere, Komisyonunuz tarafından "ikinci kez" soruşturma konusu yapılan
vakıalar ve bu vakıalara dayalı olarak 3628 sayılı Kanunun 13, 14, 15. maddelerine ve
TCK.nun 240. maddesine aykırı davrandığım iddiası ile verilen ilk Soruşturma önergesi,
TBMM Genel Kurulunun 5.6.1996 tarihli 58. Birleşiminde kabul edilmiş ve kurulan 9/4 Esas
Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu 30.6.1996 tarihinde çalışmalarına başlamış, delilleri
toplamış, 15.1.1997 tarihli toplantısında ise, "Yüce Divan'a şevke gerek olmadığına" karar
vermiştir.
TBMM Genel Kurulu, 19.2.1997 tarihinde Soruşturma Komisyonu
Raporunu/Kararını görüşmüş ve "Yüce Divan'a şevke gerek olmadığı" kararını kabul etmiştir.
Böylece, hakkımda 3628 sayılı Yasanın 13, 14, 15. maddelerine ve TCK.nun 240.
maddesine aykırı davrandığım iddialarıyla yapılan "Meclis soruşturması" sonucunda verilen
"Yüce Divan'a şevke gerek olmadığı" kararı, ikinci kez aynı konuda Anayasanın 100.
maddesine göre Meclis soruşturması yapılmasını engelleyen bir "kesin yargı/hüküm"
oluşturulmuştur.
Anayasamızın 100. maddesinde düzenlenmiş olan Meclis soruşturması, tüm
unsurlarıyla ve sonuçlarıyla bir ceza önkovuşturmasıdır. Gerçekten, Meclis soruşturması,
Anayasa'nm 100. maddesine göre yapılan ve TBMM'nin "istisnai" faaliyetlerinden olan
adli/yargısal bir faaliyettir. Kendine özgü (sui generis) bir adli nitelik taşıyan Meclis
Soruşturma Komisyonunun kurulmasında ve oluşturulmasında, özel düzenlemeler gereği,
T.C. Anayasası ve TBMM içtüzüğü, bu adli/yargısal faaliyetin yürütülmesinde/işleyişinde ise,
Meclis teamülleri yanında faaliyetin "cezai" niteliği gereği Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu ile birlikte ceza usul hukuku ilkeleri uygulanacaktır.
Bu hükümler karşısında, Başbakan ve Bakanların görev suçuyla ilgili
"önsoruşturma" niteliğindeki ceza soruşturmasını TBMM yapmaktadır. TBMM'nde
Anayasanın 100. maddesine göre yapılan faaliyet, bir "iddiada bulunma" faaliyetidir. Yani,
Savcılıkta olduğu gibi "ön soruşturma" yapmak ve bunun sonucunda ortaya çıkan hukuksal
sonuca göre kamu davası açmak veya açmamaktır. Gerçekten, genel ceza soruşturması olan
hazırlık soruşturması sonunda, suç şüpheleri kuvvetlenir, yeterli şüphe haline gelirse kamu
davası açılır, (CMUK, m. 163) aksi taktirde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir.
(CMUK,m. 164)
Adli/yargısal faaliyette bulunan Soruşturma Komisyonu da, yaptığı ceza
soruşturması sonucunda Başbakan veya Bakanın Yüce Divan'a sevkedilmesine veya sevk
edilmemesine, diğer bir ifadeyle kamu davasının açılmasına veya açılmamasına
(takibata/kovuşturmaya yer olmadığına) karar verir. Bu kararlar, TBMM Genel Kurulu
tarafından kabul veya reddedilmekle tekemmül eder, tamamlanmış olur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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-342Bu demektir ki, Meclis Soruşturma Komisyonunun TBMM Genel Kurulu
tarafından kabul edilen "Yüce Divan'a şevke mahal bulunmadığı" kararı,
"takibata/kovuşturmaya yer olmadığı" kısaca bir "takipsizlik" karan hükmündedir. CMUK,
keyfiliği önlemek için, takipsizlik kararının denetlenmesini öngörmüş; bunun için biri idari
(CMUK, m. 148) ve diğeri de yargısal (CMUK, m. 165) olmak üzere iki yol kabul etmiştir. •
Kuşkusuz, özel soruşturma niteliği gereği, CMUKnda öngörülen bu yolların Meclis
soruşturmasında tatbiki düşünülemez. Çünkü, Türk Milletinin en yüce temsil organı olan
TBMM'nin verdiği takipsizlik kararının, kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince, İdare ya da adli
yargı mercilerine denetlettirilmesi imkansızdır.
Takipsizlik kararı, insan haklarını yakından ilgilendiren adli/yargısal bir karardır.
Onun adli/yargısal niteliği, bu işlemi yapanları vetaraf olanları bağlayan bir nitelik ve özellik
taşır. Bu nedenle, Anayasa, ve TBMM İçtüzüğünde başkaca bir denetim yolu da
öngörülmemiş olduğundan, Yüce Divan'a şevke gerek olmadığı kararlan, TBMM Genel
Kurulu tarafından kabul edilmekle kesinleşir ve CMUK m. 167/son kıyasen uygulanmak
suretiyle, tıpkı takipsizlik kararının yargısal denetimi sonucunda verilen karar gibi "kesin
hüküm" teşkil eder. Bu nedenle, kesin hüküm teşkil eden "Yüce Divan'a sevk karan" nasıl
geri alınamaz ise, "Yüce Divan'a sevk etmeme kararı" da aynı şekilde geri alınamaz.
Nitekim, 1982 Anayasasını
Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr.
komisyonunca verilen ve Meclis Genel
bulunmadığı" kararının kesin olduğu,
Tutanakları, B. 150,13.9.1982, 0.4)

hazırlamakla görevli bulunan Danışma Meclisi
Orhan Aldıkaçtı tarafından da. Meclis soruşturma
Kurulunca onaylanan "Yüce Divan'a şevke mahal
altı çizilerek ifade edilmiştir. (Danışma Meclisi

Soruşturma Komisyonunun, kesin hüküm oluşturan bu Yüce Divan' a sevk
etmeme kararı, karşıoy yazılarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Karar, TBMM Genel Kurulunda
görüşülüp oylanması ile birlikte kesin hüküm niteliği kazanır. Böyle olunca, kararda yeralan
karşıoy yazıları, bir kesin hüküm olan Yüce Divan'a sevk etmeme karanndan ayrı olarak diğer
bir iddianın konusu yapılamaz.
Diğer yandan, hakkımda verilen "İkinci Soruşturma Önergesi", önce de verilmiş
olan ve takipsizlik kararı niteliğinde ve kesin hüküm sonucunu doğuran Yüce Divan'a sevk
etmeme karanna bağlanan "İlk Soruşturma Önergesi" ile aynı vakıalara, aynı eylemlere
dayalıdır ve aynı konudadır. Gerçekten, her iki Soruşturma Önergesinde de, vermiş olduğum
mal bildirimleri ele alınmaktadır. Böyle olunca, ikinci kez verilen soruşturma önergesi ile
yapılan iddialar, vakıalar, eylemler, konular ve malvarlığı değerleri, ilk soruşturma önergesi
ile uyuşmazlık konusu edilenlerin "aynen" tekrarlanmasından ibarettir. Ayrıca, ikinci önerge
ile, ilk soruşturma sonucu verilen Soruşturma Komisyonu Kararının/ Raporunun "karşı oy
yazılan", ".usul hilesi" ile yeniden, ikinci kez "iddia" haline getirilmiştir.
İlk soruşturma önergesinin kabulü ile başlatılan "Meclis Soruşturması" sonucunda
verilen Yüce Divana sevk etmeme kararının, "kesin hüküm" niteliğine bağlanan "otoritenin"
bir sonucu olarak, anılan karşıoy yazılarının iddia haline getirilmesi suretiyle bir tekrarından
ibaret olan bu ikinci soruşturma önergesinin, özellikle, "Ne bis in idem / Yargı bulunmaması
şartı" gereğince incelenebilmesi olanağı yoktur. Gerçekten, cezai bir uyuşmazlığı doğrudan
doğruya sona erdiren kararlar/yargılar arasında, otorite bakımından geçici ve daimi diye bir
fark gözetilemez. Çünkü, bütün yargılardaki/kararlardaki otorite "daimi" niteliktedir.
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Dolayısıyla kovuşturma hukuka aykın olarak açılmıştır. Bu nedenle, doğru yargılama temel
hakkı çiğnenmiştir.
Bir an içiri, yeni vakıa ve delillere göre, aynı konuda yeniden Meclis soruşturması
açılabileceği kabul edilse dahi, (CMUK, 167/son) ortada bu nitelikte bir yeni vakıa ve yeni
delil de bulunmamaktadır.
Soruşturma önergesinde, basında bize atfedilen bazı açıklamalar ve eşim Özer
Çiller hakkında açılan iki ceza davası, yeni delil olarak gösterilmiştir. Oysa, bunlar yeni delil
olarak kabul edilemez.
Öncelikle, basında yeralan haberlerin hukuken delil olma vasfı yoktur. Çünkü,
bunların, beyanlarımızı ne derecede doğru yansıttıkları şüphelidir. Üstelik, Kuşadası'ndaki
taşınmazla ilgili olarak basında yeralan beyanların malvarlığında bir haksız artışa delalet
edecek bir niteliği de bulunmamaktadır.
Eşim Özer Çiller hakkında açılan davalar da yeni delil olarak kabul edilemez.
Herşeyden önce, bu davalar henüz kesin yargı hükmüne bağlanmamıştır. Bir kimse hakkında
dava açılması, o kimsenin suç işlediğinin delili olamaz. Çünkü, hakkında bir mahkumiyet
hükmü verilmiş olmadıkça ve hüküm kesinleşmiş bulunmadıkça, hiç kimse "suçlu"
sayılamaz, o kimse masumdur. (Any, m. 38) Böyle olunca, eşim hakkında açılmış ve henüz
sonuçlanmamış davalar, diğer bir soruşturma makamı önünde "delil" olarak alınamaz, bunlara
delil niteliği izafe edilemez.
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 1997/223 esasında görülen sahtecilik
davasının konusu, 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonuna sunulan İngilizce bir
belgenin Türkçe tercüme suretinde bir sayfanın eksik yeralmış olmasıdır. Bu eksik sayfada, 8
ve 9 nolu soru ve cevapların yeralmamış olması, evvelki soruşturmada hiç bir şekilde etkili
olmamıştır. Çünkü, bu cevaplar esasen 9/4 Nolu Komisyonun bilgisi dahilindedir ve
Komisyonun düzenlediği raporda da yeralmıştır. Esasen, Mahkemenin henüz kesinleşmemiş
olan kararında, da bu isnatla ilgili olarak beraat karan verilmiştir.
Ankara Asliye 20. Ceza Mahkemesinin 1998/325 esasında kayıtlı dava ise,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlattığı bir bilirkişi raporuna istinaden açılmıştır. Bu
bilirkişi raporunda, evvelce 9/4 Nolu Soruşturma komisyonunun incelediği vakıalar yeniden
incelenrniş ve bir başka sonuca varılmıştır. Yani, bu bilirkişi raporunda yeni bir vakıa
incelenmemiştir. Böyle bir rapor yeni delil sayılamaz.
Çünkü, yeni delil ve vakıalardan maksat, daha önce yapılan soruşturma
aşamasında bilinmeyen olay ve delillerdir. Eğer, önceden bilinen delil ve vakıalar değişik bir
biçimde tekrar aynı merci önüne getirilirse, bunlara dayanarak yeniden soruşturma yapılamaz.
Kaldı ki. Başsavcılığın aldığı bilirkişi raporu, hukuken görüş/mütalaa hükmünde
olup. ceza yargılamasında delil olarak kabul edilemez. Çünkü, ceza yargılaması
hukukumuzda, yalnızca mahkemenin görevlendirdiği bilirkişinin düzenlediği rapor delil
değeri taşıyabilir.
Dolayısıyla, ortada bir yeni vakıa ve delil mevcut olmadığından, aynı konuda
ikinci defa Meclis soruşturması açılması. CMUK'nun 167/son maddesi kıyasen
uygulandığında dahi mümkün değildir.
.

' :\.
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Sonuç olarak, Soruşturma Komisyonunun, yukarıda belirtilen "kesin hükmün
varlığı" ve "yeni delil veya vakıa olmaması" usuli nedenleriyle, esasa girmeden soruşturmayı
bitirmesi gerekirken, esasa girmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır. Çünkü, her iki usuli
nedenle, aynı konuda ikinci defa Meclis soruşturması açılması, CMUK'nun 167/son maddesi
kıyasen uygulandığında dahi mümkün değildir. Bu durum ise, dürüst yargılanma hakkının
ayrılmaz bir parçasını oluşturan dürüst kovuşturma hakkının çiğnenmesine neden olmaktadır.

II-ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ :
A- 3628 Sayılı Kanunun Kapsamı:
1-Kişi yönünden:,
Hakkımda 3628 sayılı Kanuna göre yapılan soruşturma, yalnızca benim, eşimin ve
reşit olmayan çocuğumun malvarlığını kapsayabilir. (3628 SK, m. 5) Komisyonunuz, bu
kişiler dışında kalan gerçek veya tüzel kişileri soruşturma kapsamına alamaz.
Böyle olunca, Komisyonunuz, benim ve eşimin hissedar olduğumuz şirketlerin
tüm malvarlığını inceleyemez. Sadece, bu şirketlerdeki hisseyi, kar payını, alacak ve borçlan
inceleyebilir. Çünkü, ortağı olduğumuz ticari şirketler, ortaklarından ayrı ve bağımsız hak ve
fiil ehliyetine sahip birer tüzel kişiliktir. Komisyonunuzun, bu şirketlerin malvarlıklarını
inceleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, üçüncü kişi olan, yani Soruşturma
Komisyonunun soruşturmakla görevli olduğu isnadın kapsamına girmeyen şirketlerin
mal varlıkları hakkındaki işlemler hukuka aykırıdır.
Gerçekten, Soruşturma Komisyonu, CMUK'nun temel ilkelerine göre isnatla, yani
Meclis Soruşturması açtıran Soruşturma Önergesindeki fiil ve faille bağlıdır. Anayasanın 38.
maddesine ve Ceza Kanununun temel ilkelerine göre "suçlar şahsidir". Soruşturma
önergesiyle isnad edilen fiilin faili benim ve eşimin hissedarı olduğumuz Anonim Şirketler
olamaz. Komisyon, bu kuralı hiçbir adla, hiçbir saik ve gerekçeyle çiğneyemez. Bu hukuk
devleti olmanın bir standardıdır (Anayasa m.2). Çünkü, hukuk devletinde kanunu koyan
koyduğu kanuna uymak zorundadır. Kaldı ki, Soruşturma Komisyonlarının kanun koymak
şeklinde bir yetkisi de yoktur.
Yine aynı nedenle, Komisyonunuz,, merhum babamın ve annemin malvarlığını ve
reşit olan çocuğumun malvarlığını da inceleyemez.
2-Zaman yönünden:
Bilindiği üzere, kamu görevlileri, Anayasanın 71. maddesine göre mal
bildiriminde bulunmaya zorunludur.' 19.4.1990 tarih ve 3628 sayılı "Mal Bildiriminde
Bulunulması. Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" ile, Anayasaya uygun olarak,
sadece bu Kanunun kapsamına giren hallerde ve kanunun gösterdiği "usul ve esaslar"
içerisinde kamu görevlilerine servetlerinin kaynağını açıklamak zorunluluğu getirilmiştir..
3628 sayılı Kanunla düzenlenen suçlarda, "suçun önşartı", bir "mal bildiriminde
bulunmuş olma"dır. Örneğin, Kanunun 4. ve 13. maddelerinde yazılı "haksız mal edinme"
suçu, bir mal bildiriminde bulunulduktan sonra, "haksız mal edinme" halinde söz konusu
olabilir.
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3628 sayılı Kanun, ."Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda ve görevden
ayrılmalarda" mal bildirimi zorunluluğu getirmiştir (m. 2/a, 6/b ve f ) . Bu nedenle, gerek
Bakan, gerekse Başbakan olduğumuz dönemde, "mal beyanında" bulunmamız kanun emridir.
Biz, anılan görevlerimiz sırasında kanun gereği kısa aralıklarla birden çok kez mal
bildiriminde bulunduk.
Bu durumda, Anayasa'nın 100. maddesi uyarınca Bakan ve Başbakan olarak
malvarhğımız ile ilgili yapılacak soruşturmanın konusu, "mal bildiriminde bulunduğumuz
tarih" ile "görevimizin bittiği tarih" arası ile sınırlıdır. Bu nedenle, Bakanlık ve Başbakanlık
öncesi ve sonrasına ilişkin malvarlığı durumumuz Meclis soruşturmasının kapsamı dışındadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, görev öncesi ve sonrası dönemlere ilişkin malvarlığı
durumuyla ilgili Meclis soruşturması açılmasına karar verme yetkisi de bulunmamaktadır. Bu
demektir ki, 3628 sayılı Kanunun, Meclis soruşturması yolu ile uygulanması bakımından,
anılan görevlerimiz öncesi ve sonrası dönemlere ilişkin malvarlığımızın incelenmesine ilişkin
işlemler "yoklukla sakattır".
Çünkü, Anayasanın 6/son maddesine göre, "Hiçbir kimse veya organ kaynağını
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." Gerçekten, Türkiye Büyük Millet
Meclisi de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının üzerinde bir organ değildir. Anayasanın 11.
maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası üzerinde erk sahibi olan herhangi bir kurum,
kişi ve organ yoktur.
Oysa, bu ikinci Önergeye dayalı açılan Meclis Soruşturması da, ilkinde olduğu
gibi Kanunun sınırları dışına taşmakta, böylece, hukuka aykırı olarak, Bakan ve Başbakanlık
dönemimiz değil, "Kanunun kapsamı dışında kalan önceki dönemler de" soruşturma konusu
yapılmaktadır.
Diğer yandan, dava zamanaşımına uğramış malvarlığı değerleri ile mal
bildirimleri de, soruşturma konusunun kapsamı dışındadır; yani Soruşturma Komisyonu, dava
zamanaşımına uğramış mal bildirimleri ve malvarlığı değerlerini, gerek soruşturma yetkisinin
olmaması, gerekse "çabukluk ilkesi" gereğince yeniden soruşturma konusu yapamaz;
soruşturamaz, inceleyemez. Bu nedenle, bu mal bildirimleri ve malvarlığı değerleri, "hukuken
tartışılamayan", yani yasal deyimiyle "kuşkulu veya haksız elde edildiği iddia edilemeyen",
"sabit bir malvarlığı değeri" haline gelmiştir.
Hakkımda ikinci kez Meclis soruşturması Mayıs/1998 tarihli kararla açılmıştır.
30.11.1991 tarihli ilk mal bildiriminden itibaren, bu Meclis soruşturmasının açılması tarihine
kadar beş yıllık dava zamanaşımı süresi geçmiştir (TK 102/4). Bu nedenle, Meclis
soruşturması açılmasına ilişkin kararın alındığı Mayıs/1998 tarihinden 5 yıl öncesi olan
Mayıs/1993 tarihine kadar verilen mal bildirimleri ve bu tarihten önce edinilmiş olan
taşınmaz, taşınır, hak ve alacaklar'gibi malvarlığı değerleri, artık "hukuken tartışılamayan",
yani yasal deyimiyle "kuşkulu veya haksız elde edildiği iddia edilemeyen", "sabit birer
malvarlığı değeri" haline gelmiştir.
B- Önergede Tarafıma İsnad Edilen Suçlar:
Hakkımda verilen soruşturma önergesinde. 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanununun
11, 12, 13, 14 ve 15. maddeleri ile TCK nun 240. maddelerinde yazılı suçları işlediğim iddia
edilmektedir.
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sonuçlarla ilgilidir. TCK nun 240. maddesinin ise, TCK nun 79. maddesindeki fikri içtima
hipotezine göre önergede yeraldığı anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, 3628 sayılı Kanunun 11. maddesinde yazılı olan suç, mal
bildirimlerini saklamakla görevli olanlar veya bu bildirimleri sair surette elinde bulunduranlar
tarafından işlenebilir. Benim böyle bir suçum faili olmam yasal olarak mümkün değildir.
Kanun, 11. maddesinde, "gerçeğe aykırı açıklama." başlığı altında "mal
bildiriminin muhtevası hakkında 9. maddeye aykırı davranan" kimsenin cezalandırılacağını
hükme bağlamıştır. Burada sözü edilen 9. madde, "bildirimlerin gizliliği" ile ilgilidir. Mal
bildirimleri hakkında Kanunun 20. maddesinin emri dışında hiç bir şekilde açıklama
yapılamaz, bilgi verilemez.
Görüldüğü üzere, gerçeğe aykırı açıklama yapmayı yasaklayan 11. madde hükmü
bizimle ilgili değildir. Kaldı ki, biz sözkonusu suçun faili değil mağduru durumundayız.
Gerçekten de, belirtilen bu hükümlere rağmen, ilgisiz bir çok kişi, Kanuna aykırı ve keyfi bir
biçimde malvarhğımızı didiklemeyi büyük bir marifet saymıştır. Bu suretle, mal
bildirimlerimin içeriği hakkında açıklama yapma suçu, bazı siyasi rakiplerimiz ve bir kısım
basın tarafından bir çok kez işlenmiş, hatta mal bildirimlerimin neredeyse tamamı
yayınlanmıştır..
.
Bu nedenlerle, önergedeki isnatlarla ilgili savunmam, 3628 sayılı Kanunun 12 ve
13. maddelerindeki suçlar yönünden yapılacaktır.
^
1- 3628 sayılı Kanunun 12. maddesinde yeralan "gerçeğe ayları bildirimde
bulunma suçu",yönünden:
İddianın aksine, 1991 yılından buyana TBMM Başkanlığı'na vermiş olduğum mal
bildirimlerinde gerçeğe aylan olan tek bir husus dahi mevcut değildir.
a-önergede yeralan, Kuşadası'ndaki taşınmazla ilgili iddialar gerçek dışıdır.
Sözkonusu taşınmaz, Suna Pelister tarafından satınalınmış olup, tapuda onun
adına tescil edilmiştir. Başkasının mülkiyetinde olan ve tapuda başkasının adına kayıtlı olan
bir taşınmazı mal bildirimlerimde beyan etmem düşünülemez. Bu taşınmazı, Suna Pelister'den
satınaldıktan sonra, mal bildirimlerimde belirttim. Dolayısıyla, ortada gerçeğe aykırı bir
bildirim bulunmamaktadır.
b- Yine önergede yeralan, repo gelirlerinin ve MET-AŞ'tan alınan yüksek
tutarlardaki paraların mal bildirimlerinde yeralmadığı iddiası da doğru değildir.
Herşeyden önce, TBMM Başkanlığının resmen bastırdığı ve üyelerini
doldurmaya mecbur kıldığı matbu mal bildirimi formunda "gelir sütunu" yeralmamaktadır. Bu
nedenle, matbu formda olmayan bir sütunun doldurulması, yani "gelir kalemi" olarak bir
beyanın yapılması mantıken mümkün değildir.
Kaldı ki, belirtilen sebeple, bir çok parlamenterin mal bildiriminde gelirlerin
gösterilmemiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu konuda TBMM Başkanlığı'ndan ve Başbakan
Mesut Yılmaz- hakkında soruşturma yürüten 9/17 Esas Numaralı Meclis Soruşturma
Komisyonu'ndan bilgi alınmasını talep ediyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)

- 347 -

Diğer taraftan, mal bildiriminde gösterilmesi gereken gelirler, dönemi ve miktarı
belli olan gelirler olmak gerekir. Örneğin, maaş, kira vb.
Arızi nitelikteki gelirlerin ise gösterilmesi gerekmez. Çünkü, dönem içinde elde
edilen gelirler iki türlü harcanabilir. Ya bu gelir doğrudan doğruya tüketim için harcanır ya da
yeni bir servet unsuruna dönüşür. Bu durumda, oluşan servet, gelirin tasarrufa dönüşen
kısmıdır.
Dönem içinde bu şekilde yeni bir servet unsuru edinilmişse, bu servet müteakip
mal bildiriminde beyan edilir. Yok eğer, dönem içinde elde edilen gelir doğrudan doğruya
tüketimde harcanmışsa, bu husus beyana tabi değildir. Sadece sorulursa bildirilir. Nitekim,
mal bildirimine ilişkin matbu formda, harcamaların gösterileceği bir sütuna yerverilmemiştir.
Mal bildirimlerinin incelenmesinde de görüleceği Üzere, repo yoluyla elde
ettiğimiz gelirler ve MET-AŞ'tan tahsil ettiğimiz paralar büyük ölçüde tasarrufa dönüşmüş ve
müteakip mal bildirimlerinde yeni servet unsuru olarak yeralmıştır.
Repo gelirlerimizin kaynağını teşkil eden 64 Milyar Liralık Hazine Bonosu mal
bildirimlerimizde yeralmıştır. Yine, bu kaynaktan elde edilen repo gelirlerinin, hangi tarihte,
hangi bankadan, hangi miktarda elde edildiği de, evvelce 9/4 Esas Numaralı Meclis
Soruşturma Komisyonu'na açıklanmış ve belgeleri sunulmuştur.
c- Önergedeki diğer bir iddia, şirketlere verilen nakit paraların gizlendiği yolunda
olup, bu iddia da gerçek dışıdır.
Aym iddiaya, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından salt siyasi amaçlarla
hazırlatılmış ve hukuka aykırı usullerle elde edilmiş olan müfettiş raporunda da yerverildiği
görülmektedir. Kanuna karşı hile yöntemleriyle ve "yetki gaspı" yoluyla hazırlatılan ve rapor
adı verilen bu metnin hukuki bir değer ifade etmediği ve hukuken "yok hükmünde" olduğu
aşağıda açıklanacaktır.
ca- Burada öncelikle, Maliye müfettişlerinin, başta MARSAN-Marmara Holding
AŞ olmak üzere, hissedar olduğumuz şirketlerin mal gizleme amacıyla kurulan paravan şirket
konumunda oldukları yolundaki yanlış ve maksatlı yorumlarına değinmek istiyorum.
Marsan Şirketinin kuruluş tarihi 1981 yılıdır. Bakanlık görevine atandığım 1991
yılından itibaren, siyasi polenikleri önlemek amacıyla adıgeçen Şirketin faaliyetleri asgariye
indirilmiş ve bu nedenle bir kısım giderleri tarafımızdan karşılanmıştır.
- Ancak, bu durum, Şirketin hukuki varlığının sona erdiği anlamına gelmez. Bir
kere, Şirket ne tasfiye edilmiş ne de feshedilmiştir. Halen Şirketin tüzel kişiliği vardır ve en
az düzeyde de olsa statüsünde belirtilen faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Gerçekten, paydaşı : olduğumuz şirketler, Türk Ticaret Kanununun tüm
hükümlerini sağlamakta ve bu hükümlere göre faaliyet göstermemektedir. TTK hükümlerine
göre kurulan ve halen bu Kanun hükümlerine göre faaliyetini sürdüren bir şirket, "paravan"
bir şirket olarak nitelendirilemez. Böyle bir şirket, tüm değerleriyle oluşmuş, tüm
faaliyetlerinde açık, denetlenebilir, gerçek bir ticari tüzel kişiliktir.
Böyle olunca, şirketlerin "paravanlık" iddialarına ilişkin düşünceler, kasıtlı
değilse, Maliye Bakanlığı müfettişlerinin bağışlanmaz bilgisizliğinin ürünüdür. Ortada
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bakımından tekemmül ettirilmiş yargısal işlemler de yoktur.
Hal böyle iken, Devlet görevlisi ajanların hiç bir esasa dayanmadan, paydaşı
olduğumuz şirketleri "paravan" olarak nitelendirmeleri, sadece tahkir değil, aynca Devlet
tarafsızlığıyla bağdaşmayan hasmane bir tavırdır.
cb- Maliye Bakanlığı'nca hazırlatılan sözkonusu metinde, 15.5.1996 tarihi
itibariyle, hissedan olduğumuz şirketlerle olan cari hesap ilişkisi sebebiyle oluşan hesap
bakiyesinin;
Marsan AŞ'de 18.944.629.523 TL Markim AŞ'de 3.236.547.635 TL Mitaş AŞ'de 747.101.409
TL Aytaş AŞ'de 17.000.000.000 TL TOPLAM 39.928.278.567 TL
olduğu iddia edilmiştir.
TBMM Başkanlığı'na vermiş olduğum mal bildirimlerinde ise, 15.5.1996 tarihi
itibariyle bu bakiyeler; Marsan AŞ' de Mitaş AŞ' de Aytaş AŞ' de
TOPLAM 13.619.692.076 TL 141.858.000 TL
17.000.000.000 TL 30.761.550.076 TL
olarak beyan edilmiştir.
Her iki tutar arasındaki fark 9.166.728.491 TL dır.,
Mal bildirimlerimde beyan ettiğim cari hesap bakiyeleri, adıgeçen şirketlerin
beyan tarihindeki cari hesap kayıtlanna harfiyen uygundur. Müfettişlerin bir fark bulma ve
serveti fazla gösterme çabası içinde buldukları fark, cari hesaplarda yeralan alacak
tutarlarının, ilme ve fenne aykırı yöntemlerle yükseltilmeye çalışılmasından ileri gelmiştir.
Bu durumu, sözkonusu metnin kendi iç çekişmesinde de görmek mümkündür.
Şöyle ki;
Rapor adı verilen metnin 44. sayfasında aynen; ".. ortaklar şirkete herhangi bir
para verdiğinde veya şirket adına herhangi bir harcamayı finanse ettiğinde bu tutarlar ortaklar
cari hesabının alacak kısmına kaydedilir ve ortağın şirketten olan alacağını gösterir. Aksi
durumda ise, yani şirketin ortağa borç vermesi veya ortak adına harcama yapması durumunda
bu tutarlar cari hesabının borç tutarına kaydedilir ve ortağın şirkete olan borcunu gösterir."
denilmiştir.
Sözkonusu metin 46. sayfasında ise aynen; "..ortaklar cari hesabının bakiye
tutarına, dönem içinde anılan şirketler tarafından Özer Çiller' in şahsi harcamaları için yapılan
ödemelerin eklenmesi gerekmektedir." ve aynı sayfanın başka bir yerinde de; "..kanunen
kabul edilmeyen gider niteliğine sahip bazı harcamalar gider hesabından çıkartılarak cari
hesaplara borç kaydedilmiştir. Bu şekilde Özer Çiller'in şirketten olan alacağı sözkonusu
tutarlar kadar azaltılmıştır../Cari hesaba
- borç kaydedilen kanunen kabul edilmeyen giderlerin (ortaklar adına yapılan
harcamalar) ..cari hesap bakiyesine eklenmesi gerekmektedir." denilmiştir.
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incelendiğinde, bunu hazırlayanların ne kadar çelişkiye düştüğünü görmemek mümkün
değildir. Şöyle ki;
Metnin 44. sayfasında da belirtildiği üzere, bir tüzel kişi olan şirketle ortak
arasındaki ilişki cari hesaplarda izlenmektedir. Ortak şirkete herhangi bir para verdiğinde
veya şirket adına bir harcama yaptığında bu tutar cari hesabın alacağına kaydedilir ve ortağın
alacağım gösterir. Diğer yandan, bu tutar aynı zamanda ortağın malvarlığının izahında ilave
edilecek bir unsur olarak değerlendirilir. Aksi durumda ise, yani şirketin ortak adına bir
harcama yapması durumunda bu tutar ortaklar Cari hesabının borç tutarına kaydedilir ve
ortağın şirkete olan borcunu gösterir. Aynı zamanda bu tutar ortağın malvarlığının izahında
tenzil edilmesi gereken bir unsur olarak değerlendirilir.
Şirketteki cari hesaptan ortak adma yapılan harcama, mal biİdirimindeki aktif
kalemler (beyan edilen servet unsurları arasındaki yer değiştirmeden ibarettir. Yani, ortak
adma harcama, şirketteki cari hesaba mahsuben yapılmasaydı; diğer servet unsurlarından
harcanacaktı. Dolayısıyla, cari hesap bakiyesi yerine diğer herhangi bir servet unsuru azalmış
olacaktı. Kanunen kabul edilmeyen giderde de durum aynıdır. Çünkü, sözkonusu gider cari
hesaptan indirilmemiş olsaydı, şirketin öz varlığında azalma olacak, dolayısıyla şirketteki
beyan edilen ortaklık payı aynı oranda azalacaktı. Bu tür işlemler gerek muhasebe, gerek mali
mevzuat ve gerekse ticari teamüllere uygun olup, sonuçta beyan edilen mal bildirimlerinin
gerçek yapısını bozmayan işlemlerdir. Konunun uzmanlarınca objektif olarak
değerlendirildiğinde bu hususun eleştiri konusu yapılması mümkün değildir.
Her şey bu kadar açık iken ve rapor adı verilen metnin 44. sayfasında da
uygulanması gereken yöntem belirtilmiş iken, aynı metnin 46. sayfasında bu kuralın tersi
söylenerek, eşim adma şirket tarafından yapılan harcama tutarları cari hesaptaki alacağından
mahsup edileceği yerde, bu alacağa ilave edilmek suretiyle yapılması gerekenin tam tersi
yapılmıştır.
Sonuç olarak, mal bildirimlerimde beyan dışı kalan hiç bir servet unsuru mevcut
olmayıp, tüm malvarlığımız kuruşuna kadar gösterilmiştir. Dolayısıyla, 3628 sayılı Kanunun
12. maddesinde yazılı "gerçeğe aykırı beyanda bulunma" suçunun oluşması hiç bir şekilde
sözkonusu değildir.
2- 3628 sayılı Kanunun 13. maddesinde yeralan "haksız mal edinme suçu"
yönünden:
Soruşturma Önergesinde, Maliye Bakanlığı'mn metninde ve Ankara Cumhuriyet
Başsavcıhğı'nca görevlendirilen bilirkişilerin raporunda, haksız mal edinme suçunun oluştuğu
yolunda yapılan hesaplamalar eksik, yanlış ve afakidir.
a- Soruşturma Önergesi:
aa- Önergenin 2. maddesinde, 30.11.1991 ve 15.5.1996 tarihleri arasında TBMM
Başkanlığı'na verdiğimiz mal bildirimleri mukayese edilerek, 854.254 Dolar haksız servet
artışı olduğu iddia edilmiştir.
Önergede, Dolara çevrilerek yerverilen gelir ve gider kalemleri, eksik, yanlış ve
afakidir. Mezkur dönemdeki gelirlerimiz, giderlerimizin üzerinde olup, kaynağı izali
edilemeyen hiç bir artış sözkonusu değildir.
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Belirtilen dönemdeki gelir ve giderlerimize ilişkin açıklamalar, aynı konuda daha
önce soruşturma yapan 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu'na yapılmıştır.
ab-'Önergenin 3. maddesinde, Marsan Holding A.Ş.'nin A.B.D.'de kurulu GCD
Inc adlı iştirakiyle ilgili bir takım iddialar ileri sürülerek, 751.000 + 400.000 Dolar haksız
servet artışı olduğu iddia edilmiştir,
Paydaşı olduğumuz Marsan Holding A Ş. nin ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu
malumdur: Bu Şirketin ticari faaliyetleri ve malvarlığı, Şirketin Genel Müdürü ve yetkili
kişileri tarafından idare edilmektedir. Adıgeçen Şirketin defter ve belgeleri tetkike açık olup,
her türlü bilgi Komisyonumuzca alınabilir.
Önergedeki iddialara konu olan bilgiler eksik, yanlış ve afaki olup, bu iddiaların
tümü, daha önce 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından incelenmiş ve
varid görülmemiştir.
ac- Bolu'daki inşaat için 75 Milyar Lira harcama yapıldığı iddiası doğru değildir.
Üstelik, yapılan inşaat harcamalann büyük kısmı, önergedeki iddialara konu olan dönemin
dışında kalmaktadır. Komisyonunuzca oluşturulan Alt Komisyon bu iddiayla ilgili
incelemeleri yaptığında durum açıkça ortaya çıkacaktır.
GCD Inc. ve Aytaş A. Ş.'nin yaptığı yatırım harcamalannın, şahsi malvarlığımızla
ilişkilendirilmesi, yukarıda belirtilen sebeple hukuken mümkün değildir.
Ancak, bu konuda maksatlı olarak sürdürülen spekülasyonları önlemek
bakımından, bu şirketlerden, yaptıkları yatırım harcamalannın sorulmasını, GCD Inc.
şirketiyle ilgili bilgi ve belgeOlerin adli müzaharet anlaşmalan çerçevesinde A.B.D. resmi
makamlanndan temin edilmesini, TBmm İçtüzüğü'nün 111 /3. maddesine göre
Komisyonunuzdan talep ediyorum.
Netice olarak, hakkımda verilen soruşturma önergesi, sadece varsayımlara ve
siyasi saiklerle suçlu yaratma gayreti içinde yapılmış bir takım yanlış ve temelsiz
hesaplamalara dayanmaktadır.
b- Maliye Bakanlığı'nın hazırlattığı metin:
ba- Hukuki değeri:
Anayasaya, TBMM İçtüzüğüne ve kanunlara açıkça aykırı şekilde yetki gaspı
yoluyla hazırlatılan bu metin hukuki değerden yoksun bulunmaktadır. Şöyle ki;
baa- Müteferrik İnceleme Raporu, adli/yargısal faaliyet için sadece bir "iddiadır",
yani "kanıt" değildir. Bu nedenle, Soruşturma Komisyonu, İnceleme Raporunu bir kanıt
olarak ele alamaz vedeğerlendiremez. Aksi davranış, "dürüst işlem (fair trial) = dürüst
muhakeme" ilkesine aykırı bir hukuka aykırılık oluşturur.
Soruştunna Komisyonu, Maliye Bakanlığının 14.10.1997 tarihli onayına dayalı
olarak hazırlanan 10.7.1998 günlü Mütefenik İnceleme Raporunu da dosyaya getirtmiştir. Bu
nedenle, rapor adı verilen bu metin de kısaca ele alınıp değerlendirilecektir.
Yukarıda belirtildiği üzere, Soruşturma Komisyonu, yargısal faaliyetinde TBMM
teamüllerini ve genel kural olarak CMUK hükümlerini uygulamakla zorunludur. CMUK,
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delillerin ve delil vasıtalarının neler olduğunu açıkça belirtmiştir. Hiç bir adli organ, CMUK
hükümleri dışında ve buna aykırı olarak faaliyet gösteremez.
Bilindiği üzere, müfettişler, idari denetim organıdırlar/elemanıdırlar, - adli bir
organ sıfatları yoktur. Bu idari denetim elemanlarının inceleme raporlan da, bir idari işlemdir,
bir adli/yargısal işlem değildir. Bu nedenle, idari inceleme raporu, ne Soruşturma Önergesinin
bir parçasını oluşturmaktadır ne de Soruşturma Komisyonunun toplayabileceği bir kanıttır.
Çünkü, müfettiş raporu, CMUK'nda sayılan" kanıtlardan hiç bir kanıt kategorisine
girmemektedir. Böyle olunca, Komisyonunuzca, Maliye Bakanlığı müfettişlerinin raporunun
celbi ve bu metnin soruşturma dosyasına ithali, keyfiliktir, hukuka aykırı bir davranıştır.
Başbakanların kovuşturulması (takibatı) Meclis soruşturmasına tabidir (Any, m.
100). Müfettişlerin, bir Başbakan hakkında soruşturma konusu eylemlerle ilgili olarak, bir adli
organ sıfatı taşıyarak iş görmeleri sözkonusu değildir; çünkü, bu müfettişlerin görevleri
idaridir. Devlet memuru olan müfettişler ile adli işlem gören Soruşturma Komisyonu ve diğer
kişiler (savcı, kolluk, güçleri gibi) birbirinden ayrılmaktadır. Bu nedenle, idari nitelikteki bir
inceleme raponunun, Meclis soruşturmasında herhangi bir adla veya herhangi bir saikle
gözönüne alınması, sözkonusu rapora adli/hukuki bir değer izafesi mümkün
bulunmamaktadır.
Böyle olunca, Maliye Bakanlığı müfettişlerinin hazırladıkları 10.7.1998 günlü
İnceleme Raporu, idari bir işlem olması nedeniyle, yargılama/adli faaliyet gösteren
Soruşturma Komisyonunun çalışmasına esas olan ve toplanması gereken bir işlem ve "delil"
niteliği taşımaz. Soruşturma Komisyonu, idari bir İnceleme Raporunu, soruşturması
sonucunda Raporuna/Kararma esas alamaz. Çünkü, İnceleme Raporundaki açıklamaların ceza
iddiası için kanıt olması olanağı yoktur; olduğu da ileri sürülemez. Çünkü, iddia ile iddianın
ispatı ve delil kavramları birbirinden ayrı ve birbirine karıştırılmayacak olan kavramlardır.
Ceza soruşturması yapacak makamların kanıt toplama ilke ve usulleri ve kanıtların neler
olduğu CMUK'nda gösterilmiştir. Bunlar, beyanlar (tanık, sanık beyanları), bilirkişi, zabıt ve
arama sonunda elde edilen maddi kanıtlardır.
Gerçekten, müfettişlerin İnceleme Raporu, "İdarenin bir iddiasıdır", bir "kanıt"
değildir. Müfettişler, amirinden aldıkları emir üzerine rapor düzenleyen kişilerdir. Böyle
olunca, Müfettişler, Maliye Bakanlığının, yani Yürütmenin/Genel İdarenin birer ajanıdır. Bu
nedenle, müfettiş, incelemeyi yürüten, iddiada bulunan, görüş açıklayan bir kişi olarak,
iddialarda bulunan bir taraftır. Müfettiş raporu, CMUK'nda sayılan kanıtlardan hiç birisi
değildir. Bu nedenle, Soruşturma Komisyonu, Maliye Bakanlığının 14.10.1997 tarihli onayına
dayalı olarak hazırlanan 10.7.1998 günlü Müteferrik İnceleme Raporunu, CMUK'nda sayılan
kanıtlardan birisi olarak nitelendirip değerlendiremez ve kararına dayanak yapamaz.
Diğer bir söylemle, Soruşturma Komisyonu, kendi talimatı dışında, tamamen
Maliye Bakanı'nın talimatına göre hazırlanan bir İnceleme Raporunu kanıt olarak kabul
edemez. Bu nedenle, müfettiş raporundaki iddialarla, Soruşturma Önergesindeki bazı iddialar
da kanıtlanmış sayılamaz, yani bu iddiaların hiç birisi kanıtlanmış değildir. Çünkü,
Soruşturma Komisyonunun, müfettiş raporunu kanıt olarak kabulü, sonuçta iddianın
kendisinin, iddianın kanıtı sayılması gibi bir tehlikeyi ve hukuksal yanlışı içinde taşımaktadır,
aksini kabul, bir iddia ile diğer bir iddiayı kanıtlamaktır.
Gerçekten, müfettiş raporunun, yani iddianın kanıt sayılması, iddia = kanıt gibi
fahiş bir usul yanlışı yapılmasına ve doğru yargılanma hakkının çiğnenmesine yol açar.
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organı Yasama organına yön veren bir hale gelmiş olur.
bab- Maliye Bakanlığının Müteferrik inceleme Raporu, "yetki gaspı yoluyla
konusu suç olan bir emrin yerine getirilmiş olması" nedeniyle hukuksal dayanaktan ve
değerden yoksundur.
Hakkımda yapılan isnatlar, Başbakanlık ve Bakanlık sıfat ve görevleriyle ilgilidir
(3628 s.k. m. 2/a, 6/b ve f) Böyle olunca, vermiş olduğum mal bildirimleri nedeniyle 3628
sayılı Kanuna aykırı hareket edildiği iddiaları , Anayasanın 100. maddesi ile 3628 sayılı
Yasanın 17/3. maddesi gereğince "özel soruşturma ve kovuşturma usulüne" bağlı olarak,
sadece Meclis Soruşturması yolu ile soruşturma konusu yapılabilir; bunun dışında herhangi
bir adli veya idari soruşturmasının konusu yapılamaz.
Vergi mevzuatına ilişkin bir soruşturmanın ve incelemenin konusu ise, hiç bir
biçimde yapılamaz.
Gerçek bu olmasına rağmen, Maliye Bakanının, verilen mal bildirimleri
nedeniyle, 3628 sayılı Kanuna aykm hareket edildiği iddialarını, "idari soruşturma yapma
erkinin/yetkisinin yokluğu" nedeniyle incelemek/inceletmek şeklinde bir yetkisi yoktur. Çok
açıktır ki, Maliye Bakanının, "olmayan bir yetkiyi" kullanarak, doğrudan veya dolaylı olarak
mal bildirimleri hakkında 3628 sayılı Kanuna aykırı davranılıp davranılmadığı konusunda
herhangi bir işlem yapması, inceleme raporu hazırlatması ve bu konuda yapılacak bir
incelemeye "onay vermesi" de söz konusu değildir.
Bu nedenle, Maliye Bakanının, idari işlemde bulunmak yetki ve görevine sahip
müfettişlere, sadece adli/yargısal bir organ olan Meclis Soruşturma Komisyonunun yetki ve
görevine giren konuların ve iddiaların incelenmesi konusunda vermiş olduğu "14.10.1997
tarihli onay", "yetki gaspıdır". Üstelik, sözkonusu inceleme onayında, 9/4 Esas Numaralı
Meclis Soruşturma Komisyonu Raporuna ekli muhalefet şerhlerinin referans kabul edilmesi
de, bu hukuk dışı girişimin tamamen siyasi saiklerle yapıldığını ortaya koymaktadır.
Maliye Bakanının onay emri, belirtilen nedenlerle hukuken "yok hükmündedir".
Böyle olunca, Bakanın ve müfettişlerin eylemi, tipik bir görevi kötüye kullanma suçunu
oluşturmaktadır. Müfettişler, hazırladıkları İnceleme Raporu ile TCK.nun 240. maddesine
aykırılık suçunu işlemişlerdir.
Gerçekten, Müteferrik İnceleme Raporunun "C" bölümünde "Marsan A.Ş. İle
Ortaklar Arasındaki Cari Hesap İlişkisinin ve Gayrimenkul Alım Satımının İncelenmesi"
başlığı altındaki 41-60. sahifelerinde, doğrudan doğruya her iki Meclis soruşturmasının
konusu yapılan mal bildirimleri hakkında 3628 sayılı Kanuna aykırı davranılıp
davranılmadığı konusunda '/inceleme" yapılmış, kendilerine göre sonuçlar çıkarılmış ve
üstelik bir de bu incelemeye dayalı olarak suç duyurusunda bulunulmuştur.
bac- Maliye Bakanlığının Müteferrik İnceleme Raporu, "vergi mevzuatına
girmeyen konuların incelenmesi", yani "yetkisizlik nedeniyle görevin kötüye kullanılması"
nedeniyle hukuksal dayanaktan ve değerden yoksundur.
Bilindiği üzere, Anayasa (m. 35, 48, 49 vs), herkesin, serbestçe "servet edinme"
hakkına sahip olduğunu kabul etmiştir. İddia konusu yapılan mal bildirimlerinin verildiği
tarihlerdeki hukuksal düzenlemeye göre, bir suçla ilgili olmadıkça, bir suçtan hasıl olmadıkça,
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hiç kimse, hiç kimseye, servetini nasıl elde ettiğini sormak hakkına sahip bulunmamaktadır.
Bundan ötürüdür ki, hukuk düzenimizde, hiç kimse, "servetinin kaynağım" ve "ne yolla elde
ettiğini" açıklamak zorunda değildir. Böyle bir "genel yükümlülük" bulunmamaktadır. Diğer
yandan, genel olarak, gerçek kişilerde servet ve servet artışı ölüm dışında vergiye
bağlanmamıştır.
Yine, mal bildirimlerinin verildiği tarihlerdeki hukuki düzenlemeye göre, eşim
vergi yükümlüsü değildir; vergi mevzuatını ilgilendiren bir faaliyeti yoktur. Eşimin ortağı
olduğu şirketlerle arasındaki cari hesap ilişkisi ile gayrimenkul alım satımı arasında herhangi
bir fiili veya hukuki nedensel ilgi ve ilişki de bulunamamaktadır. Bu nedenle, Maliye
Bakanlığının, "eşimin çok sayıda gayrimenkul alım satımıyla uğraştığı ve vergiye tabi
olmadığı iddia edilen bu uğraşıdan doğan gelirler nedeniyle servetinde artış olduğu" gibi bir
konuyu ve bu konudaki iddiaları inceleme ve verdiği bir "onayla" inceletme yetkisi
bulunmamaktadır.
Maliye Bakanlığının, aksine bir davranışla, vermiş olduğu "14.10.1997 tarihli
onayla", "Marsan A.Ş.'nin ortaklarından Özer Çiller'in çok sayıda gayrimenkul alım satımıyla
uğraştığı ve vergiye tabi olmadığı iddia edilen uğraşıdan doğan gelirler nedeniyle
servetlerinde artış olduğu" konusunun incelenmesini istemiş olması, ayrıca, "vergi mevzuatına
girmeyen konulann inceletilmesi", yani "yetkisizlik" nedeniyle görevin kötüye
kullanılmasıdır".
Böyle olunca, Maliye Bakanlığı ve müfettişler, mal bildirimlerinde yeralan
gayrimenkullerle ilgili olarak, mal bildirimlerinin verildiği tarihlerdeki hukuki düzenlemeye
göre vergi mevzuatına girmeyen konulann incelenmesine onay vermiş ve vergi yükümlüsü
; olmayan kişilerin vergi mevzuatını ilgilendirmeyen faaliyetlerini inceleme konusu yapmış,
böylece görevlerini kötüye kullanmışlardır. Bu nedenle, Müteferrik İnceleme Raporunun 4243. sahifelerindeki, makam onayı ile, eşimin yapmış olduğu gayrimenkul alım satım
işlemlerimi! vergiye bağlı olup olmadığı ve servet artışının bu işlemlerden kaynaklandığı
yolundaki iddiaların incelenmesinin istendiği belirtildikten sonra, bu iddiaların
incelenmesinin; "eşimin gayrimenkullerinde zaman içinde meydana gelen artış ve azalışların",
"eşimin elde ettiği gelirlerin", "eşimin alacak ve borçlarının", "eşimin yaptığı harcamaların"
tesbitini ve bu tesbitlere bağlı olarak, eşimle ortak gayrimenkullere ve repo hesabına sahip
olmamız nedeniyle, eşimle birlikte gayrimenkullerimiz ile diğer hak, alacak ve borçlarımızın
birlikte ele alınması gerektiği şeklindeki açıklamalar, memurun görevini kötüye
kullanmasıdır.
Maliye Bakanlığı ve müfettişler, yukarıda belirtilen şekilde vergi yükümlüsü
olmayan eşimin vergi mevzuatını ilgilendirmeyen gayrimenkul alım satımı işlerini bahane
ederek, sadece Meclis soruşturması yoluyla kovuşturulması mümkün olan mal bildirim-erine
konu malvarlığı değerlerimi pervasızca, siyasi amaçla inceleme konusu yapmaktan ve bu
suretle görevi kötüye kullanma suçunu işlemekten çekinmemişlerdir.
bad- Maliye Bakanlığının Müteferrik İnceleme Raporu, "mal bildirimlerinin
içeriği hakkında açıklama yapma" ve "vergi mahremiyetini çiğneme" suçlarını işledikleri için
"taraflı" olan müfettişlerce hazırlanmış, yani "hukuka aykırı usullerle elde edilen" bir rapor ,•
olması nedeniyle de hukuki dayanaktan ve değerden yoksundur.
Müteferrik İnceleme Raporunu hazırlayan müfettişler, ayrıca 3628 sayılı Kanunun
9. ve 11. maddelerinde tanımlanan "mal bildirimlerinin içeriği hakkında açıklama yapma"
suçunu işlemişlerdir. Gerçekten, 20.5.1998 günlü. Posta ve Radikal Gazetelerinde,
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müfettişlerin henüz daha hazırlamakta oldukları inceleme raporlan ile ilgili haberler
yayınlanmıştır. (EK: 1 ) Bu haberler, müfettişlerin, yetkisiz olarak inceledikleri mal
bildirimlerimizin içeriği hakkında açıklama yapma suçunu işlediklerini göstermektedir.,.
Diğer taraftan, müfettişlerin, "vergi mahremiyetinin ihlali" suçunu işlemesi de
sözkonusudur. Yukarıda belirtildiği üzere, ben ve eşim vergi mükellefi değiliz. Buna rağmen,
müfettişler, incelemelerini "vergi incelemesi" görüntüsü altında yaptıklarına göre, 213 sayılı
Kanunun 362. maddesindeki suçu işlemişlerdir. Çünkü, bu maddede; "Bu Kanunda yazılı
vergi mahremiyetine uymağa mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenlere Türk
Ceza Kanununun 198. maddesinde yazılı cezanın iki katı hükmolunur. Bu ceza iki aydan az
olamaz", denilmektedir.
Bu suçun faili olarak gösterilen "vergi mahremiyetine uymağa mecbur olan
kimseler" ise, 213 sayılı Kanunun 5. maddesinde gösterilmiştir. 213 sayılı Kanunun 5/1,1 ve
II. maddelerine göre, "Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle
ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine işletmelerine,
,• servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması
lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef ine
kullanamazlar; /l. Vergi muameleleri ile uğraşan memurlar; ../Bu yasak, yukarıda yazılı
kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder".
Dolayısıyla, İdarenin iddiası olmaktan öteye bir değeri olmayan, yetki gaspı/aşını
suretiyle elde edilmiş olan bu "Müteferrik İnceleme Raporu", "gerçeğe aykırı açıklama" ve
"vergi mahremiyetini çiğneme" suçlarını işleyen, böylece "taraflı" olduğunu gösteren
müfettişlerce hazırlanmış bulunmaktadır.
Hukuka aykırı usullerle elde edilen böyle bir İnceleme Raporunun, CMUK'nun
254. maddesine göre kanıtsal hiç bir değeri bulunmamaktadır.
Bu nedenle, adli/yargısal bir faaliyet yapan Soruşturma Komisyonu, hukuka aykırı
usullerle elde edilen bu İnceleme Raporunu kanıt saymamak yanında, Raporu oluşturan
ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmak zorundadır. (TCK, m. 235)
bb- Sözkonusu İnceleme Raporunun, Soruşturma Komisyonu için geçerli bir kanıt
olmaması yanında, "usule ve fenne uygun olmaması" nedeniyle de bir iddia olarak ciddiyeti
ve hukuki değeri bulunmamaktadır.
bba- Gerçekten de, Maliye Bakanlığının yetki gaspında bulunarak hazırlattiğı
rapor adı altındaki metinde, 1991-1996 yıllan arasında verdiğim mal bildirimleri mukayese
edilerek toplam 28.016.128.804 TL haksız servet artışı bulunduğu iddia edilmiştir.
Ancak; Maliye Bakanlığının aynı metne dayanarak Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına, vaki suç duyurusunda ise, haksız artış tutan her nasılsa
23.045.994.807 TL olarak belirtilmiştir. Yani, aynı Maliye Bakanlığı, ilk başta
iddia ettiği haksız artış tutarını kendiliğinden 5 Milyar Lira azaltmıştır. Bu durum dahi.
sergilenen ciddiyetsizliği ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan sözkonusu metinde malvarlığımıza ilişkin olarak yapılan dönemsel
hesaplamalarda., paranın satınalma gücü dönem başı ve dönem sonu için aynı kabul edilmiş
olup, tabiri caizse elmalarla armutlar toplanmıştır. Böyle bir hesaplama yönteminin doğru
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yönüyle de kabul edilemez.
bbb- Sözkonusu metinde, reşit çocuğuma ait gelir ve giderler 3628 sayılı Kanuna
aykırı biçimde hesaplamalara dahil edilmiş, merhum annemden kalan Milas'taki taşınmaz
satmalına yoluyla iktisap edilmiş gibi gösterilmiştir.
Yine bu metinde, yukarıda izah edildiği gibi şirketlerdeki cari hesap alacakları
bilime ve fenne aykırı yöntemlerle suni olarak yükseltilmiş, repo ve sair gelirlerimiz ise düşük
gösterilmeye çalışılmıştır.
Bütün bu eksik, yanlış ve maksatlı hesap yöntemleri dikkate alındığında, ortada
kaynağı izah edilemeyen herhangi bir artış bulunmadığı açıkça görülecektir.
Ayrıca, sözkonusu ısmarlama metinde, hukuka ve ahlaka, aykırı biçimde, merhum
annemin serveti dahi tartışma konusu yapılmış ve veraset beyannamesi verilmiş ve vergisi
ödenmiş olan mirasla ilgili haksız ve yersiz iddialar ortaya atılmıştır. Bu durum dahi, bu metni
hazırlatanların ve hazırlayanların önyargılı ve maksatlı tutumlarını göstermektedir.
c- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlattığı bilirkişi raporu:
ca- 3628 sayılı Kanuna muhalefet suçuna iştirak ettiği iddiasıyla eşim Özer Çiller
hakkında Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasına neden olan bu raporda
yeralan hesaplamaların yanlışlığı o kadar açıktır ki, Maliye Bakanlığı'nın hazırlattığı
sözümona rapordaki tespitler dahi bu bilirkişi raporunu nakzetmektedir.,
Esasen, şalisi malvarlığımız bugüne kadar ilgili veya ilgisiz bir çok kimse
tarafından incelenmiş ve her nasılsa her defasında farklı rakamlar ortaya konulmuştur. Öyle
ki, bu rakamlar, 23 Milyar ila 1,5 Trilyon Lira arasında değişmektedir. Hatta, yukarıda
belirtildiği üzere, Maliye müfettişleri bile 1 ay sonra verdikleri suç duyurusunda, bir önce
verdikleri rakamı 5 milyar Lira birden azaltmışlardır.
Yine de, sözkonusu bilirkişi raporundaki hatalara işaret etmek gerekirse,
herşeyden önce, bilirkişilerin eşler yönünden ayrı ayrı hesaplama yöntemi kullanmaları 3628
sayılı Kanuna aykırıdır.
Gerçekten de, bilirkişiler, 3628 sayılı Kanunun, eşler ve reşit olmayan çocukların
malvarlığının bir bütün olarak dikkate alınmasını öngören hükümlerini (m 5) gözardı ederek,
Medeni Kanunumuzdaki mal ayrılığı rejimini esas almış ve eşim Özer Çiller'in malvarlığını
müstakil olarak hesaplamışlardır. Bu nedenle de, hemen tamamı eşim adına kayıtlı olan
giderleri aynen gider hanesine almış, buna karşılık bana ait görünen gelirleri hesaba
katmamışlardır.
Bilirkişilerin bu hesabı doğru kabul edildiği taktirde, benim yönümden önemli
miktarda bir kaynak fazlası ortaya çıkmaktadır.
cb- Bilirkişilerin raporu aynı zamanda önemli tespit hataları ile doludur.
Vereceğimizz bir kaç örnek, bu durumu açıkça ortaya koymaya yeterli olacaktır.
- Bilkent'te aldığımız iki evin satmalma bedelleri yüksek gösterilerek, eşim
yönünden 6.176.500.000 TL fazla hesaplama yapılmıştır.
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- Bodrum Akdeniz Yapı Kooperatifı'ndeki konutun satış fiyatı 1.000.000.000 TL
olduğu halde, 110.000.000 TL olarak dikkate alınmıştır.
- Repo gelirlerinin eşim yönünden dikkate alınmaması sonucu geliri
19.133.942.653 TL eksik hesaplanmış, buna karşılık, repoya yatınlan paralardan dolayı
fazladan 7.857.957.895 TL malvarlığı artışı olduğu ileri sürülmüştür.
Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak, 'yukarıda belirtilenler dahi, bu bilirkişi
raporüıidaki tespitlerin ne kadar hatalı ve gerçek durumu yansıtmaktan uzak olduğunu açıkça
ortaya koymaktadır.,.
d- Malvarlığımızda 1991-1997 döneminde meydana gelen artış ve bu artışın
kaynakları:
Soruşturma önergesinde, Başbakan ve Bakan olarak görev yaptığım 1991-1996
tarihleri arasında haksız servet edindiğim iddia edilmektedir. Bu isnadın hukuki dayanağı
olarak da, 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanununun ilgili maddeleri ile TCK nun "görevi kötüye
kullanma" suçunu tanımlayan 240. maddesi belirtilmiştir.
Önergede TCK nun 240. maddesinden" de sözedilmiş olması, haksız servet
artışının Başbakanlık ve Bakanlık görevlerinin kötüye kullanılarak elde edildiği iddiasını da
beraberinde getirmektedir. Nitekim, Soruşturma Önergesinde, Başbakan ve Bakan olarak
görev yaptığım 30.11.1991 15.5.1996 tarihleri arasındaki dönemin inceleme konusu yapıldığı
görülmektedir.
Esasen, 3628 sayılı Kanun da, bir kamu görevlisi için dönemsel beyan esasını
getirmiştir. Buna göre, anılan Kanunun somut olaya uygulanmasında, kamu görevi dönemi
esas alınacaktır. Benim de Başbakan, ve Bakan olarak görev yaptığım dönem, 30.11.1991 30.7.1997 tarihleri arasında kalan dönemdir. Bu dönemin, dönem içinde icra ettiğim kamu
görevi süreklilik a^zettiğinden, bir bütün olarak dikkate almmasrgereldr.
Sözkonusu dönemde malvarlığımızda meydana gelen artışlar ve bunların
kaynakları daha önce aynı konuda soruşturma yapan 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma
Komisyonu'na ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere,
belirtilen dönemde malvarlığı değerlerimizde kaynağı izah edilemeyen tek kuruşluk artış dahi
sözkonusu değildir.

III-SONUÇ VE TALEP:
Yukarıda belirtilen nedenlerle;
1- Ortağı olduğumuz Marsan AŞ, Aytaş AS ve Marsan Şirketinin iştiraki olan
ABD' deki GCD Şirketiyle ilgili iddialara ilişkin olarak, TBMM îçtüzüğü'nün 111/3. maddesi
uyarınca, adıgeçen şirketlerden ve ABD resmi makamlarından gerekli bilgi ve belgelerin
getirtilmesini,
2~ TBMM Başkanlığı'nın resmen bastırıp üyelerine dağıttığı matbu mal bildirimi
formunda "gelir sütunu" bulunup bulunmadığının ve TBMM içindeki uygulamanın nasıl
olduğunun, TBMM îçtüzüğü'nün 111 /3. maddesi uyarınca, TBMM Başkanhğı'ndan ve
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Başkanlığından sorulmasını,

Meclis Soruşturma komisyonu

3- Maliye Bakam Zekeriya Temizel ve onun emriyle hakkımda İnceleme Raporu
düzenleyen ve suç duyurusunda bulunan müfettişlerin işledikleri suçlar hakkında TCK'nun
235. maddesine göre gerekli suç duyurusunda, bulunulmasını,
4- Soruşturma Önergesindeki iddiaların aksine, 3628 sayılı Kanunun ilgili
maddeleri ile TCK'nun 240. maddesini ihlal eden herhangi bir fiilim olmadığından,
Komisyonunuzca hakkımda "Yüce Divan' a sevketmeme" raporu/kararı verilmesini,
arz ve talep ederim."
denilmektedir. Ayrıca; yazılı savunmasına ek olarak 23.12.1973 yılında vefat eden babası
Hüseyin Necati ÇİLLER' den veraset yoluyla intikal eden menkul ve gayrimenkuller ile ilgili,
İstanbul Veraset ve İntikal Vergi Dairesine verilen 28.1.1974 tarih ve 973/5804 sayılı veraset
beyannamesinin dökümüne yer verilmiştir.
Veraset Beyannamesinin Dökümü ise şöyledir:
CİNSİ
NAKİT
ARSA

MEVKİ

PAFTA/PARSEL

İzmir-Merkez
Selimiye Köyü

9/517

EV

Eminönü-İSTANBUL

,2/923

7KATLIİŞHANI

Tarlabaşı-Beyoğlu

20/343

TUTARI
437.940.-TL

İSTANBUL
YALI DAİRESİ

Yeşilyurt-İSTANBUL

9/642

YALIDAİRESİ

Yeşilyurt-İSTANBUL

9/642

YALI DAİRESİ

Yeşilyurt-İSTANBUL
Yeşilyurt-İSTANBUL

9/642

YALI DAİRESİ
ZEYTİNLİK

Milas- MUĞLA

9/642
9/519

Aynca Sn.Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Komisyonumuzun 28.09.1998 tarih tarih ve
A.01.1.GEÇ.9/16 200 sayılı yazısı ile kendisine yöneltilen sorulara vermiş olduğu cevaplan ve
eşi Özer Uçuran ÇİLLER'e Komisyondaki açıklaması sonrasında yazılı oyarak yöneltilen
soruların da cevaplarım sözlü savunması öncesinde Komisyon Başkanlığına sunmuştur. Sn.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in sorularda vermiş olduğu cevaplar şöyledir:

B - 28.9.1998 TARİHİNDE PROF. DR TANSU ÇİLLER'E
YAZILI OLARAK SORULAR VE 15 / 1 0 /1998 TARİHİNDE YAPILAN
KOMİSYON TOPLANTISINA
SUNDUĞU DOSYADA YER ALAN
CEVAPLARI:
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SORU 1- Üyesi bulunduğunuz 18. Dönem Milletvekilleri Yapı Kooperatifine
30.11.1991 tarihinden bugüne kadar aidat ve sair isimler altında ne kadar ödenti yaptığınız,
mal bildirimleri dönemleri itibariyle ödemelerin tamamını ayrıntılı olarak bildirir misiniz?
CEVAP 1- 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur. Ayrıca, istenilen bilgilerin adıgeçen Kooperatif
kayıtlarında da olması gerekir.
SORU 2- TBMM'nde 19. dönemde kurulan 9/4 Esas Numaralı Soruşturma
Komisyonu belgelerinden anlaşıldığına göre Sarıyer Uskurriruköydeki 30/104 paylı inşaat
sözleşmesinden payınıza düşen villalardan bir adedini 25 Milyar bedelle sattığınızı beyan
etmişsiniz. Söz konusu bedelin hangi tarihte ve ne şekilde (vadeli veyapeşin) tahsil edildiğini
belgeleri ile birlikte açıklarmısınız? Söz konusu satıştan elde ettiğimiz geliri hangi mal
bildiriminizde gösterdiniz?
CEVAP 2- Sarıyer Uskumruköy'deki 30/104 paylı inşaat hakkı sözleşmesinden
payımıza düşen villalardan 1 adedini 23.3.1996 tarihinde 25 Milyar Lira bedelle Adil Öngen'e
sattık. Satış sözleşmesi Komisyonunuza intikal eden dosyalarda mevcuttur. Satış bedeli, ilgili
dönemde tahsil edilmiştir. Satış geliri, ilgili dönem içinde bir başka servet unsuruna
dönüştüğünden ayrıca beyan edilmemiştir.
SORU 3- ABD'de beyan ettiğiniz taşınmazların dışında başka mal varlığınız
varmıdır, eğer varsa bunlann ne şekilde değerlendirildiği ve bu değerlendirmeden ne kadar
gelir elde edildiğini belgeleri ile açıklarmısınız?
CEVAP 3- YOKTUR
SORU 4- 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonunun 24 Ocak 1995 tarihli mal
bildiriminde yer alan oğlunuz Mert ÇİLLER' e ait olan 950 Milyon Türk liralık Hazine
Bonosuna 15.05.1995 tarihli mal bildiriminizde yer vermediğiniz görülmüş ve oğlunuzun
Komisyona vermiş olduğu cevaptan söz konusu paranın 3,5 aylık bir dönemde ihtiyaçlarını
karşılamak üzere bozdurulduğu anlaşılmıştır. Bu cevaptan oğlunuzun ihtiyaçları için ayda
ortalama 250 Milyon Türk lirası harcadığı izlenimi çıkmaktadır. Oğlunuzun aylık harcamaları
bu düzeyde midir? Oğlunuz Mert ÇİLLER' in, sizin ve eşinizin karşıladığı aylık giderleri ne
kadardır? Diğer oğlunuzun da benzeri harcamaları var mıdır var ise tutarları nedir?
Çocuklarınız için yaptığınız eğitim giderleri ne kadardır? mal bildirim dönemleri itibariyle
açıklarmısınız?
CEVAP 4- Oğlum Mert Çiller reşit ve mümeyyizdir. Ailem ve diğer oğlum için
yapmış olduğum harcamalar gelirim kadardır. 3628 sayılı Kanunun 4. maddesi anlamında
haksız bir harcamamız yoktur. Bu maddeye göre, haksız harcama iddiasını, iddia eden ispatla
yükümlüdür.
SORU 5- Bulunduğunuz görevlerin gereği olarak eşiniz ve çocuklarınız ile
birlikte yaptığınız giyim, kuşam ve diğer tüketim harcamalarınızın ortalama aylık tutarı ne
kadardır? Mal bildirimleri dönemleri itibariyle açıklar mısınız?
CEVAP 5- Her türlü harcamamız gelirimiz kadardır. 3628 sayılı Kanunun 4.
maddesi anlamında haksız bir harcamamız yoktur. Bu maddeye göre, haksız harcama
iddiasını, iddia eden ispatla yükümlüdür.
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verildi ise kime verildi ve bu işlemden ne kadar kira geliri elde ettiniz belgeleri ile
açıklarmısınız?
CEVAP 6 - Sorunun muhatabı ben değilim. Gerekli bilgi, Aytaş AŞ'nden
alınabilir.
SORU 7- 30.11.1991 ile 15.05.12996 tarihleri arasında vermiş olduğunuz mal
bildirimlerine dahil bulunan "gayri-menkullerden" mülkiyeti size ve eşinize ait Şişli-Ayazağa
İşyeri (100 m2) ve mülkiyeti eşinize ait S.S. Akdeniz Tatil Sitesi-Bodrum (70m2) dışında
başka gayrimenkul sattınız m ı , eğer sattı iseniz bunlar hangileridir ve her. birinin satış tarihleri
ile değerlerini belgeleri ile açıklarmısınız?
CEVAP 7- Sorunuzda belirtilenlerin dışında, MET-AŞ'tan kat karşılığı inşaat
sözleşmesi karşılığı 1991 yılında 2,5 Milyar Lira tahsil edilmiş olup, satış sözleşmesi
Komisyonunuza intikal eden dosyalarda mevcuttur. Burada yapılan villalardan bir adedi, 2.
sorunun cevabında belirtildiği üzere, 25 Milyar Lira karşılığında Adil Ongen' e satılmıştır.
SORU 8- Servet artışı incelemelerinin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için mal
bildirim dönemleri arasında yapılan harcamaların da bilinmesine gerek vardır. Bu çerçevede
mal bildirimleriniz arasında geçen dönemler itibariyle aşağıdaki harcamalarınız hakkında bilgi
verebilir misiniz?,
a) Sanyer-Yeniköydeki yalı için bakım, onarım ve idame giderleri,
b) Ankara Bilkent Konutlarındaki 350 m2'lik dubleks dairenin iç mimarisinde
değişiklik yaptırdığınız söyleniyor,eğer söz konusu değişiklik yapılmış ise buna ait giderler
ile yine aynı dairenin tefrişi için yapılan harcamalar
c) Ankara Bilkent Konutları'ndaki 117 m2'lik daireniz için yapmış olduğunuz
tefriş giderleri,
d) Kuşadası-Çamtepedeki Çiftlik evinin tefrişi için yaptığınız harcama ve bu evin
bakım ve idame gelirlerini belgeleri ile birlikte açıklarmısınız?
CEVAP 8 - Bu harcamalar cüz'i miktarda olup, hesap ve belge tutulmamıştır.
Türk aile geleneğinde, bu tür giderler için hesap ve belge tutulması, olağan ve alışılmış bir
davranış şekli değildir.
SORU 9- Kuşadasındaki Çiftlik evini Suna Pelister' den devraldıktan sonra
Kuşadası Belediyesine verdiğiniz ek projede belirtilen yüzme havuzu ve pergole gibi inşaatlar
ve benzeri yeni düzenlemelere ne kadar harcama yaptınız, söz konusu bu harcamalar
(belgeleri ile birlikte) mal bildirim dönemleri, itibariyle nedir? Aydın Valiliğinin 9/4 Esas
numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna gönderdiği yazısında; söz konusu ek proje ile
ilgili izinin 10.07.1996 tarihinde verildiği, ifade edilmektedir. Söz konusu havuz ve pergole
inşaatı için bugüne kadar ailenizce yapılan bir ödeme var mıdır, varsa miktarı nedir?
CEVAP 9 - Bu harcamalar cüz'i miktarda olup, hesap ve belge tutulmamıştır.
Türk aile geleneğinde, bu tür giderler için hesap ve belge tutulması, olağan ve alışılmış bir
davranış şekli değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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-360SORU 10 - Sarıyer'deki arazileriniz için yaptığınız kat karşılığı inşaat
sözleşmesine taraf MET-AŞ A.Ş.' den avans olarak almış olduğunuz 2,5 Milyar Türk lirasını
ne zaman, nasıl ve hangi yolla aldınız, (çek, makbuz, elden teslim tutanağı ve banka hesabına
havale gibi) belgelerinin örneklerini de ekleyerek açıklar mısınız? Bir anlamda gayrimenkul
satış geliri olan bu parayı hangi tarihli mal bildiriminizde gösterdiniz, açıklarmısmız?
CEVAP 10 - İlgili dönemde tahsil edilmiş, belge düzenlenmemiştir. Satış geliri,
ilgili dönem içinde bir başka servet unsuruna dönüştüğünden ayrıca beyan edilmemiştir.
SORU 11 - MET-AŞ A.Ş. İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile vekaleten eşiniz Özer ÇİLLER
arasında Kadıköy 2 nci Noteri huzurunda 8.10.1991 tarihinde imzalanan sözleşmenin 15nci
maddesine istinaden sözleşmede yer alan 2,5 Milyar Türk liralık ödeme hangi tarihte
yapıldığını belgeleri ile birlikte açıklarmısmız?
CEVAP 11- 10. maddede cevaplandırılmıştır.
SORU 12- 8.10.1991 ve 53482 yevmiye numarası ile Kadıköy 2 nci Noterliğine
tasdik ettirilen MET-AŞ A.Ş. ile aranızda akdedilen kat karşılığında satış vaadi ile inşaat
yapım sözleşmesinin 2 nci maddesi ile B-aa- başlığı altında ifade edilen ve SarıyerUskumruköy mevkiinde 385 parsel üzerinde yapılacak turizm alanı ile ilgili olarak kurulması
öngörülen şirketin kurulup kurulmadığı, eğer kuruldu ise şirketin sermayesi, ortakları ve ana
sözleşmesinin bir nüshasını komisyonumuza gönderilmişiniz?
CEVAP 12 - Sözkonusu şirket kurulmuş, ancak bugüne kadar hiç bir faaliyette
bulunmamıştır. Dolayısıyla, yazınızda sözü edilen proje fiiliyata geçirilememiştir.
Anasözleşmenin bir örneği ilişikte sunulmaktadır.
SORU 13- Önceki mal bildirimlerinizde eşinizin mülkiyetinde gösterilen, ancak
15.05.1996 tarihli bildirimde yer almayan o nedenle eşinizce satılmış olduğu tahmin edilen
S.S Akdeniz Tatil Sitesi Bodrum'daki (70 m2)' lik yazlık konut ne zaman satılmıştır, satış
bedeli ne zaman tahsil edilmiştir?
CEVAP 13 - Sözkonusu Kooperatif hissesi, 18.9.1995 tarihinde 1 Milyar Lira
bedelle Günver Erdeniz'e satılmış ve bedeli aynı tarihte tahsil edilmiştir. Satış sözleşmesi,
Komisyonunuza intikal eden dosyalarda mevcuttur.
SORU 14-Ticari faaliyetlerinizin durduğunu daha önce T.B.M.M.'de kurulan 9/4
Esas Numaralı Soruşturma Komisyonuna yazılı olarak belirtmektesiniz. Ayrıca eşiniz
şirketlerdeki faaliyetlerini azalttığını belirtmektedir. Buna rağmen iki tane kullanılan yat söz
konusu, bu iki yatın masrafları nereden karşılanıyor?
'
a) MARSAN' m yüzde kaçı size aittir.?
b) MARSAN' in kaç tane yatı vardır.?
c) MARSAN Turizm veya yatçılık yapan bir şirket midir.?
d)Yatların giderlerini karşılamak için Özer Çiller' den borç alınmış mıdır?
e) Yatların bugünkü değerleri ne kadardır?
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— 361 CEVAP 14 - Sorunun muhatabı Marsan AŞ'dir. Bu bilgiler, adıgeçen şirketten
alınabilir.
SORU 15- 30.11.1991 tarihli mal bildiriminizde eşinize ait 3.400.000* TL
değerinde (noter senediyle devralınan) 3400 adet AYTAŞ Turizm A.Ş.' de hisse beyan
etmektesiniz. 22.04.1993 tarihli AYTAŞ Yönetim Kurulu Karar defterine göre eşinizin
toplam 4847 hisse daha satın alarak bunlardan 1500 hissesini sahibi olduğunuz MARSAN
A.Ş.' ye, 1500 hissesini yine sahibi olduğunuz MÎTAŞ A.Ş.' ye devir ve temlik ettirdiği
görülmektedir. Ancak, 30.9.1993 tarihli mal bildiriminizde 1847 adet hisse 50 milyon Tl.
değerle görülmekle beraber daha önceki mal bildiriminde görülmemektedir. Beyan dışı
bırakılan bu hisselerin niçin mal bildiriminde yer almadığını açıklayabilirmisiniz?
CEVAP 15 - 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur. Hisse devirleri ilgili mevzuat hükümlerine göre
yapılmış ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra mal bildirimlerimizde yeralmıştır.
SORU 16- AYTAŞ A.Ş.' nin 20.12.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında söz konusu edildiği üzere, Turizm Bakanlığının 21.10.1996 tarih ve 16326412-31141 sayılı izin yazısında belirtilen İrfan AKTAŞ' m sahibi olduğu 911 hissenin,
eşiniz Sayın Özer Uçuran ÇİLLER tarafından hangi bedelle devralmdığını ve bu işleme
ilişkin elinizde bulunan belgeleri Komisyonumuza ibraz eder misiniz?
CEVAP 16 - 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur.
SORU 17- 22.04.1993 tarihli AYTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu karar defterinde
belirtilen 4847 hissenin hangi bedelle devralındığı, ve bu hisselerin bir kısmının MARSAN
A.Ş. ile MİTAŞ A.Ş.' ye hangi bedellerle devredildiği ayrıca, Antalya Beldibindeki
yatırımın tamamlanmasından sonra eşiniz Sayın Özer Uçuran ÇİLLER1 e ait hisselerin
tamamının sahibi olduğunuz MARSAN A.Ş.' ne devri, sırasındaki devir bedellerinin ne
kadar olduğunu belgeleriyle birlikte açıklatmışınız?
CEVAP 17 - 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur.
SORU 18- Mal Bildirimleri dönemleri itibariyle AYTAŞ A.Ş.' deki ortaklar cari
hesabı (uzun vadeli borçlar dahil) kalıntı miktarlar ile kimlere ait olduğunu açıklayınız? 1997
yılında Özer Çiller' e ait tüm hisselerin MARSAN A.Ş.1 ne devri sırasında ortaklar cari
hesabının akıbetini ve hisse devir tarihinde MARSAN A.Ş. ile AYTAŞ A.Ş.'de Özer Çiller'
in ortaklar cari hesabından ne miktar alacaklı olduğunu açıklayınız?
CEVAP 18 - Hissedar olduğumuz şirketlerdeki cari hesap bakiyeleri mal
bildirimlerimizde mevcuttur.
SORU 19- 05.05.1992 tarihinde kurulmuş olan GCD şirketinin 6.8.1992 tarihli
ortaklık sözleşmesine göre 100.000 Dolar olan sermayesinin %50' sinin MARSAN A.Ş.' ne
%50'sinin de BMT (Beynelmilel Mühendislik Taahhüt) adlı şirkete ait olduğu Hazine
Müsteşarlığına gönderilen belgelerden anlaşılmaktadır. 20.8.1993 tarihli hisse satın alma
sözleşmesine göre MARSAN AŞ., BMT' nin GCD şirketindeki % 50 sermaye payını
400.000 dolar bedelle satın alınması ve bedelinin de MARSAN tarafından en geç 15.9.1993
tarihine kadar ödenmesi kararlaştırılmıştır. 400.000 dolar tutarındaki hisse satın alma bedeli
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belgeleri ibraz edebilirmisiniz ?
CEVAP 19 - Sorunun muhatabı ilgili şirkettir. İstenilen bilgilerin bu şirketin
kayıtlarında olması gerekir.
SORU 20- SANKÎM Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kayıtları
incelendiğinde şirketin toplam 200 adet hissesinin 1 milyon TL değerinde olduğu ve bu
hisselerden 30 adedinin ( 1993-94-95-96) tarihli genel kurul tutanaklarına göre size ait
olduğu ve 24.06.1997 tarihinde Elvan Hasanoğluna devredildiği anlaşılmaktadır. Mal
Bildirimlerinizde söz konusu şirket hisselerinin bildirilmeme nedenlerini açıklarmısınız ?
CEVAP 20 - 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur. 3628 sayılı Kanunun.5. maddesindeki limitin
altında olduğundan beyan yükümlülüğü yoktur.
SORU 21- 16.09.1992 tarihli Ticaret Sicil Gazetesine göre şirketin sermayesinin
562.000 hisse karşılığı 5.620.000.000 Türk lirası olup bu sermayeden 56.200 adedinin
(562.000.000TL) Mert Çiller' e ait olduğu ve 15.10.1993 tarihli Haziran cetveline göre bu
hisselerin Tülay Ece' ye devredildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda Mert Çiller' e ait
hisselerin bildiriminde bulunmaması, bu hisselerin kim tarafından hangi bedelle alındığının
ve hangi bedelle devredildiğini belgeleri ile birlikte Komisyonumuza bildirirmisiniz ?
CEVAP 21 - Oğlum Mert Çiller reşit ve mümeyyizdir. 9/4 Esas Numaralı Meclis
Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde gerekli bütün açıklama mevcuttur.
SORU 22- Sizin eşinizin ve çocuklarınızın 1991 yılından bugüne kadar resmi
seyahatler hariç, yurtdışı seyahat harcamalarınızı belgelendirebilir misiniz?
CEVAP 22 - 3628 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında haksız kabul edilecek
bir harcamamız olmamıştır. Bu madde hükmüne göre, aksini iddia eden ispatla yükümlüdür.
SORU 23- Tüm aile bireylerinin mal bildirimine tabi olunduğu 30.11.1991,
tarihinden bu yana gerek Türkiye'deki gerek yurtdışındaki bankalardan aldığınız kredi
kartları ve ilgili kart ve hesap numaralan ile banka isimlerinin bildirilmesi.
CEVAP 23 - Bankalarla ilişkilerimiz bankalarda mevcuttur. Bankaların
bildireceği bilgi ve belgeler, yasalarımıza göre "kanaat verici vesika" hükmündedir.
Öğrendiğimiz kadarıyla, Komisyonunuzca bankalar nezdinde bu yönde araştırma yapılmıştır.
SORU 24- Annenizden 570.000 ABD Doları 690.000 Alman Markı ve 880 adet
Cumhuriyet Altını miras kaldığını beyan etmektesiniz.
a) Merhum anneniz, miras kaldığı beyan edilen bu serveti hangi kazanç getirici
işlemler neticesinde elde etmiştir. Bu servet vergiye tabi işlemler neticesinde elde edildi ise
merhum annenizin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sicil numarasını bildirirmisiniz ?
b) Bu servet vergiye tabi olmayan işler neticesinde elde edildi ise bunların
nelerden ibaret olduğunu ve hangi tarihlerde, ne şekilde elde edildiğini bildirirmisiniz?
c) Bu servet annenize veraset yoluyla intikal etti ise buna ilişkin resmi evrağı
ibraz edebilirmisiniz?
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Hangi adreste oturmaktaydı? Anneniz merhumenin oturduğu evin sahipleri tarafından icraya
verildiği, ödeme emrinin anneniz adına ,Devlet Bakanlığınız sırasında, Ankara'da adresinize
size tebliğ edildiği doğru mudur?
CEVAP 24 - Bu konuda 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu'na
gerekli cevap verilmiştir. Annemden öğrenerek vermem istenilen bilgileri tabii imkansızlık
nedeniyle edinmem mümkün olamamıştır.

C - SAYIN PROF DR. TANSU ÇİLLER'İN
15.10.1998
TARİHİNDE KOMİSYONUMUZDA YAPMIŞ OLDUĞU SAVUNMA VE
KENDİSİNE YÖNELTİLEN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR :
BAŞKAN- Evet, Sayın Çiller, Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz; davetimize icabet
ettiğiniz için Komisyonumuz adına teşekkür ediyorum ve hemen, çalışmalarımıza geçiyoruz.
Biliyorsunuz, bir kere daha Biliyorsunuz; bir kere daha tekrar etmek istiyorum:
Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 106 arkadaşının, kanuna ve genel ahlağa aykırı şekilde
mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemin, Türk Ceza Kanununun 240
ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanununun 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla, Devlet eski Bakanı,
Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller hakkında,
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması
açılmıştı. Komisyonumuz, bu çerçevede kurulmuş bir komisyondur, geçen yasama yılında
kurulmuştur. İki aylık süremiz tamamlandıktan sonra, yeni süreyle çalışmalarımıza devam
ediyoruz. ,
Bu konuda, nihaî karara gelmeden önce, hakkınızda verilen soruşturma önergesiyle
ilgili olarak, daha önce tarafınıza yazılı bazı sorular göndermiştim. Bana göndermiş
olduğunuz mektubunuzda hem bugünkü toplantıma katılacağınızı beyan etmiştiniz hem de
size göndermiş olduğum birtakım yazılı soruları da beraberinizde getireceğinizi... Ben
anlamını öyle çıkarmıştım. Tahmin ediyorum, o soruların cevaplarını da yazılı olarak
Komisyonuma getirdiniz. Onları bilahare sizden alıp, arkadaşlarımın incelemelerine
sunacağım; ama, bugünkü toplantımızda, üye arkadaşlarımın, sizlerden, bugüne kadar
yaptıkları çalışmalarla ilgili, kendi kafalarında soru haline dönüşmüş, birtakım,
cevaplanmasını istedikleri soruları size soracaklar çalışma süremiz içerisinde. Daha önce
yaptığımız sistemde, arkadaşlarımıza bir turluk bir soru veriyorum, bir turluk bir çalışma
yapıyoruz; sonra, ikinci olarak, tekrar, üye arkadaşlarıma imkân tanıyorum. Son olarak soru
sormak isteyen arkadaşım varsa, ona, nihaî bir soru sorma hakkını da tanıyorum.
Toplantımızın sizinle olan kısmını bu şekilde halledeceğiz.
Sizin, öncelikle, Komisyonumuza söylemek istediğiniz varsa, önce sizi dinleyelim,
sonra arkadaşlarımızın sorularıyla başlayalım. Buyurun.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Komisyonunuzun vaki daveti üzerine huzurlarınıza
Komisyonun değerli Başkanı ve üyelerine saygılarımı sunarım.
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-364Komisyonunuz, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre, adlî kovuşturma niteliği
taşıyan önemli bir görev yapmaktadır. Değerli Komisyonunuzun bu kovuşturmayı tam bir
tarafsızlık ve salt hukuk içinde kalarak tamamlayacağına inanıyorum.
Aynı isnattan dolayı, ikinci kez, haksız olarak açılmış olmasına rağmen, bu
soruşturmada değerli Komisyonunuzun çalışmalarına yardımcı olmayı bir görev
addediyorum.
Komisyonunuzun daha önceki davetine uymamış olmam, birtakım haklı nedenlere
dayanmaktadır. Buna rağmen, 29.7.1998 tarihinde Komisyonunuza gelerek savunma yapmayı
düşünmüştüm; ancak, o günün gazetelerinde, Komisyonunuzun zabıtları yayımlanarak,
gizliliğin bozulduğunu ve özellikle eşimin beyanlarının çarpıtılarak verildiğini ve bir istismar
konusu yapıldığını görerek bundan vazgeçtim.
Konya Milletvekili Sayın Ahmet Alkan ve arkadaştan tarafından hakkımda verilen
soruşturma önergesi, daha evvel soruşturma konusu olan ve doğru olmadığı Yüce Meclis
tarafından tespit edilen asılsız iddiaların tamamen siyasî amaçlarla yeniden gündeme
getirilmesinden ibarettir. Bunun yanı sıra, Maliye Bakanlığı, açık bir yetki gaspında
bulunarak, Komisyonunuzun görev alanına giren bu konuda, emirle, bir müfettiş raporu
hazırlattırmıştır. Ayrıca, yine aynı amaçla, eşim hakkında bir dava açılmasını sağlamak üzere,
3 emekli Sayıştay denetçisi tarafından, hiçbir şekilde delil niteliği taşımayan, hukukî yoklukla
malul bir bilirkişi raporu düzenlenmiştir. Bu üç metinde yer alan yanlış tespit ve
hesaplamalara karşı yazılı olarak hazırladığım savunmayı Komisyonunuza tevdi ediyorum.
Ayrıca, Komisyonunuzun 28.9.1998 tarihli yazılarıyla tarafıma ve eşim özer Çiller'e
yöneltilen sorulara verdiğimiz yazılı cevapları da aynı dosya içinde takdim ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Özer Çiller'in hazırlamış olduğu cevapları da mı getirdiniz
efendim.
TANSU ÇİLLER (Devamla) - Evet.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
TANSU ÇİLLER (Devamla) - Bazı siyasî rakiplerimiz ve birkısım medya tarafından
hakkımızda ileri sürülen ididalar, Komisyonunuza tevdi ettiğim bu yazılı metinlerde yeterince
cevaplandırılmış olmakla birlikte, servetimizin kaynağı konusunda yaratılan spekülasyonlarla
ilgili olarak, burada kısa bir açıklamada bulunmayı yararlı görüyorum.
Bugün, Bakanlık ve Başbakanlık görevlerim sırasında edinilmiş gibi gösterilmek
istenilen servetimizin kaynağı, 1970'li yıllara gider. 1973 yılında vefat eden babamdan miras
kalan ve bize intikal eden menkul ve gayrimenkulleri gösteren resmî belgeleri, ayrıca
Komisyonunuza takdim ediyorum. Bu belgelerden de anlaşılacağı üzere, babam, anneme ve
bana önemli bir miras bırakmıştır. Gerçekten de, babamın vefatından soma, 28.1.1974
tarihinde, yani, bundan yaklaşık bir çeyrek asır kadar önce verdiğimiz veraset vergisi
beyannamesi incelendiğinde, 437 940 TL nakit para, İzmir ve Muğla'da arsa, İstanbulTarlabaşı'nda 7 katlı apartman işhanı, Eminönü'nde üç katlı, bahçeli bir ev ve Yeşilyurt'ta 4
yalı dairesinin anneme ve tek çocuk olarak bana intikal ettiği açıkça anlaşılabilir. Rahmetli
babamdan kalan mirastan sadece nakit parayı, yasal'yollardan, altın, döviz, faiz gibi bilinen
araçlarla değerlendirirsek, bu paranın bugünkü nakit karşılığı trilyonlarla ifade edilebilir; bu
hesap, Devlet İstatistik verilerine dayalı olarak kolayca yapılabilir. Kaldı ki, 1973 yılındaki
servetimiz sadece rahmetli babamın bana bıraktıklarından ibaret değildir. O tarihte, yani, 1973
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)
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yüzme havuzlu bir villamız vardı. Eşim Özer Çiller, 25 yıl önce, ABD'de, o tarihte ABD
ekonomisindeki sıralamada ilk 500'e giren firmalardan -her zaman, her sene yayımlanan ilk
500 içindekifirmalardan-EMETEC'te, en üst düzey yöneticilerden biriydi. Bu vesileyle, belki
Komisyonunuzun değerli üyelerine şu ek bilgiyi de vermemde yarar olabilir. Eşim Özer
Çiller, St. Joseph mezunudur, Boğaziçi Üniversitesinden mühendistir, yine Boğaziçi
Üniversitesinden yüksek mühendislik diplomasını almıştır. Bu vesileyle, Amerika'ya
gittiğimizde, ayrıca, bir yeni master işletme dalında almış ve bilgisayar konusunda masterini
bitirmiştir. Amerika'da, karayollarında -highway department- ilk contour map bilgisayar
programım yazan kişidir, teşekkür brövesi vardır. Bunu şu nedenle söylüyorum; çünkü, bu
tarihte, bu EMETEC'te en üst düzey yöneticilerden biri olması, aslında bir tesadüf eseri de
değildi. Böyle bir düzeye, ancak bilgi, deneyim, dürüstlük ve çalışkanlık gibi üstün
niteliklerle gelineceği aşikârdır. Bilindiği gibi, ben de aynı tarihlerde, Amerika'da üniversite
hocasıydım.
Türkiye'ye dönünce, eşim, Çukurova Holding'te Genel Koordinatör olarak, ülkemizde
en yüksek ücret alan profesyonel yöneticilerden biri oldu. Daha sonra,,Libya ve Suudî
Arabistan'da müteahhitlik hizmeti veren bir kuruluşun ortağı olarak iş hayatını devam ettirdi.
Ta o tarihlerde, eşimin bu çalışmalarıyla benim çalışmalarım ve rahmetli babamdan intikal
eden menkul ve gayrimenkul mallar Önemli bir servet oluşturdu.
Dolayısıyla, bazı çevrelerin haksız bir biçimde ileri sürdükleri değirmenin suyunun
kaynağı, görüldüğü gibi, apaçık ortadadır. Babamdan kalan mallar; Meclise verdiğim mal
bildirimlerinde niçin görülmüyor gibi iddialar mevcut. Görünmüyor; çünkü, babamdan kalan
mallan elden çıkardık, başka şekilde değerlendirdik.
Annemin bana bıraktığı mirasla ilgili olarak da çok şey söylendi. Biraz önce,
babamdan kaldığını açıkladığım ve belgelerini sunduğum servet gözönüne alınırsa, çocuğuna
bu kadar serveti bırakan bir insanın, ayrıca eşine bırakabileceği mirası sizlerin takdirlerine arz
ediyorum.
Huzurunuzdaki hukukî konumum, sadece savunma hakkının kullanımı ile olmakla
birlikte, Komisyonunuzca tarafıma yöneltilecek sorular varsa, bunları da burada
cevaplandırmaya çalışacağım. Tabiatıyla, ayrıca inceleme gerektiren hususlara ilişkin'sorulara
ise yazılı olarak cevap vereceğim.
Sayın Başkan ve üyelere en iyi dileklerimi sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Çiller, çok teşekkür ediyorum.
Ben, hemen, arkadaşlarımın sorularını sormaları için kendilerine söz vereceğim.
Soruları tek tek arkadaşlarım soracaklar ve tek tek sizden cevabını isteyeceğim. Sorulan toplu
olarak cevaplamanızı değil, sordukları soruları anında cevaplamanız, imkân dahilinde... Eğer,
dediğiniz gibi, cevap veremeyecekseniz, daha sonra o soruyu zabıtlardan, kayıtlardan
çıkatarak size yazılı olarak gönderip, yazılı olarak cevabını alabileceğiz.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Sayın Başkan, tekrar olabileceği düşüncesiyle, hepsini
toparlayarak beraber vermekte yarar olabilir mi?
BAŞKAN - Hayır efendim. Arkadaşlarımız sonılannı tek tek soracaklar, sizden tek
tek cevap alacağız.
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Şimdi, Demokratik Sol Parti Milletvekili Sayın Mustafa Ilimen arkadaşımız,
mazeretine binaen sorularını sormak istediğini rica etti benden. Diğer arkadaşların bu konuda
bir itirazı yoksa, Sayın Mustafa Ilimen'e söz veriyorum.
Sayın İlimen, buyurun lütfen.
MUSTAFA İLÎMEN (Edirne) - Sayın Genel Başkan (9/4) numaralı Komisyona
13.1.1997 tarihinde verdiğiniz beyanınızda, 15.5.1995-15.5.1996 tarihli mal bildiriminizdeki
servet artışınızı, merhume annenizden kalan dövizlerin nakde çevrilerek repo hesabına
yatırılmasından elde edilen gelirle izah ettiniz; bu doğrudur herhalde.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Şimdi, şu şekilde yaklaşmak isterim konuya: Annemin
birtakım değerlere sahip olduğu bir gerçek. Ancak, Anayasanın 38 inci ve 3628 sayılı
Kanunun 5 inci maddeleri karşısında, bu sorunun muhatabı, aslında ben değilim; yani, nasıl
bu birikimin oluştuğu konusundaki muhatabı ben değilim. Kaldı ki, annemden kalan miras
beyan edilmiş, vergilendirilmiş ve vergisi ödenmiştir. Diğer bütün artışların hangi
kaynaklardan geldiği de, aynca, mal beyanında ayrı ayrı izah edilmiştir. Dolayısıyla, tek bir
boyuta indirmek mümkün değildir. Bununla ilgili, ayrıca eğer bilgi verilmesi isteniyorsa, bu
doğrultuda da, bir kez daha bu mal beyanımın eki olarak bugün sizlere sunduğum veraset
ilamı, anneme ve bana kalan bir birikimin mesnedi olarak ortadadır. Gerektiği biçimde bunun
da incelemesi mümkün olabilecektir.
•

,'

.

MUSTAFA ÎLİMEN (Devamla) - Sizin beyanınız o şekildeydi.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Beyanım, mal varlığımda söylediğim şeylerin hepsini
kapsar.
MUSTAFA İLÎMEN (Devamla) - Eşinizin avukatı, Ankara 20 nci Asliye Ceza
Mahkemesine verdiği savunma dilekçesinde, aynı dönem servet artışının kaynağını,
mükerreren, hem veraseten kalan dövizler hem de repo hesabından elde edilen gelirlerle izah
etmiştir. Aynı dönem servet artışını hem veraseten kalan dövizlerle hem de bu dövizlerin
nakde çevrilerek yatırıldığı repo hesabının gelirlerinden izah etmek, mantıken doğru mudur?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bunu eğer eşim söylediyse, muhatabı esimdir.
Dolayisıyla, bu doğrultuda eşimin avukatının söylediği bir meselede benim bağlanmam
mümkün değildir; ama, açıkça şunu söyleyeyim ki, biz, artışları tek bir kaleme bağlamadık,
böyle bir şey mümkün değil zaten. Ne varsa, hepsinin dökümü mal bildiriminde vardır ve bu
da sizin elinizdedir. İncelendiği zaman, bu zaten ortaya çıkacak bir olaydır.
• MUSTAFA İLİMEN (Devamla) - Yine, eşinize sorduğum zaman, size sormamı
söylediği için... Eşiniz Özer Çiller, rahmetli annenizin nezdinde bulunan döviz ve altınların
çıkın olduğunu ifade etmiştir.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Çıkın lafını karıştırmayın...
BAŞKAN - Bakın Sayın Barutçu, ben buradayım. Biliyorsunuz, ben bu konularda
her zaman ne gerekiyorsa yapıyorum. Bir beyandır, çıkmıştır...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Beyan yoktur efendim; Sayın Özer Uçuran Çiller'in
böyle bir konuda beyanı... Tutanak burada. Dikkatlice arkadaşlarımız takip etmiş iseler...
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kabul ediyorum o zaman bunu; Sayın İlimen konuşmasında bunu çıkın diye beyan etmiş
olarak kabul edelim.
Devam edin Sayın İlimen.
MUSTAFA ÎLÎMEN (Devamla) - Bu varlıkların -her neyse ismi; çıkın demeyelimniteliği, mahiyeti ve büyüklüğü hakkında bilgi verir misiniz; evinizin neresinde muhafaza
edilmişti bu? Bunu eşinize sorduğumuz zaman size sormamızı söyledi de, o nedenle Sayın
Genel Başkan...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Şimdi, buradaki önemli mesele, zannediyorum ki, bu
meselenin acaba kaynağı nereden geldi. Burada, veraset ilamı, 25 yıl önce anneme ve bana
kalan bir kaynağı gösteriyor. Bu kaynağın yok olması mümkün değil. Bu kaynak nerede.
Dolayısıyla, bu konudaki istismar, ölmüş bir insanın arkasından yeterince yapılmıştır. Benim
ayrıca, biraz önce söylediğim gibi, bu konuda söyleyecek başka bir şeyim kalmamıştır.
MUSTAFA İLİMEN (Devamla) - 13.1.1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
(9/4) esas numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanlığına verdiğiniz 9.1.1997 tarihli cevabî
yazıda, gayrimenkulleriniz, her dönemde rayiç bedelleriyle beyan edilmişlerdir. Bu nedenle,
rayiç bedel artışları da bir sonraki dönemde servet artışı gibi görünmektedir demektesiniz.
Eşiniz de "tapu kayıtlarındaki bedelle alınmıştır" şeklinde açıklamada bulunmuştur. Bilindiği
üzere, ülkemizde tapu harç ve gayrimenkullerdeki çeşitli vergiler nedeniyle, tapu beyan
değerleri genellikle düşük değerlerdir. Bu bakımdan, mal bildirimlerinde alım gösterilen
gayrimenkuller, alım tarihindeki tapu beyan değerleriyle mi, rayiç bedelle mi, maliyet
bedelleriyle mi gösterilmiştir?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Mal bildirimlerimizde yer alan taşınmaz mallar tapu
kaydında yer alan değerler üzerinden satın alınmıştır.
MUSTAFA İLİMEN (Devamla) - Yine, mal bildiriminde bulunduğunuz dönemlerin
kayıtları incelendiğinde, harcamalarınız içerisinde herhangi bir kuruma, kamu veya özel kişi
veya kuruma bağış ve yardımlar yer almamıştır. Örneğin, Mehmetçik Vakfına, lösemili
çocuklara vesaire gibi yerlere bağış ve yardımlarınız var mı kayıtlarda?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Mal bildiriminde ne varsa, gerekli olan bilgiler
verilmiştir.
MUSTAFA İLİMEN (Devamla) - Teşekkür ederim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkanım, usul hakkında bir şey rica
edeceğim.
BAŞKAN - Devam ediyorum. İsterseniz, müsaade edin, bir yanlışlığımız varsa, usul
hakkında sonradan söz vereyim.; ama, şimdi sorulara devam ediyorum. Lütfen... Rica
ediyorum.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkanım, olay şu... Usul hakkında...
BAŞKAN - Ergun Bey, rica ediyorum... Lütfen... Efendim, usulü bu.
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- 368 ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - 'Sayın Başkanım, sorulan arkadaşımız sorsun,
Sayın Genel Başkanım hepsinin cevabını bir versin. Tek tek, karşılıklı, zaman kalmıyor.
BAŞKAN - Beyefendi, müsaade ederseniz... Ben bu konudaki görüşümü Sayın
Genel Başkandan rica ettim, bu şekilde olacağını da beyan ettim. Rica ediyorum...
Sayın Barutçu'dan başlıyorum. Buyurun Sayın Barutçu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Ben herhangi bir soru sormuyorum Sayın Genel
Başkanımıza.
BAŞKAN - Yani, soru hakkınızı kullanmıyorsunuz. Teşekkür ediyorum.
Osman Bey, buyurun.
OSMAN HAZER (Afyon) - Şu anda sormuyorum.
BAŞKAN - Sayın Kadir Bozkurt, buyurun.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkanım, ben de aynı düşüncedeyim.
BAŞKAN - Soru sormayı düşünmüyorsunuz şu anda. Daha sonraki turda yine
hakkınız baki.
Ergun Bey, buyurun.
ERGUN ÖZDEMÎR (Giresun) - Sayın Başkanım, ben bir soru sormayı
düşünmüyorum. Şundan düşünmüyorum: Dört aylık çalışmanın neticesinde, benim kanaatim
hâsıl olmuştur. Soracak bir şey olmadığım da görüyorum ve bunun da siyasî nitelikli olduğu
kanaatindeyim...
, •
BAŞKAN - Ergun Bey, ben sizin sorunuz var mı diye sordum, konuşma yapacak
mısınız diye sormadım.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, sualimi neden sormadığımı
açıkladım.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Nuri Yabuz, Anavatan Partisinden; buyurun.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz.
Önce şunu ifade etmek isterim bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımın huzurunda:
Burada, böyle bir pozisyonda, devlete çeşitli kademelerde hizmeti geçen birisinin bu tip
suçlardan dolayı sorgulanmasının hiçbir komisyon üyesine özel bir haz, bir zevk verdiğini
düşünmediğimi ifade etmek istiyorum ve hemen, iki formalite hakkında da, gelecekte
arkadaşlarımızla tartışmaya açacağımız bir konuyu da burada arz etmek isterim. Çünkü, siz,
konuşmanızın bir bölümünde bu konuyla ilgili bazı bildirimlerde bulundunuz. Bu Komisyon,
Komisyon başkanı değerli arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, Ahmet Alkan ve yeteri kadar
imzasıyla, Millet Meclisi üyelerimizin Genel Kurulda vermiş oldukları önergenin Genel
Kurulda kabul edilmesinden sonra kurulmuş bir Komisyondur. Nasıl çalışacağı, Anayasanın
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bilginiz içerisinde olduğunu biliyorum.
Anayasanın 100 üncü maddesine ve içtüzüğün 107 nci maddesine göre, soruşturma
komisyonlarında, eski bakan veya hâlen bakanlık yapanlar ve başbakanlar, yaptıkları işlerle
ilgili olarak ve görev yaptıkları süredeki görevleriyle ilgili işler için soruşturulurlar hükmü
var. Ben şahsî kanaatimi söyleyeyim, buradaki mal varlığı hesabının açıklanmasını, bu şekilde
tartışılmasının, kendi yorumuma göre, hukuk açısından pek tutarlı olmadığmı, kuvvetler
ayrılığı prensibine göre de ters düştüğü kanaatini taşıyorum, Ama, yine de, siz, buradaki
konuşmanızda, mal varlığınızın kısa bir açıklamasını da yaptınız, bilgiler de verdiniz. Bu
bilgilere göre soru sormak istiyorum.
Dediniz ki, 1974 yılında, babamın ölümünden sonra, menkul değer olarak 432 bin lira
-yanlış almadıysam rakamı böyle söylediniz- ve birtakım gayrimenkuller kaldı. Devlet
İstatistik Enstitüsüne eğer bu rakamlar'verilirse, bu değerlerin repoda veya faiz giderlerinde
veya dövizle ilgili işlemlerde değerlendirildiğinde çıkan rakamlara bakarsanız, bu varlığın
trilyonlar tutacağını ifade ettiniz. Bu 432 bin lira ile adı geçen gayrimenkuller babanızın
malvarlığının tamamı mıdır; yoksa, bu mirasın 3/4'ünün sahibi olarak size kalan mıdır?
TANSU ÇÎLLER (istanbul) - Hukuk neyse o tabii ki. Dörtte 3'ü benim, dörtte l'i
annemin...
NURİ YABUZ (Devamla) - Yani bu 432 bin lira ve diğer gayrimenkuller dörtte 3
müdür, yoksa tamamı mıdır; ben bu ayrıntıyı öğrenmek istiyorum.
TANSU ÇÎLLER (istanbul) - Kanun, biliyorsunuz ki, eşe ve evlada bırakır; evlada
dörtte 3'tür, eşe, şu anda dörtte l'dir.
Bir şey daha düzelteyim: 432 bin lira, sadece o değerlendirilirse trilyonlarla ifade
edilir dedim. Yani, bu, Devlet istatistik Enstitüsünün faiz, altın vesaire...
NURÎ YABUZ (Devamla) - Öğrenmek istediğim noktayı biraz sonra anlatmaya
çalışacağım.
Eğer, dörtte 3'ü buysa, 432 bin liraysa, annenize kalan paranın bunun yaklaşık üçte l'i
kadar olması icap ediyor. O para değerlendirmeye tabi tutulduğunda, döviz -yani, size daha
sonra annenizden kalan- altın hesabına da bir ışık tutması bakımından söylüyorum.
Sayın Genel Başkan, bizim miras hukukumuzda bir nokta var. Eğer murisinden
gayrimenkul veya menkul olarak kalan malı varis reddi miras talebinde bulunmuyorsa, bunun
açıklamasını yapmak gibi bir zorunluluğu var; miras hukukumuzda, yanılmıyorsam böyle
söylüyor. Siz açıklamanızda bunu ifade ediyorsunuz. Yani, 432 bin liranın bana kalan bir
bölümünün, işte. yaklaşık benim şöyle hesabıma bakarsanız, 150 bin lira gibi bir para da
benim anneme kaldı ve bunları değerlendirmek suretiyle, bu kaynakları elde etti demek
istiyorsunuz.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hayır, böyle bir şey demiyorum. Bütün hepsi var.
Kaldı ki, annemin o dönemde kendisine ait ne olduğunu ancak kendisi muhatap olursa
cevaplandırır. Dolayısıyla, buradaki gayrimenkullerin hepsinde de payı vardır. Ayrıca,
kendisinin, o dönem kendine ait olan birtakım şeylerin olup olmadığını da kendisi burada
olabilseydi cevap verirdi.
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NURİ YABUZ (Devamla) - Altını çizerek tekrar şunu söylemek istedim: Bu döviz
ve altınlar, babanızın annenize bırakmış olduğu servetin değerlendirilmesi sonucu elde
edilmiştir diyorsunuz. Çünkü, spekülasyon konusu oldu bu. Yani, işte, nereden geldiği belli
olmadı, çeşitli isimler konuldu, arkadaşlarımız da haklı olarak...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hayır, öyle bir şey söylemedik. Dedim ki, bütün
bunlan bırakan bir eş, eşine de ayrıca kendisinin o dönemden itibaren birtakım şeylerinin
elinde olmasını beklemek doğaldır dedim. Dolayısıyla, hem buradaki verasetten kalan hem de
orada kendisinin ancak cevaplaması gerektiği biçiminde... Ki, bu da, tekrar ediyorum,
Anayasının 38 inci ve 3628 sayılı Kanunun .5 inci maddelerine göre, bunun böyle olması
gerekir. Bu çerçevede değerlendirmelerinizi yapın lütfen.
NURİ YABUZ (Devamla) - Şimdilik sorularım bu kadar. Ben sadece konuyla ilgili,
konu dağılmasın diye, bu konu işleniyordu, onun için sordum. ^
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Anavatan Partisinden Sayın Abdullah Akarsu arkadaşımız; buyurun.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Bu turda soru sormayacağım.
BAŞKAN-Peki.
DSP'den Sayın Arif Sezer; buyurun.
ARİF SEZER (Adana) - Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz.
Kasım 1995'te, Doğru Yol Partisi Grup toplantısında söylediğiniz şu sözler: "Bir
işadamı olan ve bir holdingin başında bulunan eşim, MARSAN Holding A.Ş.'nin ABD'de
kurduğu GCD ortaklığı ile gazete haberlerine konu olan üç gayrimenkulu tamamen yasal
yollardan ve yasal prosedüre uygun olarak satın aldım. Konu, bizim tarafımızdan,
başbakanlığım öncesinde de kamuoyuna duyuruldu ve yoğun biçimde tartışılarak,
başbakanlığım öncesi kongrelerde istismar konusu oldu. Bu gayrimenkullerin bedeli olarak,
MARSAN Holding ABD'ye 925 bin dolar göndermiştir. Bu paranın transferi, resmî ... Bu
durum, daha sonra, kamuoyuna tarafımızdan açıklanmıştır. 925 bin doların 500 bin doları
MARSAN Holding kaynaklarından, 425 bin doları ise, Marşo A.Ş.'ye ait 7 Eleven hisselerinin
satışından sağlanmıştır." Bu ifadeleriniz doğru mu?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bu konuda sizi tam olarak bilgilendirmek için ve
enforme etmek için bunu yazılı vermek isterim. Bunun muhatabı kısmen de şirketlerdir.
Dolayısıyla, sizi yazılı olarak cevaplandırayım.
ARİF SEZER (Devamla) - Yapılan incelemelerde, Marso A.Ş.'ye ait, Eleven
hisselerinin değil, MARSAN A.Ş.'ye ait, Marso A.Ş. hisselerinizi sattığınız tespit edilmiştir,
doğru mu?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bunu da yazılı olarak vereyim. Sizi daha iyi
bilgilendirmek'acısından,
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ARÎF SEZER (Devamla) - Doğru Yol Partisi Grubunda yaptığınız konuşmanın
hilafına, Amerika'da, 1992 yılı sonunda söz konusu gayrimenkuller alındığında, Türkiye'de
Marso A.Ş. hisselerinizi henüz satmamıştımz. Marso A.Ş. hisselerini Eylül 1993'te sattığınız
doğrumudur?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bunların hepsini yazılı olarak vermemde yarar
görüyorum. Sizi daha iyi bilgilendirebileceğim ve ayrıntılara dikkat edebilecek bir cevap
verebileceğimi düşünüyorum.
ARİF SEZER (Devamla) - MARSAN A.Ş. kayıtlarına göre, 1 trilyon 959 milyar 990
bin TL değerde kayıtlı Marso A.Ş. hisselerini 9 trilyon 799 milyar 965 bin TL bedelle satarak
7 trilyon 839 milyar 975 milyon TL ... satış kân elde ettiniz ve bunu MARSAN A.Ş.'nin
sermayesine ilave ettiniz ve hususu, Beyoğlu 18 inci noterliğinde, 1.12.1993 tarihinde tespit
tutanağına geçirttiniz; doğru mu?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bunların muhatabı genelde şirketler, bunların hepsini
yazılı olarak bir bütün halinde size sunayım.
ARİF SEZER (Adana) - MARSAN A.Ş. 1993 yılında, iştirak kazançları vergi
istisnasından yararlandı. Bunun da doğruluğu konusunda bilgi verirseniz sevinirim.
ARİF SEZER (Adana) - 6 ncı sorum: Grup toplantısında da ifade ettiğiniz üzere,
ABD'ye yaptığınız 425 bin dolar transfer, MARSO A.Ş. hisse satışından elde edilen
kaynaktan gerçekleştirildiği halde, iştirak kazançları vergi istisnasından yararlandığınız doğru
mudur?
BAŞKAN - Buyurun.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bunların mahatabı tabiî şirketler.
Şunu da söyleyeyim ki; siyasete girmemden sonra bu tip meselelerle çok az
ilgilenebildim. Size, bütün bunları daha ayrıntılı olarak ve kapsamlı olarak bildirmem daha
doğru olacak diye düşünüyorum.
BAŞKAN - Bunu da mı yazılı olarak cevaplandıracaksınız?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hepsini... Bunların hepsi şirketlerle ilgilidir...
BAŞKAN-Peki.
Teşekkür ederiz.
Buyurun Arif Bey.
ARİF SEZER (Adana) - MARSAN A.Ş' nin yüzde 99'u size ve eşinize aittir. Buna
göre şirketiniz sahte belgelerle vergiden kaçırması sizin bilginiz dışında olabilir mi?
Teşekkür ederim.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hayır. Hiçbir yanlışlık olacağını düşünmüyorum; ama,
bunların muhatabı genelde şirketlerimizdir. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir cevabı size
sunacağım.
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ARÎF SEZER (Adana) - Demin Sayın Yabuz'un dediği gibi, gerçekten bin yıllık
sultanlık ve padişahlık sonrası laik, demokratik cumhuriyetin ilk kadın başbakanı olma
onuruna ulaştınız. Bu, cumhuriyetin getirdiği en güzel bir hadiseydi.
Biz, burada, isteyerek, devlet adamlığında Türkiye Cumhuriyetinin en ciddî
makamlarına ulaşmış bir insanı yargılamak gibi bir hevesin ve gururun peşinde değiliz; ama,
kısır bir çekişme içerisinde geçmesini de istemiyoruz. Fakat, ne olursa olsun siyasette devlet
adamlığına ulaşmış her insanın birtakım konularda da, geçmişinde ve yaşamında boşluk
bırakarak, isteyerek çirkinlik yapacağına da inanmam.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum.
Arif Sezer Bey, aynı zamanda Komisyonumuzun Başkanyekili arkadaşımdır.
' Şimdi, söz sırası Tuncay Karaytuğ'da; ama, benim de, burada tabiî Komisyon Başkanı
ve bir üyesi olarak da, Sayın Genel Başkana bazı sorularım olacak.
Sayın Genel Başkanım, biz de, tabiî oturduk, birtakım incelemelerden sonra,
kendimize göre açıklık kazanmayan sorulan gündeme getirdik. Mesela şöyle: O günleri gayet
iyi hatırlıyorum. 1994 senesinin Mayıs ayının 24'ü, 28'i arasında, 14 kişilik yahut 13 kişilik bazı gazetelerde 13, bazı gazetelerde 14 kişilik- bir heyetle Amerika'ya gittiniz. Yanlış
hatırlamıyorsam da, çocuğunuzun mezuniyet merasimi miydi, öyle bir şeydi yahut
gazetelerdeki yazılarda öyle geçiyordu. Bu, özel bir seyahatdi. Sonra, sizin bu seyahatiniz, 26
Mayıs tarihinde basında speküle edilince, 1994 senesinin 26 Mayıs tarihinde Başbakanlık
Basın Merkezinden bir açıklama geldi: "Bu seyahat, masrafları tamamen Sayın Tansu Çiller
tarafından karşılanan bir seyahattir" denildi. Sonra, 27 Mayıs tarihli Hürriyet Gazetesinde
sizin bir beyanatiniz çıktı. Bunları arşivdeki gazetelerden çıkarttırdım. "Ben ödüyorum
demeye utandım" diye bir beyanatınız var. Tabiî bu... inanın o zaman biz bunu
okuduğumuzda "böyle olması lazım, devlet adamına böyle yakışır" diye düşündüm. Bunu
kendiniz ödüyorsanız, çıkıp "bunu işte ben ödüyorum, benim paramla bunu götürüyorum"
demek fevkalade yanlış olurdu. Bu konudaki devlet düşüncenize, devlet adamlığı düşüncenize
de fevkalade olumlu yaklaştım. Şimdi, benim sizden ricam, lütfen bu söz konusu olan
seyahatte yapmış olduğunuz harcamaların miktarı ne kadardır, sizin tarafınızdan yapıldığını
beyan ettiğiniz harcamaların miktarı ne kadardı? Bu parayı hangi banka hesabınızdan
yaptığınızı göremedim. Bunu bize açıklar mısınız? Herhangi bir şirket hesabından da olabilir,
bir banka da olmayabilir, bir şirket de olabilir. Bunu bize açıklar mısınız lütfen? İlk sorum bu.
Teşekkür ederim. /
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bunu, tabiî dört yıl öncekini benim şu anda kuruşuna
kadar vesaire bilmem mümkün değil. Ben bunu araştırayım, yazılı olarak cevabını vereyim.
BAŞKAN - Tabiî, ,bu konuda, yazılı cevabınızı da bekliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Şimdi, bir sorum daha olacak, onü da sorayım, dalla sonra ikinci turda ben de soru
sorma hakkımı kullanacağım.
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Şimdi, yine, kendi bilgimiz içerisinde hesaplarınıza baktık, inceledik, uzmanlara
danıştık, bazı açıklayamadığınız şeyler var Sayın Çiller. Arkadaşların görüşlerine aynen
iştirak ediyorum ben de. Bunların tabiî açıklanması, hem sizin açınızdan hem Meclis
açısından hem kamu vicdanı açısından fevkalade önemli. Şimdi, MARSAN şirketinizdeki cari
hesabınıza bakıyorum, bu President Yatınızın alımı için MARSAN Şirketinize 820 milyon
lira para vermişsiniz. Bu para MARSAN Şirketinizde gözüküyor, 820 milyon lira para
vermişsiniz. Ayrıca yine, bu President Yatının onarılması için dev yaklaşık 1 milyar lira, bir
masraf için, onu da MARSAN'a siz vermişsiniz, bunları MARSAN Firmanız karşılamış.
"Denge" diye bir yatınız daha var, bizdeki kayıtlarda öyle gözüküyor. Bu Denge Yatının alımı
için de 3 milyar 200 milyon liralık bir para harcamışsınız. Şimdi, bu arada aynı şekilde
MARSAN Firmanız ile Amerika'da bulunan bu GSD Şirketinize transfer için 500 bin dolarlık
toplam bir para vermişsiniz MARSAN'a. Bunları bir araya topladım, dolara tekabül ettirdim,
o zamanın kurayla yaklaşık 3,5 milyon dolar çıkıyor karşılığı Sayın Genel Başkan, Türk
parasıyla o günkü kurdan hesabı yapıyorum. Bütün bu ödemeleri hangi kaynaktan
karşıladığınızı bulamıyorum. Sorum bu. Tabiî bu soruma da yine yazılı cevap verebilirsiniz.
Buyurun.
TANSU ÇlLLER (İstanbul) - Bir kere, Türkiye'de yapılacak hesaplamalarda genelde
dolar üzerinden hesaplamalar yapılmaz, Türk Lirası kaynağı var, o zaman o kaynağın hepsini
de dolara çevirmek lazım, onlarla birlikte mütalaa etmek lazım. Bunların hepsinin muhatabı
şirkettir, yazılı olarak size sunarım.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
Benim daha sonra bir iki sorum daha olacak.
Şimdi, sözü Sayın Karaytuğ'a veriyorum.
Buyurun Sayın Karaytuğ.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Genel Başkan, sizin, eşinizin ya da ortağı bulunduğunuz şirketlerin yurtdışında
herhangi bir bankada mevduat ya da kredi hesabı var mı?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Doğaldır olması; ama, ben bunları size yazılı olarak
vereyim; bunların muhatabı şirket. Dolayısıyla...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Şahsınıza ait olanı da kastediyorum; yani, kişisel
hesabınız da varsa...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Ne varsa mal bilidirimimizde mevcuttur. Kanuni süreç
içerisinde ne söylenmesi gerekse, söylenmesi gerektiyse burada söylenmiştir. Bunun
ötesindeki suallerinizin muhatabı, doğal olarak şirketlerdir ve bu konuda bu bilgi size verilir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, beyanlar içerisinde yurtdışı bankaların
herhangi birinde mevduat ya da:.. O da belirtilmemişti. Kredi ilişkisi olduğu, Amerika'da ya
da bir başka Avrupa ülkesinde kredi ilişkiniz olduğuna ilişkin herhangi bir beyanat yoktu bize
bugüne kadar ulaşan kayıtlar içerisinde. O yüzden sordum, acaba atlanmış bir şey olabilir mi?
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TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bizim mal varlığımızın beyanı açık. Şirketlerin nesi
olup, nesi olmadığının muhatabı da şirketlerdir. Bu tip ilişkilerin olması gayet doğaldır;
şirketlerin kredisi de olur, her şeyi de olur.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Genel Başkan, yurtdışında GSD
Firmasının üzerinde; yani, yurtdışındaki mal varlığınız, gayrimenkul ya da araç-gereç
şeklinde GSD Firmasına kayıtlı olmayan herhangi bir mal varlığınız söz konusu mu?
Tamamının GSD'ye kayıtlı olduğu yolunda bize bilgiler ulaştırıldı, kayıtlı olmayan herhangi
bir şey var mı?
TANSU ÇÎLLER (İstanbul) - Bizim mal varlığı konusunda, kanun çerçevesinde
bizim üzerimizde olan her şey verilmiştir. Şirketlere ilişkin neler varsa, onlar da gerekli
biçimde size sunulmuştur. Bu sizin sualiniz başka bir şeyi kapsıyorsa, onu da alayım, onu da
cevaplandırtayım size.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Tabiî; yani, edindiğimiz birtakım bilgiler ışığında
oğlunuz Mert Çiller'e ait, kendisinin de kullandığı tespit edilen 1992 model Nissan
Petfayndır,DBT 938 Plakalı bir araç söz konusu. Bunun GSD üzerinde Amerikan IC
Dairesine herhangi bir şekilde bildirilmediği gibi bir bilgi ulaştı bir gazeteci arkadaşımızdan.
Tabiî, resmî kayıtlarda araştırmasını yapmak gerekiyor.
Yine, Sayın Özer Çiller'e ait 1996 model Range Rover Marka CEX 658 Plakalı bir
araç söz konusu. Bunun da servet beyanında belirtilmediği, IRC'de bildirilmediği, bize gelen
bilgilerde de olmadığı tespit ediliyor. Bununla ilgili de yanıt almak istiyorum...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Gerek oğlum, gerek Özer Beyin üzerinde kendi mülkü
olarak ne varsa kayıtlarımızda vardır. Bunun dışında eğer'bir şey soruyorsanız, onunla ilgili
de ne gerekiyorsa şirketlerden öğrenilinir, size cevap verilir; ama, ne varsa kayıtlarda
mevcuttur.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Ben, yine şirketlere ilişkin soracağım; ama,
korkarım yine "şirketlerdir muhatabı" diyeceksiniz; fakat...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Niye korkuyorsun?!. Korkulacak şey yok ki...
BAŞKAN - Sayın Barutçu...
BAŞKAN - Sayın Karaytuğ devam edin lütfen.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - GSD Firmasının kurucu ortağı kimdi? O konuda
bize tarafınızdan ulaştırılan bilgilerde Bilger Duruman olduğu ifade edilmişti. Bu, gerçekten
doğru mü, şirketin sahibi Bilger Duruman mı idi, sizin devralmanızdan önce ya da sermaye
artırımında bulunmanızdan önce?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Yine muhatabı şirketlerdir. Bütün bunları alt alta
koyalım ve şirketlere ilişkin bütün sualleri aynı şekilde cevaplama durumundayım; çünkü,
muhatabı onlar.
BAŞKAN - Pardon, Sayın Karaytuğ.
Sayın Genel Başkan, bu sorular size sorulmuştur, size yönlendirilmiştir...
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TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Büyük ihtimalle de bunların hepsinin cevabı vardır,
bunların cevaplarını size vereceğim.
BAŞKAN - Efendim, teşekkür ederim. Ben onları zaten daha teslim almadım sizden,
teslim alacağım.
Bu sorularınızla ilgili yahut üyelerimin bu sorularıyla ilgili yanıtları, MARSAN'a
değil, size sorulmuş kabul ediyorum. Siz, bu soruları MARSAN ile, bilgilenme için oradan
alacağınız bilgiyle bize, sizin tarafınızdan iletilmesini rica ediyorum.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bu suallerin muhatabı zaten şirketlerdir; ama, ben,
sizin dediğiniz gibi, bunları size yazılı olarak bildireceğim.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
Yani, daha önceki sormuş olduğumuz sorulara vermiş olduğunuz yazılı beyanların
dışında bugünkü zabıtlardaki bütün sorulan, sizin yine beyanınızla orada geçen; çünkü, şu
anda hem ses alım cihazına kayıtlar yapılıyor hem arkadaşlarımız not alıyorlar, onun için ben
bunları döküm haline getireceğim, sizin şirketle bağdaştırdığınız, organik ilişkisi olan sorulara
sizin tarafınızdan yazılı cevap tekrar isteyeceğim.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Memnuniyetle...
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Devam edin Sayın Karaytuğ.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan...'
BAŞKAN - Buyurun Sayın Barutçu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak ) - Sayın. Başkan, Sayın Genel Başkanımdan
sorduğunuz sorularda şirket muhatap olduğu için, Sayın Genel Başkan ancak şirket nezdinde
size yardımcı olabilir. Sayın Genel Başkan şirketin yönetim kurulu başkanı değilj bilmem
neyi değil. Zaten, büyük bölümü de şu anda faal halde değil; yani, Sayın Genel Başkana
buyurduğunuz, Sayın Genel Başkan bunlara muhatap değil. Sayın Genel Başkan, ancak o
şirketlere bunu bildirirler ve size yardımcı olabilirler. Yoksa, sorunun muhatabı Sayın Genel
Başkan kesinlikle değil, burada yanlış bir anlaşılma oluyor. Yani, şirketin yönetim kurulu
başkanı var, genel müdürü var, genel müdür muavini var; şirketin ne genel müdürü, ne genel
müdür muavini. O bakımdan... Tabiî yardımcı olunacak. Bu sualler, mutlaka Sayın Genel
Başkanın, bu şirketlerle ilgili gerekli cevabı vereceğini bekliyorum, umuyorum ve mutlaka
yapacaklardır; ama, tabiî muhatap doğrudan doğruya Sayın Genel Başkan değil.
BAŞKAN - Peki, çok teşekkür ediyorum.
Buyurun, devam edin Sayın Karaytuğ.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Devam etmek istiyorum; fakat, tabiî, Sayın Genel
Başkanın buraya teşrif etmeleri, Sayın Genel Başkana tevcih edeceğimiz bütün sorular
şirketlerine ilişkin, kendi şahsına ilişkin değil; parasal ilişkiler şirketler üzerinden kayıtlı,
şirketler üzerinden geçiyorlar.
I

Türkiye Büyük Millet Meclîsi

>-(S; Sayısı : 779)

- 376 ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Yardımcı olurlar...
BAŞKAN-Müdahale etmeyin...
Sayın Karaytuğ devam edin.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Efendim, bütün parasal meseleler şirketler
üzerinden geçirildiğinden dolayı, doğal olarak sorularımızın çok büyük bir bölümü şirketlerle
ilişkilidir. Şirketlere ilişkilendirilen bütün soruların muhatabı şirket ise, biz muhatap olarak
doğrudan doğruya şirketi mi alacağız, yoksa Sayın Genel Başkana tevcih edip daha sonra
Genel Başkan aracılığıyla bu sorulann yanıtını mı alacağız Sayın Başkan, önce buna bir
açıklık getirelim.
BAŞKAN - Hakkında soruşturma açılmış eski Başbakanı buraya davet ettik
beyefendi.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Barutçu'nun ifadesinden yola çıkarsak, bu
soruların muhatabı -tabiî Sayın Genel Başkan da aynı şeyleri söyledi- şirketlerdir; ama,
şirketler, Sayın Çiller Ailesinin ortaklıklarından oluşmuş şirketlerdir; yani, bir başka şahsa, bir
başka şahsiyete ait kuruluşlar değildir.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Tüzelkişilik...
BAŞKAN - Sayın Barutçu bir dakika... Lütfen, rica ediyorum...
Sayın Karaytuğ, siz soruyu Sayın Genel Başkana soruyorsunuz, Sayın Genel
Başkanın o şirketlerle ortak bağı varsa, vardır diye soruyorsunuz...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Tutanaklara geçmesi açısından en azından
soruyoruz.
BAŞKAN - Sayın Genel Başkan da diyor ki "bunlara daha sonra yazılı cevap
vereceğim" diyor, ona devam ediyorsunuz.
Buyurun.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Teşekkür ederim.
MARS AN Anonim Şirketi yüzde 99.9 oranında Çiller Alesine ait. MARS AN
Anonim Şirketinin 1991 yılındaki dolar bazındaki değeri hakkında bilgi veremeyeceksiniz...
Benim yaptığım tespitlerde, borsaya kote edilmeyen hisselerin rayiç bedel, emsal bedel
üzerinden değerlendirilmesi sonucunda 200 bin dolar ettiği ortaya çıkıyor. O tarihlerde
M ARSAN Anonim Şirketine ait; yani, .1991 yılında MARS AN Anonim Şirketine ait herhangi
bir gayrimenkul var mıydı?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - MARSAN'ın, hatırladığım kadarıyla üstünde bir büyük
binası vardı, sonra satıldı bu. Bunların, tabiî tarihlerini ben size söyleyemeyeceğim, bir büyük
villa idi Levent'te, MARSAN'ın genel merkeziydi bu. Sonra bu satıldı, şimdi tarihlerini
söylemem mümkün değil. Bütün bunları ben size ileterim; ama, tekrar ediyorum, bunların
hepsi tüzelkişiliktir, bunlarla ilgili bilgileri bende aramanız yanlıştır. Yani, ben bunları, şimdi,
çıkıp, size şu tarihte şu değeri vardı, şunlar üstündeydi diyemem, mümkün değil. Bunu
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beklemeniz de doğru değil zaten. Bunları bana tevdi edin ve gerektiği biçimde size yardımcı
olayım ve cevapları da sizi tatmin edecek şekilde hazırlatmaya çalışayım.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Devam ediyoruz...
TUNCAY KARA YTUĞ (Adana) - Hayır.
BAŞKAN - Anavatan Partisinden Sayın Erkan Mumcu, buyurun.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Genel Başkan, hoşgeldiniz.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hoşbulduk.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Şimdi, efendim, ben de, arkadaşlarımın sorularına
benzer sorular yönelteceğim; ama, sorumdan önce, bir konunun açıklığa kavuşması gereğini
duyarak önce bir ön tavzihat yapmak istiyorum.
Komisyonumuzun kurulmasına dayanak teşkil eden belge, soruşturma komisyonunun
kurulmasına dair önergedir. Önergenin dayandınldığı kaynak ise, 3628 sayılı Yolsuzluk ve
Rüşvetle Mücadele ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanundur. Şimdi, 3628 sayılı
Kanunun muhatabı, kamu görevlileri, eşleri ve birinci dereceden yalanlandır. Şimdi,
arkadaşlarımızın burada sorduklan sorulann tamamına "bunların muhatabı şirketlerdir"
şeklinde cevaplar verdiniz ve dolayısıyla bunlara şirketlerin cevap vermesi...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Kadir Bey takip ediyorum konuşmayı... Müsaade eder misiniz...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Beyefendi, burası soruşturma komisyonu, burada
avukat yer almaz. Komisyonun bütün üyeleri, muhataba savcı gibidir.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Siz burada savcı gibi de, suçlu gibi de
davranamazsınız, yorum da yapamazsınız...
BAŞKAN - Kadir Beyciğim...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Benim Anayasal görevim savcı gibi davranmaktır.
Bana nasıl davranacağımı, eğer davranışlarımda bir yanlışlık varsa, ancak Komisyonun
Başkanı hatırlatabilir. Sizin böyle bir hakkınız yok... (Karşılıklı konuşmalar)
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, bu noktada usul hakkında söz
istiyorum.
BAŞKAN - Ergun Bey. size ne oluyor... Bir dakika kardeşim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Yapılan yanlışlık var. Sayın Başkan, burada yapılan
savunma...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Burada suçlu olarak algılayamazsınız...
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etmeniz lazım.
BAŞKAN - Ben bırakayım, gel, sen idare et Ergun Bey.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Usul hakkında hatırlatma yapmak durumundayım.
Arkadaşlar "sorgulama" diyor; sorgulama değil, savunma...
ERKAN MUMCU (İsparta)- Anılan şirketlerin yüzde 90 ila yüzde 99,9 oranlarında
paylan size ve eşinize ait şirketler olduğu doğru mudur?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Sizin birçok sorularınızın vergi konusunda olduğunu
.görüyorum. Vergiyle çerçevelendirilmiş ve ona yönelik sorulardır. Vergi konusunda, vergi
dairelerine intikal etmiş çeşitli vergi inceleme raporları vardır. Bu incelemelerle ilgili olarak
Komisyonun soracağı sualler o çerçevede değerlendirilebilir; çünkü, vergi incelemesiyle
yetkili olanlar bellidir. Kimlerdir bunlar; Maliye hesap uzmanlarıdır, müfettişlerdir, gelirler
kontrolörleridir, gelirler kontrolü vergi denetmenleridir, yasal olarak bunların dışında kimse
sual soramaz bu konularda. Üçüncü şahıslardan da bilgi isteyebilirler; ama, kim isteyebilir;
bunlar isteyebilir. Dolayısıyla, kanun, vergi mahramiyeti ve verginin kutsallığı açısından
vergiyle ilgili olarak inceleme yapma, sual sorma, bilgi toplama hakkını belli kişilere
vermiştir. Kanunda sayılan kişilerin dışında hiç kimse bu hakkı kullanamaz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Vergiyle ilgili hiçbir sual sormadım.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Şimdi sorulan sualler, buna doğru yönelen sualler.
Bütün bunların hepsinde size yardımcı olmaya hazırım. Yalnız, şirketlerle ilgili sorduğunuz
sualleri, sizi daha iyi aydınlatabilmek için, bunların birçoğuna vakıf değilim, zaten vakıf olma
gereğim de yok, böyle bir yükümlülüğüm de yok. Dolayısıyla, bunları yazılı olarak
cevaplamayı tercih edeceğimi ifade ediyorum.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sadece sorduğum soru şu efendim: Bize,
komisyonumuza gelen bilgilere göre, MARSAN A.Ş. ve diğer şirketlerden sunulan bilgilere
göre, sizin, eşinizin sunduğu, bize ve bizden önceki komisyona sunduğu bilgilere göre, bu
şirketlerin yüzde 99,9 oranında size ve eşinize ait olduğu gözüküyor.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Kayıtlarda ne varsa o doğrudur.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Dolayısıyla bu doğrudur.
. TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Kayıtlarda ne varsa o doğrudur.
KADİR BOZKURT (Sinop)-Dolayısıyla doğrudur ne demek?..
ERKAN MUMCU (İsparta) - Amacınız sabote ise, yeterince başarılı oldunuz.
BAŞKAN - Sayın Mumcu devam edin, lütfen...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Genel Başkan, bu şirketlerden bir tanesi
MARSAN Holding A.Ş. Zaten, mal varlığınızın, mal varlığınız dolayısıyla üzerinizde
yoğunlaşan iddiaların çoğunun da odaklandığı nokta MARSAN Holding A.Ş. Bu soruya
gelmeden önce, bu soruyu açıklığa kavuşturmadan önce bir şeyi anlamak istiyorum. Buradaki
sunuşunuzda dediniz ki "yaklaşık yarım yüzyıl öncesinde merhum babamdan bize..."
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ERKAN MUMCU (İsparta) - "...çeyrek yüzyıl öncesinden bize veraseten babamdan
intikal eden bir değer vardı. Bu değerlerden sadece Türk Lirası olarak intikal eden kısmı
Devlet İstatistik Enstitüsünün kriterlerine göre değerlendirilse, bugünkü rakamlarla trilyonları
ifade eder" dediniz. Şimdi, ben şunu sormak istiyorum: Bütün komisyonlar,
soruşturmalarında, araştırmalarında, doğal olarak 3628 sayılı Kanunun muhatabı olduğunuz
için, mal bildiriminde bulunduğunuz ilk beyanı esas almak durumunda, ondan öncesine
gidemiyor. Şimdi, siz, burada zikrettiğiniz, ifade ettiğiniz bu veraseti, veraseten size intikal
eden ekonomik değerleri anılan mal bildiriminde beyan ettiniz mi, etmediniz mi?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Veraset ilamı var. Bu konuda gerekli biçimde inceleme
yapılmak istenirse bu veraset ilamı size verilecektir, veriliyor zaten, tevdi ediliyor. Bunların
kapsam içine alınması veya alınmaması kanunla belirlenir. Benim şu anda, sizin incelemede
bulunduğunuz dönem, 100 üncü madde çerçevesinde olan dönemi kapsar. Dolayısıyla, bu
çerçevede ne yapılması gerekliyse yapılmıştır. Ayrıca, bugün size vereceğim yazılı birtakım
cevaplarda, belki aradığınız birçok sualin cevabını da, hazırlatıldığı biçimde okuma imkânına
sahip olacaksınız.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Çiller, 1991 yılında, ilk kez Devlet Bakanı
sıfatıyla 3628 sayılı Kanunun muhatabı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
verdiğiniz mal bildiriminde beyan etmediğiniz herhangi bir ekonomik değer var mıdır, yoksa,
babanızdan intikal eden, veraseten intikal eden değerlerle birlikte daha önceden kazanmış
olduğunuz, meşru yollardan kazanmış olduğunuz ekonomik değerlerin tümünü de, kanunun
bir icabı olarak bu bildirimde beyan ettiniz mi, etmediniz mi?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Kanun ne gerektiriyorsa o beyan edilmiştir.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, bu beyanın dışında kalan, gizlenen bir ekonomik
değer söz konusu değildir?..
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Kanun ne gerektirdiyse, o beyanlardan hepsi
mevcuttur.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Çiller, bir şeyi anlamak durumundayız. Biz,
1991 yılından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bütün beyannameler arasında
yapılan değerlendirmelerde kaynağı açıklanamayan bir değer tespit ediyoruz. Bunda yanılıyor
olabiliriz, benim tespitim budur; ama, gerçeği anlamak için size soruyorum: Bunun iki
açıklaması olabilir; ya 1991'den sonraki dönemde beyanlarınıza yansımayan bir geliriniz söz
konusudur ya da 1991'den önceki dönemde, buradaki açıklamalarınızın hangi temele
oturtulması gerektiğini bilmek durumundayım. Ya 1991'den önceki dönemde beyan
etmediğiniz bir değeriniz vardı ve bugün bununla açıklıyorsunuz ya da 1991'de bütün
ekonomik değerlerinizi, kanunun gereği olarak beyan ettiniz; ama, 1991'den sonraki süreçte
açıklanamayan ya da benim anlayamadığım -nezaket içerisinde ifadesi budur- bir artış söz
konusu. Bu konuda hangisinin doğru olduğunu bilmek durumundayız; yani, biz, 1991 yılında
sizin tarafınızdan Meclise verilen mal bildiriminde sunulan bilgileri esas teşkil ederek bir
değerlendirme yapabilir miyiz?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Sizin iddianız yanlış değerli üye; yani, böyle bir şey
yok. Niye olmadığının cevabı da burada yar zaten. Siz, böyle bir farklılık tespit ettim
diyorsunuz; bu bir iddia.
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TANSU ÇİLLER (İstanbul) T- Böyle bir şey yok ki, varit olsun ki, o veya bu doğru
olsun. Dolayısıyla, burada zaten, size bugün verilecek olan cevapların içerisinde bütün bu açık
kalan şeyler gündeme getirilmiştir. Ayrıca, bütün bunların hesaplan bağımsız yargıda da
devam etmektedir, ayrıca bütün bunlar. Dolayısıyla, bu iddiayı sanki asılmış gibi alıp, onun
üzerine inşa ederek ortaya çıkarmış olduğunuz bu varsayımlar çöker eğer iddialar doğru
değilse. Dolayısıyla, mesele bundan ibaret. Bu hesap, birkaç kez verildi, verilmeye devam
ediyor, verilecek de; bağımsız yargıda da verilecek, dolayısıyla bu sizin mesnediniz eğer
Maliye Bakanlığının raporu ise,o da bir iddia
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hayır, değil.
Ben şunu söylüyorum: Ben sizin ifadelerinizden hangisinin mesnet olarak almamızın
doğru olacağında sizin görüşünüzü öğrenmek istiyorum Sayın Çiller...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Benim görüşüm diye bir şey olmaz; hukukta ne varsa
odur...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Şu durumda cevap alamadığım sorumu tekraren
sormak istiyorum. 1991 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğunuz mal bildirimi
beyannamesinde beyan dışında bıraktığınız herhangi bir ekonomik değer var mıdır, yok
mudur?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Şimdiye kadar söylediğim şeyler cevabınızı kapsıyor
beyefendi.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Ben şu ana kadar cevap alamadım.
Peki, ikinci sorumu soracağım:
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sen alamadın, biz aldık cevabı kardeşim. Zabıtlara
geçirmek için yapmayın...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Çiller, yurtdışında, sizin ya da eşinizle birlikte
sahibi olduğunuz şirketlerin herhangi bir kredi ya da mevduat hesabı var mıdır?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Şirketlerin kredileri veya mevduat hesaplarının olması
doğaldır; ama, bunu bizim şirketlerle ilgili soruyorsanız eğer, bununla ilgili yazılı bir cevabı
hemen size hazırlattırırım, muhatabı şirketlerdir.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Çiller, MARSAN Holding A.Ş'nin 1992
yılındaki toplam satış hasılatı, komisyonumuza ulaşan bilgilere göre, 84 milyon Türk
Lirasıdır. Aynı dönemde MARSAN Holding'ten siz, eşiniz ve aileniz için yapılan harcamalar;
yani. kanunen kabul edilmeyen gider kaleminde MARSAN Holding belgelerinde gösterilen
harcamalar 275 milyon Türk Lirasıdır.
1993'de toplam satış hasılatı 667 milyon, 1994'de toplam satış hasılatı, bu kavramın
altını çiziyorum, kâr değil, gelir değil, 694 milyon Türk Lirası, yine bu dönem 1994
döneminde kanunen kabul edilmeyen giderler toplamı, yine MARSAN belgelerinde 1 milyar
793 milyon Türk Lirasıdır. 1995'de toplam satış hasılatı 1 milyar 272 milyon Türk Lirası, aynı
dönemde aynı yılda, 1995'de 954 milyon Türk Lirası kanunen kabul edilmeyen gider. 1996'ya
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kanunen kabul edilmeyen giderler. Şimdi, burada bu cevabı şunun için istiyorum: Daha önce
MARSAN'a sorularak "sorunun muhatabı MARSAN'dır, ben de, bu konuda size yardımcı
olurum" cevabınıza rağmen, bu konuyu şunun için soruyorum: Kanunen kabul edilmeyen
giderler kaleminde gösterilen giderlerin yüzde 90'lık bir çoğunluğu eşiniz için, sizin ve
çocuklarınız için yapılan harcamalar olarak MARSAN belgelerinde gösterilmiştir,
komisyonumuza sunulan belgelerde gösterilmiştir. Siz, bir şirketin, MARSAN Holding
A.Ş'nin 5 yıllık süreçte, toplam satış hâsılatlarından çok daha fazla bir rakamı, kanunen kabul
edilmeyen giderler kaleminde, siz ve eşinize harcamasını nasıl açıklıyorsunuz; bu, sorumun
bir etabı.
İkincisi; 1991 yılı içerisinde beyan ettiğiniz değerler ile bugün, şirketiniz kayıtlı
değeri arasında çok ciddî bir fark yok. Bugünkü kayıtlı sermaye değeri 8 milyar 500 milyon
Türk Lirası. Ancak, MARSAN Holdingin sahip olduğu değerlere bakıldığında, yurt dışındaki,
yaklaşık -yani, yine GCD'nin bize sunduğu bilgilerle, MARSAN'ın bize sunduğu bilgilerle- 4
milyon dolar civarında bir mal varlığına sahip GCD hisseleri.
\ Yine, Çillers Grup adıyla maruf; yaklaşık 2 milyon dolar değerinde -ki, bunlar da,
şirketin satın alma değerleri, anılan tarihlerde dolar kuruna çevirilerek bulunmuştur- Çillers
Grup binası.
Yine, yaklaşık 2 milyon dolar değerinde -yine, bunlar, MARSAN kayıtlarından
toparlanmış, derlenmiş bilgilerdir- President Yatı; 1 milyon dolar değerinde Denge Yatı ve
Aytaş AŞ hisseleri. Ki, burada, şöyle bir sorun var: Aytaş Anonim Şirketi, Başbakan
olduğunuz dönemde, Turizm Bakanlığından kendisine tahsis edilen bir arazi üzerinde, kendi
kayıtlarında, 75 milyar Türk Liralık bir harcama yaparak, Kemer Inn adıyla maruf pansiyonu
yapmış; ancak, Aytaş AŞ, yani, kamu arazisi tahsisi, arkasından 70 milyar liralık bir
ekonomik değer inşaası üzerinden, 5 milyar Türk Lirasına yakın bir değerle MARSAN
Holding AŞ'ye satılmıştır.
Şimdi, eşinizle beraber, yani, 3628 sayılı Kanunun, eş düzeyde muhatabı olarak siz ve
eşiniz, sahip olduğunuz bu şirketler dolayısıyla bir mal varlığı artışına sahip oluyorsunuz.
1991 yılındaki değeri, dolar değeriyle ifade ederseniz, yani, günün değerleriyle ifade
ettiğinizde 200 bin dolar düzeyinde olan bir şirketin, bugün, 11-12 milyon dolar değerinde,
asgarî -yine, MARSAN belgelerinden, sadece MARSAN belgeleri kaynak tutularak
toparlanmış değerlerle- 11 milyon dolar değerinde bir patrimuana sahip olmasını ve bu
edinimleri sağlarken, bir yandan, toplam satış hâsılatından çok daha yüksek bir rakamı, size,
eşinize ve ailenize gider olarak harcarken, ciddiye alınabilir hiçbir vergi ödememiş olmasını,
hiçbir kâr beyan etmemiş olmasını nasıl açıklıyorsunuz?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Şimdi, ilk önce hepimiz biliyoruz ki, şirketlerde, carî
ilişkiler diye, carî hesaplar diye birtakım kalemler vardır. Hissedar olduğumuz şirketlerden
olan alacaklarımıza ilişkin, yani, şirketin, bir de, ortaklarından aldığı birtakım borçlar vardır,
bunlar da, carî hesaplarda belli edilir, ortaya çıkar ve hesaplar buna göre yapılır; Dolayısıyla.
hissedar olduğumuz şirketlerden olan alacaklarımıza ilişkin carî hesap bakiyeleri, mal
bildirimlerimizde tümüyle mevcuttur. Dolayısıyla, bunu, ortaya çıkarıp hesaplamak
mümkündür. Ayrıca, bugün size vereceğim cevaplar içerisinde de, bunların birçoğunun cevabı
ortaya çıkacaktır. Gerisine ilişkin, yine vergiye ilişkin sorduğunuz sorular ise, tekrar
ediyorum, bunları da sormayla yetkili olan kişiler vardır. Bunların kim olduğu bellidir; Maliye
hesap uzmanlarıdır, müfettişlerdir, gelirler kontrolörleri, vergi denetmenleridir. Bunların
dışında, kimsenin bu sualleri sormaya zaten yetkisi yoktur.
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söylemek istiyorsunuz?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hayır. Vergi konusundaki suallerin sorabilecek
kişilerin ve muhatabının da kim olduğunu ortaya çıkarmak istiyorum. Muhatabı şirkettir;
soruları da, bunlara, bunlar sorar.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Yani, vergi konusunda Komisyonumuzun soru
soramayacağını mı söylemek istiyorsunuz?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Öyle bir şey demediler; saptırmayın...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, doğru anlamak için soruyorum.
BAŞKAN - Lütfen, karşılıklı konuşmayalım...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Burada soru sormuyor...
BAŞKAN - Siz, buyurun.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Şirketler, bu konularda muhataptır; gerekli olan cevabı
size ayrıntılarıyla verdiririz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN - Sayın Mumcu, ben de teşekkür ederim.
Burada, bir saplantı 'yapmak istiyorum. Sayın Genel Başkan, siz, bir ekonomi
profesörüsünüz; yani, uzun süre, ekonomiyle ilgili okullarda ders de verdiniz. Biz, Komisyon
olarak, biraz daha bu konulan sizin bildiğinizi düşündüğümüz için, soruları, herhalde,
arkadaşlar; yani, ben baştan öyle düşündüm; ben de ekonomistim; yani, sorabilecek soruları,
sıradan bir insana sorulan sorular şeklinde değil, bir ekonomi profesörüne sorulacak sorular
şeklinde düzenlemiştik de, onun için bir tıkanma oluyor belki. Arkadaşımın sorusunu...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bilhassa beyefendi, bilhassa Sayın Başkan, ekonomi
profesörü olduğum için, bunun, farklı kişilikler olduğunu baştan teyit ederek başlıyorum.
Yani, şirketler, ayrı bir tüzelkişiliktir. Benim onlarla olaın ilişkim, kanunlar çerçevesinde
belirlidir. Ben, size yardımcı olup bütün bunları bildirmeye çalışınm; ama, benim bildiğimi
varsaymanız ve bunu, profesörlüğüme bağlamanız mümkün değil; çünkü, bunlar hukuken ayrı
şeyler.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Mumcu, buyurun.

>

ERKAN MUMCU (İsparta) - İkinci turda sormak istiyorum.
BAŞKAN - Peki. çok teşekkür ederim.
Sayın Mustafa Bey...
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Sorum yok.
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LÜTFÎ YALMAN (Konya) - Sorum yok, ikinci turda soracağım.
BAŞKAN - Bir yanlışlık var, onu düzeltmek istiyor Arif Bey zabıtlara geçmek
açısından.
ARİF SEZER (Adana) - Dil sürçmesi oldu galiba. "Trilyon" olarak kullandım,
doğrusu "milyar" olacak.
BAŞKAN - Şimdi, biz Komisyon olarak çalışmalarımızı böyle devam ettirirken, aynı
zamanda, Komisyon üyesi arkadaşlarımın arada sırada relaks olması için, çay da ikram
ediyoruz, ikinci tura geçmeden önce bu yerine getirilsin, ondan sonra ikinci tura geçeceğiz
veya çaylar gelirken, arkadaşlardan soru sormak isteyen varsa, sorularını sorabilirler.
Sayın Çiller, ben hemen soru hakkımı kullanayım müsaade ederseniz. 29 Temmuz
1992 tarihinde, 100 bin dolar ve 1992 yılının Eylül ayında da -yanlış hatırlamıyorsam 10
Eylül, düzeltirim- 400 bin dolar olmak üzere, toplam 500 bin doları, (9/4) esas numaralı
soruşturma komisyonunda, Amerika'daki GCD şirketinize gönderdiğinizi söylemişsiniz.
Bunu, (9/4) esas numaralı soruşturma komisyonundan tespit ettim. Orada diyorsunuz ki:
"Amerika'daki GCD şirketime 500 bin dolar gönderdim." Bu, doğru mu? Yani, zabıtlara
geçtiği için soruyorum. Herhalde doğru; bu konudaki doğruluğu beyan ediyorsunuz siz de;
çünkü, (9/4) esas numaralı soruşturma komisyonundan çıkardım ben bunu. Doğru mu aynen
oradaki gibi?..
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Verilen bütün veriler, yazılı olarak, gerektiği biçimde
Komisyonunuza tevdi edildi. Ne varsa, hepsi var zaten. Eğer, oralarda yazılı olarak varsa
doğru; yoksa değil.
BAŞKAN - Anladım, efendim... Sayın Çiller, (9/4) esas numaralı soruşturma
komisyonunda bunu söylemişsiniz. Orada doğru mu?..
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, Demirbank'ın bize gönderdiği
yazıda bunun cevabı var.
BAŞKAN - Efendim, Demirbank'a sormuyorum, Sayın Çiller'e soruyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Demirbank'ın gönderdiği şey de var; resmî belge
o...
BAŞKAN - Sayın Barutçu, bir şeyi açıklamaya çalışıyorum. Ben (9/4) esas numaralı
soruşturma komisyonunun zabıtlarında okudum da, onu öğrenmeye çalışıyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Affederseniz, ben de size yardımcı olmaya
çalışıyorum. Demirbank'ın bize en son gönderdiği...
BAŞKAN - Sağ olun... Bakın, Sayın Barutçu, ben şimdi size dönüp de, siz Sayın
Genel Başkanı... Genel Başkan, bu konuları hepimizden iyi biliyor, merak etmeyin. O
bakımdan, lütfen, rica ediyorum.
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gönderdiğiniz şeyde, Demirbank'ın bize gönderdiği şeyde bunun cevabı var diyorum. Ben size
yardımcı olmaya çalışıyorum.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, şimdi, bir şeyi bir yere getirmeye çalışıyoruz, birtakım
açıklığa çıkarmaya çalışıyoruz. Sayın Genel Başkan da mütebessim olarak bunu karşılıyor, siz
niye itiraz ediyorsunuz onu anlamıyorum. Sayın Genel Başkanın bir itirazı yok, siz itiraz
ediyorsunuz.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Size yardımcı olmak için.
BAŞKAN - Allah razı olsun, sağ ol kardeşim de, bırak sonra yardımcı olursun.
Sayın Genel Başkan, bu sorulara devam etmek istiyorum da. Mesela, bu
Amerika'daki GCD Şirketiniz -hep dönüyor dolaşıyor bu şirketlere geliyor; kusura bakmayın,
biz de açıklık kazanalım, öğrenelim, bilelim diye- İsviçre ve Lüksemburg'taki herhangi bir
kredi kuruluşundan kredi kullandığı doğru mu? Bu konuyu biliyor musunuz, duydunuz mu?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bu konuda muhatap GCD; ben bunların kimlerle kredi
alıp almadığını...
BAŞKAN - Ama, şirket sizin Genel Başkan.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Efendim, şirketin bizim olması, oranın yöneticilerinin
ne yaptığı konusunda, bizim, illa bilgi sahibi olmamız veya bunu takip ediyor olmamız
gereğini ortaya koymaz. Bunlarla ilgili ne sorunuz varsa, ben size bunlardan hepsine yardımcı
olacağım.
.
BAŞKAN - Tamam... O zaman, bunu da bir sorum olarak kabul edin.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Tabiî, memnuniyetle...
BAŞKAN— İsviçre ve Lüksemburg'taki kredi kuruluşlarından herhangi bir krediyi bu
GCD firmanız kullandı mı? Kullandıysa, bu kredinin geriye ödemesini yaptı mı? Çünkü,
bunlar hep müphem kalmış; yani, sorunun anlamı bu zaten. Bütün bu tutanaklarda, bütün bu
zabıtlarda, bütün bu incelemelerde müphem kalmış olayların açığa çıkması. Bunda da siz bize
yardımcı olacaksınız; yani, biz, sizden bunu bekliyoruz. Şifahî de olabilirsiniz...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Memnuniyetle...
BAŞKAN - Şimdi, sorulara devam ediyoruz.
İkinci turdaki soruları almak üzere, Sayın Ömer Barutçu'ya söz veriyorum; buyurun.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, benden başladınız; ama, izin
verirseniz, ben soru sorma hakkımı sonra kullanmak istiyorum. Benden başladınız, yine
buraya geldiniz.
BAŞKAN - Bir yerden başlanıp, bir yere gelinir.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, sizin yanınızdan başlasın şöyle gitsin...
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BAŞKAN - Şimdi, bu tarafı bitirdik. O zaman, Arif Sezer Beyden başlıyoruz. -'
Buyurun Arif Sezer Bey.
ARİF SEZER (Adana) - Sorum yok.
BAŞKAN - Soru hakkınızı daha sonra mı kullanmayı düşünüyorsunuz?
ARİF SEZER (Adana) - Olursa...
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz bir şey daha söyleyeyim. Saym
Genel Başkana hazırladığınız; ama, burada sormak istemediğiniz, ama, sorulup da açıklığa
kavuşmasını istediğiniz sorular varsa, Başkanlığıma yazılı olarak verin, ben imzayla Sayın
Genel Başkana iletir, onların cevaplarını da kendilerinden talep ederim.
Manisamızın değerli milletvekili Sayın Akarsu; buyurun.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Genel Başkan, biraz önce bize sunuşta
ifade ettiğiniz cümleler, Kasım 1995'te, Doğru Yol Partisinin bir grup toplantısında yaptığınız
konuşmalarla aynı. Oradan, size bir pasaj okuyarak soru tevcih etmek istiyorum
müsaadelerinizle:
"5 Nisan istikrar programımız içinde bu yılın mayıs ayında yürürlüğe koyduğumuz
3986 sayılı Ekonomik Dengenin Yeniden İhdası Hakkındaki Kanunla, bina ve arsalardan
emlak vergisi matrahları üzerinden ek gayrimenkul vergisi alınmasını da gerçekleştirdik.
Durduğu yerde değer kazanan -efendim, bunlar sizin ifadeniz- gayrimenkullerden ek vergi
alınmasını ben istedim, hep bunu savundum. Böylece, çok emlaki olanın, aynen çok
kazanandan çok vergi aldığımız gibi, devlet kasasma daha çok vergi vermesini sağladık.
Sonuçta, kendimi de vergilendirdim" diye ifade ediyorsunuz ve bağlıyorsunuz "5 Nisan
ekonomik kararlan sonucu, aileme gelen ek vergi yükü, 1 milyar 800 milyon liraya yakındır"
diye ifade ediyorsunuz. Benim yaptığım incelemelerde, araştırmalarda, gayrimenkulleriniz
için ödediğiniz yekûn -bir yanlışlık yoksa- ekonomik denge vergisiyle beraber net aktif
verginiz 185 milyon lira. Bu ifade yanlış mıdır -sizin kendi ifadeniz- yoksa, evraklarda bir
eksiklik mi vardır bunu anlamak istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Başkan.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Şimdi, doğrudur; 5 Nisan kararlarında, gerek
dengeleme vergisi olarak gerekse ondan sonra değerlerin tespitinde satışlardaki süreyi
azaltarak gayrimenkullerin daha fazla vergilendirilmesi konusunda, biz, bizzat itici bir güç
olduk ve bu konuda, gayrimenkullerin daha fazla vergilendirilmesi için, hem bir defaya
mahsus olmak üzere hem de kalıcı olarak daha fazla vergi toplamak için kanunlar çıkardık.
Bu çerçevede, ben, şirketlerden aldığım bilgiyi ilettim, kamuoyuna da ilettim, bana verilen
rakamları ifade ettim. Bana verilen rakam o idi. Ben, şimdi, bunu bir kez daha tetkik
ettireceğim ve tarafınıza bildireceğim.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - İstirham ediyorum; çünkü, ekonomik denge
vergisi 3 840 000 lira, net aktif vergisi -kayıtlarda görünen- 181 558 812 Türk Lirasıdır. Sizin
ifadeniz. 1,8 milyar...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Doğru olması gerekir. Ben size ileteceğim.
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Müsaade ederseniz bir konuyu daha sormak istiyorum. Komisyonlara intikal eden
belgelere, basına yansıyan haberlere bakıldığı zaman, 1980'li yılların başından itibaren,
eşinizin ve sizin neredeyse tüm ekonomik faaliyetleri hakkında spekülasyonlar var; yani,
bunu, iddia diye de ifade edebiliriz.
Çelişkili olarak nitelenen hususlar; misal, İstanbul Bankasından ortağı olduğunuz
MARSANa verilen -ki, bu şirketlerin yüzde 99.99'u size ait; eşiniz Komisyona daha önce
geldiğinde "yan yarıyadır, aile geleneğimiz böyle" diye ifade etmişti- kredi işleminde,
Bankalar Kanununa göre, sahibi veya yöneticisi bulunduğunuz şirkete kredi açılmasını
yasaklayan kanun hükmünü bertaraf etmek, işlevsiz hale getirmek veya onu dolanmak
amacıyla Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında baskı hatası gözlenmiştir. Şirketin ortaklarından
bir tanesinin ismi belirsizleştirilmiş, sadece sizin isminiz bulunmaktadır. Bunu, şöyle ifade
etmek istiyorum. Yani, uzun yıllardır, 1980 yılından bahsediyorum; 1980'den 1998'e 18 yıl
geçmiş ve parayla olan bütün ilişkilerde, eşinizin ye sizin problemleri var basma yansıyan
iddialar var, şaibeler var, sürekli bir şekilde, pojjbmik konusu olmuş, tartışılmış konular var.
Bunu, bize neyle izah edebilirsiniz?
\<:
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Kişiler suçlandıkları zaman suçlu olmazlar; davanın
sonunda varılan sonuçlarla değerlendirilir. İstanbul Bankasıyla ilgili bütün mahkemelerin -ki,
bunlar onlarca olmuştur- herbiri eşimle ilgili sonuçlanmıştır. Bunların bir tanesinde böyle bir
suçlama yoktur, kalmamıştır ve bunun içerisinde Maliye vardım bunun içerisinde gerekli
bütün bankalar vardır, devletin bir kesimi vardır. Dolayısıyla, bu tip bir şey, spekülasyon
olarak yazıldı diye kişilerin suçlu ilan edilmesi mümkün değildir. Davaların ne olduğu
kamuoyuna mal olmuştur, onlarcadır. Dolayısıyla, hiçbirinde, hiçbir suçlamayla netice veren
hiçbir dava olmamıştır. Kanunların gereği neyse o yapılmıştır. O günün şartlarında iktisadî
olarak neler olduğunu bir başka sohbet de sizinle yapmayı isterim. Bu mesele, kamuoyunun
gündemine gelmiştir, doğrudur bu İstanbul Bankası meselesi. Ama, tekrar ediyorum, her bir
dava sonuçlanmıştır.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Ben, özellikle, belgeler hususunda, belgelerdeki
tahrifatlar hususunda... Daha önce, eşinize de bu noktada sorular sormuştum. Israrla, aynı
konularda sorular sormak istiyorum, sizden bilgi almak istiyorum.
Kamu işletmesi olan TURBAN'a, sahibi olduğunuz holdingin, sizin kullanmanız için
aldığınız yatın tamiri için ödediğiniz iddia edilen meblağın makbuzu faksla intikal ettirilmiş.
Bu makbuzun sahte olduğu ifade edilmiş; ne komisyonlara ne de bu konuyu yargılayan
mahkemeye bu makbuzun orijinali intikal etmemiş. Bu makbuz varsa ve gerçekten, eşinizin
bu davadan aklanması için kafi delil ise, niçin ibrazdan imtina edilmektedir, bunu anlamak
istiyorum.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Böyle bir şeyin ibraz edilmediğini ilk kez sizden
duyuyorum. Bunun ne olduğunu araştırtıp, size ileteyim.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Teşekkür ediyorum; çünkü, aydınlanması
açısından soruyorum. Ödediğiniz, önce borcumuz yok denilip sonra ödenilen meblağ,
sonradan alman, karşılığında makbuzunu aldığınız belgeyle yeniden icra marifetiyle ödediniz.
Yani, önce "yok" denildi, sonra icra marifetiyle ödediniz. O zaman, birinci belge sahte, onun
için, ikinci defa ödeme lüzumu hissettiniz gibi geliyor benim aklıma.
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- 387 TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hayır, hakkımız mahfuz kalmak üzere ödendi. Onunla
ilgili ayrıntıları, size, yazılı olarak ileteyim.
BAŞKAN - Komisyon Başkanlığımıza...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Tabiî...
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Teşekkür ediyorum. Benim sorularım şimdilik
bu kadar. Gerekirse bir daha sorarım.
BAŞKAN - Şimdi, sıradan devam ediyoruz; ama, Başkanlık yetkimi kullanarak,
arada sırada birtakım sorulan sormak istiyorum.
Biraz önce iyi anlaşılmadı gibi me geldi; ama, ona bir şey demiyorsunuz. İsviçre ve
Lüksemburg'taki bufinanskurumları...
Sayın Genel Başkan, sizin veya sizin ailenizden herhangi bir kimsenin bu finans
kurumlarıyla bir ilişkisi var mı?
'
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bizim böyle bir şeyin içerisinde neyi kastettiğinizi
anlayabilmemiz için...
BAŞKAN - Yani, bufinanskuruluşlarıyla, bir ortaklığı veyahut ne bileyim, kayıtlara
geçmeyen, zabıtlara geçmeyen ekonomik bağı var mı?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Sizin nelerden bahsettiğinizi anlayabilmem için,
bunlan çok somuta indirgeyebilmeniz lazım. Dolayısıyla, bu meseleler de, siz, zannediyorum,
kredilerle ilgili soruyorsunuz bunlan...
BAŞKAN - Tabiî, tabiî; İsviçre ve Lüksemburg'ta bir kredi kuruluşundan kredi
kullanılmış.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bunlann muhatabı, şirkettir ve şirket yapar bu
ilişkileri.
BAŞKAN - Hayır, ferdî kullanılmış olabilir mi veya bir organik bağı var mı
şirketinizle?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Ne kullanılmışsa, ferdî olarak bizim neyimiz varsa, her
şey yasalar çerçevesinde, ne olması gerekiyorsa hepsi sizin önünüzdedir.
BAŞKAN - Anlıyorum...
Yani, bir ortaklık da yok diyorsunuz?..
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bunlann muhatabı, kredi ilişkilerinin muhatabı,
şirkettir diyorum. Bu şirketlere sorarız, ne olduğunu anlanz ve bunlardan sonra size gerekli
cevapları veririz.
BAŞKAN - Anlıyorum efendim.
Tabiî, ben, şirket diye değil; olabilir ya, çocuklardan birinin bir ortaklığı olabilir,
eşinizin bir ortaklığı olabilir onu sormaya çalıştım.
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- 388 TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bizim gerekli mal bildirimimizde kanunen gösterilmesi
ne gerekirse hepsi gösterilmiştir.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Sayın Nuri Yabuz; buyurun.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Genel Başkan, Komisyonun çalışmaları esnasında,
Maliye Bakanlığı, uzmanların hazırladığı bir raporu da Maliye raporunu da komisyona takdim
etti. Böyle bir rapor, sizin de bildiğiniz gibi basında da yer aldı. Maliye Bakanlığı,
otomatikman, kanun gereği olarak, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu
suç duyurusunu da 3628 sayılı Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Mal Bildirimi Kanununun
18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yaptı. Burada deniliyor ki: "Adı geçenlerin, herhangi
bir suç işlediğine, bu suça ait bir delile rastlandığına veya bu hususta bir bilgi toplandığına
veya ilk emare varsa, cumhuriyet başsavcılığına bu hususta suç duyurusunda bulunulur."
Sabri Ergül arkadaşımız ve Maliye Bakanlığının bu husustaki raporu ve girişimi,
cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusu olarak gitmiş. Cumhuriyet başsavcılığı bir tefrik
kararı vermiş ve demiş ki, bu suçlamaların muhatabı olanlar -ben, o ibareyi kullanıyorum ve
sizi kastederek- Sayın Tansu Çiller; kendisiyle ilgili olarak Mecliste (9/16) esas numaralı
soruşturma komisyonu açılmış ve bu hususları inceliyor. Kendisini, zaten yargılaması
bakımından Ceza Muhakemeleri Usulü Kanuna göre bizim görevimiz değil, soruşturma
komisyonu görevine devam etsin gibi bir karar göndermiş. Sizde de vardır bu karar; ama,
isterseniz benim önümde var, size de vereyim veya isterseniz, buradan aynen de okuyayım:
"Başbakan ve bakanın, başbakan ve bakanlık dönemi içerisinde cezaî sorumluluğu gerektiren
fiilerinden dolayı Meclis soruşturması açılması halinde, soruşturulabileceğine dair amir bir
hükümdür" deniliyor. "Bu hale göre, eski Başbakan Tansu Çiller hakkında, başsavcılığımızın
soruşturma ve kovuşturma yetkisi olmadığından, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına,
kararın, müştekilere tebliğine" denilerek, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci
maddesine de konu edilerek, soruşturma komisyonuna tevdi ediyor. Yani, sizinle ilgili bu
sorulan sorarken de, savcılığın bu mütalaasına da uymuş oluyoruz ve mal varlığınızı bildiren
beyannamelerinizde, mal varlığınıza artış olarak da, adı geçen, burada arkadaşların çeşitli
vesilelerle soru sormuş olduğu şirketlerin kazançları, şirket hareketleri, bunlar gözüküyor.
Buna istinaden, siz şirketlerle ilgili hususlara yazılı bilgi vereceğinizi söylediniz;
ama, ben hemen özetle şunu söylemek istiyorum. Tespitime göre, 17 tane, ama, zaman zaman
18 tane, 16 tane olabiliyor Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan, sizin ortaklığınız -eşinizle
birlikte- olan şirketlerin sayısı. Bu şirketlerin, ticarî bir hareketliliğine rastlanmadığı
kanaatini, ticarî bir sirkülasyonun olmadığı kanaatini; aslında, bu şirketleri de, sizin, mal
varlığınıza artış için bir sebep olarak gösterdiğiniz iddia ediliyor ve bu şirketleri, carî
harcamalarına kasa olarak kullandırdığı iddiaları var. Bunlar, raporlar okundukça açıkça
gözüküyor. Bu husustaki kanaatiniz nedir; carî harcamalara kasa olarak gösterildi iddialarına
ve şirketlerin, zaten vergilendirmeyle muhatap bir hareketi olmadığı iddiasına.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Ticarî bir hareketlilik olmadığı doğrudur ve bunun
sebebi de açıktır. Ben, siyasete girdikten sonra, bu hareketi çok büyük ölçüde dondurduk.
Bunu, bilinçli olarak yaptık; çünkü, özellikle Türkiye içerisinde yapılabilecek işlerde, bugün
de kamuoyuna yansıdığı biçimde, çok çeşitli, içeride birtakım şeylerle bağlantı kurma imkânı
olabiliyor. Dolayısıyla, benim konumumda olan birisinin, Türkiye içerisinde bir iş yapması,
çeşitli spekülasyonlara yol açabilir düşüncesiyle, böyle bir kanunî gereği olmamasına rağmen,
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bir amaç aranıyorsa, mal varlığını vesaireyi saklamak için değil, tam tersine...
NURİ YABUZ (Afyon) - Ben bir iddia olarak söylemiştim.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - ...çok hassas davrandığımız için bunu yaptık. Hatta, o
kadar oluyordu ki, 5 Nisan kararlarındaki borsa hareketlerinin dahi yönlendirildiği
doğrultusunda spekülasyonlar çıkabiliyordu. Bu, bir azamî gösterilecek hassasiyetin
ifadesidir.
Bu arada, şirketlerimizin hissedar olduğumuz şirketlerden olan alacaklarımıza ilişkin
carî hesap bakiyeleri, nasıl bir giriş, alış veriş olduğu mal bildirimlerimizde tümüyle mevcut.
Dolayısıyla, kim borç verdi, nasıl alındı, ne oldu, bu da çok açık biçimde gözükmekte.
• Yine, zaman zaman soruluyor bu; bu da sorunuzun bir başka parçası olabilir. Mal
bildiriminde yer alan şirketler dışında kalan herhangi bir şirkette de hissemiz yoktur. Bunu da
belirtmekte yarar görürüm. Bu çerçevede, bu karar, savcılık tarafından aynı zamanda da dava
açılmak üzere aktarılmıştır; yani, bir boyutuyla da dava açılmıştır. Bu dava, bağımsız yargıda
da sürüyor; eşim üzerinden, Özer Çiller olarak bu dava sürüyor. Dolayısıyla, sadece bu
komisyonda kalabilmiş ve kalacak bir olay da değildir; bağımsız yargıda devam ediyor.
Esasen bunun böyle olmasını da biz istedik; yani, ben, genelde açıklamalarımda, bu tip
konularda biz prensip olarak mal birliğini kabul ettik, bunun uygulaması da var/ Bunu, siyasî
birtakım istismarlardan kurtarabilmek için, eşimin dokunulmazlığı yok, buyurun bağımsız
yargıya gidin, oradan sonuçları alalım dedik. Dolayısıyla, böyle bir dava da açılmıştır zaten.
NURİ YABUZ (Afyon) - 1991, 1992 ve İ993 yıllarında, bu adı geçen şirketlerden,
MARSAN, Marmara Holding 29 milyon 609 bin lira civarında vergi ödemiştir; bu, her üç yılı
kapsayan yekûndur. Ama, Marmara Holding, Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuş
bulunan GCD Inc. adlı şirkete iştirak payı olarak 500 bin dolar göndermiş. Varlığına ve
verdiği vergiye baktığımız zaman, bu 500 bin dolan nasıl gönderebilmiş şeklinde hemen bir
sual akla geliyor. Marso Anonim Şirketi satılmış ve satışı suretiyle de elde edilen bir kaynağın
buraya transfer edildiği iddia ediliyor; ama, daha sonra -yine Maliyenin raporlarından alıntı
demezseniz- bir ters kayıt yapıldığı ve bunun iptali söz konusu. O zaman, 500 bin dolar
nereden, hangi kaynaktan, nasıl gönderilmiş gibi bir soru hep gündemde kalıyor; bunu
cevaplarsanız memnun olacağım.
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- Marso'nun satıldığı doğrudur, 500 bin doların transfer
edildiği de doğrudur; bununla ilgili bütün kayıtlar mevcuttur elinizde. İddiaların doğruluğu
konusunda çok ciddî şüphelerim vardır; çünkü, Maliyenin, Komisyonunuzun uhdesinde olan
birtakım yetkilere de sahip çıktığını gördük, hatta, birtakım talimatlar verildiğini gördük.
Bunun da ötesinde, bir kez daha, bu konuda ayrı bir bilgi istiyorsanız verilmiş olandan -çok
verildi bunlar- bir kez daha bunu, size iletmeye hazırım.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım.
Burada, Sayın Akarsu'nun aynı konuda bir maruzatı var; onu söyler misiniz...
Nuri Bey, hakkınız baki; pardon;..
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Genel Başkanım, biraz önceki ifadenizde
bir cümle söylediniz, kendi ifadeniz. "Eşimin dokunulmazlığı olmadığı için, mahkemelerde
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Eşinizin bu mahkemelerden hüküm giymesi, sizin ne gibi bir karar vermenizi gerektirecek?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Eşimin böyle bir hüküm giymesi ihtimalini hiç
görmüyorum; çünkü, eğer, adalete siyaset karışmazsa ve adalet, gerçekten bağımsız olursa,
hak yerini bulacak.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bunu da diyemiyoruz şimdi Sayın Genel Başkan.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bizim adaletten saklayacak hiçbir şeyimiz olmaz;
dolayısıyla, böyle bir hükmün mümkün olacağım düşünemem.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Hayır, bir şeyi tespit açısından, özür diliyorum,
belki, ifadede güçlük çektim. Bundan bir önceki şeyde...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Komisyonla hiç alakası yok bunun...
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Çok açık ve net; müsaade ederseniz... "Eşimin
dokunulmazlığı yok" dediniz. Aile geleneğinizde, bütün herşeyin ortak olduğunu Sayın
eşinizin ve sizin ifadelerinizden anlıyoruz; bunu, tekraren siz de teyit ettiniz. Sayın Özer
Uçuran üç beş tane evrak sahteciliğinden, vesaireden mahkemede. Bu, sizi de bağlar mı;
çünkü, öyle söylediniz, biraz önce tutanaklara geçti. Bunu anlamak istiyorum, doğru mu
anladım?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bu evrak sahteciliği, aslında, son derece yanlış bir
iddiadır, şu anda Yârgıtaydadır ve kesin bir karara varılmış değildir. Bir meselenin aslı olduğu
zaman buna sahtecilik denemez. İngilizcesinin aslı Komisyonunuza tevdi edilmiş veya bir
başka komisyona verilmiş. Aslı olan bir şeyin Türkçe tercümesindeki bir eksikliğin noter
tarafından yapılmış olması, bunun bir suç teşkil etmesini, Özer Çiller aleyhinde bir suç teşkil
etmesine yol açacak bir davranış olarak algılanması mümkün değil. Bunların hepsi ortaya
çıkacaktır ve eğer, adalet ve siyaset birbirine karışmazsa, bu konuda hiçbir biçimde sıkıntı da
olmayacaktır. Bu konuda müsterih olmanızı istiyorum.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Adaletin ve siyasetin birbirine karıştığını mı
ifade etmek istiyorsunuz?
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun)-Onu Yargıtay Başkam da söylüyor!..
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Adalet ve siyaset karışmaz ise diyorum; bağımsız
yargı...
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Ben söylüyorum.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sen söyleyebilirsin.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Yargıtay Başkanı söylüyor.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
Soruyu daha sonra kendi aramızda tartışmaya açarız.
Nuri Yabuz Bey devam ediyor; buyurun.
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NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Genel Başkan, elbette, Maliyenin uzmanları bir
talimatla bir rapor hazırlamış olabilirler veya herhangi bir görevlendirmeyle; ama, bir şeyi
ifade etmek istiyorum, buradaki hiçbir arkadaşımın herhangi bir talimatla bir karar
aşamasında olmadığını ifade etmek istiyorum hemen sözümün başında.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Efendim, Komisyonunuzla ilişkin bir konuya
değinmedim, genelleme yaptım.
NURİ YABUZ (Devamla) - Ben de teyit ediyorum sizi.
Amerika Birleşik Devletlerinde kurulan GCD İne. Şirketinin, son olarak 1993 yılında
gönderilen 425 bin dolarla birlikte toplam sermeye 925 bin dolara çıkmış; elimizdeki
argümanlar, bilgiler, belgeler bunu gösteriyor ve bu sermaye transferi yapılmış. Sermaye
artırımı işlemleri için yapıldığı deklare edilen bu transfer, Amerika'dan 1997 yılında
doğrulanıyor. Bu tarihte, 925 bin olmuş gibi gözüküyor; yani, arada bir dört yıllık fark var. Bu
dört yıllık gecikme...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Ne zaman gönderildi deniliyorsa o zaman
gönderilmiştir; bunun başka türlü olması mümkün değil.
NURİ YABUZ (Devamla) - İki belge arasındaki farklılığı ifade etmek istiyorum.
Birisinde, 1993'ün sonunda sermayenin 925 bin dolara çıkması söz konusuyken, diğer bir
belgede, 1997 yılında ancak, yani, dört yıl sonra 925 bin dolara sermayesinin çıktığı ifade
ediliyor.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Oraya, mutlaka, gittiğine dair bir kayıt...
NURİ YABUZ (Devamla) - Bir yazışma yanlışlığı filan mı var?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Mutlaka o para kayıtlarda gösterilmiştir.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Affedersiniz, yardımcı olmak bakımından...
Kayıtlarımızda var; evvela, para oraya gidiyor; fakat, Amerika'daki mevcut durum
muvacehesinde, mevcut işlem muvacehesinde, para, orada, bir nevi emanete alınmış gibi
oluyor, sonra da, işlemler tamamlanınca o para sermayeye ilave ediliyor; bzim kayıtlarımızda
bu var.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Yani, o paranın gittiğine dair kayıt denildiği tarihte
vardır.
BAŞKAN - Nuri Bey, affedersiniz, yeni soruya geçmeden, ben bir şeye sorabilir
miyim...
NURİ YABUZ (Devamla) - Müsaade ederseniz, sorularımın hepsi birbiriyle ilgili;
ama, artık, böyle bir müdahaleden sonra, siz buyurun.
BAŞKAN- Peki, çok teşekkür ederim.
Şimdi, Sayın Genel Başkan, bu Amerika'daki GCD Şirketiniz, buna herhalde gayet
açıklıkla cevap vereceğinizi tahmin ediyorum; çünkü, 1992 senesinde, eylül ayında, ekim ve
aralık aylarında bir otel alıyor. Önce, bir otel almış bu GCD firmanız, bundan haberiniz vardır
herhalde ve sonra bir apartman almış, bir gayrimenkul ve ardından da bir işmerkezi almış. 1
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değilse, bir şahsî görüşünüz var mı, bir bilginiz var mı?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Kayıtlarda o diyorsa odur. Kayıtlarında o diyorsa,
bizim söylediğimiz kayıtlarımızda o diyorsa, sizin önünüzde bizim söylediğimiz kayıtlar
olarak bu geçiyorsa böyledir.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.
Nuri Bey; buyurun.
NURİ YABUZ (Afyon) - GCD Şirketine yapılan 100 bin ve 400 bin dolarlık
transferlerin aracı bankası olarak gözüken Citizenbank, bu gelen belgelerde, bunun bir iç
hesap olduğunu iddia ediyor, domestik bir hesap. Amerika'da bir başka bankanın şubesine
elden yatırılmış gibi gösteriliyor. Bu, bir yanlış anlama mıdır?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Mümkün değil; yani, buradan çıktığının kaydı olan bir
para...
NURİ YABUZ (Devamla) - Ama, buna mukabil de, Domestikbank böyle bir bilgi
vermiş.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Buradan çıktığının kaydı olan bir paranın başka türlü
olması, orada olduğu gösterilen bir paranın, bunun başka nedeni de olmaz. Zaten, bunlar,
resmî kanallardan transfer edilmiş meseleler.
NURİ YABUZ (Devamla) - Komisyonun istediği resmî yazıda, Domestikbank böyle
bilgi vermiş.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Ben yardımcı olmak açısından...
NURİ YABUZ (Devamla) - Müsaade ederseniz, sorularımı Sayın Genel Başkan...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Ama, bununla ilgili Komisyonumuza, zaten, Hazine
Müsteşarlığının göndermiş olduğu, transferle ilgili makbuzlar da Komisyonumuza gelmiştir.
BAŞKAN - Evet, ama, Sayın Genel Başkandan öğrenmek istiyor.
NURİ YABUZ (Devamla) - Bu makbuzlar benim tarafımdan çok titiz bir şekilde
incelenmiştir.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - O para verildiği zaman, verildiği kanaldan transfer
edilmiştir.
NURİ YABUZ (Devamla) - Teyit etmeyen bir bilgi var, bu çelişkiyi sordum.
7.11.1995 tarihinde, Aytaş Anonim Şirketininin merkezi olarak, eski ortaklardan
Kemal Kınay'ın işyeri gözükmektedir, merkez olarak burası gözüküyor. Ortaklığı sona ermiş
daha sonra Kemal Kınay'ın. Onun işyeri, hâlâ daha bu şirketin merkezi olarak gözüküyor;
yanlış bir tespit midir o?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) -Size, öğrenip, söyleyeyim.
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Ergun Bey; buyurun.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, efendim, şirketlere, bankalara ait tüm
belgelerin Komisyonumuzda olduğunu biliyorum, geldi. Şirket ve bankalardan bu belgeler o
kadar çok geldi ki, hatta iki komisyonun ikisine de geldi, hatta o kadar belge geldi ki, yeminli
uzman arkadaşlarımız "aylarca incelemek gerekli" dediler yanılmıyorsam geçen komisyonda.
Tüm bu belgeler Komisyonda olduğu için, Sayın Genel Başkanıma şirketlerle ilgili sual
tevcih etmeyeceğim.
Yine, şirketlerle ilgili, bu kadar çok bilgi ve belgeyi Saym Genel Başkanımın bilmesi,
hatırlaması da mümkün değil ve kaldı ki, şirketlerin de muhasibi olmayacağına göre, bu
yönden de bir sual tevcih etmeyeceğim. Yalnız, tüm bu nedenlerle, açıklama bekler adı
altında açık bulmaya da çalışmayacağım; kaldı ki, dört aya yakın bir zamandır süren
Komisyon çalışmalannda vardığım netice, Sayın Çiller'lerin servetiyle ilgili herhangi bir
şüpheli durum yoktur kanaatidir ve bu soruşturmaya konu edilen iddiaların tamamının siyasî
maksatlı olduğu kanaatine vardım; bu nedenle de sual tevcih etmeyeceğim.
BAŞKAN - Sayın Özdemir, rapor üzerinde genel görüşme yaparken bunları yine..
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) - Tutanaklara geçsin istedim.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.
Kadir Bozkurt; buyurun.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Teşekkür ederim, kullanmayacağım.
BAŞKAN - Sorunuz mu yok, kullanmıyor musuzun?
KADİR BOZKURT (Sinop) - Kullanmıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Osman Bey; buyurun.
OSMAN HAZER (Afyon)-Şu anda kullanmayacağım.
BAŞKAN - Daha sonra geç kalır, varsa, şimdi kullanın.
Sayın Barutçu; buyurun.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Şimdi, tabiî, zabıtlara geçmesi bakımından arz
ediyorum. Biraz evvel yanlış anlamalar oldu; o da, bu Amerika Birleşik Devletlerindeki
şirkete para transferi konusunda tereddütleri var; oraya bir açıklık getirip, bunun zabta
geçmesini istiyorum. Amerika'da bu tip şeyler, bir para gittiği zaman oraya, sermaye olarak
kullanmak için, biraz evvel de arz ve ifade etmeye çalıştığım gibi birtakım
değerlendirmelerden geçiyor ve orada, benim öğrendiğim kadarıyla; çünkü, sizin de benim de
mesleğim odur. Bunu ranbursman hesabında tutuyor; mesele de bitince, biraz evvel de arz
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normal olarak sermaye hesabına intikal ediyor. Yani, Amerika'da yapılan muamele bu. Keşke,
Amerika'ya bunu sorup da, birtakım anlaşmalar çerçevesinde bu bilgiyi alabilseydik; ama,
Komisyonumuza yardımcı olmak ve zabıtlara geçmesi bakımından ve Sayın Yabuz'a da
yardımcı olmak bakımından arz ettim.
Şimdilik soracak sorum yok.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Evet, Lütfi Yalman; buyurun.
LÜTFÎ YALMAN (Konya) - Sayın Genel Başkan, ben de bir iki soru sormak
istiyorum izninizle.
Bunlardan bir tanesi şu: Bu Sarıyer Uskumru Köy'de villalarınız var. Zannediyorum,
30 adet idi, 29'a düşmüş, biri satılmış ve ayrıca 16 lüks daire var. Şimdi, bu 564, 565 ve 572
nolu parsellerde kayıtlı 30/104 inşaat hakkınız bulunan bölgedeki imarda tevhit, ifraz hangi
dönemde yapıldı? Yani, imarda bir düzenleme yapıldıysa, bir tadilat yapıldıysa hangi
tarihlerde yapıldı, acaba hatırlıyor musunuz ve hangi belediye başkanı döneminde burada bir
düzenleme yapıldı? Hangi belediye başkam döneminde ve hangi yılda bu inşaat ruhsatları
alındı? Bunu öğrenmek istiyorum.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Tabiî, Sarıyer'deki araziler kat karşılığı verilmiştir;
yani, bizim olan bir şeyi bir müteahhitle anlaşarak, şu şekilde bölünecek şekilde verdiğimiz
şeylerdir. Bu verilişi benim Başbakanlığımdan öncedir, bunu hatırlıyorum. Tarihi tam olarak
çıkaramayacağım; ama, ben, size onun tarihini öğrenir, veririm. Bizim bu imarlarla ilgili falan
en ufak bir şeyimiz olmamıştır, olamaz da zaten.
LÜTFİ YALMAN (Devamla) - Çünkü, nüfuz kullandığınız iddiları var bunun
üzerinde bunun açıklanması gerekirdi.
TANSU ÇİLLER (İstanbul)-Katiyyetle yoktur.
LÜTFİ YALMAN (Devamla) - Bir diğer sorum, bu Presedent ve Denge yatlarının
Kuşadası Marina Müdürlüğündeki bakımlarıyla ilgili. Burada verdiğiniz cevaplarda, Marina
Müdürlüğüne herhangi bir borcunun bulunmadığını ifade ettiğiniz halde ki, bu ifadenizin
Marina Müdürlüğünün size verdiği belgeye dayalı olduğunu da söylüyorsunuz 9/4 ve 9/16
sayılı komisyonlara verdiğiniz cevaplarda; fakat, bilahara, basına yansıdı ki, bir borcunuzun
çıktığı, 80 bin Mark civarında bir borç ödemesi yapıldığı gibi • bir iddia var. Yani,
spekülasyonlar ortaya çıktıktan sonra mı bu parayı yatırdınız, böyle bir borç olduğu ortaya
çıktı bunu da öğrenmek istiyorum.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Buradaki ödemelerin hepsi marinanın yazılı
kayıtlarında ve bize tevdi edildiği biçimde yapılmıştır. Bunun ötesinde, bütün hukukî
haklarımız mahfuz kalmak üzere bazı işlemler yapıldığını biliyorum. Bununla ilgili geniş
bilgiyi alayım ve size aktarayım.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Bir başka şey Sayın Genel Başkan, şimdi, tabiî, şunu
ifade etmek istiyorum: Çoğunlukla iddialar şirketler üzerinde odaklaşmakta. Şirketlerle ilgili
cevapları da gayet tabiî net olarak bilmeniz, hatırlamanız da mümkün olmayabilir.
Dolayısıyla, şu anda, ben, şahsen, hem sorulan sorular açısından hem de verilen cevaplar
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onların neticesinde bu kapalılıklar ortadan kalkar. Belki, buna da aynı şekilde yazılı cevap
vereceğim diyebilirsiniz; ama, bunu hatırlamama imkânınız yok. Şimdi, bir iddia daha var:
MARSAN Holding'ten veya başka benzeri şirketlerinizden, ortak olduğunuz şirketlerden özel
ihtiyaçlarınızla ilgili harcamaların yapılıp yapılmadığı sizlere sorulmuş, sizler de böyle bir
ödemenin olmadığını ifade ediyorsunuz daha önce verdiğiniz cevaplarda. Halbuki, yine,
Maliyenin raporunda bu tip harcamaların yapıldığına dair, mobilyadır, giyim kuşamdır, yattır,
hatta çocukların okul taksidi ödemelerinin yapıldığına dair iddialar var. Bu iddialarla ilgili ne
diyorsunuz?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hissedarı olduğumuz şirketlerde olan alacaklarımız ve
bu carî işlemler, alışverişler, tam olarak ve ayrıntılarıyla, bu vereceğimiz cevaplar içerisinde
ve bugüne kadar verdiklerimizde vardır. Dolayısıyla, şirketin içinde bu carî işlem ve carî
hesap bakiyeleri mal bildirimlerimizde de mevcuttur. Bu çerçevede, bunun dışında eğer bir
iddia varsa, bu, doğru değildir.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Peki, teşekkür ederim.
Bir sorum daha var; yalnız, bunun, belki, tavzih babında cevaplandırılması gerekir.
Zira, bu da kamuoyuna yansımış bir iddia ve sürekli olarak Komisyonda da dile getirilen bir
iddia. Bu İstanbul Bankası ile ilgili işlemler konusunda, Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığının davaları geciktirdiği, zamanaşımına uğrattığı gibi, sizin Bakanlıkta
bulunduğunuz dönemde zamanaşımına uğrattığı gibi, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakam
olduğunuz dönemde, iddialar var. Bu konuyla ilgili, belki, tarihleri net hatırlamanız, dava
tarihlerini ve zamanaşımına uğrama tarihlerini hatırlamanız zor olabilir. Gerekirse yazılı
cevap verebilirsiniz; ama, bunun mutlak manada aydınlatılması gerektiği kanaatindeyim.
Eğer, biliyorsanız, lütfen, açıklayın.
TANSU ÇİLLER (İstanbul)-Çok teşekkür ediyorum.
Burada, onlarca dava olmuştur. Ben, bunların hepsini size tarihleriyle söylerim.
Bizim, en ufak böyle bir girişimimiz olmaz, mümkün de değildir. Bütün bunları ben size
ayrıca da veririm ve bu meseleyi de hiç olmazsa gündemden kaldırırız.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Yabuz; buyurun.
NURİ YABUZ (Afyon) - Ben, Lütfı Yalman Bey'in bir sözüyle ilgili olarak, zabıtlara
geçmesi bakımından söylüyorum. "Sorulan sorulan ve verilen cevaplar beni tatmin etmedi
şahsen" diye bir ifadesi oldu. Ben, soru sorarken, şahsen, dosyayı incelediğim ve tatmin
olamadığım veya anlayamadığım şeylerin değerlendirmesinin yapılması için sorular sordum,
Herhangi bir şekilde, diğer arkadaşlarımın tatmin olmasına yönelik bir sorum olmadığını ifade
etmek isterim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkanım, tabiî, haklı bir gerekçede, bir sözde
bulundu arkadaşımız. Ben, şunu kastederek söyledim: İncelenmesi gereken konuların detayı
ve derinliği çok geniş. Bu kadar soruyla, bu kadar zaman içerisinde bunu neticelendirme
imkânı yok. Ondan dolayı tatmin olmadığımı, soruların yeterli olmadığı babında tatmin
olmadığımı ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanın şirketlerle ilgili verdiği cevaplar ki,
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açımdan tatmin edici değil, yazılı verilen cevaplar tahmin ediyorum bizi aydınlatacaktır; bunu
ifade etmek isterim.
BAŞKAN - incelemeyi yaptıktan sonra siz bu konuda daha fazla tatmin olacaksınız.
LÜTFÎ YALMAN (Konya) - Bunu ifade etmek istedim.
BAŞKAN - Mustafa Bey; buyurun.
MUSTAFA ÎLÎMEN (Edirne) - Sayın Genel Başkana Komisyon üyesi
arkadaşlarımız gerekli sorulan sordular ve bizim de aklımızdan geçen suallerdi bunlar. Sayın
Genel Başkan gerek kendisiyle ilgili gerekse şirketleriyle ilgili gerekli cevaplan verdi ve
zaten, açılıştaki konuşmasında da gerekli bilgileri sizlere vermiş oldu, suallerimizin bir
kısmının cevabım da vermiş oldu. O bakımdan, şu aşamada soru sormak istemiyorum.
BAŞKAN - Sayın Mumcu; buyurun.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Genel Başkan, ortak ya da yönetici olarak yer
aldığınız şirketlerin isimlerini söyler misiniz?
TANSU ÇlLLER (istanbul) - Ben, hiçbir şirkette yöneticilik yapmadım.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Ortak olarak o zaman?
TANSU ÇlLLER (istanbul) - Dolayısıyla, ortak olduğum bütün şirketlerin listesi de
yazılı olarak önünüzde vardır, mal bildiriminde de vardır. Bu verdiğim dosyada da ayrıca var;
dolayısıyla, bu sualin cevabı verilmiştir.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Yani, ortak olarak yer aldığınız şirketlerin isimlerinin
şu ana kadar verilen mal bildirimlerinde var olduğunu söylüyorsunuz ve bunun dışında bir
şirketle ortaklığınızın olmadığını söylüyorsunuz.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Evet, açık bir biçimde bir kez daha tekrar edeyim:
Bizim, beyan ettiğimiz şirketlerin dışında hiçbir başka şirkette hissemiz yoktur.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Genel Başkan, Has ya da Hasoğlu soyadını
taşıyan şahıslarla bugün yürürlükte bir ortaklığınız var mıdır?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) -Ne varsa hepsi mal bildiriminde var; ne varsa...
ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Genel Başkan, Başbakan olduğunuz dönemde;
yani, ilk Başbakan olduğunuz dönemde, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığından sonra
Genel Başkan seçilip Başbakan olduğunuz dönemde, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığa
partinizden bir Bakan atamanıza rağmen, Hazine Müsteşarlığını neden kendi uhdenizde, kendi
sorumluluk alanınızda tuttunuz?
TANSU ÇlLLER (istanbul) - Çünkü, çok açık bir biçimde Türkiye'nin krize gittiğini
görüyordum ve Türkiye'nin çok ciddî bir sıkıntıdan geçeceği açıktı. 1980'den itibaren,
1989'dan itibaren bu konuda yazılarım da vardı esasen. Gecikmiş bir krizi devraldığım zaman,
5 Nisan Kararlannı uygulama gibi bir konumda olacaktım. CHP ile müşterek olan bir
koalisyon gündemdeydi ve burada çok zor bir dönemden Türkiye'yi en iyi biçimde geçirmek
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kapanmaktaydı, Türkiye'nin ihracatı yıllar boyu 15-16 milyar dolarlarda tıkanmıştı ve bunun
yanında, eksi 5 büyümedeydi Türkiye. Benim devraldığım Türkiye'yi söylüyorum ve
enflasyon yüzde 150 idi. Böyle bir ortamda, birbuçuk yıl içerisinde yüzde 150 enflasyonu
yüzde 65'e düşürdük. 3 milyar dövizi 16 milyara çıkardık, ihracatı 16 milyar dolardan 23
milyar dolara çıkardık ve bu dönemde büyüme eksi 5'ten artı 8'e geçerek Dünya Bankası
plasmanlarında, OECD plasmanlarında birinci hale geldi. Burada görüldüğü gibi, her etapta
çok ciddî direksiyonda olma gereği vardı, onlarla birlikte, istikrar çerçevesinde, CHP'li
arkadaşlarımızla birlikte önemli bir uğraş verdik.
ERKÂN MUMCU (Devamla) - Sayın Genel Başkan, hem ekonomi profesörü olarak
hem de Hazineden Sorumlu Bakanlık ve Başbakanlık sıfatlarını taşıdığınıza göre, 3182 sayılı
Bankalar Kanununun 64 üncü maddesinin muhteviyatım ve bunun ilgili Bakan ve Başbakana
yüklediği sorumluluğu biliyor musunuz?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Elbette biliyorum.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Teşekkür ederim.
Sayın Genel Başkan, Merkez Bankası, 7 Temmuz 1993 tarihinde makama bir yazıyla,
TYT Bank'ın büyük çoğunluğu kamudan olmak üzere döviz tevdiat hesaplarında artış
bulunduğunu ve bu paraların önce, İsviçre'ye, oradan tekrar Türkiye'ye getirilerek bankanın
içinin boşaltıldığını bildiriyor; yani, bir yazıyla makama bildiriyor.
Yine, Danıştay 10. Dava Dairesi, 1997'ye 5300 sayılı Kararında, bu olayla ilişkin
olarak, Hazine yetkililerinin Bankalar Kanununun 64 üncü maddesinin gereğini yapmayarak,
ihmal veya kasıt içinde bir kusur işlemiş olduklarını tespit ediyor. Bunu biliyor musunuz, 64
üncü maddedeki yetkiler, münhasıran, Bakan ve Hazineden Sorumlu Bakana ait olduğuna
göre, kastedilen sizsiniz. Buna cevabınız nedir?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - 64 üncü madde kapsamına sadece TYT Bank değil,
birçok banka dahil olmuştur, bugün de vardır. Bugün de onların hesaplarına bakarsanız veya
bazı meselelerine bakarsanız çok ciddî sıkıntılar görürsünüz. I günkü değerlendirme içerisinde
ne yapılması gerekliyse yapılmıştır. Bunların eğer niye o zaman kapatılmadığını
söylüyorsanız, her 64 üncü maddeyi içine almanla banka kapatılmaz. Dolayısıyla, bu konuda
daha sonra gerekli olan işlem de, daha sonraki dönemde yapılmıştır.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Genel Başkan, burada altını çizmek istediğim
şey: Merkez Bankası, makama 7 Temmuz 1993 tarihinde bir yazı yazarak, bu bankalardaki
para hareketlerini, önce, yurtdışına para çıkarılarak bankaların içeriğini, sonra kredilerle; yani.
bu bankaya ait grup şirketlerine krediler yoluyla Türkiye'ye döndürüldüğünü tespit ettiklerini
makama bir yazıyla; yani, size bildiriyorlar. Bunun gereği olarak ne yaptınız?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Merkez Bankası bu tür çok yazı yazar, bugünkü
bankalara ilişkin de yazılmıştır. Bu, değerlendirilir; Para ve Kredi Kurulu vardır ve Para ve
Kredi Kurulunun toplantılarında yapılan diğer bakanlarla olan. Başbakanla yapılan
toplantılarda değerlendirilir bu. Büyük olaydır çünkü bu. Gerekli bütün herkes, bürokrasi
dahil olmak üzere, diyeceğini söyler ve sonra bir karara varılır. Bu, Merkez Bankasının bu
tipte yazdığı ne ilk yazıdır ne de son yazıdır. Bugünkü 64 üncü kapsamdaki bankalara ilişkin
de çok ciddî sualler ve sorunlar vardır.
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sonraki tarihte kamu bankalarının kaynaklarının TYT Bank'a yatırılmasına ne diyorsunuz?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - TYT Bank'ı biz kapattık farkında mısınız bilmiyorum;
ama, TYT Bank'ı biz, bu süreç içerisinde, 5 Nisan Kararlan çerçevesinde, krizde olan
bankalan kapattıktan sonra, Hazine garantisi verdik. Yani, o dönemde çok önemli bir karardı
bu. Bütün bankalar kapanıyordu, mevduatların arkasına Hazine garantisini koyduk, bütün
bankalann arkasına. Yalnız, bu bankanın kapanmasından sonra, bu garantiyi verdik;
dolayısıyla, bu bankanın devlet hazinesinden birtakım imkânlar almasını bu şekilde önledik.
ERKAN MUMCU (Devamla) - Bu bankaların kapatılma kararı alınmasından birkaç
gün önce, çok sınırlı bir zaman önce, Kalkınma Bankasının kaynaklarının, başka kamu
bankalarının kaynaklarının, Emlak Bankasının da aynı zamanda kaynaklannm -ki, bu
kaynaklar, 100 milyon dolarlara tekabül eden kaynaklardır- bu bankalara yatırılması
konusunda düşüncenizi sordum. Bunu, Merkez Bankasından makamınıza yazılmış yazıdan
çok daha sonra, kapatma kararını almanızdan çok kısa bir süre önce gerçekleşmiş olması
konusundaki düşüncenizi soruyorum.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Kalkınma Bankasının işlemleri konusunda çeşitli
soruşturmalar başlatan benim. Dolayısıyla, bazı eksikler varsa onlann tarihlerini tam gün
olarak hatırlamam mümkün değil; ama, tekrar ediyorum. TYT Bank bütün bankaların sigorta
kapsamına alındığı ve Hazinenin garantisi kapsamına alındığı bir dönemde, sadece onlar
safdışı bırakılmıştır ve o TYT grubunun bizimle çok ciddî bir mücadelesi olmuştur; yani, biz
niye dışarıda kaldık diye. Yapılan işlemin doğru olduğuna .inanıyorum ben.
ERKAN MUMCU (Devamla) - O halde, Sayın Genel Başkanım, 12 Temmuz 1993
tarihinde, Banka Kambiyo Genel Müdürlüğünün TYT Bank hakkında soruşturma yapılması
talebini neden reddettiniz ve Bankalar Kanununun 64 üncü maddesindeki yetkinizi bu yazıdan
sonra neden kullanmadınız?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) -Ben, 13 Haziran 1993'te Genel Başkan seçildim ve
zannediyorum, 7 Temmuz gibi bir dönemde de Başbakan oldum. 12 Temmuz 1993'ü, o kadar
günlük olaylarımın içinde, 12 Temmuz 1993'te ne yaptığımı, buna ilişkin ne yaptığımı
soruyorsanız, bu benim mesuliyetim içinde o zaman olan bir olay dadeğil. Çünkü, onun kendi
bakanı, kendi müsteşarı vesair olacaktır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Hayır efendim.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bunun dolayısıyla, bu konuda söylemek istediğiniz
şeyin ne olduğunu da anlamış değilim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Q zaman izin verirseniz şöylece özetleyim. Sayın
Genel Başkanım, anılan tarihte Başbakansınız, sizin söylediğiniz tarihte Başbakansınız;
ancak. Başbakan olmanızdan önce Hazineden sorumlu Devlet Bakanısınız. Dolayısıyla, bütün
bu işlemleri sevk ve idare etme, takip etme ve 64 üncü maddenin tarif ettiği yetkileri kullanma
sorumluluğu size ait. Başbakan olduktan sonra da, ekonomiden sorumlu bir bakan atamanıza
rağmen, 64 üncü maddenin tarif ettiği yetki ve sorumlulukları, biraz önce ifade ettiğiniz gibi,
kendi uhdenizde tuttunuz. Şimdi, Merkez Bankası bir yazıyla size diyor ki, TYT Bank'ın içi
boşaltılıyor, hareketler şudur, ekstreler şudur; bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu
kifayet etmiyor, 12 Temmuz 1993'te Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü yeniden soruşturma
yapılması ve 64 üncü madde gereğinin uygulanması konusunda, makam oluruna, size bir
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yazıyla başvuruyor; siz bunu reddediyorsunuz. Komisyonumuza gelen belgeler bunlar. Daha
sonra, bankanın batmasına çok yakın bir tarihte, bu bankaya Kalkınma Bankasından ve Emlak
Bankasından değeri 100 milyon dolarları bulan bir kaynak aktarılıyor. Bu aktarmayla ilgili
olarak KÎT Komisyonunda yapılan soruşturmalarda, araştırmalarda, anılan bankaların genel
müdürleri ve bazı bürokratlar -KİT Komisyon raporlarında tespitlidir- sizin eşinizin doğrudan
bu bankalara bu kaynakların aktarılması konusunda talimat verdiğini söylüyor. Ben bütün bu
senaryo içindeki görüşünüzü, düşüncenizi, cevabınızı öğrenmek istiyorum.
TANSU ÇÎLLER (İstanbul) - Efendim, Kalkınma Bankasının başındaki kişi mahkûm
olmuştur. Bu kişiyle benim eşimin en ufak bir ilişkisi yoktur, en ufak bir yakınlığı yoktur. Bu
soruşturmanın başlatılmasında etkin olan kişilerden birisi benim. Dolayısıyla, siz hedefinizi
çok yanlış yerde arıyorsunuz; kesinlikle bu doğru değil.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Genel Başkanım, peki, Özal Baysal hakkında
başlattığınız soruşturmayı, kamunun aynı kaynağının batması söz konusuyken, aynı
soruşturmayı, niçin Emlak Bankasında da başlatmadığınızı söyler misiniz.
TANSU ÇÎLLER (istanbul) - Emlak Bankasında ne gerekliyse o günün şartlarında
yapılmıştır. TYT Bank'ta da yapılmıştır. O günün şartlarında, o günün kurullarında her şey
konuşularak, gerekli her tür işlem hiç eksiksiz yapılmıştır; hatta, banka kapatmaya kadar
gitmişizdir. Bizden önce banka kapatma diye bir şey olmamıştır. TYT Bank'ı kapattık biz ve
sigorta kapsamı dışında bırakarak kapattık. Bakın, eğer hedefiniz buralarda bizim herhangi bir
çıkar doğrultusunda hareket ettiğimiz şeklinde bir şeyse, bu tamamen mesnetsizdir, tamamen
asılsızdır.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Genel Başkanım, bizim amacımız gerçeği
öğrenmek.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Gerçeği öğrenmek de...

'

ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkanım, sorgulama yapmıyoruz. Usul
hakkında konuşacağım; sorgulama yapmıyoruz, savunma yapıyoruz. Burada sorgulanan.."."
(Gürültüler)
BAŞKAN - Müsaade eder misiniz; Ergun Bey'i dinleyelim.
Ergun Bey, sizi dinliyorum; buyurun.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Sayın Başkan, burada yapılan savunmadır,
sorgulama değil. Sorgulama olmadığına göre, yapılan yarım saattir, siyasî açıdan bir
Başbakanın yetkisinde olan sorumluluğu tartışıyoruz. Buraya tartışmaya gelmedik. Mesele
soruşturma...
...
BAŞKAN - Siz öyle mi algıladınız?
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Tabiî efendim.
BAŞKAN çalışıyorum...

Ben hiç öyle algılamadım. Ben, birtakım soruları öğrenmeye

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan...
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BAŞKAN - Buyurun.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, her şeyden önce, eski bir başbakan,
eski bir devlet adamı olduğu için söylemiyorum; ama, burada, nihayet bir milletvekiline
sorular soruluyor ve bunu soran da bir milletvekili arkadaşımız. Ben kimseyi kırmak, üzmek
istemem; ama, lütfen, sorular net olarak sorulsun. Sorudan soru çıkıyor, sorudan soru çıkıyor;
böyle şey var mı?.. Sayın Mumcu, siz hukukçusunuz; böyle şey var mı?.. Her şeyin bir haddi
var.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, teşekkür ederiz.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Arkadaşlarımın açıklamalarına çok teşekkür ediyorum
Sayın Başkanım; bir Hukukçu olduğumu hatırlatmalanndan da özellikle memnuniyet
duydum. Komisyon tutanakları çıktığı zaman, arkadaşlarımız tek tek bu sorulan
okuduklarında, bu sorulann hiçbirinde hakaretamiz hiçbir cümlenin bulunmadığım...
KADÎR BOZKURT (Sinop) - Zaten hakaret edemezsiniz.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Komisyonunun göreviyle ilgili bir sual sorun.
Başbakanın yetkileriyle ilgili sual soruyorsunuz...
BAŞKAN - Müsaade edin bir açıklama yapsın.
' ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Genel Başkanım, LAPİS Grubunun Dışbank'ı
satın almak için 75 milyon dolara ihtiyacı olduğu dönemde...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Ne grubu?
, BAŞKAN - Bir daha tekrarlar mısınız; Sayın Genel Başkan anlayamadı?
ERKAN MUMCU (İsparta)-LAPİS.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Kaç yılı?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Tarih kaydım yok efendim; ama, 1993 sonu, 1994 başı.
Bu uzun bir süreçtir biliyorsunuz.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - LAPİS Grubu neyi aldı efendim?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Dışbank'ı satın alma girişimlerini hatırlatıyorum.
MARHAS Holdingte ortağı bulunduğunuz şahıslann, Bahama Adalarında kurulu 10
bin pound sermayeli şirketine 8,1 milyon Mark, takriben, dolar mark parkesine göre kamudan
aktarılan kaynağın yüzde 10'u miktarında bir kredinin TYT Bank tarafından verilmiş olduğu
konusunda bir bilginiz var mıdır?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hiç böyle bir şeyden haberdar değilim. Kaldı ki,
MARHAS'la kim, neyi kastediyorsunuz, onu bilmiyorum. Yalnız, bizim MARHAS'la
ortaklığımız, benim Başbakanlığımdan falan çok önce bitmiş bir olaydır. Dolayısıyla, bununla
neyi kastediyorsunuz?..
ERKAN MUMCU (İsparta) - Geçmişte ortaklık yaptığınız şahıslann...
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-401 TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Geçmişte ortaklık yapıp, sonra çok ciddî davalarla
karşı karşıya geldiğimiz şeyler yani.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, sorudan soru çıkarılıyor.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, bir dakika müsaade eder misiniz, rica ediyorum, lütfen,
bakınız...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Şöyle daha anlaşılır...
BAŞKAN - Sayın Mumcu, bir dakika...
Şimdi, burada, Sayın Genel Başkan, fevkalede güzel her soruya cevap vermeye
çalışıyor bildiği kadarıyla. Burada arkadaşlarımız da, milletvekili sıfatıyla hazırladıkları,
düşündükleri, öğrenmek istedikleri sorulan sormaya çalışıyorlar. Size, şimdi, biz arkadaşlara
şu sorulan yazın, siyasî olmasın diye önce Doğru Yol Partisi kanadından milletvekillerine
incelettirin, ondan sonra Genel Başkana sorun diye bir şey yapacak durumumuz yok.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, daha önce de ifade ettim; soru net
sorulacak...
BAŞKAN - Bir dakika müsaade edin... Milletvekili arkadaşımız soruyu sorar,
sorusunda bir yanlışlık varsa, Genel Başkan "bu hususa cevap vermiyorum" der.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Niçin müdahale etmiyorsunuz Sayın Başkan?
BAŞKAN - Nasıl müdahale etmiyorum?.. Her zaman her şeye müdahale ediyorum.
Her şeye müdahale ediyorum, merak etmeyin.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Kasıtlı yapıyorsunuz.
BAŞKAN - Her şeye müdahale ediyorum merak etmeyin; ama, her bir soruyu da
önce size mi soracak arkadaşlarımız?.. Yapmayın ya...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, ben size arz ettim, dedim ki,
sorudan soru çıkaracak, sorudan soru çıkaracak... Sayın Başkan, ben size arz ettim; sorular net
olarak sorulsun.
BAŞKAN - Yani, evde kalıplaşmış soruları hazırlayacak arkadaşım...
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Kalıplaşmış değil Sayın Başkan. Bir soru soruyor,
cevabını alıyor, tekrar bir daha, tekrar bir daha; böyle şey olmaz canım! Böyle şey olmaz
Sayın Başkan! Soruyu soruyor, cevabını alıyor.
BAŞKAN - Siz niye rahatsız oluyorsunuz? Genel Başkan cevap veriyor; siz niye
rahatsız oluyorsunuz beyefendi?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Efendim, niye rahatsız olayım, ben bu
Komisyonun bir üyesiyim, benim de hakkım var.
BAŞKAN - Genel Başkan sorulara cevap vermek üzere gelmiş, oturmuş cevap
veriyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

-402-

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Soru soran şahıs kadar, benim de hakkım var.
Burada müzakere edilen inceleme konusunda söz söyleme hakkım var. Bakınız Sayın Başkan,
tekrar arz ediyorum* ben size defalarca arz ettim, dedim ki bu sorular net olarak sorulur...
BAŞKAN - Hazırlanacak, kalıplı gelecek sorular, onun dışında bir şey sorulmayacak;
olur mu öyle saçma şey?!
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Onu söylemiyorum efendim.
BAŞKAN — Hayır, onü söylüyorsunuz.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Hayır efendim, burada uygulama sizin dediğiniz
biçimde, öyle şey olur mu?! Soruyu soruyor, cevabını alıyor, tekrar aynı soruyu soruyor;
böyle şey olur mu?! Cevabı alınmış, tamam.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) - Başbakan olarak siz yetkiyi nereden aldınız diyor.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Bizi alakadar etmez, biz bu kurulun üyesiyiz.
Sayın Genel Başkanı müdafaya da gerek yok. Yalnız başka bir şey söylüyoruz. Ben bu
kurulun üyesi olarak görevimi yapıyorum.
BAŞKAN - Efendim, Sayın Genel Başkan sorulara cevap veriyor; siz niye rahatsız
oluyorsunuz?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Böyle müzakere olmaz!
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Müzakere usulleri belli.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sizin istediğ iniz doğrultuda yapalım o zaman.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Benim istediğim doğrultuda değil beyefendi;
soruyu sordunuz, cevabını aldınız,' tekrar aynı soruyu niye soruyorsunuz? Temcit pilavı gibi
şey yapıyorsunuz.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun)-'Geçen sene olduğu gibi...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Soru sorma hakkımı hiç kimsenin kısıtlayabilme
imkânına sahip olduğunu, fiilen, fıziken ve hukuken sahip olmadığını söylüyorum. Eğer,
Sayın Genel Başkan, sorularımdan herhangi bir şekilde rahatsızlık duymuş olsaydı, bunu
kendisi ifade ederdi. Burada Komisyon üyesi arkadaşlarımızın görevleri, Meclis İçtüzüğüyle
belirlenmiş görevleri, şu yaptığınız davranış değildir. Eğer, sorularımda rahatsız edici bir
durum varsa, Sayın Genel Başkan buna itiraz ederdi; etmediğine göre, burada zaten rahatsız
edici bir durum yok.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Beyefendi, ben bu kurulun üyesiyim. Burada usul
hakkında ben görüşürüm, usulde yanlışlık varsa görüşürüm.
BAŞKAN - Sayın Barutçu, bakın, yüksek sesle konuşmadan bir şey söyleyeceğim.
Sayın Barutçu, beni dinler misiniz.
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Şimdi, biz sorulan hazırladık, biz de hazırladık evde sorulan, geldik, bu sorularda bir
şey sorduk Sayın Genel Başkana. Sayın Genel Başkan cevap verdi. O sorunun içerisinde, ben
onu hazırladım da, onun dışında başka doğacak bir soruyu hakkım yok mu?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Onu değil efendim.
BAŞKAN - Onu diyorsunuz siz şimdi.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Hayır efendim. Niye arkadaşlanmız sorduğunda
müdahale etmedik. Efendim, şu: Soru soruluyor, cevap almıyor; tekrar aynı soru, tekrar aynı
soru; böyle şey yok; öyle bir usul yok.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, son sorumu soruyorum.
BAŞKAN - Evet, lütfen... Sayın Genel Başkanım, buyurun.
TANSU ÇİLLER (istanbul) - Efendim, ona ilişkin bir yanlışlığı düzelteyim. Sayın
Mumcu'nun işaret ettiği şeyin hiçbir biçimde aslı yoktur. Söylemek istedikleri şeyler de
tamamen yönlendirici ve yanıltıcı; şöyle ki MARHAS'la ortak olduğu kişilere birtakım şeyleri
verdiğim söyleniyor; ortak olduğum kişiler o dönemler davalı olduğum kişiler. Dolayısıyla,
buna ait şeyler çok yanlış...
•
BAŞKAN - Evet, çok teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Mumcu.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Efendim, böyle bir iddia var ve bu iddianın açıklığa
kavuşabilmesi, ancak sizin bu açıklamalanmza bağlı. Dolayısıyla, açıklamalanmz için çok
teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Başkan, daha öncesinden dağıtılıp, bilgimize sunulmadığı için,
bilemediğim için soruyorum. Eşiniz Komisyonumuza geldiğinde kendisine bu soruyu
sormuştum ve bu belgeyi ibraz edip edemeyeceğini sormuştum; o da ibraz edebileceklerini
söylemişti. Belki de şu anda Komisyonumuza getirdiğiniz belgeler arasında bu vardır. Acaba,
Aydın 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülmekte olan davada söz konusu edilen
TURBAN işletmelerine MARSAN Holding'in borcunun ödendiğine dair olarak, eşiniz Özer
Çiller tarafından gazetelere faks çekilerek belge olarak takdim edilen makbuz, belge olarak
Komisyonumuza getirilmiş midir, getirilmemiş midir?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - TURBAN konusundaki cevaplar bunun içerisinde var.
Eğer bir eksik görürseniz, memnuniyetle bir kez daha onu da cevaplandırmaya çalışayım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Makbuzun kendisini sorayım efendim.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Ne varsa içinde var, onu bir inceleyin; eğer, sizi tatmin
etmiyorsa tekrar bakalım.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Çok teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Buyurun Tuncay Bey.
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TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Genel Başkan, az önceki ifadenizde, siyasete katıldıktan sonra, şirketlerdeki
ortaklık payınızı değil; ama, ticarî faaliyetlerde bulunmama kararını aldığınızı; çünkü,
yavaşlatmanız gerektiğinin daha doğru olacağını ifade ettiniz. 1991 yılında Ekim ayında
siyasete, seçilerek katıldınız.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bu bir anda olabilecek bir şey değil; tedrici olarak
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Tedrici olarak.
Sayın Özer Çiller de buraya geldiğinde benzer bir ifade kullandı, 1992 yılında,
MARS AN dışındaki, yaklaşık Türkiye'deki bütün şirketlerin faaliyetlerini sona erdirdiğini,
MARSAN dışında pek faal bir şirketin kalmadığını ifade etti. En son faal şirket de sanıyorum
Aytaç Turizm'di, o da MARSAN'a iltihak ettirildi. MARSAN tek firma olarak kaldı gibi
görülüyor. Amerika'da mukim GCD Firmasına iştirakiniz 1992 yılına tekabül ediyor. 1992
yılında, 6.5.1992 tarihinde, ilk iştirak girişimi söz konusu. Şimdi, MARSAN'ın nokta 99'u
size ait, ailenize ait. Bize verilen bilgilerde, MARSAN'ın GCD'ye ortaklığının Bilger
Duruman'a ait olan hissesinin devralınması ile gerçekleştiğini söylediniz, ifade edildi. .BMT
adlı bir şirkete bir ortaklığınız var mı? Beynelmilel Turizm Taşımacılık diye sanıyorum açık
yazılışı. Bufirmanındaha önce kurulduğu, yine bize ulaşan belgelerde söz konusu. BMT' nin
ortakları arasında da MARHAS var, MARSAN var. MARSAN' in GCD' ye ortaklığı söz
konusu, BMT' ye olan dolaylı ortaklığından dolayı da yine bir ortaklık söz konusu; yani,
büyük hissedar yine MARSAN. GCD' nin mal varlığı, az önce de ifade edildiği gibi, 1,5
milyon dolar civarında otel, apartman ve benzeri şeyler üzerinde kuruluyor. Daha sonra, bir
tevsi ve yenileme çalışmalarında bulunuluyor. Yaklaşık 2,5 milyon dolara tekabül eden bir
yenileme çalışmaları bu harcamaların ulaştığı tutar. Bu 2,5 milyon dolarlık kısmı nereden
karşıladığınız hakkında bilginiz var mı? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Bilger Duruman bir etapta ortak olarak başladı, sonra
bu ortaklık bitti, devralındı. Bununla ilgili BMT dediğiniz şirket, acaba iki tane BMT mi var
diye kuşku duydum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Beni de kuşkuya sevk eden oydu, o yüzden...
Eski BMT mi, değil mi diye...
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - BMT var, doğru; bu onlarca yıl önce eşimin Suudi
Arabistan'da, Libya'da müteahhitlik işleri olmuştur; o dönemde BMT Şirketine ortaklığı vardı.
O BMT, o BMT; bunun GCD'yle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Acaba bir başka BMT'
den mi bahsediyorsunuz diye bir sual geldi aklıma. Bunları açıklığa kavuşturmak için ve
birtakım yenileme harcamaları yapıldı diyorsunuz, doğrudur, yenileme yapıldı oralarda.
Bununla ilgili hangi kaynaklar, krediler vesaire tahmin ediyorum olmuştur; bunlarla ilgili size
şirketten alacağım bilgileri memnuniyetle takdim ederim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yine aynı soruya ilaveten, Amerika'da uzun
yıllar yaşadınız. Siz öğretim görevlisi olarak bulundunuz, eşiniz önemli birfirmanınüst düzey
yöneticisi olarak bulundu. Amerikan bankalarının, kredi kullandırırken Türk bankalarına göre
tutumları daha mı katı, daha mı gevşekti? Yani, bizde kefalet karşılığı kredi verilmiyor,
muteber bir şahsın imzası karşılığında birileri veya bir şirket kredi kullanabiliyor. Amerika
Birleşik Devletlerinde böyle bir uygulama ya da Avrupa'nın herhangi bir bankası yeni
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faaliyete başlayan ya da herhangi bir ticarî faaliyeti olmayan bir firmaya kredi verebiliyor
mu? Uygulamalarda hiç gördünüz mü, tanık oldunuz mu?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Her ülkenin kendine özgü yetkileri vardır; Amerikan
bankalarının çok tutucu taraftan da vardır; ama, genel olarak dışa açılma konusunda
Amerikan bankaları Avrupa'nın çok gerisinde kalmıştır ve yabancı şirket veya bir yeni şirket
ilişkilerinde çok tutucudurlar. Yeni yeni açılmaya başlıyor; yani, Amerika zannedildiği gibi
Avrupa'nın önünde değil, gerisinde kalmıştır. Ama, bu bir genellemedir, dönemsel olarak
Amerika'nın çok farklı tutumları olur, bölge olarak çok farklı tutumları olur. Dolayısıyla,
Amerika homojen bir olay da değil; yani, baktığınız zaman büyük kriz görürsünüz, bir
eyaletinde görürsünüz, hatta bankasına kadar sıçrar, başka eyaletinde yoktur bu. Dolayısıyla,
bir büyük genelleme yapmaktan kaçarım.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani, bu tip bankalarda ciddî bir teminat
karşılığında ancak kredi kullandırılabilir gibi anlıyorum ben, öyle algılıyorum.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hayır, öyle değil; daha çok yeni gelen şirketlerle ilgili
tutukturlar.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Şirketin de yeni olduğu varsayımıyla; yani, yeni
kurulan bir şirket GCD o tarihlerde.
. TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hayır; her bölgenin, tekrar ediyorum, dönemsel,
bankalarına ilişkin, o bölgenin bankalarının kredi hacmine ilişkin birtakım değişik
uygulamaları olabilir. Onun için bir genelleme yapmaktan kaçarım. Bilgim çok fazla olduğu
için belki de genelleme yapmaktan kaçıyorum makro düzeyde, ekonomik alanda; ama, tekrar
ediyorum -sorunuzu bilmiyorum cevaplayabiliyor muyum; hangi amaç onu da bilemiyorumgenelde...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Pardon efendim; acaba mevduat munzam
karşılığı, bir nakit blokaj karşılığı kullandırılan bir kredi var mı, yok mu?
TANSU ÇİLLER (İstanbul)-Nerede?
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Amerika'da, GCD'nin kullandığı krediler
içerisinde.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Onlarla ilgili eğer bilgi istiyorsanız, memnuniyetle,
sorayım tabiî...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bir de, az önceki ifadelerinizde, Başbakanlığınız
döneminde ekonomiyi zapturapt altına alabilmek için birtakım girişimlerde bulunmak zorunda
hissettiğinizi, Hazineyi mutlak bir şekilde size bağlamak durumunda kaldığınızı; çünkü, her
şeyin kontrolünüzde olması gerektiğini ifade ettiniz. Enflasyon yüzde 150 idi dediniz.
Ekonomiden çok fazla anlayan bir insan değilim; ama, bir parça bulaştım. Enflasyonun yüzde
150 olduğu bir dönemde, yüzde 400 faizli Hazine bonosu ihraç etmek, acaba gerçekten
ekonomiyi kurtarmaya dönük bir girişim miydi?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Evet; çünkü, iç borçlar ve dış borç oranları Türkiye'nin
son derece yüksek bir dönemdeydi. Türkiye'nin döviz rezervi 3 milyar dolara düşmüştü,
ödemeleri gerekli olan 60 küsur milyann 23 milyan orta ve kısa vadeliydi, çok hızlı bir
tempoda hem dış borcun hem iç borçların ödenmesi gerekiyordu. Bir şok faiz yaparak bunu
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borç ödemesi ve içborç ödemesiyle karşı karşıya kalan bir ülke için çok doğru olmuştur ve
nitekim, bu süreç hızla aşağıya indirilmiş ve o sene bütçe açığı -ki, faizleri içeren bir açıktıbir senede yüzde 13'ten yüzde 6,5'a indirilmiştir. Önümüzdeki yılın hedefidir bu, gelecek yılın
hedefidir bütçe açığı. Dolayısıyla, bütçe açığını kapatabilmek, buna rağmen, yani, bir şok faiz
uygulamasından sonra, gayri safî millî hâsılanın yüzde 13'ü olan bütçk açığını yüzde 6,5'a
indirmek çok ciddî bir faiz düşürmesinin gündeme getirilebildiğini gösterir ki, zaten bütçe
açığı eğer yüzde 13'ten yüzde 6,5'a kadar inmese, enflasyon da yüzde 150'den -toptan eşya
olarak söylüyorum- yüzde 65'e, bir buçuk yıl gibi bir sürede inmezdi. Bir mesele daha var; o
dönemde, KİT'lerin almış olduğu kredilerde çok ciddî bir daraltılma olmuştur; dolayısıyla
ertelenen bir enflasyon gündemde değildir. KİT'lerin fiyatları dondurulmuş değildir;
dolayısıyla ertelenen bir enflasyon gündemde değildir. Kur politikası IMF' nin bütün
baskısına rağmen, bütün yükü milletin üzerine bırakmayan, bu son imzaladığımız IMF
Anlaşmasından çok farklı olarak, kur politikasını ihracata yönelik; yani, üretimi artırmaya
yönelik bir siyasetle aştık. Dolayısıyla, 400'lük bir şok süreçten sonra, faizlerin aşağı
indirilmesi süreci çok başarılı olmuştur. Dünya Bankası da zaten bunu teyit etmiştir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Genel Başkanım, bu söylediğinizden
hareketle, ekonominin tüm iplerini elinizde bulundurmanız hasebiyle soruyorum .
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Her Başbakan kadar; ama benim bilgim daha fazladır
bu konuda.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana)-Mutlaka...
Yüzde 400 faizle ihraç edilen Hazine bonolarının kaçta kaçının tabana yayıldığını;
yani, bu yüzde 400 faizli Hazine bonolarının kimler tarafından meshedildiğini, o günkü
ekonomiyi kontrol eden başbakan olarak tespit edebildiniz mi?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Ben başbakan olana kadar, uygulamalarda hep
bankalar alıyordu ve büyük bankaların büyük alımlar yaptığı gündemdeydi. Ben ilk kez, o
zaman için oldukça büyük bir rakam olmayan; ama, şu anda rakamı söylemekten
çekmiyorum, çok ufak tasarrufların halk tarafından halka açık ihalelerle Hazine tarafından
açılmasını başlattık. Çünkü, dedim ki, aslında çok büyük bir rant sadece bankalara yayılıyor;
bunun hiç olmazsa halka yayılabilmesi lazım. Küçük tasarrufçuların ilk defa Hazine bonosu
alma imkânını getirdiğim bir dönemi söylüyorsunuz siz. Böyle bir dönem yoktu daha önce ve
bununla bitlikte aynı zamanda, faizler yükseldiği zaman veya faiz düşme aşamasına geldiği
zaman, borsalarda bir yükselme olur. Tabana yayma- açısından, biraz önce sorduğunuz gibi,
genelde dünyada borsalar etkindir ve genelde büyük sermayenin elinde tuttuğu hisse
senetlerinin çok ufak bir bölümünü asıl hissedar tutar, yüzde 6, 7, 8, General Motors vesaire
gibi ve diğerleri de küçük tasarrufçular tarafından alınır. Dolayısıyla, belki 100'e yakın
kararname çıkardık borsaların kurulduğu ... Söylemek istediğim şey, o yüzde 400'ten aşağı
inerken faizler, ki bunun yansıması olarak bütçe açığı yüzde 13'ten yüzde 6,5'a inerken, aynı
zamanda borsanın çıkacağını bildiğimiz için, küçük tasarrufçulara açan bir işlemle bilgisayara
geçirdik. İstanbul Menkul Değerlerin binası yoktu, bilgisayarı yoktu. Daha bir emerging
Marketleri olarak Amerika tarafından tescil edilmiş değildi ve İspanya'yı aşan bir konuma
getirdik. Dolayısıyla, bütün hedefimiz, bütün yapmak istediğimiz her şey ve uygulamada
sonuca vardığımız her şeyde küçük tasarrufçunun...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - O şok tedbirlerden sonra mı gerçekleşti
tamamen?
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TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Tabiî, iniş başladı.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Genel Başkanım, bir de bu kapatılan
bankalarla ilgili olarak " biz TYT Bank' ı kapattık " dediniz. TYT Bank' in yanında Marmara
Bank, bir de sanıyorum Impex Bank da kapatılmıştı. TYT Bank' m mudi lerinin Mevduat
Sigorta Fonundan zararlarının tazmin edilmediğini söylediniz. Ben bilemiyorum şu anda; ben
tamamının tazmin edildiğini Mevduat Sigorta Fonundan diye hatırlıyorum. Impex Bank' in ya
da Marmara Bank' in ne farklılığı vardı TYT Bank' tan; onlar Mevduat Sigorta Fonundan
tazmin edildi de, TYT Bank tazmin edilmedi?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Şimdi, bunları tam olarak, net olarak size
söyleyemeyeceğim, hangi banka ne oldu; fakat, ilk önce yaptığımız şey şu oldu. Bazı yanlış
işlemler yapmış ve kendi ayağı üzerinde durmayacak bankaları kapattık. Bu bankaların hangi
tarihte ve hangi kapsamda olduğunu, size gerekiyorsa, eğer önemliyse bunu bildiririm de
tarihleriyle birlikte. Ondan sonra Hazinenin sigorta kapsamında diğer bütün bankaların
mevduatlarının arkasında olma kararını aldık. Bu bankaların diğer bankalara sirayet edecek ve
bütün bir finans kesimini çökertecek olan bir büyük dalgayı durdurdu. Dolayısıyla...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Pardon efendim, bir araya girebilir miyim.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Tabiî.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yetkili denetleme kurullarının; yani, bankalar
yeminli murakıplarının raporları gidişatı haber vermiyor muydu? Yani, bankacılık
sisteminin... Ben o dönem bankacılık yaptığım için söylüyorum, bağıra bağıra geliyordu kriz,
murakıplar da bu raporlarıyla tespit etmişlerdi bunu. Yani, battıktan sonra önlem almak
yerine, batmadan önlem almak daha kolay olmaz mıydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti
açısından?
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Hiç şüphesiz. Ben de hep bizden önceki iktidara onu
sordum; çünkü, yıl 1989; IMF' nin "Türkiye krize gidiyor, kaçınılmaz biçimde gidiyor..."
Yine Dünya Bankasının, yıl 1989 ... çok ciddi uyarılan olmuş. Bu uyanlar doğrultusunda çok
uzun süre hareket edilemedi ve maalesef, bir iktisatçı olarak benim gördüğümü herkesin
görmesini belki beklemek mümkündü; ama, görülmedi. Yalnız, Başbakan olduğum zaman, bu
sürecin süratle üstümüze geldiğini sizler de teyit ediyorsunuz, görmüştük. Bu çerçevede
yapılabilecek her şey o kapsamda ve çok kısa bir dönemde yapılmaya çalışılmıştır. Bütün
yetkili kurulların kararları çerçevesinde yapılmıştır, ortaklarımızla birlikte yapılmıştır. Alınan
bütün kararlar, bu bankalara dahil, o zamanın başbakan yardımcısı, başka yetkili kurulları,
katılması gerekli olan bütün koalisyonun bakanlarıyla birlikte alınmıştır. Çünkü, çok ciddî
kararlardı; yani, bugünkü gibi falan bir olayla karşı karşıya değildi Türkiye. Bankalar
kapanıyordu, insanlar mevduatlarını- bankalardan çekiyorlardı, döviz hiç yoktu Türkiye'nin
gündeminde, enflasyon giderek yükseliyordu; tam ciddî bir kriz.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Yani yapay bir ortam değildi; ciddî bir krizdi.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Çok ciddî bir krizdi; evet.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bir sorum daha olacak, belki son sorum.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Yalnız, bu kriz devraldığım bir krizdi.
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- 408 TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanıydınız ama
daha önce efendim.
TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Evet de, uzun yılların birikimi olan ve gerekli
politikaların uygulanmadığı bir dönemden geçtik.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - O dönemki Müsteşaranız Sayın Osman Unsal
anlamında algıladım. Sayın Osman Unsal gerçekten görevini eksiksiz yerine getirdi mi bu kriz
esnasında; öncesinde ve sonrasında?
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- O krizde alman kararlar çok zor alınabilen kararlardı...
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla)- Sizin direktiflerinizi eksiksiz yerine getirdi mi
anlamında soruyorum.
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- Çok zor alınabilen kararlardı; üzerinde çok düşünülerek
ve paylaşılarak alınmış kararlardı. Bu paylaşmada sadece Müsteşar değil, bütün kurullar
vardı, koalisyonun yetkilileri vardı; çünkü, o kararlan biz, 5 nisan kararlan olarak beraberce
açıkladık; bütün kamuoyuna, çıktık, biz, şunları şunları yapıyoruz dedik ve biz bu kararları
aldıktan sonra müşterek, koalisyon ortaklarımızla birlikte bu kararları nasıl değiştirdiğimizi
kamuoyuna ve alman sonuçlan yansıttık. Dolayısıyla burada tek bir kişi, tek bir bakan veya
tek bir sorumlu yoktu; çok müteselsil, beraberce haraket edilen, o kararların her birinin
vergisinden Hazinenin yapacağına kadar yapılacak bütün diğer reformlara kadar alınacak
kararları müştereken açıkladığımız bir dönemden geçiyorduk.
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla)- Son bir soru ile bitiriyorum Sayın Başkan.
Biraz uzattım galiba, özür diliyorum.
5 nisan kararları alınırken sadece olay yüzde 400 faizli Hâzine bonaları ihraç
edilmekle kalınmadı; çok ciddi bir devalüasyon yaşandı. Bu devalüasyon ortamında Merkez
Bankasının devalüasyon kararından bir gün öncesinde Merkez Bankasının sattığı dövizin
nereye gittiği yolunda bir inceleme yaptırdınız mı; bir bilgi alışverişi geldi mi ya da bir sızıntı
söz konusu muydu; yani, ertesi gün devalüasyon olacağı yolunda?
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- Yaptırmakla kalmadım; aynı zamanda kamuoyuna,
yasaların müsaade ettiği çerçevede kendilerinin izniyle ve dahiliyle açıkladık bunu.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana)-Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Sayın Genel Başkan, benim bir sorum var; gönderdiğinizi daha önce
beyan etmiştiniz, yine dönüp 9/4 sayılı soruşturma komisyonundaki bir beyanınızdan
bahsedeceğim, Amerika'daki GCD firmanıza 92 yılında 500 bin dolar göndermişsiniz, o
soruşturma raporlannda var, bunu beyan etmişsiniz. Bunun dışında, 92 yılında yine GCD
firmasına herhangi bir para transferi yaptınız mı, para gönderdiniz mi, böyle bir şey hatırlıyor
musunuz?
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- Ne varsa, kayıtlarda vardır; ama, bunun ötesinde
sualinizin bir eksiği varsa, tamamlattırayım, yollayayım.
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olduğunuz 500 bin doların dışında başka bir para transferi; sizin şahsınızdan olur,
şirketlerinizden olur, varsa, onu bana...
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- Ne varsa, orada vardır; ama, eğer bunun tekrarını
istiyorsanız bunu bir kez daha şirketten size ilettireyim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim, sorum buydu.
Tekrar ikinci tur sorulan arkadaşlanmızdan; üçüncü tur demiyorum, Sayın Genel
Başkan burada. Arkadaşlarımızla daha sonra soru sormak istiyorduk; ama, sorma zamammız
kaldı diye beyanlannı önlemek açısından şimdi soruyorum.
Arkadaşlara tek tek isimleriyle soruyorum: Sayın Barutçu, sorunuz var mı?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)-Hayır efendim.
BAŞKAN-Osman Bey?
OSMAN HAZER (Afyon)-Yok.
BAŞKAN- Kadir Bey?
KADİR BOZKURT (Sinop)-Hayır, yok.
BAŞKAN- Ergun Bey?
ERGUN ÖZDEMİR(Giresun)- Benim bir sualim var efendim.
Sayın Genel Başkanım, 1995 yılı kayıtlanna göre Sayın Başbakanımız Sayın Mesut
Yılmaz' in kardeşi Turgut Yılmaz' in Almanya'daki bir bankada 2 milyon 83 bin 705 Alman
Markı ve 84 bin dolan vardı. Sizin de aynı bankada, 95 yılında kayıtlannda böyle bir paramz
var mıydı?
/
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- Ne varsa ortadadır, böyle bir şey yok.
BAŞKAN- Buyurun Sayın Yabuz.
NURİ YABUZ (Afyon)-Sorum yok.
BAŞKAN-Sayın Akarsu?
ABDULLAH AKARSU (Manisa)- Hayır, teşekkür ederim.
BAŞKAN- Sayın Sezer?
ARİF SEZER (Adana)-Yok efendim.
BAŞKAN-Sayın Karaytuğ?
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana)- Efendim, şöyle arz edeyim: Bazı sorulan Sayın
Genel Başkan yazılı olarak yanıtlayacağını söyledi. Bunlann arasında benim de sorulanm var.
Tutanaklar çıktıktan sonra, eğer eksik geçmiş ise, çünkü "yazılı olarak cevap vereceğim"
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etme ihtiyacı doğacak, onu belirtmek istedim. Tutanaklar dışında kalanları kastediyorum;
yani, Sayın Genel Başkan, birinci tur sorulara başladığımda, "bunu yazılı olarak
cevaplayacağım, şirkete sormam lazım, muhatabı şirkettir" şeklinde yanıt verdi. O sorunun,
devamı olacak nitelikteki soruları böylece sorma durumunda kalamadık.
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- Onları şimdi sorarsanız, onları da zapta geçirelim,
hepsini beraber sorarsınız.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana)- GCD adlı şirketin ortaklan kimlerdir? Bu
ortakların hisse paylan ne kadardır? Kuruluşundan bu yana sermaye yapısında meydana gelen
değişiklikler nelerdir ve ortaklar, ortaklık sermaye paylarını nasıl ödemişlerdir; nakit, çek ya
da havale gibi. GCD'nin Amerika'da edindiği mal varlıklarının yenileme masrafları nereden
karşılanmıştır? Yenileme çalışmalan sırasında herhangi bir bankadan -bunu sormuştum gerçikredi kullanıldı mı?
1993 yılında yapılan transfer GCD'ye yapılmış görünüyor, gerçekten buraya mı
yapılmış yoksa BMT firmasına mı yapılmış, BMT'deki hissedarlar kimlerdir; sizin veya
ailenizden birinin herhangi bir ortaklığı var mıdır?
1993 yılındaki 425 bin dolarlık transfer yine BMT' ye yapılmıştır, bu doğru mu?
Sorulanm bunlar efendim.
BAŞKAN- Teşekkür ederim. Bunlar zabıtlara geçti, kayıtlardan bu sorular tespit
edilip, cevaplandınlmak üzere size gönderilecektir.
7 soru daha sordu arkadaşımız.
Sayın Mumcu?
ERKAN MUMCU (İsparta)- Sayın Başkan, yine sorulan aynı şekilde; şirketlere
ilişkin sorular olduğu için, cevap alamayacağımız, yazılı sorutabileceği düşüncesiyle bunlan
sormadık; bunlan...
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- Hemen şimdi sorarlarsa, onlan da not alırım, gereğini
de yaparız.
ERKAN MUMCU (Devamla)- Efendim, bunlar gayet uzun, bende de yazılı olarak
var. Şu anda notlanm karışık vaziyette. Komisyon Başkanlığına arz edeceğim, başkanlık
cihetiyle cevaplandınlmasıriı istirham edeceğim.
BAŞKAN- Daha önce Özer ÇİLLER'e, eşinize 34 civarında yazılı soru sormuştuk.
Size de Sayın Genel Başkan, 27 civarında yazılı soru sormuştum. Bunların içinde bir-iki
tanesi de " (a) bendi, (b) bendi, (c) bendi" şeklinde vardı; ama, onları global, sorunun içinde
mütalaa ediyorum. Yaklaşık 61 civarında yazılı soru sormuşum. Getirmiş olduğunuz
evrakların arasında konuşmanızın başında, bu sorulara yazılı cevaplar getirdiğinizi beyan
ettiniz, bir kere daha tekrar etmek istiyorum, size ve eşinize sorulmuş soruların yazılı
cevaplarını getirdiniz değil mi efendim, bir yanlış anlaşılma olmasın?
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sorulmuş olan 34 sual. Ayrıca gerekli bazı bilgileri, ekleri, belgeleri veriyorum. Bir de
başlangıç olarak bir savunma çerçevesinde sunduğum bir metin var.
BAŞKAN- Metin Bey, o evrakları teslim alıp bana getirir misiniz?
Devam ediyoruz, Sayın Mumcu yazılı olarak sorularını bana verecek.
Tekrar etmekte fayda görüyorum; arkadaşlarımın burada beyan ettikleri veya
etmedikleri, daha sonra da yazılı olarak öğrenmek istedikleri soruları tarafıma iletip, ben de
soru şeklinde size bunları göndereceğim, bunların cevaplarını da en kısa zamanda sizden talep
edeceğim Sayın Genel Başkan; ama, gözüken o ki, sizi bir daha soruşturma ile ilgili
komisyonumuza davet etmeyeceğim, gelişen çalışmaların içinde.
Mustafa Bey sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı?
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu)-Yok efendim.
Sayın Yalman?
LÜTFİ YALMAN (Konya)-Yok efendim.
BAŞKAN- Buyurun Sayın Barutçu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)- Sayın Genel Başkanımız, geçen hafta komisyon
üyesi arkadaşlarımız da gittiler, Zekeriyaköy diye bir yer var İstanbul'da, orada arsalarınızın
olduğu belgelerde de mevcut. 1996'da, geçen sene orada 891 milyon lira kendi mal beyanında
olan bir mülkü, Londra'da mukim ve Türkiye'de daha ziyade bankalarla ve şirketlerle
finansman konusunu yapan bir şahsın geçen sene 891 milyon lira olan bu yeri bu sene 144
milyar 900 milyon liraya aldığını tespit etmiş bulunuyoruz. Şimdi, acaba, Zekeriyaköy'de
geçen sene 891 milyon lira olarak gösterilen bu şey, bu sene 144 milyar 900 milyon olduğuna
ve sizin de orada arsanız olduğuna göre ki, bunu satan da Büyük Millet Meclisi üyesidir,
acaba fiyat bu kadar artmış mıdır, yani bir yıl sürede, bir bilginiz var mı?
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- Mümkün görmüyorum; bir bilgim yok.
BAŞKAN- Sorunuz cevaplandırıldı mı Sayın Barutçu?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)-Evet.
BAŞKAN- Muhterem milletvekilleri, Sayın Tansu Çiller'in yazılı olarak sorduğunuz
sorulara verdikleri cevaplar yazılı olarak burada. Bunu bugün ilgili sekreterya çoğaltıp bütün
ilgili arkadaşlarıma hemen dağıtacaktır. Bununla beraber, arkadaşlarım kayıtlan çözerek tespit
ettikleri sorulan da önümüzdeki hafta başında tahmin ediyorum size ileteceğiz. Bu konularla
ilgili olarak en kısa zamanda cevap isteyeceğim sizden.
Kadir Bey, söylemek istediğiniz bir şey mi var?
KADİR BOZKURT (Sinop)- Sayın Başkanım, geçen toplantımızda da bunu gündeme
getirmiştik; komisyonumuz çalışmalanna ara verecek herhalde.
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uğurladıktan sonra biz toplantımıza devam edeceğiz, bununla ilgili bir şey mi söylemek
istiyorsunuz?
KADÎR BOZKURT (Sinop)- Peki, Sayın Başkanım, o zaman ondan sonra konuşalım.
BAŞKAN-Evet, ondan sonra konuşalım.
Ben, Sayın Genel Başkan ile ilgili bir konu varsa, onu sorayım.
Sayın Genel Başkan, 9/16 sayılı Meclis Soruşturma komisyonuna gelerek, 15 Ekim
1998 tarihinde soruşturmaya yardımcı olacak bilgileri, üyelerin sorularına cevap vererek
yerine getirdiniz. Cevap veremeyeceğiniz sorularla ilgili açıklamaları ve cevapları da daha
sonra yapacağınız incelemelerle yazılı olarak tarafıma, komisyonuma ileteceğinizi beyan
ettiniz. Bu konuda söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
TANSU ÇİLLER (İstanbul)-Hayır, çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Sağolun.
TANSU ÇİLLER (İstanbul)- Ben de komisyonunuza iyi çalışmalar diliyorum.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan, sağolun.

D - 9/16 ESAS SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONUN
15.10.1998 TARİHLÎ TOPLANTISINDA SAYIN TANSU ÇİLLER'E
YÖNELTİLEN VE SN. TANSU ÇİLLER TARAFINDAN YAZILI
CEVAPLANDIRILACAĞI BELİRTİLEN SORULAR VE CEVAPLARI:
1) İzmir Milletvekili Sn. Süha: TANIK'm Soruları ve verilen cevapları
SORU 1- "O günleri gayet iyi hatırlıyorum. 1994 senesinin Mayıs ayının 24'ü,
28'i arasında, 14 kişilik yahut 13 kişilik (bazı gazete haberlerine göre 13, bazılarına göre de
14 kişilik) bir heyetle Amerika'ya gittiniz. Yanlış hatırlamıyorsam, çocuğunuzun mezuniyet
merasimi miydi, öyle bir şeydi. Yahut, gazetelerdeki yazılarda öyle geçiyordu. Bu, özel bir
seyahatdi. Sonra, sizin bu seyahatiniz, 26 Mayıs tarihinde basında speküle edilince, 1994
senesinin 26 Mayıs tarihinde Başbakanlık Basın Merkezinden bir açıklama yapıldı. "Bu
seyahatin, masrafları tamamen Sayın Tansu Çiller tarafından karşılanmıştır." denildi. Sonra,
27 Mayıs tarihli Hürriyet Gazetesinde sizin. (Bunları arşivdeki gazetelerden çıkarttırdım).
"Ben ödüyorum demeye utandım." şeklinde bir beyanatınız çıktı. İnanın o zaman, bunu
okuduğumda, "böyle olması lazım, devlet adamına böyle yakışır" diye düşündüm. Bunu
kendiniz ödüyorsanız, çıkıp "bunu işte ben ödüyorum, benim paramla bu heyeti
götürüyorum" demek fevkalade yanlış olurdu. Bu konudaki devlet düşüncenize, devlet
adamlığı düşüncenizi de fevkalade yerinde buldum. Şimdi, benim sizden ricam, lütfen bu söz
konusu olan seyahatte yapmış olduğunuz harcamaların miktarı ne kadardı? Bu parayı hangi
banka hesabınızdan ödediğinizi göremedim. Bu bir banka hesabından olmayabilir Herhangi
bir şirket hesabından da olabilir, Bunu bize açıklar mısınız ?
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resmi ve özel iki boyutu vardır. Bu ziyaretin Newyork ayağında resmi temaslarda
bulunulduğundan, masrafların Devlet tarafından ödenmesi doğaldır. Ziyaretin Boston
ayağında da resmi temaslar yapılmış olmasına rağmen, aynı zamanda oğlumun diploma
törenine katıldığımdan, seyahatin bu kısmının masrafları tarafımdan nakten ödenmiştir.
Aradan uzun zaman geçmesi sebebiyle, bu harcamanın tutarını hatırlamıyorum;
Esasen, bu tür şahsi harcamalar için özel kayıt ve muhasebe tutulması olağan da değildir.
SORU 2- Marsan şirketinizdeki cari hesabınıza bakıyorum, President Yatınızın
alımı için Marsan Şirketinize 820 milyon lira vermişsiniz. Bu para Marsan Şirketinizde
gözüküyor, yine Marsan'a President Yatının onarılması için masrafları karşılamak üzere
ayrıca yaklaşık 1 milyar lira, daha vermişsiniz, bunla; yatın alım ve onarım giderlerini Marsan
Firmanız karşılamış. "Denge" diye bir yatınız daha var, bizdeki kayıtlarda öyle gözüküyor. Bu
Denge Yatının alımı için de 3 milyar 200 milyon liralık bir harcamada bulunmuşsunuz, bu
arada aynı şekilde Marsan Firmanıza, Amerika'da bulunan GCD Şirketinize transfer için de
500 bin dolar daha vermişsiniz Bunları bir araya topladım, dolar hesabına çevirdim, ortaya, o
zamanın kuruyla yaklaşık 3,5 milyon dolar gibi bir rakkam çıkıyor. Sayın Genel Başkan, bize
bütün bu ödemeleri hangi kaynaktan karşıladığınızı açıklarmısınız?
CEVAP 2 - Marsan Şirketinden olan alacaklarımız, mal bindirimlerimizde cari
hesap bakiyeleri itibariyle beyan edilmiştir.
Marsan Şirketinin ADB'deki GCD Inc. Şirketine sermaye transferi olarak üç
etapta gönderdiği 925.000 Doların kaynağı, Metaş'tan kat karşılığı olarak tahsil edilen 2,5
Milyar Lira, Marsan A.Ş.ne ait Marso A.Ş. hisselerinin satışından elde edilen 9,8 Milyar Lira
ve Demirbank'tan alınan 400.000 Dolarlık kredidir.
9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunun incelenmesinde de
görüleceği üzere; (s. 40) Marsan Şirketi tarafından President teknesi 500 Milyon Lira bedelle
alınmış, Denge teknesi ise, Markim A.Ş.'den tasfiye nedeniyle 130 Milyon lira kaydi değer
üzerinden Marsan A.Ş.'ne intikal etmiştir. Bu teknelerin onarım vesair giderelrei Marsan
Şirketi tarafından karşılanmış olup, kanunen kabul edilmeyen gideler hesabında gösterilmiştir.
Yukarıda belirtilen harcamaların farklı tarihlerde olması sebebiyle, soruda "o
zamanın kuruyla" hesaplandığı belirtilen 3,5 Milyon Dolarlık tutarın ne şekilde 'hesaplandığı
anlaşılamamıştır.
SORU 3- 29 Temmuz 1992 tarihinde, 100 bin dolar ve 1992 yılının Eylül ayında
da -yanlış hatırlamıyorsam 10 Eylül, düzeltirim- 400 bin dolar olmak üzere, toplam 500 bin
doları, (9/4) esas numaralı soruşturma komisyonunda, Amerika'daki GCD şirketinize
gönderdiğinizi söylemişsiniz. Bunu, (9/4)esas numaralı soruşturma komisyonundan tespit
ettim. Orada diyorsunuz ki: "Amerika'daki GCD şirketime 500 bin dolar gönderdim" Bu,
doğru mu?
CEVAP 3 - 6-9/4 Esas Numaralı Meclis soruşturma Komisyonu tarafından
düzenlenen raporun incelenmesinde de açıkça görüleceği üzere; (s. 63)
Marsan Şirketi tarafından ABD'de kurulu GCD Inc. Şirketine sermaye transferi
olarak; 29.7.1992 tarihinde 100.000 Dolar, 10.9.1992 tarihinde 400.000 Dolar, 13.9.1993
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gönderilmiştir.
SORU 4- Marylan"daki gayrimenkulunuzun 1998 yılı mal bildiriminde yer
almadığı görülmektedir. Bu gayrimenkul satılmış ise hangi tarihe hangi bedelle satılmış olup
bedeli yurtiçine transfer edilmiş midir?
CEVAP 4 - ABD'de Rock Wille-Maryland'da bulunan taşınmazı Ekim/l997'de
157.500 Dolar bedelle sattık. Bu tutarın bir kısmı yurtiçine transfer edilmiştir.
SORU 5- Amerika'daki GCD firmanız İsviçre ve Lüksemburg'daki herhangi bir
kredi kuruluşundan kredi kullandığı doğru mü, kullandı ise bu kredinin geriye ödemesini
yaptı mı?
CEVAP 5 - Krediyle ilgili her türlü bilgi ilgili Şirketten alınabilir. Esasen,
Komisyonumuzun talebi üzerine, GCD Inc. Şirketi tarafından bu soruya cevap verildiği
öğrenilmiştir.
SORU 6- Gönderdiğinizi daha önce beyan etmiştiniz, yine dönüp 9/4 sayılı
soruşturma komisyonundaki bir beyanınızdan bahsedeceğim, Amerika'daki GCD firmanıza
92 yılında 500 bin dolar göndermişsiniz, 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu
raporunda da var, bunu beyan etmişsiniz. Bunun dışında, 92 yılında yine GCD firmasına
herhangi bir para transferi yaptınız mı, para gönderdiniz mi, böyle bir şey hatırlıyormusunuz?
CEVAP 6-3 Nolu cevapta, bu soru da cevaplandınlmıştır.
7- isviçre ve Lüksemburg'daki finans kurumlan ile sizin veya sizin ailenizden
herhangi bir kimsenin veya organik bağınız bulunan şirketlerden herhangi birinin ilişkisi
varmıdır? Yani bu finans kuruluşlarıyla bir ortaklık, kayıtlara geçmeyen, zabıtlara geçmeyen
herhangi bir ekonomik bağ varmıdır?
CEVAP 7 - Benim ve ailemin Lüksemburg ve isviçre'deki finans kurumlarıyla
herhangi bir ortaklık veya kayıtlara geçmeyen, zabıtlara geçmeyen ekonomik bağımız mevcut
değildir. Hissedarı olduğumuz şirketlerden sadece GCD Inc. Şirketinin kredi ilişkisi olduğu
öğrenilmiştir.

2) Adana Milletvekili Sn. Arif SEZER* in Soruları ve verilen cevaplar:
SORU 1- Kasım 1995'te, Doğru Yol Partisi Grup toplantısında şu sözleri
söylediğiniz, "Bir işadamı olan ve bir holdingin başında bulunan eşim, Marsan Holding
A.Ş.'nin ABD'de kurduğu GCD ortaklığı ile gazete haberlerine konu olan üç gayrimenkulu
tamamen yasal yollardan ve yasal prosedüre uygun olarak satın aldı. Konu, bizim
tarafımızdan, Başbakanlığım öncesinde de kamu oyuna duyuruldu ve yoğun bir biçimde
tartışılarak kongrelerde istismar konusu oldu. Bu gayrimenkullerin bedeli olarak, Marsan
Holding ABD'ye 925 bin dolar göndermiştir. Bu paranın transferi, resmi...Bu durum, daha
sonra, kamuoyuna tarafımızdan açıklanmıştır. 925 bin doların 500 bin doları Marsan Holding
kaynaklarından, 425 bin doları ise, Marso A.Ş.'ye ait 7 Eleven hisselerinin satışından
sağlanmıştır." Bu ifadeleriniz doğru mudur?
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tarafından düzenlenen raporun incelenmesinde de açıkça görüleceği üzere; (s. 63)
Marsan Şirketi tarafından ABD'de kurulu GCD Inc. Şirketine sermaye transferi
olarak; 29.7.1992 tarihinde 100.000 Dolar, 10.9.1992 tarihinde 400.000 Dolar, 13.9.1993
tarihinde 425.000 Dolar olmak üzere, toplam 925.000 Dolar Demirbank kanalıyla
gönderilmiştir.
Gönderilen 925.000 Doların kaynağı, Metaş'tan kat karşılığı olarak tahsil edilen 2,5
Milyar Lira, Marsan A.Ş.'ne ait Marso A.Ş. hisselerinin satışından elde edilen 9,8 Milyar Lira
ve Demirbank'tan alınan 400.000 Dolarlık kredidir.
SORU 2 - Yapılan incelemelerde, Marso A.Ş.'ye ait, 7 Eleven hisselerinin değil,
Marsan A.Ş.'ye ait, Marso A.Ş. hisselerinizi sattığınız tespit edilmiştir, bu doğru mudur?
CEVAP 2- Amerikan 7 Eleven Şirketinin Türkiye'de franchising hakkına sahip
olan Marso Şirketinde Marsan Şirketinin sahip olduğu hisseler ile şahsi hisselerimiz
satılmıştır.
SORU 3 - Doğru Yol Partisi Grubunda yaptığınız konuşmanın hilafına, 1992 yılı
sonunda Amerika'daki söz konusu gayrimenkullerin satın alındığı zaman, Türkiye'de Marso
A.Ş. hisselerinizi henüz satmamıştınız. Marso A.Ş. hisselerini Eylül 1993'te sattığınız doğru
mudur?
CEVAP 3- Marso A.Ş. hisselerini Eylül/1993 tarihinde sattığımız doğrudur. GCD
Inc. Şirketinin 1992 yılı sonunda satınaldığı gayrimenkullerin bedelini, kısmen peşin ve
kısmen de kredi yoluyla ödediği öğrenilmiştir.
Marsan ve GCD Inc. Şirketlerinden alınan bilgilere göre; Şirketin kuruluş
sermayesi olan 100000 Dolar Bilger Duruman tarafından karşılanmış olup, buna ilaveten
1992 yılında Marsan A.Ş. tarafından sermayeye mahsuben 500.000 Dolar ve Bilger
Duruman'in Şirketi olan BMT tarafından da sermayeye mahsuben 400.000 Dolar
konulmuştur.
SORU 4 - Marsan A.Ş. kayıtlarına göre 1.959.990.000.-TL değerde kayıtlı Marso
A.Ş. hisselerini 9.799.965.000.-TL bedelle satarak 7.839.975.000.-TL satış kan elde ettiniz ve
bunu Marsan A.Ş.'nin sermayesine ilave ettiniz ve bu hususu Beyoğlu 1.12.1993 tarihinde
18.Noteriiğince de tespit tutanağına geçirttiğiniz doğrumudur?
CEVAP 4- Marsan A.Ş.'nin sahip olduğu Marso A.Ş. hisselerinin 9.799.965.000
TL bedelle satıldığı, bu satıştan 7.839.975.000 TL satış kan elde edildiği ve bu tutarın Marsan
A.Ş.'nin sermayesine ilave edildiği doğrudur. Sermayenin ödendiğinin tespiti için gerekli tüm
yasal işlemlerin Şirket tarafından yaptırıldığı öğrenilmiştir.
SORU 5 - Marsan A.Ş. 1993 yılında iştirak kazançları vergi istisnasından
yararlandığı söyleniyor. Bunun doğruluğu konusunda bilgi verirmisiniz?
CEVAP 5- Marsan Şirketinin sadece KVK nun 18. maddesinin 8. bendindeki
istisnadan yararlandığı öğrenilmiştir.
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yaptığınız 425 bin Dolar transferin, Marso A.Ş. hisselerinin satışından elde edilen kaynaktan
gerçekleştirildiği halde, iştirak kazançları vergi istisnasından yararlandığınız doğrumudur?
CEVAP 6- Marsan Şirketinin sözkonusu işlemleriyle ilgili gerekli denetimler
geçmiş dönemde süresinde yapılmış ve bu işlemlerde vergi mevzuatına aykırı herhangi bir
durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna rağmen, konunun bu dönemde ayrıca denetime
alındığı ve bu denetim raporlarıyla ilgili olarak yasal sürecin devam ettiği öğrenilmiştir.
SORU 7 - Marsan A.Ş.'nin % 99'u size ve eşinize aittir. Buna göre şirketinizin
sahte belgelerle vergi kaçırması sizin bilginiz dışında olabilirini?
CEVAP 7- Marsan Şirketinin sözkonusu işlemleriyle ilgili gerekli denetimler
geçmiş dönemde süresinde yapılmış ve bu işlemlerde vergi mevzuatına aykırı herhangi bir
durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak, 6. soruya verilen cevapta da belirtildiği üzere,
pek çok başka şirkette yapıldığı gibi, sözkonusu işlemler yeniden denetime alınmış ve
düzenlenen raporlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır.
3) İsparta Milletvekili Sn. Erkan Mumcu'nun Soruları veverilen cevaplar;

SORU 1 - Komisyonumuzun kurulmasına dayanak teşkil eden belge, soruşturma
komisyonunun kurulmasına dair önergedir. Önergenin dayandırıldığı kaynak ise, 3628 sayılı
Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanundur.
Şimdi, 3628' sayılı Kanunun muhatabı, kamu görevlileri, eşleri ve birinci dereceden
yakınlarıdır. Şimdi, arkadaşlarımızın burada sordukları soruların tamamına "bunların
muhatabı şirketlerdir" şeklinde cevaplar verdiniz. Anılan şirketlerin yüzde 90 ila yüzde 99,9
oranlarında payları size ve eşinize ait şirketler olduğu doğru mudur?
CEVAP 1-, Sözkonusu şirketlerdeki hisselerimizin adet ve tutarları mal
bildirimlerimizde beyan edilmiştir.
SORU 2 - 1991 yılında , ilk kez Devlet Bakanı sıfatıyla 3628 Sayılı Kanunun
muhatabı olarak, T.B.M.M.'ne verdiğiniz mal bildirimi beyannamesinde beyan etmediğiniz
herhangi bir ekonomik değer varmıdır, yoksa , babanızdan veraseten intikal eden değerlerle
birlikte, daha önceden meşru yollardan kazanmış olduğunuz ekonomik değerlerin tümüm de
3628 Sayılı Kanunun bir icabı olarak bu bildirimde beyan ettiniz mi, etmediniz mi?
CEVAP 2- Dönemler itibariyle Verilen mal bildirimleri ve ek bildirimlerde beyan
dışı bırakılan varlığımız yoktur.
SORU 3 - Yurt dışında sizin ya da eşinizle birlikte sahibi olduğunuz şirketlerin
herhangi bir kredi ya da mevduat hesabı varmıdır?
CEVAP 3- Sn. Süha Tamk'm sorusuna verilen cevapta belirtilmiştir.
SORU 4 - Marsan holding A.Ş.'nin ' 1992 yılındaki toplam satış hasılatı,
komisyonumuza ulaşan bilgilere göre, 84 milyon Türk Lirasıdır. Aynı dönemde Marsan
Holding'ten siz, eşiniz ve aileniz için yapılan harcamalar; yani kanunen kabul edilmeyen
gider kaleminde Marsan Holding belgelerinde gösterilen harcamalar, 275 milyon Türk
Lirasıdır. 1993'de toplam satış hasılatı 667 milyon, 1994'de toplam satış hasılatı, bu kavramın
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- 417 altım çiziyorum, kâr değil, gelir değil, 694 milyon Türk Lirası, yine bu dönem 1994
döneminde kanunen kabul edilmeyen giderler toplamı, yine Marsan belgelerinde 1 milyar 793
milyon Türk Lirasıdır. 1995'de toplam satış hasılatı 1 milyar 272 milyon Türk Lirası, aynı
dönemde aynı yılda, 1995'de 954 milyon Türk Lirası kanunen kabul edilmeyen gider.
1996'ya gelindiğinde bu rakam 1 milyar 778 milyon lira toplam satış hasılatı, 5 milyar 916
bin lira kanunen kabul edilmeyen giderler. Şimdi, burada bu cevabı şunun için istiyorum:
daha Önce Marsan'a sorularak "sorunun muhatabı Marsan'dır, ben de bu konuda size yardımcı
olurum" cevabınıza rağmen, bu konuyu şunun için soruyorum: Kanunen kabul edilmeyen
giderler kaleminde gösterilen giderlerin yüzde 90'lık bir çoğunluğu eşiniz için, sizin ve
çocuklarınız için yapılan harcamalar olarak (komisyonumuza sunulan) Marsan belgelerinde
gösterilmiştir. Siz, bir şirketin, Marsan Holding A.Ş.'nin 5 yıllık süreçte, toplam satış
hasılatlarından çok daha fazla bir rakamı, kanunen kabul edilmeyen giderler kaleminde, siz ve
eşinize harcamasını nasıl açıklıyorsunuz?
1991 yılı içerisinde beyan ettiğiniz değerler ile bugün, şirketiniz kayıtlı değeri
arasında çok ciddi bir fark yok. Bugünkü kayıtlı sermaye değeri 8 milyar 500 milyon Türk
Lirası. Ancak, Marsan Holding sahip olduğu değerlere bakıldığında, yurt dışındaki, yaklaşık
(GCD'nin bize sunduğu bilgilerle, Marsan'ın bize sunduğu bilgilerle) 4 milyon dolar
civarında bir mal varlığına sahip GCD hisseleri. Yine, Çillers Grup adıyla maruf; yaklaşık 2
milyon dolar değerinde (ki bunlar da, şirketin satın alma değerleri, anılan tarihlerde dolar
kuruna çevirilerek bulunmuştur) Çillers Grup binası. Yine, yaklaşık 2 milyon dolar değerinde
(yine, bunlar, Marsan kayıtlarından toparlanmış, derlenmiş bilgilerdir) President Yatı; 1
milyon dolar değerinde Denge yatı ve Aytaş A.Ş. hisseleri, ki, burada, şöyle bir sorun var:
Aytaş Anonim Şirketi, Başbakan olduğunuz dönemde, Turizm Bakanlığından kendisine tahsis
edilen bir arazi üzerinde, kendi kayıtlarında, 75 milyar Türk Liralık bir harcama yaparak,
Kemer İnn adıyla maruf pansiyonu yapmış; ancak, Aytaş A.Ş., yani kamu arazisi tahsisi,
arkasından 70 milyar liralık bir ekonomik değer inşaası üzerinden, 5 milyar Türk Lirasına
yakın bir değerle Marsan Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Şimdi, eşinizle beraber, yani, 3628
sayılı Kanunu, eş düzeyde muhatabı olarak siz ve eşiniz, sahip olduğunuz bu şirketler
dolayısıyla bir mal varlığı artışına sahip oluyorsunuz. 1991 yılındaki değeri, dolar değeriyle
ifade ederseniz, yani, günün değerleriyle ifade ettiğinizde 200 bin dolar düzeyinde olan bir
şirketin, bugün, 11-12 milyon dolar değerinde, asgari (yine, Marsan belgelerinden, sadece
Marsan belgeleri kaynak tutularak toparlanmış değerlerle) 11 milyon dolar değerinde bir
patrimuana sahip olmasını ve bu edinimleri sağlarken, bir yandan, toplam satış hasılatından
çok daha yüksek bir rakamı, size, eşinize ve ailenize gider olarak harcarken, ciddiye alınabilir
hiçbir vergi ödememiş olmasını, hiçbir kâr beyan etmemiş olmasını nasıl açıklıyorsunuz?
CEVAP 4- Önceden beri açıklandığı üzere, 1981 yılında kuruymuş olan Marsan
Şirketinin ticari faaliyetleri, politikaya atıldığımız 1991 yılından sonra asgariye indirilmiştir.
Sorunuzda sözkonusu edilen harcamalar, cari hesap ilişkisinin bir gereği olarak yapılmıştır.
Hissedarı olduğumuz Marsan Şirketinin aktifinde yeralan değerlerde meydana
gelen artışın kaynakları, gerek 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonuna ve
gerekse Komisyonunuza adıgeçen Şirket tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kaldı ki.
sorunuzda Dolar üzerinden yapılan değer artışı hesabının mahiyeti de anlaşılamamıştır
Diğer taraftan, Aytaş Şirketine Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında tahsis
yapılması, Başbakanlık döneminden ve bu Şirkete hissedar olduğumuz tarihten çok öncesine
rastlamaktadır.
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kurulu 10 bin Paund sermayeli şirketine 8,1 milyon mark takriben dolar mark paritesine göre
kamudan aktarılan kaynağın % 10'u miktarında bir kredinin TYT Bank tarafından verilmiş
olduğu konusunda bir bilginiz varmıdır?
CEVAP 5- Soru siyasi maksatlıdır. Bu konuyla en küçük bir ilgimiz yoktur.
SORU 6 - Eşiniz Komisyonumuza geldiğinde kendisine bu soruyu sormuştum ve
bu belgeyi ibraz edip edemeyeceğini sormuştum; o da ibraz edebileceklerini söylemişti. Belki
de şu anda Komisyonumuza getirdiğiniz belgeler arasında bu vardır. Acaba, Aydın 7. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından yürütülmekte olan davada söz konusu edilen TURBAN
işletmelerine M ARSAN Holding'in borcunun ödendiğine dair olarak, eşiniz Özer Çiller
tarafından gazetelere faks çekilerek belge olarak takdim edilen makbuz, belge olarak
Komisyonumuza getirilmiş midir, getirilmemiş midir?
CEVAP 6- Sorunuzda sözkonusu edilen belge, Marsan Şirketi ile Turban A.Ş.
arasındaki bir hukuki uyuşmazlıkla ilgilidir. Bu hukuki uyuşmazlık, Marsan Şirketinin
ihtirazi kayıtla yaptığı ödemeyle sona erdirilmiştir. Ayrıca, bu konu mahkemeye intikal etmiş
olup, konuyla ilgili tüm kayıt ve belgelerin dava dosyasında mevcut olması gerekir.
4) Manisa Milletvekili Sn. Abdullah Akarsu'nun Soruları ve ve verilen
cevaplar:
SORU 1 - Kasım 1995'te Doğru Yol Partisinin bir grup toplantısında yaptığınız
konuşmada; "5 Nisan istikrar programımız içinde bu yılın mayıs ayında yürürlüğe
koyduğumuz 3986 sayılı Ekonomik DeTıgenin Yeniden İhdası Hakkındaki Kanunla, bina ve
arsalardan emlak vergisi matrahları üzerinden ek gayrimenkul vergisi alınmasını da
gerçekleştirdik. Durduğu yerde değer kazanan gayrimenkullerden ek vergi alınmasını ben
istedim, hep bunu savundum. Böylece, çok emlaki olanın, aynen çok kazanandan çok vergi
aldığımız gibi, devlet kasasına daha çok vergi vermesini sağladık. Sonuçta, kendimi de
vergilendirdim" diye ifade ediyorsunuz ve bağlıyorsunuz "5 Nisan ekonomik kararları
sonucu, aileme gelen ek vergi yükü, 1 milyar 800 milyon liraya yakındır" diye ekliyorsunuz.
Benim yaptığımı incelemelerde, araştırmalarda, gayrimenkulleriniz için ödediğiniz yekûn (bir
yanlışlık yoksa) ekonomik denge vergisiyle beraber net aktif verginiz 185 milyon lira, bu
ifade yanlış mıdır (sizin kendi ifadeniz) yoksa, evraklarda bir eksiklik mi vardır bunu anlamak
istiyorum., açıklarmısınız?
CEVAP 1- 5 Nisan kararları sonucu şahsımıza ve şirketlerimize gelen ek vergi
yükü tutarınin 1,8 Milyar Lira civarında olduğu tespit edilmiştir.
SORU 2 - Bir kamu işletmesi olan TURBAN'a, sahibi olduğunuz MARSAN
Marmara Holdingin, kullanmanız amacıyla aldığı yatın tamiri için ödediğiniz iddia edilen
meblağa ilişkin makbuzun sahte olduğu ifade edilmiş; ne komisyonlara ne de bu konuyu
yargılayan mahkemeye bu makbuzun orjinali intikal etmemiş. Bu makbuz varsa ve gerçekten
eşinizin bu davadan aklanması için kafi delil ise, niçin ibrazdan imtina edilmektedir?
CEVAP 2 - Sn. Erkan Mumcu'nun 6. sorusuna verilen cevapta belirtilmiştir.
SORU 3 - Kamu işletmesi olan TURBAN'a, sahibi olduğunuz holdingin, sizin
kullanmanız için aldığınız yatın tamiri için ödediğiniz iddia edilen meblağın makbuzu faksla
intikal ettirilmiş. Bu makbuzun sahte olduğu ifade edilmiş; ne komisyonlara ne de bu konuyu
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yargılayan mahkemeye bu makbuzun orijinali intikal etmemiş. Bu makbuz varsa ve
gerçekten, eşinizin bu davadan aklanması için kafi delil ise, niçin ibrazdan imtina
edilmektedir, bunu anlamak istiyorum.
CEVAP 3 - Sn. Erkan Mumcu'nun 6. sorusuna verilen cevapta belirtilmiştir.

5) Afyon Milletvekili Sn. Nuri Yabuz'un Soruları ve ve verilen cevaplar:
SORU 1 - 7.11.1995 tarihinde Aytaş A.Ş.'nin merkezi olarak eski ortaklarından
Kemal KINAY'ın işyeri gözükmektedir, daha sonra Kemal KINAY'ın ortaklığı sona ermiştir.
Onun işyeri hala bu şirketin merkezi olarak görünüyor. Bu tespit doğrumudur?
CEVAP 1- Aytaş Şirketinin işyeri adresi; "Hükümet Cad. Aklar İşhanı Kat: 4,
No:42 ANTALYA"dır.
SORU 2 - 1991, 1992, 1993 yıllarında, bu adı geçen şirketlerden,, Marsan,
Marmara Holding 29 milyon 609 bin lira civarında vergi ödemiştir; bu, her üç yılı kapsayan
yekûndur. Ama, Marmara Holding, Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuş bulunan GCD
İne. Adlı şirkete iştirak payı olarak 500 bin dolar göndermiş. Varlığına ve verdiği vergiye
baktığımız zaman, bu 500 bin doları nasıl gönderebilmiş şeklinde hemen bir sual akla geliyor.
Marso Anonim Şirketi satılmış ve satışı suretiyle de elde edilen bir kaynağın buraya transfer
edildiği iddia ediliyor; ama, daha sonra -yine Maliyenin raporlarından alıntı demezseniz- bir
ters kayıt yapıldığı ve bunun iptali söz konusu. O zaman, 500 bin dolar nereden, hangi
kaynaktan, nasıl gönderilmiş gibi bir soru hep gündemde-kahyor; bunu cevaplarmısınız?
CEVAP 2- Sorunun gündemde kalmasının sebebi biz değiliz. Biz bu hesabı
defalarca hem kamuoyuna ve hem de Yüce Meclis'e verdik. Nitekim, sorunuzun cevabı, 9/4
Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunda ve Komisyonunuza gelen
belgelerde mevcuttur. Buna rağmen, Sn. Süha Tanık'ın 2. sorusuna verilen cevapta gerekli
açıklama yeniden yapılmıştır.
6 ) Konya Milletvcldli Sn. Lütfi Yalman'm Soruları ve Cevapları
SORU 1 - Sarıyer Uskumru Köy'de villalarınız var. zannediyorum, 30 adet idi,
29'a düşmüş, biri satılmış ve ayrıca 16 lüks daire var. şimdi, bu 564, 565 ve 572 nolu
parsellerde kayıtlı 30/104 inşaat hakkınız bulunan bölgedeki imarda tevhit, ifraz hangi
dönemde yapıldı? Yani, imarda bir düzenleme yapıldıysa, hangi tarihlerde ve hangi belediye
başkanı döneminde yapıldı Hangi belediye başkanı döneminde ve hangi yılda bu inşaat
ruhsatları alındı?
CEVAP 1- Sarıyer Uskumruköy'deki parsellerin ilk ifraz işlemi 24.10.1989
tarihinde yapılmış, imar düzenlemesi 14.6.199l'de ve inşaat ruhsatının alınması 15.6.1992'de
gerçekleşmiştir. İmar ve ruhsat işlemleri, İstanbul Büyükşehir ve Sarıyer Belediye
Başkanlıklarının SHP'ye ait olduğu döneme rastlamaktadır.
SORU 2 - Bir sorum daha var; yalnız, bunun, belki, tavzih babında
cevaplandırılması gerekir. Zira, bu da kamuoyuna yansımış bir iddia ve sürekli olarak
Komisyonda da dile getirilen bir iddia. Bu İstanbul Bankası ile ilgili işlemler konusunda,
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının davaları geciktirdiği, zamanaşımına uğrattığı gibi, sizin
Bakanlıkta bulunduğunuz dönemde zamanaşımına uğrattığı gibi, Ekonomiden Sorumlu
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Devlet Bakanı olduğunuz dönemde, iddialar var. Bu konuyla ilgili, belki, tarihleri net
hatırlamanız, dava tarihlerini ve zamanaşımına uğrama tarihlerini hatırlamanız zor olabilir.
Gerekirse yazılı cevap verebilirsiniz; ama, bunun mutlak manada aydınlatılması gerektiği
kanaatindeyim. Eğer, biliyorsanız, lütfen, açıklayın.
CEVAP 2 - Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevim 20.11.1991 tarihinde
başlamış ve 25.6.1993 tarihinde sona ermiştir.
İstanbul Bankası ve devir alınan iki bankayla ilgili inceleme ve soruşturmalar
sonunda sorumlu görülenler hakkında gerekli ceza ve hukuk davalarının açılması konusunda
T.C. Ziraat Bankası 1987 yılında görevlendirilmiştir.
Bu konuda açılan ceza kovuşturmaları ve davaları, takipsizlik ve beraat
kararlarıyla sonuçlanmıştır.
Konuyla ilgili hukuku davaları da T.C. Ziraat Bankasında oluşturulan bir
komisyonda incelenmiş, işlem tarihlerinden itibaren beş yıl geçmiş olması sebebiyle
zamanaşımına uğramış olduklarından, ilgililer hakkında dava açılmasına mahal olmadığına ve
keyfiyetin Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmesine 21.2.1990
tarihinde T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. Bu karar, Prof. Dr.
Hikmet Sami Türk Prof. Dr. Ramazan Aslan'ın hukuki mütalaalarına dayandırılmıştır.
Üstelik, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olduğumda T.C. Ziraat bankası
bana bağlı olmayıp, doğrudan Başbakana bağlı idi. Bu durumda, konunun benimle herhangi
bir şekilde irtibatlandırılması mümkün değildir.
SORU 3- Bir diğer sorum, bu Presedent ve Denge yatlarının kuşadası Marina
Müdürlüğündeki bakımlarıyla ilgili. Burada verdiğiniz cevaplarda, Marina Müdürlüğüne
herhangi bir borcunun bulunmadığını ifade ettiğiniz halde (ki, bu ifadenizin Marina
Müdürlüğünün size verdiği belgeye dayalı olduğunu da söylüyorsunuz) bilahare, basında
TURBAN Marina İşletme Müdürlüğüne borcunuz olduğu Bunun üzerine 80 bin Mark
civannda bir borç ödemesi yapıldığı gibi bir iddia var. Yani, bu ödemeyi spekülasyonlar
ortaya çıktıktan sonra mı yatırdınız, öğrenmek istiyorum.
CEVAP 3 - Sorunuzda sözkonusu edilen belge, Marsan Şirketi ile Turban A. Ş.
arasındaki bir hukuki uyuşmazlıkla ilgilidir. Bu hukuki uyuşmazlık, Marsan Şirketinin ihtirazi
kayıtla yaptığı ödemeyle sona erdirilmiştir. Ayrıca, bu konu mahkemeye intikal etmiş olup,
konuyla ilgili tüm kayıt ve belgelerin dava dosyasında mevcut olması gerekir.
SORU 4- Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olduğunuz tarihte, İstanbul Bankası ile
ilgili işlemler konusunda, sizin sorumluluğunuzda olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının
davaları geciktirdiği ve böylece konunun zaman aşımına uğradığı yolunda iddialar var. Bu
konuya ilişkin tarihleri bize açıklarmısınız?
CEVAP 4 - Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevim 20.11.1991 tarihinde
başlamış ve 25.6.1993 tarihinde sona ermiştir.
İstanbul Bankası ve devir alınan iki bankayla ilgili inceleme ve soruşturmalar
sonunda sorumlu görülenler hakkında gerekli ceza ye hukuk davalarının açılması konusunda
T.C. Ziraat Bankası 1987 yılında görevlendirilmiştir.
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Konuyla ilgili hukuku davaları da T.C. Ziraat Bankasında oluşturulan bir
komisyonda incelenmiş, işlem tarihlerinden itibaren beş yıl geçmiş olması sebebiyle
zamanaşımına uğramış olduklarından, ilgililer hakkında dava açılmasına mahal olmadığına ve
keyfiyetin Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmesine 21.2.1990
tarihinde T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. Bu karar, Prof. Dr.
Hikmet Sami Türk Prof. Dr. Ramazan Aslan'ın hukuki mütalaalarına dayandırılmıştır.
Üstelik, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olduğumda T.C. Ziraat bankası
bana bağlı olmayıp, doğrudan Başbakana bağlı idi. Bu durumda, konunun benimle herhangi
bir şekilde irtibatlandınlması mümkün değildir.
7) Adana Milletvekili Sn. Tuncay Karaytug'un Soruları ve verilen cevaplar:
SORU 1 - Sizin eşinizin ya da ortağı bulunduğunuzun şirketin, yurt dışında
herhangi bir bankada mevduat ya da kredi hesabı varmı?
CEVAP 1 - Sn. Süha Tanık'ın 7. sorusuna verilen cevapta belirtilmiştir.
SORU 2 - Yurt dışında GCD firmasının üzerinde: Yani, yurt dışındaki
malvarlığınız gayrimenkul ya da araç-gereç şeklinde GCD firmasına kayıtlı olmayan herhangi
bir malvarlığmız sözkonusumu? Tamamının GCD'ye kayıtlı olduğu yolunda bize bilgiler
ulaştırıldı, kayıtlı olmayan herhangi birşey varmı?
CEVAP 2 - Komisyonunuza ve kamuoyuna bir çok kez açıkladığımız gibi, ilgili
dönemlere ait mal bildirimlerimizde ve ek bildirimlerimizde yeralmayan herhangi bir menkul
ya da gayrimenkul mal bulunmamaktadır.
Marsan Şirketinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderdiği 27.10.1997
tarihli yazıda belirtildiği üzere, sorunuzda sözü edilen araçların önce biri kiralanmış, bilahare
bu araç ilgili kuruluşa iade edilmiş ve yerine ikincisi kiralanmıştır.
SORU 3 - Edindiğimiz birtakım bilgiler ışığında; oğlunuz Mert ÇİLLER'e ait
kendisinin de kullandığı tespit edilen 1992 model Nissan Pathfınder, DBD 938 Plakalı bir
araç söz konusu. Bunun GCD üzerinden Amerikan IRC Dairesine herhangi bir şekilde
bildirilmediği şeklinde bir bilgi ulaştı. Tabii, resmi kayıtlarda araştırmasını yapmak gerekiyor.
Yine sayın Özer ÇÎLLER'e ait 1996 model Range Rover Marka CEX 658 Plakalı bir araç söz
konusu. Bunun da servet beyanında belirtilmediği, IRC'de bildirilmediği, bize gelen
bilgilerde de olmadığı tespit ediliyor.Bu konuya açıklık getirirmisiniz.?
CEVAP 3 - Komisyonunuza ve kamuoyuna bir çok kez açıkladığımız gibi, ilgili
dönemlere ait mal bildirimlerimizde ve ek bildirimlerimizde yeralmayan herhangi bir menkul
ya da gayrimenkul mal bulunmamaktadır.
Marsan Şirketinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderdiği 27.10.1997
tarihli yazıda belirtildiği üzere, sorunuzda sözü edilen araçların önce biri kiralanmış, bilahare
bu araç ilgili kuruluşa iade edilmiş ve yerine ikincisi kiralanmıştır.
SORU 4 - GCD firmasının kurucu ortağı kimdir? O konuda bize tarafınızdan
ulaştırılan bilgilerde Bilger DURUMAN olduğu ifade edilmişti. Bu gerçekten doğru mu,
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Bilger DURUMAN mıydı?
CEVAP 4- GCD Inc. Şirketinin kuruluş başvurusu, A.B.D. mevzuatı
çerçevesinde, Özer Çiller ve Bilger Duruman tarafından 6.5.1992 tarihinde yapılmıştır.
Şirketin kurucu ortaklan ise, Marsan A.Ş. ve Bilger Duruman'ın sahibi olduğu BMT
Şirketidir.
SORU 5 - Marsan Anonim Şirketi % 99.9 oranında Çiller Ailesine ait. Marsan
Anonim Şirketinin 1991 yılındaki dolar bazındaki değeri hakkında bilgi veremeyeceksiniz.
Benim yaptığım tespitlerde, borsaya kote edilmeyen hisselerin rayiç bedel, emsal bedel
üzerinden değerlendirilmesi sonucunda 200 bin dolar ettiği ortaya çıkıyor. O tarihlerde
Marsan Anonim Şirketine ait; yani, 1991 yılında Marsan Anonim Şirketine ait herhangi bir
gayrimenkul var mıydı?
CEVAP 5 - Sn. Erkan Mumcu'nun 4. sorusuna verilen cevabın 2. paragrafında
açıklanmıştır. Soruda Dolar bazında yapılan değerlemenin mahiyeti anlaşılamamıştır.
Ayrıca, Marsan A.Ş.'nin iş merkezi olarak kullandığı 4. Levent'teki bina
Şubat/1991 tarihinde satılmış ve bunun yerine Şirketin bugün iş merkezi olarak kullandığı "
Ayaz S. No: 3 Seyrantepe - İSTANBUL " adresindeki bina 1993 yılında inşa ettirilmiştir.
SORU 6 - Amerika'da GCD'nin kullandığı krediler içerisinde mevduat munzam
karşılığı veya bir nakit blokaj karşılığı kullandırılan bir kredi varmıdır? yokmudur?
CEVAP 6- GCD Inc. Şirketinden alınan bilgiye göre, bu konuda Komisyonunuza
gerekli bilgi verilmiştir.
SORU 7 - Sayın Özer ÇİLLER Komisyonumuzda 1992 yılında MARSAN
dışındaki Türkiye'deki tüm şirketlerin faaliyetlerini sona erdirdiğini ve MARSAN dışında pek
faal şirketin kalmadığını ifade etmişti. En son faal şirket zannediyoum AYTAŞ Turizm'di o
da MARSAN'a iltihak ettirildi. Amerikada mukim GCD firmasına iştirakiniz 1992 yılına
tekabül ediyor 6.05.1992 tarihinde, ilk iştirak girişimi söz konusu. MARSAN'ın %99'u, size,
ailenize ait. Bize verilen bigilerde,MARSÂN'ın GCD'ye ortaklığının Bilger DURUMAN'a
ait olan hisselerin devralınması ile gerçekleştiği ifade edildi. BMT adlı şirketle bir ortaklığınız
var mı? Beynelmilel Turizm Taşımacılık diye sanıyorum açık yazılışı. Bu firmanın daha önce
kurulduğu, yine bize ulaşan belgelerde söz konusu. BMT ortakları arasında da MARHAS ve
MARSAN var.MARSAN'ın GCD'ye ortaklığı söz konusu yani büyük hissedar yine
MARSAN . GCD'nin mal varlığı, 1.5 miyon dolar civarında otel apartman ve bemzeri şeyler
üzerine kuruluyor. Daha sonra bir tevsi ve yenileme çalışmalarında bulunuluyor. Bu
harcamaların ulaştığı miktar yaklaşık 2,5 milyon dolara tekabül ediyor. Bu 2,5 milyon doları
nereden karşıladınız? Bu konuda bize bilgi verirmisiniz?
CEVAP 7 - Mal bildirimlerimizde ve ek bildirimlerimizde beyan edilenler dışında
herhangi bir şirkette hissemiz bulunmadığını defalarca açıkladık.BMT, Bilger Duruman'a ait
bir şirkettir. GCD Inc. Şirketinden alınan bilgiye göre, tevsi ve yenileme harcamaları
konusunda Komisyonunuza gerekli bilgi verilmiştir.
SORU 8 - Siyasete katıldıktan sonra, şirketlerdeki ortaklık payınızı değil; ama,
ticari faaliyetlerde bulunmama kararını aldığınızı; çünkü yavaşlatmanız gerektiğinin daha
doğru olacağını ifade ettiniz. 1991 yılında Ekim ayında siyasete seçilerek katıldınız. Sayın
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

-

423

-

Özer Çiller de buraya geldiğinde benzer bir ifade kullandı, 1992 yılında, MARS AN dışındaki,
yaklaşık Türkiye'deki bütün şirketlerin faaliyetlerini sona erdirdiğini, MARSAN dışındaki
pek faal bir şirketin kalmadığını ifade etti. En son faal şirket de sanıyorum Aytaç Turizm'di, o
da mukim GCD Firmasına iştirakiniz 1992 yılına tekabül ediyor. 1992 yılında, 6.5.1992
tarihinde, ilk iştirak girişimi söz konusu. Şimdi, MARSAN'ın nokta 99'u size ait, ailenize ait.
Bize verilen bilgilerde, MARSAN'ın GCD'ye ortaklığının Bilger Duruman'a ait olan
hissesinin devralınması ile ilgili gerçekleştiğini söylediniz, ifade edildi. BMT adlı bir şirkete
bir ortaklığınız var mı? Beynelmilel Turizm Taşımacılık diye sanıyorum yazılışı. Bu fınnamn
daha önce kurulduğu, yine bize ulaşan belgelerde söz konusu. BMT'nin ortakları arasında da
MARHAS var, MARSAN var. MARSAN'ın GCD'ye ortaklığı söz konusu, BMT'ye olan
dolaylı ortaklığından dolayı da yine bir ortaklık söz konusu; yani, büyük hissedar yine
MARSAN, GCD'nin mal varlığı, az önce de ifade edildiği gibi, 1.5 milyon dolar civarında
otel,apartman ve benzeri şeyler üzerinde kuruluyor. Daha sonra, bir tevsi ve yenileme
çalışmalarında bulunuyor. Yaklaşık 2,5 milyon dolara tekabül eden bir yenileme çalışmaları
bu harcamaların ulaştığı tutar. Bu 2,5 milyon dolarlık kısmı nereden karşıladığınız hakkında
bilginiz var mı? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz?
CEVAP 8 - Mal bildirimlerimizde ve ek bildirimlerimizde beyan edilenler dışında
herhangi bir şirkette hissemiz bulunmadığını defalarca açıkladık.BMT, Bilger Duruman'a ait
bir şirkettir. GCD Inc. Şirketinden alınan bilgiye göre, tevsi ve yenileme harcamaları
konusunda Komisyonunuza gerekli bilgi verilmiştir.
SORU 9 - GCD adlı şirketin ortakları kimlerdir? Bu ortakların hisse payları ne
kadardır? Kuruluşandan bu yana sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler nelerdir ve
ortaklar, ortaklık sermaye paylarını nasıl ödemişlerdir; nakit, çek ya da havale gibi. GCD'nin
Amerika'da edindiği mal varlıklarının yenileme masrafları nereden karşılanmıştır? Yenileme
çalışmaları sırasında herhangi bir bankadan kredi kullanıldı mı?
CEVAP 9 - 4, 7 ve 8. sorulara verilen cevaplarda açıklanmıştır. Ayrıca, sorunun
cevabı, 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunda da mevcuttur.
SORU 10 - 1993 yılında yapılan transfer GCD'ye yapılmış görünüyor, gerçekten
buraya mı yapılmış yoksa BMT firmasına mı yapılmış, BMT'deki hissedarlar kimlerdir; sizin
veya ailenizden birinin herhangi bir ortaklığı var mıdır? 1993 yılındaki 425 bir dolarlık
transfer yine BMT'ye yapılmıştır, bu doğru mu?
CEVAP 10- Marsan Şirketinin sermaye transferi GCD Inc. Şirketine yapılmıştır.
Mal bildirimlerimizde beyan edilenler dışında herhangi bir şirkette hissemiz
- bulunmamaktadır. Bahsekonu BMT Şirketinde, bizim ve hissedarı olduğumuz şirketlerin
ortaklığı yoktur.
1993 yılındaki 425.000 Dolarlık transfer BMT'ye değil, GCD Inc. Şirketine
yapılmıştır. Ayrıca, sorunun cevabı, 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu
Raporunda da mevcuttur.

V- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
23.11.1998 tarihinde yapılan karar toplantısında
değerlendirmeleri yapmışlardır. (Tutanaklardan aynen alınmıştır.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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BAŞKAN - Muhterem milletvekilleri, ikinci turu, kararınızı beyan edeceğiniz turu
başlatıyorum. Milletvekillerinin beyan edeceği herşey, (9/16) sayılı Soruşturma
Komisyonunun karan olarak ileride zabıtlara geçip Meclis Başkanlığına verilecektir.
Buyurun Sayın Barutçu.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; her
zaman olduğu gibi yine bir maruzatım var. 12 sayfadan oluşan, niçin Yüce Divana sevk
kararına gerek olmadığına mütedair, rapora geçmesini arzu ettiğim bir konu var. Zamandan
tasarruf bakımından bunu Başkanlığa takdim ediyorum ve Yüce Divana şevkine gerek
yoktur şeklindeki düşüncemi de arz ediyorum.
Sn. Barutçunun Komisyonumuza verdiği yazılı değerlendirme :
PROF. DR. SAYIN TANSU ÇİLLER'İN MALVARLIĞI
KONUSUNDA YAPILAN SORUŞTURMAYLA
İLGİLİ DEĞERLENDİRME NOTU
I-USUL YÖNÜNDEN:
Eski Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında, Konya Milletvekili Sayın Ahmet Alkan
ve arkadaşları tarafından verilen Soruşturma Önergesinde, 3628 sayılı Kanunun 11, 12, 13,
14, 15. maddelerine ve TCK nun 240. maddesine aykırı davrandığı yolunda ileri sürülen
iddialar, daha önce de 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından
soruşturulmuş ve 15.1.1997 tarihinde "Yüce Divan'a şevke gerek olmadığı" kararı
verilmiştir.
TBMM Genel Kurulu da, 19.2.1997 tarihinde 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma
Komisyonu Raporunu görüşmüş ve "Yüce Divan'a şevke gerek olmadığı" kararını kabul
etmiştir.
TBMM'nin bu kararı "kesin hüküm" niteliğindedir. Dolayısıyla, "Yüce Divan'a sevk
kararı" nasıl geri alınamaz ise, "Yüce Divan'a sevk etmeme kararı" da aynı şekilde geri
alınamaz.
Bir an için, yeni vakıa ve delillere göre, aynı konuda yeniden Meclis soruşturması
açılabileceği kabul edilse dahi, ortada bu nitelikte bir yeni vakıa ve yeni delil de
bulunmamaktadır.
Yukarıda belirtilen sebeplerle, Soruşturma Komisyonunun, esasa girmeden,
"kesin hüküm" ilkesini gözönüne alarak, "Yüce Divan'a sevketmeme" kararı vermesi
gerekir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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II- ESAS YÖNÜNDEN:
A- 3628 Sayılı Kanunun Kapsamı:
1- Kişi yönünden:
Sayın Tansu Çiller hakkında 3628 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan bu
soruşturma, yalnızca kendisinin, eşinin ve reşit olmayan çocuğunun mal varlığım" kapsayabilir.
(3628 SK, m. 5) Komisyon, bu kişiler dışında kalan gerçek veya tüzel kişileri soruşturma
kapsamına alamaz.
Bu nedenle, Komisyon, Sayın Tansu Çiller'in ve eşinin hissedar oldukları şirketlerin
tüm malvarlığını inceleyemez. Sadece, bu şirketlerdeki hisseyi, kar payını, alacak ve borçlan
inceleyebilir. Çünkü, hissedar olunan ticari şirketler, ortaklarından ayrı ve bağımsız hak ve fiil
ehliyetine sahip birer tüzel kişiliktir. Bu nedenle, üçüncü kişi olan, yani Soruşturma
Komisyonunun soruşturmakla görevli olduğu isnadın kapsamına girmeyen şirketlerin
malvarlıklan ve ticari faaliyetleri, bu soruşturmanın kapsamı dışındadır.
Gerçekten, Soruşturma Komisyonu, CMUK'nun temel ilkelerine göre isnatla, yani
Meclis Soruşturması açtıran Soruşturma Önergesindeki fiil ve faille bağlıdır. Anayasanın 38.
maddesine ve Ceza Kanununun temel ilkelerine göre "suçlar şahsidir". Soruşturma
önergesiyle isnad edilen fiilin faili, Sayın Tansu Çiller'in ve eşinin hissedarı oldukları
Anonim Şirketler olamaz.
Yine aynı nedenle, Komisyon, Sayın Tansu Çiller'in merhum babasının ve annesinin
malvarlığını ve reşit olan çocuğunun malvarlığını da inceleyemez.
2- Zaman yönünden:
Anayasa'nın 100. maddesi uyarınca, Sayın Tansu Çiller'in Bakan ve Başbakan olarak '
vermiş olduğu mal bildirirnleriyle ilgili olarak yapılan bu soruşturmanın konusu, "mal
bildiriminde bulunduğu tarih" ile "görevinin bittiği tarih" arası ile sınırlıdır. Bu nedenle,
Bakanlık ve Başbakanlık
öncesi ve sonrasına ilişkin malvarlığı durumu Meclis
soruşturmasının kapsamı dışındadır.
B- Önergede İsnad Edilen Suçlar:
Soruşturma Önergesinde, Sayın Tansu Çiller'in, 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanununun
11. 12, 13, 14. 15. maddeleri ile TCK nun 240. maddelerinde yazılı suçlan işlediği iddia
edilmektedir.
3628 sayılı Kanunun 14. ve 15. maddeleri, önceki maddelerdeki cezalara bağlanan
sonuçlarla ilgilidir. TCK nun 240. maddesinin ise, torba madde olarak önergede yeraldığı
anlaşılmaktadır. Çünkü, görevin ne şekilde kötüye kullanıldığı konusunda herhangi bir
iddiada bulunulmamıştır.
Diğer taraftan, 3628 sayılı Kanunun 11. maddesinde; "mal bildiriminin muhtevası
hakkında 9. maddeye aykırı davranan" kimsenin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Burada sözü edilen 9. madde, "bildirimlerin gizliliği" ile ilgilidir. Mal bildirimleri hakkında
Kanunun 20. maddesinin emri dışında hiç bir şekilde.açıklama yapılamaz, bilgi verilemez.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

- 426 Dolayısıyla, Kanunun 11. maddesinde yazılı olan suçun, sadece, mal bildirimlerini
saklamakla görevli olanlar veya bu bildirimleri sair surette elinde bulunduranlar tarafından
işlenebileceği açıktır. Sayın Tansu Çiller'in böyle bir suçun faili olması yasal olarak mümkün
değildir.
Bu nedenlerle, Soruşturma Önergesindeki isnatların, 3628 sayılı Kanunun 12 ve 13.
maddelerindeki suçlar yönünden ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir.
1- 3628 sayılı Kanunun 12. maddesinde yeralan "gerçeğe ayları bildirimde
bulunma suçu" yönünden:
a- Kuşadası'ndalri taşınmazla ilgili iddialar:
Sözkonusu taşınmazın, Suna Pelister tarafından satınalındığı ve tapuda onun adına
tescil edildiği ve bilahare adıgeçen şahıs tarafından Sayın Tansu Çiller ve Sayın Özer Çiller'e
satıldığı, Komisyon'a celbedilen tapu kayıtlarının incelenmesinden ve oluşturulan Alt
Komisyonca yapılan tespitlerden açıkça anlaşılmaktadır.
Sayın Tansu Çiller'in, bu taşınmazı, Suna Pelister'den satınaldıktan sonra, mal
bildirimlerinde belirttiği görülmektedir. Esasen, başkasının mülkiyetinde olan ve tapuda
başkasının adına kayıtlı olan bir taşınmazı mal bildirimlerinde beyan etmesi düşünülemezdi.
Dolayısıyla, ortada gerçeğe aykırı bir bildirim bulunmadığı anlaşılmıştır.
b- Repo gelirlerinin ve METAŞ'tan alınan yüksek tutarlardalu paraların mal
bildirimlerinde yeralmadığı iddiası:
Yaptığımız incelemede, TBMM Başkanlığı'nca bastırılan matbu mal bildirimi
formunda "gelir sütunu"nun yeralmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, matbu formda olmayan
bir sütunun doldurulması, yani "gelir kalemi" olarak bir beyanın yapılması mantıken mümkün
görülmemektedir.
Diğer taraftan, Sayın Tansu Çiller'in Komisyona verdiği yazılı savunmasında belirttiği
üzere, mal bildiriminde gösterilmesi gereken gelirler, dönemi ve miktarı belli olan gelirler
olmak gerekir, örneğin, maaş, kira vb.
Arızi nitelikteki gelirlerin ise gösterilmesi gerekmez. Çünkü, dönem içinde elde edilen
gelirler iki türlü harcanabilir. Ya bu gelir doğrudan doğruya tüketim için harcanır ya da yeni
bir servet unsuruna dönüşür. Bu durumda, oluşan servet, gelirin tasarrufa dönüşen kısmıdır.
Dönem içinde bu şekilde yeni bir servet unsuru edinilmişse, bu servet müteakip mal
bildiriminde beyan edilir. Yok eğer, dönem içinde elde edilen gelir doğrudan doğruya
tüketimde harcanmışsa. bu husus beyana tabi değildir. Sadece sorulursa bildirilir. Nitekim,
mal bildirimine ilişkin matbu formda, harcamaların gösterileceği bir sütuna yerverilmemiştir.
Sayın Tansu Çiller'e ait mal bildirimleri incelendiğinde; repo yoluyla elde ettiği
gelirlerin ve METAŞ'tan tahsil ettiği paraların büyük ölçüde tasarrufa dönüştüğü ve müteakip
mal bildirimlerinde yeni servet unsuru olarak yeraldığı görülmektedir.
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Sayın Tansu Çiller'e ait repo gelirlerinin kaynağım teşkil eden 64 Milyar Liralık
Hazine Bonosu, 15.5.1995 tarihli ve müteakip mal bildirimlerinde yeralmıştır. Bu kaynaktan
elde edilen repo gelirleri de, Komisyon'ca bankalar nezdinde yapılan araştırma sonucu tespit
edilmiştir. Bu tespitlere göre, mal bildirimleri ile uyumsuzluk gösteren herhangi bir durumun
sözkonusu olmadığı anlaşılmaktadır.
c-Şirketlere verilen halcit paraların gizlendiği iddiası:
Soruşturma Önergesinde yerverilen bu iddianın, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel
tarafından Maliye Bakanlığı elemanlarına yetkisiz şekilde hazırlatılmış olan raporda da
yeraldığı görülmektedir.
Sayın Tansu Çiller'in mal bildirimleri incelendiğinde, hissedarı oldukları şirketlerde,
eşi Özer Çiller'e ait olduğu belirtilen cari hesap alacağı tutarjannın 24.1.1995 tarihli ve
müteakip mal bildirimlerinde yeraldığı anlaşılmaktadır.
Önerge sahiplerinin ve Maliye Bakanlığı elemanlarının iddiaları, bu tarihten önce de,
cari hesaplarda alacak bulunmasına rağmen, bunların mal bildirimlerinde tam olarak
gösterilmediği yolundadır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, Komisyon, iddiaya konu olan Marsan A.Ş. ve diğer
şirketlerin defter ve kayıtları üzerinde herhangi bir inceleme yapmamıştır. Bu inceleme, daha
önce 9/4 Nolu Soruşturma Komisyonu tarafından yapılmış ve gerçeğe aykırı herhangi bir
durum tespit edilmemiştir.
Soruşturma Önergesinde bu hususta herhangi bir kanıt gösterilmemiştir. Maliye
Bakanlığı elemanlarının yetkisiz olarak hazırladıkları raporda yeralan iddiaların doğru
olmadığı da, Komisyon Uzmanı Cafer Tokmaklı'nın bu hususta yaptığı çalışma sonunda
Komisyon Başkanlığı'na sunduğu yazıda tespit edilmiştir.
Maliye Bakanlığı elemanlarının yetki gaspı yoluyla hazırladıkları rapor, hukuka aykırı
usullerle elde edildiğinden, delil niteliğini haiz değildir. Çünkü, CMUK nun 254/2.
maddesinde aynen; "Soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde
ettikleri deliller hükme esas alınmaz" denilmektedir.
Buna karşılık, Maliye Bakanlığı elemanlarının tespitlerinin doğru olmadığını yazısında
belirten Cafer Tokmaklı, Sayıştay Uzman Denetçisi olup, Komisyonda yeminli olarak görev
yapan tarafsız bir kişidir. Ayrıca, Komisyon tutanaklanndan da anlaşılacağı üzere, adıgeçen
Uzman, bu konularda mahkemelerde 7 yıl bilirkişi olarak görev yapmıştır. Maliye Bakanlığı
elemanları ise. Sayın Tansu Çiller'in siyasi hasmı olan Maliye Bakanının emri altındaki
kişilerdir. Dolayısıyla, burada, esasen yetkisiz olan Maliye Bakanlığınca görevlendirilen iki
elemanın görüşüne değil, Komisyonca görevlendirilmiş olan yetkili uzmanın görüşüne itibar
edilmek gerekir.
Esasen, Maliye Bakanlığı elemanlarının raporunda. Sayıştay Uzman Denetçisi Cafer
Tokmaklı'nın yazısında da açıklandığı üzere, şirketlerdeki cari hesap alacaklarının suni
şekilde yükseltilmeye çalışıldığı açıkça görülmektedir. Şöyle ki;
Şirketteki cari hesaptan ortak adına yapılan harcama, mal bildirimindeki aktif kalemler
arasındaki yer değiştirmeden ibarettir. Yani, ortak adına harcama, şirketteki cari hesaptan
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diğer bir servet unsuru azalmış olacaktı.
Her şey bu kadar açıkken ve Maliye Bakanlığı elemanlarınca hazırlanan raporun 44.
sayfasında da uygulanması gereken yöntem belirtilmişken, aynı raporun 46. sayfasında bu
kuralın tersi söylenerek, Sayın Tansu Çiller ye eşi adına şirket tarafından yapılan harcama
tutarları cari hesaptaki alacağından mahsup edileceği yerde, bu alacağa ilave edilmek suretiyle
yapılması gerekenin tam tersi yapılmıştır.
Kaldı ki, bir an için, Maliye Bakanlığı elemanlarının tespitinin doğru olduğu
varsayılsa dahi, Marsan A.Ş. ve diğer şirketlerdeki cari hesap bakiyelerinin 24.1.1995 tarihli
ve müteakip mal bildirimlerinde beyan edilmiş olması karşısında, 3628 sayılı Kanunun 12.
maddesindeki suçun oluşması yine mümkün değildir. Çünkü, bu durumda, suçun manevi
unsuru olan "mal gizleme kastının" varlığı hiç bir şekilde sözkonusu edilemez. Zira, eğer
böyle bir gizleme kastı olsaydı, cari hesaptaki alacaklar daha sonra da beyan edilmezdi.
2- 3628 sayılı Kanunun 13. maddesinde ycralan "haksız mal edinme suçu"
yönünden:
Bu yöndeki iddia, Soruşturma Önergesinde, Maliye Bakanlığı elemanlarının raporunda
ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen bilirkişilerin raporunda yeralmıştır.
Bu nedenle, her üç iddianın da ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmesi gerekir.
Ancak, öncelikle belirtmek gerekirse, her üç metinde yeralan hesaplamalar ve bu
hesaplamalara dayandırılan iddialar, birbirini tutmadığı gibi çoğu zaman da birbiriyle çelişir
bir mahiyet arzetmektedir.
. • .
a- Soruşturma Önergesi:
aa- Önergenin 2. maddesinde, Sayın Tansu Çiller'in, 30.11.1991 ve 15.5.1996 tarihleri
arasında TBMM Başkanlığı'na verdiği mal bildirimleri mukayese edilerek, 854.254 Dolar
haksız servet artışı olduğu iddia edilmiştir.
Önergede, Dolara çevrilerek yerverilen gelir ve gider kalemleri eksik olduğu gibi,
hangi tarih itibariyle hangi kurdan hesaplama yapıldığı da belli değildir.
Örneğin, miras yoluyla elde edilen değerlere ve repo gelirlerine, kaynaklar arasında
yerverilmemiş, buna karşılık, Marso A.Ş. hisselerinin satışından elde edilen gelir de, kaynak
olarak değil, ödeme olarak gösterilmek suretiyle, olması gerekenin tam tersi yapılmıştır.
Diğer taraftan, Marsan A.Ş. ndeki cari hesap alacağının tümü, sanki bir anda oluşmuş
gibi, 312.000 Dolar gibi bir değer üzerinden kabul edilmiştir. Daha da önemlisi, bir yandan,
30.11.1991 tarihli ilk mal bildiriminde cari hesap alacağının gizlendiği iddia edilirken, yani o
tarihte de cari hesapta alacak bulunduğu ileri sürülürken, diğer yandan da, sonraki dönemlerde
Dolar üzerinden afaki biçimde hesaplanan tutarın tümü, malvarlığı artışı olarak dikkate
alınmıştır.
Dolayısıyla, Soruşturma Önergesindeki hesaplamanın, eksik, yanlış ve afaki olduğu,
hiç bir tereddüte yer bırakmayacak biçimde ortadadır.
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adlı iştirakiyle ilgili bir takım iddialar ileri sürülerek, 751.000 + 400.000 Dolar haksız servet
artışı olduğu iddia edilmiştir.
Önergedeki bu iddialara konu olan bilgiler de, eksik, yanlış ve afaki olup, bu iddiaların
tümü, daha önce 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından incelenmiş ve
varid görülmemiştir.
öncelikle belirtmek gerekir ki, Marsan A.Ş.nin ABD'deki iştiraki olan GCD Inc.
Şirketinin, ABD'de gayrimenkul satınalması ve sair ticari faaliyetleri, Sayın Tansu Çiller
hakkında yapılan soruşturmanın kapsamı içinde olmayıp, Komisyonun bu yönde inceleme
yapmaya yetkisi yoktur.
Kaldı ki, Komisyonca bu hususta ABD makamlarından ve GCD Inc. Şirketinden bilgi
istenilmiş olup, alınan cevaplarda; GCD Inc. Şirketinin kuruluşunda Marsan A.Ş. ve Bilger
Duruman'a ait BMT Şirketinin % 50 oranında hissedar olduğu, adıgeçen Şirketin 1992
yılında aldığı gaynmenkullerin bedelinin de, Marsan A.Ş. tarafından gönderilen 500.000
Dolar, BMT Şirketi tarafından konulan 500.000 Dolar ve sağlanan kredilerden karşılandığı
açıkça belirtilmiştir.
Dolayısıyla, 751.000 Dolar haksız servet artışı iddiasının, hiç bir geçerli mesnedi
bulunmamaktadır.
Aynı şekilde, Marsan A.Ş.nin 1992 yılında GCD Inc. Şirketine gönderdiği 500.000
Doların 400.000 Dolarlık kısmının Demirbank'tan kredi yoluyla sağlandığı ve bu kredi
borcunun daha sonra Marsan A.Ş. tarafından adıgeçen Bankaya ödendiği, yukarıda zikredilen
belgelerden ve Demirbank'tan alınan cevaplardan anlaşılmakta olup, bu kredi ilişkisinin bir
haksız servet artışı gibi gösterilmesini anlamak mümkün değildir.
ac- Soruşturma Önergesindeki bir diğer iddia, bazı harcamaların kaynağının sorulması
gerektiği yolundadır.
Bolu'daki inşaat için 75 Milyar Lira harcama yapıldığı iddiasının hiç bir dayanağı
yoktur. Bu inşaat için 15.5.1996 tarihi itibariyle 3.737.000.000 TL harcama yapıldığı, bir
önceki soruşturmada Sayın Özer Çiller tarafından beyan edilmiş ve belgeleri sunulmuştur.
GCD Inc. Şirketinin sahip olduğu gayrımenkullerle ilgili tamirat ve " tadilat
giderlerinin, 1993 ve müteakip yıllarda alman banka kredileriyle karşılandığı,
Komisyonumuza intikal eden belgelerde açıkça görülmektedir.
AYTAŞ'a ait pansiyon için yapılan harcamalar da, adıgeçen Şirket tarafından
karşılanmış olup, daha önce 9/4 Nolu Komisyon tarafından adıgeçen Şirketin defter ve
kayıtları üzerinde gerekli incelemeler yapılmış ve iddiayı doğrulayacak herhangi bir hususa
rastlanılmamıştır.
b- Maliye Bakanlığı'nın hazırlattığı rapor:
ba- Hukuki değeri:
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hazırlatılan bu rapor hukuki değerden yoksun bulunmaktadır. Şöyle ki;
Soruşturma Komisyonu, Maliye Bakanlığının 14.10.1997 tarihli onayına dayalı
olarak hazırlanan 10.7.1998 günlü Müteferrik İnceleme Raporunu da dosyaya getirtmiştir.
Başbakanların kovuşturulması (takibatı) Meclis soruşturmasına tabidir (Any,
m. 100). Maliye Bakanlığı elemanlannın, bir Başbakan hakkında soruşturma konusu
eylemlerle ilgili olarak, bir adli organ sıfatı taşıyarak iş görmeleri sözkönusu değildir; çünkü,
bu elemanların görevleri idaridir. Bu nedenle, idari nitelikteki bir inceleme raporunun, Meclis
soruşturmasında herhangi bir adla veya herhangi bir saikle gözönüne alınması ve sözkönusu
rapora adli/hukuki bir değer izafesi mümkün bulunmamaktadır.
Kaldı ki, Maliye Bakanlığı elemanlarının raporu, hukuken görüş, mütalaa,
iddia niteliğindedir. Bu raporun, yani iddianın kanıt sayılması, "iddia = kanıt" gibi fahiş bir
usul yanlışı yapılmasına ve doğru yargılanma hakkının çiğnenmesine yol açar. Üstelik,
böyle bir durumda, Anayasada öngörülen işleyişin tam tersi gerçekleşmiş ve Yürütme organı
Yasama organına yön veren bir hale gelmiş olur.
Bu nedenle, Maliye Bakanının, idari işlemde bulunmak yetki ve görevine sahip
elemanlara, adli/yargısal bir organ olan Meclis Soruşturma Komisyonunun yetki ve görevine
giren konuların ve iddiaların incelenmesi konusunda vermiş olduğu "14.10.1997 tarihli
onay", "yetki gaspıdır". Üstelik, sözkönusu inceleme onayında, 9/4 Esas Numaralı Meclis
Soruşturma Komisyonu Raporuna ekli muhalefet şerhlerinin referans kabul edilmesi de, bu
hukuk dışı girişimin tamamen siyasi saiklerle yapıldığını ortaya koymaktadır.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı elemanlarının, aynı rapora dayanarak düzenledikleri
28.8.1998 tarih, 25 sayılı "Suç duyurusu raporu"nun 5. sayfasında, "Yararlanılan belgeler"
başlığı altında, "TBMM'de kurulmuş olan 9/16 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonundan
elde edilen belgeler"e yervermiş olmaları, bu elemanların, kanunları ve gizliliğe ilişkin
kuralları çiğneme pahasına, Komisyon'daki bazı elemanlarla işbirliği yaptıklarını açıkça
göstermektedir.
Hukuka ayları usullerle elde edilen böyle bir raporun, CMUK'nun 254.
maddesine güre kanıtsal hiç bir değeri bulunmamaktadır.
Bu nedenle, adli/yargısal bir faaliyet yapan Soruşturma Komisyonu, hukuka aykırı
usullerle elde edilen bu İnceleme Raporunu kanıt saymamak yanında, Raporu oluşturan
ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmak zorundadır.
bb- Rapordaki iddialar:
bba-Maliye Bakanlığı'nın yetki gaspında bulunarak hazırlattığı raporda, Sayın Tansu
Çiller'in 1991-1996 yılları arasında verdiği mal bildirimleri mukayese edilerek toplam
28.016.128.804 TL haksız servet artışı bulunduğu iddia edilmiştir.
Ancak, Maliye Bakanlığı'nın aynı rapora dayanarak Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'na vaki suç duyurusunda ise, haksız artış tutarı her nasılsa 23. 045.994.807 TL
olarak belirtilmiştir. Yani, aynı Maliye Bakanlığı, ilk başta iddia ettiği haksız artış tutarını
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koymaktadır.
Diğer taraftan, Komisyon Uzmanı Cafer Tokmaklı'nın yazısında açıklandığı üzere,
sözkonusu raporda, malvarlığına ilişkin olarak yapılan dönemsel hesaplamalarda, paranın
satınalma gücü dönem başı ve dönem sonu için aynı kabul edilmiş olup, tabiri caizse
elmalarla armutlar toplanmıştır. Böyle bir hesaplama yönteminin doğru sonuçlar vermeyeceği
açıktır. Dolayısıyla, sözkonusu rapordaki hesaplamalar bu yönüyle de kabul edilemez.
bbb- Sözkonusu raporda, Komisyon Uzmanı Cafer Tokmaklı'nın yazısında da
belirtildiği üzere;
- Milas'ta 145.000.000 TL bedelle alınan taşınmaz 1.050.000.000 TL bedelle alınmış
gibi gösterilmiş,
- Mal bildiriminin verildiği 15.5.1996 tarihinden bir gün önce repo hesabından çekilen
9.283.218.000 TL nın 3.283.218.000 TL lık kısmının bu dönem için kaynak oluşturmayacağı
iddia edilerek, dönem içindeki herhangi bir artışın kredi yoluyla sağlanması ve bu gelirle
ödenmesi ihtimali yok farzedilmiş,
- Sayın Mert Çiller'e ait 950.000.000 TL lık Hazine Bonosu, hem kaynağı araştırılacak
bir harcama ve hem de kaynak olarak kullanılacak bir gelir olarak hesaplamalara dahil
edilmek suretiyle sünnet armağanı olarak intikal ettiği beyan edilen 950.000.000 TL lık
tutarın aile ekonomisine pozitif katkısı ortadan kaldırılmış,
- Yukarıda izah edildiği gibi, şirketlerdeki cari hesap alacakları bilime ve fenne aykırı
yöntemlerle suni olarak yükseltilmiş, buna mukabil, repo ve sair gelirler ise düşük
gösterilmeye çalışılmıştır.
Dolayısıyla, Maliye Bakanlığı elemanlarına yetkisiz olarak hazırlatılan bu raporun bir
delil değeri bulunmadığı gibi, raporda yerverilen eksik, yanlış ve maksatlı hesaplamalara
dayandırılan iddiaların doğru olmadığı da açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır.
c- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlattığı bilirkişi raporu:
ca- 3628 sayılı Kanuna.muhalefet suçuna iştirak ettiği iddiasıyla Sayın Özer Çiller
hakkında Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasına neden olan bu raporda
yeralan hesaplamalar da, gerçek durumu yansıtmaktan çok uzaktır.
Herşeyden önce, bilirkişilerin eşler yönünden ayrı ayrı hesaplama
kullanmaları 3628 sayılı Kanuna aykırıdır.

yöntemi

Gerçekten de, bilirkişiler, 3628 sayılı Kanunun, eşler ve reşit olmayan çocukların
malvarlığının bir bütün olarak dikkate alınmasını öngören hükümlerini (m. 5) gözardı ederek,
Medeni Kanunumuzdaki mal ayrılığı rejimini esas almış ve Sayın Özer Çiller'in malvarlığını
müstakil olarak hesaplamışlardır. Bu nedenle de, hemen tamamı Sayın Özer Çiller adına
kayıtlı olan giderleri aynen gider hanesine almış, buna karşılık Sayın Tansu Çiller'e ait
görünen gelirleri hesaba katmamışlardır.
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Öyle id, bilirkişilerin bu hesabı doğru kabul edildiği taktirde, Sayın Tansu Çiller
yönünden önemli miktarda bir kaynak fazlası ortaya çıkmaktadır.
cb- Bilirkişilerin raporu aynı zamanda önemli tespit hataları ile doludur. Örneğin,
sözkonusu raporda;
- Bilkent'teki iki evin satınalma bedelleri yüksek gösterilerek, Sayın Özer Çiller
yönünden 6.176.500.000 TL fazla hesaplama yapılmış,
- Bodrum Akdeniz Yapı Kooperatifi'ndeki konutun satış fiyatı 1.000.000.000 TL
olduğu halde, 110.000.000 TL olarak dikkate alınmış,
- Repo gelirlerinin Sayın Özer Çiller yönünden dikkate alınmaması sonucu geliri
19.133.942.653 TL eksik hesaplanmış, buna karşılık, repoya yatırılan paralardan dolayı
fazladan 7.857.957.895 TL malvarlığı artışı olduğu ileri sürülmüştür.
Dolayısıyla, bu raporun da, Soruşturma Önergesindeki iddialar yönünden herhangi bir
şekilde dikkate alınması asla mümkün değildir.
SONUÇ:
Eski Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında Konya Milletvekili Sayın Ahmet Alkan
ve arkadaşları tarafından verilen Soruşturma Önergesinde yeralan bütün iddialar, geçmişte 9/4
Nolu Soruşturma Komisyonu tarafından ve halihazırda da 9/16 Nolu Soruşturma Komisyonu
tarafından tekraren incelenmiştir.
Bu meyanda; Sayın Tansu Çiller ve eşine ait malvarlığı değerleri konusunda, tapu
dairelerinden, bankalardan, ilgili özel ve resmi kuruluşlardan bilgi ve belgeler alınmış, Alt
Komisyonlar kurularak taşınmazların yerinde tespiti yapılmış, çok sayıda kişi tanık olarak
dinlenmiş ve neticede mal bildirimlerinin harfiyen gerçeğe uygun olduğu ve kaynağı izah
edilemeyen en küçük bir artış dahi bulunmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Hatta, Komisyon, soruşturmanın kapsamı dışına da çıkarak, Türkiye'deki ve
ABD'deki şirketlerin malvarlığını ve ticari faaliyetlerini de incelemiş, muhbir Sadık
Avundukluoğlu'nun konuyla ilgisiz ve ciddiyetten, uzak suç duyurusunu dahi inceleme
konusu yapmıştır.
Bütün bunlardan çıkan sonuç, Sayın Tansu Çiller hakkında daha evvel soruşturulan ve
TBMM tarafından karara bağlanan iddiaların, bu şekilde bir kez daha soruşturma konusu
yapılmasındaki gerçek amacın, tamamen siyasi saiklere bağlı olduğudur.
Yukarıda belirtilen usul ve esasa ilişkin sebeplerle; Eski Başbakan Sayın Tansu
Çiller hakkında Konya Milletvekili Sayın Ahmet Alkan ve arkadaşları tarafından
verilen soruşturma Önergesinde ileri sürülen iddiaların varid olmadığı, yapılan
soruşturma sonunda açıkça ortaya çıktığından, Komisyonca "Yüce Divana şevke gerek
olmadığı" yönünde karar verilmesi gerekir.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Ömer Barutçu.
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Doğru Yol Partisinden Zonguldak Milletvekili arkadaşımız, (9/16) sayılı
Soruşturma Komisyonunda, Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana şevki olmadığı konusunda
görüş beyan ettiniz, değil mi efendim?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Yüce Divana şevkine gerek yoktur. Bunun da
rapora aynen geçmesini arz ederim.
BAŞKAN - Sayın Barutçu'nun verdiği evrak aynen rapora geçecektir. Tutanaklara
geçti kabul ederek rapora geçmesini uygun görüyorum.
Sayın Ergun Özdemir, buyurun efendim.
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) -

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım;

Komisyonumuzun dört aylık çalışması neticesinde ve bu arada incelediğimiz yüzlerce bilgi
ve belge sonucunda vardığım kanaat şudur: Eski Bakan ve eski Başbakan Sayın Tansu
Çiller'in mal varlığında yasal olmayan herhangi bir artış yoktur, iddialarla ilgili hiçbir belge
yoktur; bu nedenlerle, bu soruşturmanın siyasî bir olay olduğu kanaatindeyim.
Değerli arkadaşlarım, ortada bir suç olmayınca ceza da olmayacağına göre, Sayın
Çiller hakkında yapılacak herhangi bir işlem yoktur. Kısacası, Yüce Divana şevkine gerek
olmadığı kanaatindeyim.
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Giresun Milletvekili Sayın Ergun Özdemir (9/16)
sayılı Soruşturma Komisyonunda, hakkında soruşturma açılan Tansu Çiller'in Yüce Divana
şevki konusunda lüzum olmadığını beyan ediyorsunuz, doğru mu efendim? •
ERGUN ÖZDEMÎR (Giresun) - Evet efendim.
BAŞKAN - Sayın Saffet Benli, buyurun efendim.
SAFFET BENLİ (İçel) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; gerçekten iyi bir
çalışma yaptık. 26.5.1998 tarihinde başladı, yirmialtı toplantı, yetmiş saati aşkın bir süre
çalıştık. Önceki turda da söylediğim gibi, bu Komisyonda çok az konuşan veya hiç
konuşmayan; fakat, çok dinleyen bir arkadaşınızım.
Yapılan bu araştırmalardan, incelemelerden, soruşturmalardan, elimize gelen evrak
ve bilgilerden, Yüce Divana şevki konusunda gerek olmadığı kanaatini taşımaktayım.
Saygılarımla arz ederim.
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BAŞKAN - Fazilet Partisi İçel Milletvekili Sayın Saffet Benli, (9/16) sayılı
Soruşturma Komisyonunda, Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkinin gerek olmadığını,
reddini beyan ettiniz; öyle mi efendim?
SAFFET BENLİ (İçel) - Evet efendim.
BAŞKAN - Sayın Nuri Yabuz, buyurun efendim.
NURİ YABUZ (Afyon) - Sayın Başkanım, değerli üyeler; ben, birinci turdaki
konuşmamda da belirtmiştim, dosyayı inceledim, burada söylenilenleri dinledim, iddialarla
ilgili kişileri dinledim. Varmış olduğum sonuç, Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana
gönderilmesine gerek olmadığı şeklindedir.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
DSP Milletvekili Sayın Mustafa İlimen Bey, buyurun.
MUSTAFA İLİMEN (Edirne) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; (9/16) esas
numaralı Komisyonumuzun bugüne kadar yapılan çalışmalar sonunda edindiğim kanaati
açıklıyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.4.98 günlü kararıyla
oluşturulan Meclis soruşturma komisyonumuza toplanan bilgi ve belgelere göre Sayın
Tansu Çiller ve eşi özer Çiller'in Amerika Birleşik Devletlerindeki şirketlerine yapılan
transferlerin toplam 925 bin dolar olmasına rağmen, oradaki icra dairelerinden alınan
gayrimenkullerin 1,5 milyon dolara alındığının ortaya çıkması karşısında bu ülkeye yapılan
transferin kayıtlarda eksik gösterildiği şüphesi ortaya çıkmaktadır.
Yine, GCD adlı şirkete yapılan transferlerle ilgili yapılan açıklamalarda Marso
şirketi satışından elde edilen gelirle yapıldığı izahı daha sonra Marsanın sermayesine Marso
satışı eklendiği izahına dönüşmüş ve tutarsızlık ortaya çıkmıştır. GCD şirketine önce
sermayesine eklendi denilmiş, daha sonra ortaklara borçlar hesabında gösterildiği ortaya
çıkmıştır.
Yine, aynı şirketin Avrupa'da bilgi alınması mümkün olmayan ülkelerden 4 milyon
dolar kredi kullandığına dair bilgi vermemiştir. Marsan şirketine iş merkezi olarak alınan
gayrimenkul şirket hisselerinin çok üzerindedir. Aytaş şirketinin tüm varlığı kayıtlardaki
değerleriyle ve düşük bedelle Marsan şirketine devredilmiştir.
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Yine, Sayın Tansu Çiller'in merhume annesinden veraseten kaldığını iddia ettiği
döviz ve altınların mahiyeti hakkında inceleme devam etmektedir.
Sayın Sadık Avundukluoğlu'nun suç duyurusu dilekçesinde ortaya atılan iddialar ve
eski Kalkınma Bankası Genel Müdürü Özal Baysal'ın açıklamaları açıklığa henüz tam
olarak kavuşturulamamıştır.
Sayın Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hakkında haksız mal edinmesi nedeniyle halen
yargılanmaktadır. Dokunulmazlığı yoktur. Hakkında bağımsız mahkemelerce verilecek
karar Tansu Çilleri de etkileyecektir. Mahkeme kararları kamuoyunu tatmin yönünden
bugünkü siyasî ortamdan daha etkili olacaktır. Önergelerin siyaseten verildiği, kararların
siyaseten alınabileceği önyargıları da bu aşamada bertaraf edilmiş olacaktır.
Bu nedenle, ben, Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkine gerek olmadığı
kanaatindeyim.
BAŞKAN - Evet...

,

Demokratik Sol Parti Edirne Milletvekili Sayın Mustafa İlimen, Yüce Divana
şevkine gerek yoktur diyorsunuz?
MUSTAFA İLÎMEN (Edirne) - Evet.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın Erkan Mumcu, Anavatan Partisi...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, defaatle göndermede bulunduğum Anayasa ve İçtüzüğe; ki,
Anayasanın ilgili maddesi 100 üncü maddesi ve İçtüzüğün 107 nci maddesinden başlayarak
devam eden maddeleri bu konuda bizim dayanağımızı teşkil etmektedir. Yeniden bazı
göndermelerde bulunarak kanaatimi açıklamak istiyorum.
Meclis İçtüzüğünün 107 nci maddesi "görevde bulunan veya görevinden ayrılmış
. olan Başbakan veya bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebilir.
Bu önergede; Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya bakanlıkların
görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya
bakanın cezaî sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden
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gösterilmek ve maddesi de yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur" denilmektedir.
Burada, arkadaşlarımızın dikkatine sunmak istediğim şey "görevleriyle ilgili, görevleri
zamanında" ibaresidir ve bununla ilgili kanunî gerekçenin gösterilmesi ve yazılması zarureti
İçtüzükte zikredilmiştir.
Yine, Meclis soruşturmasının sonuçlandınlmasıyla ilgili olarak İçtüzüğün 112 nci
maddesinde "Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporları ile Genel Kurulun Yüce
Divana sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilir" denilmektedir.
"Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana
şevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir
önergenin kabulüyle mümkün olur" denilmektedir. Dolayısıyla, mutlaka bir hukukî vasat,
hukukî dayanak istenilmektedir. Arkadaşlarımızın da çok iyi bildikleri gibi bu önerge 3628'e
istinat ettirilerek kurulmuştur; ancak, 3628 ve komisyonumuza önergeyle gelen iddiaların
içeriği, komisyonumuzun çalışması süresi içerisinde yaptığımız incelemede açıkça ortaya
çıkan bir şey vardır ki, bu husus, Anayasa Mahkemesinin .kuruluşu ve görevlerini tarif eden
kanunlarda da açıkça gösterilmektedir. Herhangi bir bakan ya da Başbakanın göreviyle ilgili
olmayan herhangi bir isnatı dolayısıyla Yüce Divanda yargılanabilmesi imkânı hukuken
yoktur. Esas itibariyle, arz ettiğim husus, Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun çeşitli
çalışmalarında Anayasaya uyum yasaları 83 üncü maddenin değişikliğine ilişkin yasalarında
da ele alınmış, parti gruplarının tamamı tarafından da mutabakatla bu şekilde
değerlendirilmiştir.

'

Bu çerçevede, benim kanaatim, iki noktada ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir
tanesi, önergede mal varlığına ilişkin olarak ifade edilen iddiaların -şahsım adına
konuştuğum için söylüyorum- beni tatmin edecek kadar cevaplandırılmadığıdır. Yani, Sayın
Çiller'in mal varlığındaki artışta belgelere dayandırılarak beni tatmin edecek bir açıklama
ortaya konulmamıştır. Ancak, bu husus, demin de söylediğim gibi, biraz evvel okuduğum
ilgili maddelere de dayanarak, Yüce Divana şevki gerektiren bir husus olmayıp, başka bir
yargılama prosedürünün konusudur.
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Bu şartlar altında Sayın Çiller'in Yüce Divana şevkine imkân yoktur, hukukî ibare
"gerek yoktur" olduğu için, gerek yoktur şeklinde görüşümü ifade ediyorum.
BAŞKAN-Peki.
Anavatan Partisi İsparta Milletvekili Erkan Mumcu, (9/16) sayılı Soruşturma
Komisyonunda bahsi geçen Sayın eski Başbakanın Yüce Divana şevki konusunda gerek
görmediğinizi beyan ettiniz...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Evet; böyle bir imkânın bulunmadığını söylüyorum.
BAŞKAN - Şimdi, müsaade ederseniz, ben, buradan -Başkanlık Divanına
geçmeden, Başkan ve Başkan Yardımcısına son sözü vereceğim- Sayın Tuncay Kayatuğ'a
geçiyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Teşekkürler Sayın Başkan.
Birinci turda düşüncemi ifade etmemiştim; ama, önsezimi ifade etmiştim. Keşke bu
önergeler verilmese, aklayacağımız suçlamalarda bulunmasaydık şeklindeydi bu önsezim;
çünkü, her dönem, her çalışma döneminde verilen bu tip önergeler, takdiri ilahi mi, başka
bir şey mi bilemiyorum; verenler tarafından temizleniyor. .
Şimdi, ben, Sayın Barutçu'nun bundan bir süre önce eski hesap uzmanı Sayın
Doktor Faruk Doğan'ın maliye raporuna karşı tez olarak hazırlattığı bilgi notuna bir karşı
not dere etmiştim. Sayın Barutçu bu karşı tezden sonra, Faruk Doğan'ın yazdığı bu tezin
çürütülmesinden sonra komisyon uzmanlarımızdan Sayıştay Denetçisi Sayın Cafer
Tokmaklı'ya benzer bir rapor hazırlatma ihtiyacı duydu.
Şimdi, Maliye Bakanlığının hazırladığı 10.7.1998 ve 28/8 tarihli raporlarında yer
alan konularla ilgili olarak komisyonumuza, komisyon çalışmaları tamamlanmak üzereyken
iletilen ve yetkisiz Sayıştay Denetçisi tarafından sipariş olarak hazırlatılan görüşlere ilişkin
değerlendirme ve gerçekler aşağıda tarafımdan açıklanmıştır.
1-Muğla-Milas'daki arsalarla ilgili tespitler.
Muğla-Milas'daki gayrimenkullerin tapu değerlerinin 145 milyon lira olduğu
belirtilerek Maliye raporunda bunun bilinçli olarak 1 milyar 50 milyon lira yanlış
hesaplandığı iddia edilmektedir. Sayıştay Denetçisinin belirttiği gayrimenkulun değeri
15.5.1996 tarihinde verilen mal bildiriminde ilgililer tarafından 1 milyar 50 milyon lira
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bu değer dikkate alınarak ilgililerin beyan ettiği değerlerin doğruluğu kabul edilmiştir. Söz
konusu raporun "C Fark" bölümünde 51 inci sayfada ilgililerin lehlerine olacak şekilde
gayrimenkul alış ve satışlarında rayiç bedel hesaplanması yapılmadığı belirtilmiştir. Bu
nedenle iddia yersizdir. Maliye raporunda satın alındığı ve satıldığı belirtilen gayrimenkuller
Sayın Tansu ve özer Çiller tarafından beyan edildiği şekilde mal bildirimlerinde de. aynı
değerlerle yani beyan değerleriyle dikkate alınmıştır. Hatta bu gayrimenkuller için ödenen
vergi ve harçlar ilgililerin lehine harcama unsuru olarak dikkate alınmamıştır. Ayrıca
gayrimenkullerin değerlemesine ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda yer alan rayiç bedel
ve maliyet bedeli uygulamaları ilgililer lehine davranılarak dikkate alınmamıştır.
2- Hesaplamalara dahil edilmediği iddia edilen 3 milyar 283 milyon 218 bin Türk
Liralık faiz geliriyle ilgili tespitler.
Sayıştay Denetçisinin iddiaları kendi içerisinde çelişkiler içermektedir. Sayıştay
Denetçisi tarafından sözü edilen 3 milyar 283 milyon 218 bin Türk Lira repo faiz gelirinin
önceden borçlanılarak yapılan bir satın almaya karşılık elde edildiği tarih olan 14.5.1996
günü ödenmiş olabileceği gibi bir varsayımda bulunulmaktadır. Görev ve yetkileri yasalarla
belirlenmiş olan bir kamu görevlisinin görevini ifa sırasında varsayımlarda bulunması
görevinin ciddiyeti ve gerekleriyle bağdaşmayan bir husustur. Öte yandan iddia edilen
varsayımın doğru olması, bu tutarda bir mal artışını ve karşılığında borçlanmayı gerektirir
ki, bu husus da 3628 sayılı Kanun gereği beyanı gereken bir husus olup, bu şekilde
borçlanılarak edinilmiş bir varlık ilgililer tarafından beyan edilmemiştir. Bu nedenle iddia
yersizdir. Hatta böyle bir faiz geliri elde edildiğinin belirtilmesi halinde yeniden beyan
verme zorunluluğu yanında, bu yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gerekirdi.
Böyle bir husus da söz konusu değildir.
3-Sünnet armağanlarıyla satın alındığı iddia edilen 950 milyon liralık Hazine
Bonosu ve miras yoluyla intikal eden 5 milyon liralık telefon hakkıyla ilgili tespitler.
İddiada belirtildiği gibi 950 milyon lira tutarındaki Hazine Bonosunun hem alımına
kaynaklık edecek şekilde sünnet hediyesi ve benzeri açıklamalar dikkate alınır hem de
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dikkate alınırsa mükerrer bir hesaplama yapılmış olur.
Siz, Sayın Ömer Barutçu'nun komisyon Başkanlığımıza vermiş olduğu evrakı mı
okumak istiyorsunuz?
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Komisyon...
BAŞKAN - Bir dakika müsaade eder misiniz...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Buyurun Sayın Başkan.
BAŞKAN - Müsaade ederseniz, icratımla ilgili bir açıklama getireyim.
Komisyonumda artık bu tip görüşmeler bitmiştir.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Hayır... Hayır...
BAŞKAN - Kapanmıştır, bitmiştir efendim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Karar öncesi görüşlerimizi belirtiyoruz Sayın
Başkan!..
BAŞKAN - Lütfen, sesinizi yükseltmeden söylerseniz memnun olurum.
Karar öncesi görüşlerinizi beyan ediyorsunuz, .haklısınız da; tutanaklara zaten
geçmiş olan bir yazıyı okuyarak...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan, tutanaklara geçen bir yazı değil.
BAŞKAN - Tamamını mı okumak niyetindesiniz?
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Tamamını okumak istiyorum efendim.
Tamamını okumak istiyorum. Bu benim hakkım, kullanmak istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Zaten tutanaklara geçecek bu beyefendi. Bu evraklar tutanaklara
geçiyor zaten.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan, ben, hakkım ise; kullanmak
istiyorum.
BAŞKAN - Beyefendi, şimdi, hakkınızı alacaksınız tabiî...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Hakkın istisman mıdır?
BAŞKAN - Evet, hakkın istismarıdır.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Kanaatimce, hakkın istisman değildir Sayın
Başkan.
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BAŞKAN - Hayır, hayır, hakkın istismarıdır.
Ben bugüne kadar yapılacak her türlü konuşmayı yetmiş saat içerisinde 26
toplantıda yaptım. Ben size...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bu rapor, cuma günü saat 5'te bana
ulaştırılıyorsa...
BAŞKAN - Evet, ulaştırıldı size.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Cuma günü saat 5'te ulaştırılıyorsa ve ben,
cumartesi pazarımı gece gündüz bu raporu...
BAŞKAN - Efendim, ber rapor üzerinde görüşme açmıyorum. Onun üzerinde
görüşme açmıyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan, eğer bu raporu siz uygulamaya
koyuyorsanız ve ben bunun üzerine emek veriyorsam, bu emeğimin karşılığını ben burada
'- dere ettiriyorum.
BAŞKAN - Bunun üzerine tartışma açmıyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Hayır Sayın Başkan.
BAŞKAN - Açmıyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Taraflı davranıyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Hayır, taraflı davranmıyorum.
O kararınızı beyan etmenizi istiyorum. Bütün bunların incelemeleri yapıldıktan
sonra kararınızı beyan etmenizi...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bütün incelemeler yapıldıktan sonra eğer bir
uzman denetçiye, Sayıştay Denetçisine bir rapor hazırlatılıp saat 5'te tarafımıza
ulaştırılıyorsa Sayın Başkan; ben de, bunun üzerine...
BAŞKAN - O zaman, tutumum hakkında oylama yaparım.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Efendim, tutumunuz hakkında oylama
yaparsınız ya da yapmazsınız...
BAŞKAN - Hayır kardeşim; tutumum hakkında oylama yaparım.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Söylediklerinizin hepsi yanlış; fakat, ben bir şey
söylemiyorum.
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ÖMER BARUTÇU (Zonguldak)-Hepsi yanlış...
BAŞKAN - Müdahale etmeyin efendim.
Ben ve komisyon arkadaşlarımız yetmiş saat çalıştık burada.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan, sadece oylama mı yapıyoruz şu
anda?
BAŞKAN - Evet efendim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Oyumuzun rengini mi belirtiyoruz sadece?
BAŞKAN - Evet, sadece oyunuzu beyan edeceksiniz. .
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Hayır efendim; oyumun rengini belirtmeden
görüş belirtmek istiyorum.
I
BAŞKAN - Hayır efendim; oyunuzun rengini belirteceksiniz.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Görüş belirtiyorum ben.
BAŞKAN - Ama, bir tutanağa geçecek olan bir belgeyi burada bu 12 sayfa... Bu,
120 sayfa olsa, ben size okutur muyum beyefendi; istirham ediyorum.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Yoksa, tutumumu oylamaya koyarım? Rapor hakkında görüşme
açmıyorum.
İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kırlı.
, İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Sayın Barutçu'nun komisyonun bir uzmanına
hazırlattığı söylenilen ve dosyaya geçmiş olan raporuna karşı göşürlerini Tuncay Karaytuğ
arkadaşımız bir rapor olarak hazırlamışsa, onun da tutanaklara geçirilmesinde bir mahsur
var mı?
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Versin, geçsin.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Versin, tutanaklara geçsin.
BAŞKAN - Öyle bir mahsur yok.
Tuncay Karaytuğ bir karşı rapor mu hazırlamış?
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TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Efendim, okuduğum bir karşı rapor.
Okuduğumu anlayın lütfen.
BAŞKAN - O zaman bana verin karşı raporu, işleme koyayım.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bakın Sayın Başkan, bir saniye...
ERKAN MUMCU (İsparta) - Arkadaşlar müsaade eder misiniz...
Sayın Başkan, neticede arkadaşımızın karşı raporu çok uzun boylu bir rapor değil.
Yani, haklısımz, usulen bunun tutanaklara geçirilmesi, sizin işlem yapmamz lazım; ama,
arkadaşımız burada, karar öncesinde, arkadaşlarım da bir karar vermek durumunda oldukları
için, belki karan da etkileyebilecek bir unsur olarak, okumak istiyor. Yani, bunda, bu kadar
uyumla götürdüğümüz bir çalışmayı, sadece birkaç dakikamızı daha alacak diye...
KADİR BOZKURT (Sinop) - Versin belgeyi, tutanaklara geçsin.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Tutanaklara geçsin; ama, birkaç dakikamızı daha
alacak...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Peşin yargılı isek, oyumuzun rengini bu
salondan içeri girmeden belirlemisşek, o zaman doğrudan tutanaklara geçsin.
KADİR BOZKURT (Sinop) -1 Lütfen, peşin yargılı olmayın, 26 toplantı yapıldı.
BAŞKAN - Sayın milletvekili, bu konuşmanız, buradaki 14 arkadaşınızı zedeler.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Evet, zedeler; ben de bunu biliyorum.
KADİR BOZKURT (Sinop) - O halde niye söylüyorsun?
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Ben bu çalışmamızın arkadaşlarımızı da
etkileyebileceği düşüncesindeyim.
ERKAN MUMCU (İsparta) - Tamamlasın arkadaşımız...
BAŞKAN - Sayın Mumcu, 100 sayfa olsa ne yapacağım ben bunu?
ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkanım, haklısınız; ama, fiilen 100 sayfa
değil.
BAŞKAN - Hepimizde var bu rapordan.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Efendim, ben o raporu okumuyorum Sayın
Başkan. O raporun karşı tezini okuyorum ben.
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üzere...
BAŞKAN - Geçti...
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Daha önce de Faruk Doğan'a hazırlatılmış olan
sipariş rapor da okunmadı; tutanaklara geçti. Şimdi, karşı tezini...
BAŞKAN - Siz de verin, tutanaklara geçiriyorum.
Muhterem milletvekilleri, Sayın Tuncay Karaytuğ arkadaşımızın hazırlamış olduğu
raporun tutanaklara geçirilmesini oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Maliye Bakanlığının hazırladığı 10.7.1998 ve 28/8 tarihli raporlarında yer alan
konularla ilgili olarak Komisyonumuza komisyon çalışmaları tamamlanmak üzereyken
iletilen ve yetkisiz Sayıştay Denetçisi tarafından sipariş olarak hazırlatılan görüşlere ilişkin
değerlendirme ve gerçekler aşağıda açıklanmıştır.

1 - Muğla-Milas'daki arsalarla ilgili tespitler

Muğla-Milas'daki gayrimenkullerin tapu değerinin 145 milyon TL olduğu belirtilerek
Maliye raporunda bunun bilinçli olarak 1.050.000.000 TL yanlış hesaplandığı iddia
edilmektedir. Sayıştay Denetçisi'nin belirttiği gayrimenkulun değeri 15.5.1996 tarihinde
verilen Mal Bildiriminde ilgililer tarafından 1.050.000.000 TL olarak beyan edilmiş ve maliye
bakanlığı tarafından düzenelenen 28.8.1998 tarihli Raporda bu değer dikkate alınarak
ilgililerin beyan ettiği değerlerin doğruluğu kabul edilmiştir. Sözkonusu Raporun "C Fark"
bölümünde 51'inci sayfada "ilgililerin lehlerine olacak şekilde, gayrimenkul alış ve
satışlarında rayiç bedel hesaplaması yapılmadığı" belirtilmiştir. Bu nedenle iddia yersizdir.
Maliye raporunda satın alındığı ve satıldığı belirtilen gayrimenkuUer Sayın Tansu ve Özer
Çiller tarafından beyan edildiği şekilde mal bildirimlerinde de aynı değerlerle yani beyan
değerleriyle dikkate alınmıştır. Hatta bu gayrimenkuUer için ödenen vergi ve harçlar ilgililerin
lehine harcama unsuru olarak dikkate alınmamıştır. Ayrıca, gayrimenkullerin değerlemesine
ilişkin olarak Vergi Usul kanununda yer alan rayiç bedel ve maliyet bedeli uygulamaları
ilgililer lehine davranılarak dikkate alınmamıştır.
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2- Hesaplamalara dahil edilmediği iddia edilen 3.283.218.000 TL.lık faiz geliriyle
ilgili tespitler
Sayıştay Denetçisi'nin iddiaları kendi içerisinde çelişkiler içermektedir. Sayıştay
Denetçisi tarafından, sözü edilen 3.283.218.000 Tl repo faiz gelirinin önceden borçlanılarak
yapılan bir satın almaya karşılık, elde edildiği tarih olan 14.5.1996 günü ödenmiş olabileceği
gibi bir varsayımda bulunulmaktadır. Görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiş olan bir Kamu
Görevlisinin görevini ifa sırasında varsayımlarda bulunması görevinin ciddiyeti ve gerekleri
ile bağdaşmayan bir husustur. Öte yandan iddia edilen varsayımın doğru olması, bu tutarda
bir mal artışını ve karşılığında borçlanmayı gerektirir ki bu husus da 3628 sayılı kanun gereği
beyanı gereken bir husus olup, bu şekilde borçlanılarak edinilmiş bir varlık ilgililer tarafından
beyan edilmemiştir. Bu nedenle iddia yersizdir. Hatta böyle bir faiz geliri elde edildiğinin
belirtilmesi halinde yeniden beyan verme zorunluluğu yanında bu yıla ilişkin gelir vergisi
beyannamesinin verilmesi gerekirdi. Böyle bir hususta sözkonusu değildir.
3- Sünnet armağanlarıyla satın alındığı iddia edilen 950.000.000 TL.'lık Hazine
Bonosu ve miras yoluyla intikal eden 5.000.000 TL.'lık telefon hakkıyla ilgili tespitler
İddiada belirtildiği gibi 950.000.000 TL. tutarındaki Hazine Bonosu'nun hem alımına
kaynaklık edecek şekilde sünnet hediyesi vb. açıklamalar dikkate alınır, hem de bunun elden
çıkarıldığı tarihteki değeri başka yeni servet unsurlarının kaynağı olarak dikkate alınırsa
mükerrer bir hesaplama yapılmış olur. Esasen bu tutar iddia edildiği üzere çocuklarına aittir.
Ciddi mali sıkıntılar çekilmediği sürece hiç bir Türk ailesi çocuklarını sahibi olduğu parayı
kullanmaz. Dolayısıyla bu tutarlar ailenin başkaca servet artışlarına kaynaklık edemez. Ancak,
çocuklarının 18 yaşını tamamlamaları durumunda sözkonusu tutar hem çocuğun şahsi varlığı
durumuna gelir hem de çocuk tarafından şerbetçe kullanılmaya başlanır. Bunlarla birlikte
Sayıştay denetçisi'nin satış sonucu elde edilen tutarın dikkate alınmadığı şeklindeki iddiaları
da bazı varsayımlara dayanmaktadır ve yersizdir.
4- S.S. 18. Dönem Konut Yapı Koop.. ile ilgili tespitler
Maliye Bakanlığı Raporunda ilgililerin Mal beyanları değerleri hesaplamalara veri
olarak alınmıştır. Bu nedenle 30.9.1993 tarihinde beyan edilen 300.000.000 TL., alım bedeli
olarak beyan edilmiştir. Bu husus, ilgililerin beyanıdır. Sayıştay denetçisinin yapmış olduğu
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olmadığına göre bu iddialar yersizdir. Maliye Raporunda servet beyanı karşılaştırması veya
mal bildirimlerine dayanarak haksız mal edinimi

tespiti yapılması amaç olmadığı için

ilgililerin beyanları ve mevcut belgeler esas alınmıştır. Sayıştay Denetçisi kendine göre
hesaplama teknikleri geliştirerek veya varsayımlara dayanılarak farkların abartılı olduğunu
iddiaya çalışmaktadır. İddiasını kanıtlayacak belgeleri de ilgili yerlerden temin edip
göstermemiştir. Hatta gerçeğin ortaya çıkması için Komisyon çalışmaları sırasında ilgili
kooperatiften ayrıntılı bilgi alınması amacıyla kooperatif kayıtlarının komisyona getirtilmesi
talebinde de bulunmamıştır.
5- Cari Hesaplarla ilgili tespitler
Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen 28.8.1998 tarihli raporda yapılan
hesaplamalarda hesaplama dönemleri olarak aşağıdaki Mal Beyan Dönemleri esas alınmıştır.
-30.11.1991
-30.09.1993

>

-24.01.1994
-15.05.1995
-15.05.1996
Marsan A.Ş. nezdindeki Cari Hesaba ilk kayıt 29.07.1992 tarihinde GCD Inc. adlı
ABD Şirketine 100.000 USA Dolar transfer edilmesi amacıyla Özer ÇÎLLER tarafından
verilen borç nedeniyle yapılmıştır. Cari Hesap 28.7.1992 tarihine kadar "0" bakiyeye sahiptir.
İlk Mal Beyanının yapıldığı 30.11.1991 tarihine de Cari Hesap bakiyesi zaten "0"dır. (Rapor
Ek Numarası: 14,15, 29) Sayıştay Denetçisi'nin iddiası yersizdir. Maliye bakanlığı Raporunda
da bu tutar esas alınmıştır.' Esasen dönem başı bakiyesi olarak başka bir tutarın dikkate
alınması mümkün değildir. Bu nedenle iddialar asılsızdır. İlk mal bildiriminin verildiği
30.11.1991 tarihinde ve ikinci bildirim olan 30.9.1993 tarihinde ilgililer tarafından hiç cari
hesap beyan edilmemiştir. Maliye Marsan Şirketini incelerken cari hesapları ayrıntıları ile
incelemiş ve dökümlerini komisyonumuza gönderdiği raporlarda da Marsan belgeleri ile
birlikte göndermiştir. Kural olarak cari hesaplardaki değerler beyan tarihleri itibariyle anlam
ifade eder. Sayıştay Denetçisinin kafa karıştırmak amacıyla bu değer geçen yıldan devrediyor
şeklinde beyanları hukuken anlam taşımaz. Sayıştay Denetçisi şirket kayıtlannı tek tek
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hazırlamaktadır.

6- Bolu-Gövem Tatarlar ve Köyiçi Mevkiinde satın alınan arsalarla ilgili tespitler

Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen raporda iddia edildiği gibi tapu değerleri
değil, ilgililerin beyanları esas alınmıştır. Bu husus 28.8.1998 tarihli Raporun 51 inci
sayfasında açıklanmıştır, iddiada belirtildiği üzere tapu değerlerinin beyan değerlerinden fazla
olduğu görülmekle birlikte, "ilgililerin lehlerine olacak şekilde" beyanları dikkate alınmıştır.
İddialar objektif bir yaklaşımın ötesinde anlamlı olsun olmasın farklı bir rakam bulma
çabalarının sonucudur ve yersizdir. Sayıştay Denetçisi de Maliye Raporunda 226 Milyon
eksiği ile gayrimenkul değerinin beyan değeri ile alındığını söylemektedir. Ancak, rakam
farklılaştırması yapmak amacıyla böyle bir zorlama rapor düzenlemek yoluna gitmiştir.
Bundan sonraki maddede açıklanacağı gibi arsa üzerine yapılan inşaatlarda Vergi Usul
Kanununa göre maliyet bedeli alınması mümkün iken Maliye objektifliğini bozmamak için
beyan değerini esas almıştır.

7-İnşaat harcamalarıyla ilgili tespitler

Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen 28.8.1998 tarihli Raporda esas alınan
rakamlar ilgililerin beyanlarına dayanmaktadır. Bolu-Gövem mevkiindeki inşaat için yapılan
harcamalar de beyan edildiği tutarlar üzerinden hesaplamalara alınmıştır. İlgililer tarafından
yapıldığı beyan edilen harcamaların yapılmadığını iddia ederek hesaplama dışı tutma gereği
mi vardır? İddiada yer alan bu husus anlaşılamamıştır. Sayıştay Denetçisi'nin konu hakkındaki
açıklamaları demagoji olmanın ötesine geçememektedir. İddialar yersiz ve kasıtlıdır. Gerek
Kuşadası gerekse Bolu-Gövem'de yapılan inşaatlarla ilgili her türlü harcamanın zaman
itibariyle mal bildirimlerine yansıtılması esastır. Mal bildirimlerinde yansıtılıp yansıtılmadığı
tartışılması yapılmaksızın Sayıştay Denetçisi yersiz iddialar ileri sürmektedir. Bolu'da yapılan
inşaatla ilgili Güler Kereste firmasından alınan bilgilerde mevzuatta ve ticari hayatta
olmayacak şekilde Sayın Özer ÇİLLER'den alınan paraların avans faturasında gösterildiği ve
yapılan harcamaların gizlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Sayıştay Denetçisi 1.12.1996
tarihine kadar avans faturasına bile dikkate almadan hesap yapmıştır. Avanslar faturalarla
değil makbuzlarla gösterilir. Sayıştay Denetçisinin mal Bildiriminde bu tür inşaatların maliyet
bedeli ile değerlendirilmesi gerektiğini bilmesi gerekirdi. Bu değerler bulunmuyorsa bu
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nedenle beyan değerinin alınabileceğini bilmesi gerekirdi. Maliye Raporunun 51. sayfasındaki
"Kuşadası Çamtepe'deki ve Bolu Gövem'deki araziler üzerinde yapılan inşaat harcamaları
hesaba alınmamıştır." şeklindeki değerlendirmenin doğru değerlendirme olduğunu kavraması
gerekirdi.

8- Haksız edinildiği belirtildiği toplam 23.045.994.807 TL.'nın hesaplanmasında
izlenen yöntemle ilgili tespitler

Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli para birimi Türk Lirasıdır. Bu husus özellikle 1050
sayılı Kanun'un uygulanmasını

TBMM adına denetlemekle görevli olan Sayıştay

Denetçisi'nin çok iyi bilmesi gereken bir husustur. Sayıştay tarafından yapılan Saymanlık
hesaplarının denetiminde acaba birkaç yıl geriden yapmakta olan denetim sonucu bulunan
yersiz harcamalar için tespit edilen ve ilgililerden tahsili gereken zimmet tutarları hangi para
birimi asıl alınarak hesaplanmaktadır. İddiaların bu yanını hatırlatmakla birlikte ayrıca
belirtmek gerekmektedir ki, METAŞ'tan alındığı ileri sürülen 2.500.000.000 TL. lık Mal
Bildiriminin verildiği 30.11.1991 tarihinden önce tahsil edilmiştir. Bu tutarlar 30.11.1991
tarihinde verilen Mal Beyannamelerinde TL ya da Döviz cinsinden varlık unsuru olarak

Beyan edilmemiştir. Bu nedenle söz konusu tutar ancak 30.11.1991 tarihindeki Mal
Bildiriminde beyan edilmiştir. Tahsil edildiği iddia edilen 2.500.000.000.- TL'nın
30.11.1991 tarihli beyandan sonra yapılan harcamalar için izan nedeni olarak kabul
edilebilmesi, ancak bu tutarda bir para kıymetin 30.11.1991 tarihli Mal Beyanında beyan
edilmiş olması halinde mümkündür. Bu şekilde bir beyan olmadığına göre 2.500.000.000.TL'nın 30.11.1991 tarihli beyandan sonra yapılan harcamalar izah nedeni olarak kabul
edilebilmesi mümkün değildir.
Bu bilgilere göre Sayıştay Denetçisi, tarafından düzenlenen tablo aşağıdaki gibi
olmalıdır.
1. Dönem Gelirleri
Şişli-Ayazağa Satışı
Alınan Borç

Marsa Hisse Devri

Tutarı (TL)
Trrihler
100.000.000.- 12.1991
170.000.-Dolar 02.1993
03.1993
04.1993
06.1993
2.000.000.000,-09.1993

Markim C/H bakiyesi
Toplam

73.792.830.2.173.792.830.-
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18.Dön.Koop.Hisse alımı
ABD'deev
Bikent'teev
Aytaş Hisse Devri
Marsan C/H bakiyesi
Mitaş C/h bakiyesi
Toplam
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Tutarı (TL)
300.000.000.170.000.-Dolar
3.932.000.000.50.000.000.9.973.242.137.179.823.342.14.437.065.479.-

_ 448 TBMM Başkanlığı 9/16 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu
Başkanlığfna yazdığı açıklamaların giriş bölümünde "Maliye Bakanlığı'nın 10.7.1998 ve
28.8.1998 tarihli raporlarında yer alan mal varlığı ile ilgili teknik konular hakkında
komisyon çalışmaları sırasında tarafından talep edilmiş olan incelemeler yapılmış olup
yapılan bu incelemeler sırasında tespit edilen hususlar sayın komisyon üyelirinin
bilgilendirilmesi maksadıyla maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir" Şeklinde bir ifade
bulunmaktadır. Buradan anlaşıldığına göre kendisinden talep edilmiş olan bir inceleme
konusu vardır. Ancak Sayıştay Denetçisi, Komisyon emrinde çalışan bilirkişi sıfatını haizdir
ve bilirkişi olarak kendisinden başka kamu görevlileri de vardır. Bilirkişiler ayrı ayrı değil
bir heyet olarak birlikte çalışmaktadırlar.
Soruşturma Komisyon Başkanlığı bilirkişilerden yapılmasını isteyeceği çalışmaları
bilirkişilerin tümünden, heyet olarak birlikte yapılmak üzere istemektedir. Heyet şeklinde
yapılan-çalışmalarda sonuç raporu Heyet şeklinde yazılır ve birlikte imzalanır. îmza edilen
rapordaki tespit ve görüşlere katılmayan üyenin çekince koyması mümkün olup ayrı rapor
yazılması yapılan işin ciddiyetinin ve yasal dayanaklarının yeterince anlaşılmadığını
göstermektedir.

Görevinin

yasal

dayanaklarını

yeterince

anlayamayan

Sayıştay

, Denetçisi'nin görevin yapılışı sırasında da yasalardan kaynaklanan gereklere dikkat edip
edemeyceği şüpheli bir husustur. Bu şüphelere kendi davranışları neden olmaktadır. Bu
durumda, Sayyıştay Denetçisinden bu şekilde bir çalışma yapılmasını kimin talep ettiği
gerekçesiyle yazdığı açıklamalarda, zaten kendisinin yapma olanağı olmayan her hangi bir
incelemeye dayanmadan yalnızca Maliye Bakanlığı raporundaki açıklamalar, Soruşturma
Komisyonunda mevcut olan Tapu kayıtlarına ve kime ait olduğu bilinmeyen bazı
varsayımlara dayanmaktadır. Çeşitli varsayımları dile getiren ve görevlendirme şekillerine
uygun olmayan "bir heyet şeklinde" çalışması gereken bilirkişilik vasıfları dışında
çalışmalar yapmak Sayıştay Denetçi'nin görevi değildir. Kaldı ki 832 sayılı Sayıştay
Kanunu'na göre Sayıştay Denetçileri bu görevlerde bulundukları durumlarda bilirkişilik
yapmaları Kanunen mümkün değildir.
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-449Teşekkür ediyorum.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) -Yalnız, bir konuyu arz etmem lazım.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Şimdi, bir konuya, hiç kimseyi incitmeden, hiç
kimseyi incitmem zaten...
Ben, burada, zabıtlara geçti; 22.10.1998 tarihinde siz de söylediniz Sayın Başkanım.
O gün, ben burada kalktıktan sonra, daha evvelki raporda Başbakanlık denetçiler (9/4) sayılı
komisyonda gayrimenkulleri incelediği için Birsen Hanımefendiye gayrimenkuller hakkında
bilgi rica ettim. Bankalarla ilgili konuda diğer bir arkadaşundan bilgi rica ettim, diğer
arkadaşımızdan da rica ettim. Yani, burada, sanki sadece Sayıştay Denetçisinden bir şey rica
etmiş değilim. O arkadaşlara da sordum "ne yaptınız" dedim. O arkadaşlar buradalar.
Arkadaşlar da "biz bunu verdik" dediler. Verilmeyen bir tek Sayıştay Denetçisinin raporu
vardı. Sayıştay Denetçisine de o gün söyledim, dedim ki "ben sizden bir şey istemiştim."
Sipariş rapor kesinlikle değildir. Burada, hâkim statüsüne yakın bir görev yapan
Sayjştay Denetçisine atfedilen şeyleri aynen iade ediyorum.
Teşekkür ederim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Ben, tespitlerimi söylüyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN -Sayın Tuncay Karaytuğ, söz sizin.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Kanaatime ilişkin düşüncelerimi komisyona arz
ediyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (9/16) numaralı Meclis Soruşturması
Komisyonu Başkanlığına
Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 106 arkadaşının, kanuna ve genel ahlaka aykırı
şekilde - mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemin Türk Ceza
Kanununun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununun 11, 12, 13,14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski
Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller hakkında
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunun 16.4.1998 günlü oturumunda Genel Kurul kararınca oluşturulan
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(9/16) esas nolu soruşturma komisyonumuz yaklaşık altı aydan bu yana çalışmalarını
yürütmüş ve birçok belge ve bilgi toplamış, çeşitli kişilerin bilgi ve görüşlerine
başvurmuştur. Toplanan bilgi ve belgelere göre aşağıdaki değerlendirmeler ortaya
çıkmaktadır.
1-Marsan Şirketiyle ilgili sonuçlar;
Marsan Anonim Şirketi halen 8,5 milyar sermali bir şirket olup, sermayesinin yüzde
99.9'u Sayın Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller'e aittir. Bu şirketin Sayın Tansu Çiller'in ilk
mal bildirimi verdiği 30.11.1991 tarihinden bugüne kadar mal varlığında önemli artışlar
olmuştur.

'

Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu GCD înc. adlı şirkete önce ortak olunmuş
sonra tamamının Marsan AŞ tarafından alınması söz konusu olmuştur. Bu şirketin de
Amerika'da biri otel olmak üzere 3 parça gayrimenkul edindiği ve bu gayrimenkuller için 1
milyon 550 bin Amerikan Doları para ödediği ortaya çıkmıştır. Bu şirket için Türkiye'den
gönderilen döviz 925 bin Amerikan Dolandır. Ayrıca, şirket için önce sermayeye karşılık
gönderildi açıklamaları yapılmış, daha sonra gerçek durum anlaşılarak gönderilen tutarların
ortaklara borçlar hesabına kaydedildiği görülmüştür. Bu kadar meblağla 1 milyon 550 bin
Amerikan Dolarlık gayrimenkullerin alınmasının mümkün olmadığına göre resmî
transferlerin dışında dövizin gönderildiği veya ödendiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Yine bu
şirket gayrimenkul alımlannm bir yıl sonra 4 milyon Amerikan Dolarlık kredi kullanmış her
nedense Amerikan kredi kuruluşlan dışında dünyada karapara aklama merkezleri diye
bilinen ülkelerin isimsiz kredi kuruluşları devreye, sokulmuştur. Kredi alındığı tarihte şirket
hisse bedelleri 100 bin dolar gösterilmiş olmasına rağmen bunun 40 katı kredi kullanımı
ortaya çıkmıştır. Malî sektörde çalışanlar bu tür durumlarda bağlı kredi olduğunu
söylemektedirler. Yani kredi olarak verilen meblağ aslında şirketin veya sahiplerinin
parasının olduğu, kredi faizlerinin gider yazılarak vergiden indirim yapılması amacıyla bu
tür uygulamalar yapıldığını söylemektedirler.
Marsan Şirketi kendi beyanlarında 22.7.1993 tarihinde iktisap bedeli 24 162 182
• 288 Türk Lirası değerinde Şişli'de Çİllers Grup Merkezi yapılan alım değeri yaklaşık 3,5
milyon dolar olan gayrimenkul edinmiştir. Her nedense Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu
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rağmen.
Marsan Şirketi, isimleri President ve Denge 1, Denge2 olan üç tane yatı aktifleri
arasına katmıştır. Bu yatlar için her türlü elektronik donanım ve uydu bağlantılı cihazlar
TURBAN adlı kamu kuruluşu kullanılarak temin edilmiştir. Bu yatların bugünkü normal
brokerlarca belirlenen değerinin 2-3 milyon dolar arası olduğu söylenmektedir.
Yine, Marsan AŞ 1997 yılında Antalya'daki Beldibi'ndeki kamu arazisine yaptınlan
pansiyonun sahibi olan Aytaş Şirketinin hisselerinin tamamım devralarak mal varlığının
arasına katmıştır. Bu taşınmazlann maliyet bedeli de 2-3 milyon dolardan aşağı değildir.
Marsan

AŞ'deki

incelemeler

sonucunda

vergi

yönünden

de

tespitleri

değerlendirdiğimizde beyan edilen gelirlerle ve ödenen vergilere göre mevcut mal varlığının
oluşmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.
Marsan AŞ'de hesap uzmanlarının yaptığı vergi incelemelerinde ortaya çıkan yergi ve cezalar konusunda uzlaşma talepleri de basma yansımıştır.
Sayın Tansu Çiller 3628 sayılı Kanunun açık rioktalanndan yararlanarak 10-11
milyon dolar mal varlığına ulaşan Marsan Şirketini 8,5 milyar lira olarak beyan etmektedir.
Bu, kanuna ve genel ahlaka aykırı mal ediniminin göstergesidir.
2-Bazı mevcut değerlerin beyan dışı bırakılması:
Sayın Tansu Çiller 30.9.1993 tarihinde verdiği mal bildiriminde eşi Sayın Özer
Uçuran Çiller'in şirketlerdeki cari hesap şeklindeki alacaklannı beyan dışı bırakmıştır. Daha
sonra da bu hususu perdelemek için önce şirket yetkililerine yalan beyanda bulundurulması yani, uzun vadeli borçlarda bu değerler var, mevcut cari hesapta yok beyanında
bulunulması- yolu seçilmiş, daha sonra 1995 yılında fazla beyanda bulunularak hesaplama
yanlışlığıymış gibi gösterilmiştir. Hatta mevcut komisyonumuzda da 1991 yılından
devreden değerler varmış gibi yollar denenmiştir. Gerçek durum anlaşılmaktadır ki, 1993
yılında cari hesap alacakları beyan dışı kalmıştır.
Sankim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketindeki hisse senetleri
1997 yılına kadar beyan dışı bırakılmıştır. Alım değerinin düşük olması mal bildiriminde
beyan dışı bıraktırmayı gerektirmemektedir.
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Yine, Sayın Mert Çiller'e ait Interroyal Turizm Yatırırım ve İşletmeleri Ticaret
Anonim Şirketindeki hisseleri de 1991-93 yıljarmda beyan dışı kalmıştır.
Bazı bankalardaki hesap hareketlerinin mal bildirim tarihlerinde beyan dışı kaldığı
görülmektedir. Komisyon çalışmaları sırasında izmir Milletvekili Sayın Sabri ErgüTün
açıklamalarında yer aldığı üzere Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü yetkilileri (9/4) esas
numaralı komisyon istemleri doğrultusunda tüm şubelerinde önce adı geçen kişilere ait
hesap bilgilerinin bildirilmesini istemiş, yarım saat sonra bir yetkilinin imzasıyla önceki
emrin iptali gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde Mert Çiller'e ait hesapların bildirilmesi
önlenmiştir.
Hatta Sayın Tansu Çiller mal bildirimleri sırasında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasındaki maaş hesabının artıklarını bildirime katmayı dahi unutmuştur. Maliye
Bakanlığı uzmanları bu durumu kişilerin lehlerine yorumlamış; maaşının tamamını hiç
harcamayarak servet unsuruna dönüştürdüğü -günlük gıda, giyim vesaire ihtiyaçlar için bile
harcanmadığı-hesabı dikkate alınmıştır.
3-Veraseten kalan değerlerle ilgili değerlendirmeler:
Komisyon çalışmaları sırasında birçok döviz ve cumhuriyet altınının merhume
anneden miras kaldığı iddia edilmiş ve aile birliği esası benimsediği belirtilerek eş Sayın
Özer Uçuran Çiller'le birlikte kullanıldığı belirtilmiştir. Bu konuda Maliye Bakanlığının
incelemesi devam etmekle birlikte bu şekildeki kullanımın Veraset ve İntikal Vergisi
Kanununda sayılan ivasız intikal olduğuna dair karineler ortaya çıkmıştır.
4-Kuşadası Suna Pelister Çiftliğiyle ilgili değerlendirmeler:
Kuşadası'nda alınan arazinin çiftlik evine dönüştürülmesi sırasında tüm
kamuoyunun yakından izlediği gibi mülkiyet ilişkisi önce ailenin yanında çalışan Suna
Pelister'in adına tahsis edilmiş daha sonra mülkiyet devri yapılarak muvazaalı işler
gerçekleştirilmiştir. Harcamalarla ilgili ayrıntılı defter kayıtları ibraz edilememiş, hatta alt
komisyon çalışmaları sırasında şirketlere ait araçların çiftlikte kullanıldığı görülmüştür.
5-Bolu Gövem'deki gayrimenkulle ilgili değerlendirmeler:
Bolu'da orman arazisi yanındaki gayrimehküle yapılan inşaatın giderleri yönünden
yapılan araştırmada gizlenerek avans şeklinde gösterilmiştir. Binayı yapan şirket olarak
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gösterilen Güler Kereste şirketinin söylediği bilgilere göre yalnızca alınan avanslar faturada
belirtilmiştir. Kullanılan malzeme ve işçilikler kayıtlarda gösterilmemiştir.
6. TYT Bank ile ilgili iddialar:
Sayın Sadık Avundukluoğlu'nun komisyonumuza verdiği suç duyurusu dilekçesinde
ve Kalkınma Bankası eski Genel Müdürü gıyabî tutuklu Özal Baysal'ın avukatı aracılığıyla
gönderdiği dilekçesinde Sayın Tansu Çiller, Sayın Özer Uçuran Çiller ve Hazine Müsteşarı
Osman Unsal hakkında görevi kötüye kullandığına dair ciddî iddialar bulunmasına rağmen
Osman Unsal komisyona bilgi vermeye gelmemiştir. Eski Hazine Genel Müdürlerinden
Namık Dağalp'in KİT Komisyonunda verdiği ifade de suçlayıcı niteliktedir.
7. Maliye Bakanlığı yaptığı incelemelerde Sayın Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller
yönünden 3628 sayılı Kanunun 4, 12, 13 ve 20 nci maddeleri kapsamına giren suçların
oluştuğuna dair emareleri bulunduğundan ilgili merciler nezdinde. suç duyurusunda
bulunmuşlardır. Aynca,Sayın Özer Uçuran Çiller yönünden Ankara 20. Asliye Ceza
Mahkemesinde haksız mal edinimi nedeniyle dava halen yürümektedir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Sayın Tansu Çiller'in 3628 Sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 4, 12, 13 ve 20
nci maddelerinde tarifi yapılan haksız-mal edinme, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma ve
soruşturma komisyonuna eksik bilgi verme suçlarının oluştuğuna dair ciddî kanıt ve
emareler ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca TYT Bank ile ilgili iddialarda da Türk Ceza
Kanununun 240 inci maddesindeki görevin kötüye kullanılması suçunun oluştuğuna dair
izlenimler edinilmektedir.
Mal bildirimlerinde dönemleri itibariyle kaynağı açıklanmayan mal varlığı artışı
ortaya çıkmaktadır. Bu artış mal bildirimi dönemi dışındaki elde edilmiş ve beyannamenin
daha önce beyan edilmiş değerlerle mükerreren izah edilmeye ve yanlış yönlendirmelere
çalışılmaktadır. Örneğin Eylül Ekim 1991 dönemlerinde tahsil edilen ve 30.11.1991
tarihinde başka bir şekilde beyanda yer alan Metaş AŞ'den alınan paralar gerek komisyonda
gerekse mahkemede sanki ilgili dönemde alınmış gibi izah nedeni olarak gösterilmeye
çalışılmıştır. Yine veraseten kalındığı iddia edilen dövizler ile dövizlerin bozdurulması
suretiyle elde edilen repo hesapları iki defa farkın izahında kullanılmaya çalışılmaktadır.
Amerika Birleşik Devletlerinde tahsil yapan Mert Çiller'in tahsil giderleri, ailenin günlük
harcamaları, gayrimenkul alımlarında ödenen vergiler, yapılan inşaatlarla ilgili gerçek
giderler harcamaların arasına katıldığında izahı gereken farklar Maliye Bakanlığının
raporlarında belirtilen tutarların üstünde olacaktır.
Sonuç itibariyle, Sayın Tansu Çiller yönünden Anayasamızın 100 üncü ve
İçtüzüğün 107 nci maddelerine göre yargılanmayı gerektiren durumun ortaya çıktığı
kanısına ulaşmaktayım. Ayrıca komisyon çalışmaları sırasında hakkında suç duyurusunda
bulunmayı gerektiren fiileri tespit edilenlerin de ilgili mercilere iletilmesini, Osman Unsal
ve Özal Baysal için tekrar dile getiriyorum.
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BAŞKAN - Yüce Divana şevki yönünde midir görüşünüz?
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Evet.
BAŞKAN - Sayın Tuncay Karaytuğ (Adana, Cumhuriyet Halk Partisi) (9/16) sayılı
Komisyonda Yüce Divana şevki görüşünü, karar verdiniz, beyan ediyorsunuz. Tamam mı
efendim?
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Evet.
BAŞKAN-Sayın Osman Hazer, buyurun.
OSMAN HAZER (Afyon) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; (9/16) Soruşturma
Komisyonu, uyumlu bir şekilde çalışma yapılmıştır. Bu yönde, Başkana ve komisyon
üyerlerine bir daha teşekkürü borç biliyorum.
(9/16) Soruşturma Komisyonu incelenen bilgiler ve belgeler ışığında Sayın Tansu
Çiller'in Yüce Divana şevkine gerek yoktur diyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum efendim. Sayın Osman Hazer (Afyon, Fazilet
Partisi) Yüce Divana şevkine gerek yoktur diyorsunuz.
OSMAN HAZER (Afyon) - Evet.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Mustafa Yünlüoğlu (Fazilet Partisi), buyurun.
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın
Ahmet Alkan ve T 06 arkadaşı tarafından Sayın Tansu Çiller ile ilgili 3628 sayılı Kanuna
aykırı olarak mal edinmesiyle ilgili olarak (9/16) nolu soruşturma önergesiyle ilgili
komisyon altı aya yakın yoğun bir çalışma yapmıştır. Konuyla ilgili belgeler incelenmiş, alt
komisyonlar bizzat yerinde incelemelerde bulunmuş, gerek bütün bunlardan ve gerekse
başta iddia sahibi olmak üzere dinlenen bütün tanıklardan anladığım şu ki; Sayın Tansu
Çiller'in Yüce Divana şevkine gerek olmadığına kanaat getiriyorum, Yüce Divana şevkine
gerek yoktur diyorum.
BAŞKAN - Sayın Mustafa Yünlüoğlu, Fazilet Partisi Bolu Milletvekili, (9/16)
sayıda Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana şevkine gerek yoktur görüşünü beyan
ediyorsunuz.
MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) - Evet.
• BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Önder Kırlı, buyurun.
İSMET ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Sayın Başkan, Maliye Bakanları hesap
uzmanları raporunun 59 uncu sayfasında yer alan 91-96 dönemini dönem dönem kapsayan
çizelgede, Sayın Tansu Çiller'in mal varlığında meydana gelen ve kaynağı belli olmayan
artışları gösterilmektedir. Bu raporun içeriği, vardığı bu sonuç ve bununla ilgili kurulmuş
komisyonumuzca toplanan belgeler, deliller ve dinlenen tanıkların büyük bir çoğunluğu, bu
raporda gösterilen 1 608 268 dolarlık açığın, yani, kaynağı belli olmayan servet artışlarının
ABD doları olarak karşılığının kaynağının olduğu konusunda bende vicdanî bir kanaat hâsıl
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etmedi. Bu nedenle, bu artışlann dönem dönem hesaplanmasında Sayın Tansu Çiller'in
Başbakan Yardımcısı ya da Başbakan olarak görev yaptığı son gelen belgeyle de sabit
olduğuna, eşi hakkında da keza haksız mal edinme nedeniyle dava açıldığına göre, ben,
vicdanen Yüce Divana sevk yönünde oyumu kullanıyorum.
BAŞKAN - Sayın Önder Kırlı (Cumhuriyet Halk Partisi) Yüce Divana şevki
yönünde oy kullanıyorsunuz, beyan ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum.
Sayın Abdullah Akarsu, Anavatan Partisi Manisa Milletvekili; buyurun.
ABDULLAH AKARSU (Manisa) - Sayın Başkan, yazılı olarak gerekçesini ifade
edeceğim konuşmamın başında da bahsetmiştim. Kısaca tek cümleyle ifade etmek
istiyorum, gerekçelerini bildireceğim. Yüce Divana şevkine gerek olmadığı görüşündeyim.
BAŞKAN - Sayın Abdullah Akarsu, (9/16) nolu soruşturma komisyonunda bahsi
geçen Sayın Çiller'in Yüce Divana sevici konusunda gerek yoktur diyorsunuz. Teşekkür
ediyorum.
Sayın Kadir Bozkurt, Doğru Yol Partisi Sinop Milletvekili; buyurun.
KADİR BOZKURT (Sinop) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
Sayın Ahmet Alkan ve 106 arkadaşının vermiş olduğu bu soruşturma önergesiyle
ilgili, Yüce Meclis tarafından kurulan komisyon altı aydır çalışmalarını sürdürmekte, iki
aylık dönem de yaz tatili olmasına rağmen, yine de, bu evrakları, bilgileri inceleyerek altı
aylık bir çalışma süresi yaptık. Deminki konuşmamda da belirttiğim gibi, bu çalışma
süresinde tüm komisyon üyesi arkadaşlarım, titiz bir şekilde, isnat edilen suçları araştırdılar,
ama, hepimiz şahit olduk ki, bunlarla ilgili hiçbir belge, delil bulunamadı ve hal böyle
olduğu için, komisyon üyelerimizin de belirttiği gibi, ben şahsım olarak, Sinop milletvekili
olarak, eski Başbakan ve eski Bakan Sayın Tansu Çiller'in bu soruşturma önergesi
dolayısıyla Yüce Divana şevkine gerek olmadığı inancını söylüyorum. Bu konuda çok ciddî
çalışmalar yapılmıştır, vicdanen rahatım. Tarafsız olarak, tüm diğer belgeleri ve bilgileri
araştırarak bunlar üzerinde çok çalıştığımız için, Yüce Divana şevkine gerek olmadığını
belirtiyorum ve .teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum Sayın Kadir Bozkurt Bey. Yüce Divana
şevkine gerek yoktur diye beyan ediyorsunuz.
Sayın Lütfı Yalman, Fazilet Partisi Konya Milletvekili; buyurun.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 26 toplantıda 70
saat civarında çalışmışız ve belli bir neticeye geldik, değerlendirme yapacağız. Ben,
komisyon çalışmalarımızda şu ana kadar gösterilen fedakârlıktan dolayı, uyumdan dolayı
bütün arkadaşlarımıza ve siz Sayın Başkana bilhassa teşekkür ediyorum. Yalnız, Ahmet
Alkan'ın önergesi üzerinde yeterince çalışmalarımızı yoğunlaştıramadığımız kanaatindeyim;
bunu bir cümleyle ifade etmek istiyorum. ABD'deki mal varlığıyla ilgili iddialar konusunda
arkadaşlarımız burada tahminde bulunuyor. Örneğin, Tuncay Karaytuğ Bey. Fakat, buradan
net bir tespit yapılamamıştır şu ana kadar. Talimini birtakım rakamlarla ortaya çıkmanın
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dolar civarında bir değer tespiti yapıyor. Kendisi alt komisyon başkanıydı, alt komisyon
raporunda da böyle bir rakam ben salisen görmedim.
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Dikkatli dinlememişsiniz Sayın Yalman.
LÜTFİ YALMAN (Konya) - Dikkat ederseniz, aradaki fark da oldukça yüksek bir
rakam, benim anladığım kadarıyla. Şu ana kadar komisyonumuzda çok sayıda tanık da
dinledik. Tabiî, bu tanıkların hiçbirisinde iddialarla ilgili konuları doğrulayacak bir ifadeye
de rastlamadık, işin gerçeği, dinlediğimiz tanıklarla ilgili. Ama, burada Osman Ünsal'm
dinlenemeyişini bir eksiklik olarak gördüğümü de ifade etmek istiyorum özellikle. Erkan
Mumcu Bey arkadaşımızın ifade ettiği gerekçeleri de, hukukî gerekçeleri de düşünerek ben.
de arkadaşlarımız gibi, Yüce Divana şevke gerek yoktur diye görüşümü beyan ediyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. Sayın Lüfı Yalman, Konya Milletvekili Fazilet
Partisi, Yüce Divana şevkine gerek yoktur dediler.
Sayın Başkanvekilimiz Arif Sezer Beye söz veriyorum.
ARİF SEZER (Adana) - Ahmet Alkan ve 106 arkadaşının kanuna ve genel ahlaka
aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemin Türk Ceza
Kanununun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununun 11,12, 13, 14 ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski
Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller hakkında
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri • uyarınca Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunca oluşturulan (9/16) esas nolu soruşturma komisyonunun çalışmaları
sonucu toplanan belge ve bilgileri bugüne kadar yapmış olduğumuz 26 toplantı sonrası
değerlendirdik. Gerekçeli kararımı daha sonra vereceğim. Ben de Yüce Divana şevkine
gerek olmadığı inancını taşıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturma
Komisyonu üyeleri olarak yapmış olduğum son toplantıda sayın milletvekili arkadaşlarımın
Sayın Tansu Çiller'in Yüce Divana şevki konusundaki görüşleri 15 üye arkadaştan 12
arkadaşımızın Yüce Divana şevki konusunda gerek olmadığı beyanı, 2 arkadaşımızın Yüce
Divana şevkinin gerekli olduğu beyanı olmuştur. Bu konuda, Sayın Tansu Çiller'in Yüce
Divana şevkine gerek olmadığı konusunda komisyonumuzdan karar çıkmıştır.

V - DEĞERLENDİRME

:

I - USUL YÖNÜNDEN :
Eski Başbakan Sayın Tansu Çiller hakkında, Konya Milletvekili Sayın Ahmet Alkan
ve arkadaşları tarafından verilen Soruşturma Önergesinde, 3628 sayılı Kanunun 11, 12, 13,
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14, 15. maddelerine ve TCK nun 240. maddesine aykırı davrandığı yolunda ileri sürülen
iddialar, daha önce de 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından
Soruşturulmuş ve 15.1.1997 tarihinde "Yüce Divan"a şevke gerek olmadığı" karan
verilmiştir.
TBMM Genel Kurulu da, 19.2.1997 tarihinde 9/4 Esas Numaralı Meclis Soruşturma
Komisyonu Raporunu görüşmüş ve "Yüce Divan a şevke gerek olmadığı" karannı kabul
etmiştir.
Sayın Tansu Çiller, Komisyonumuza verdiği yazılı savunmada, TBMM'nin bu
kararının "kesin hüküm" niteliğinde olduğunu ve "Yüce Divan'a sevk karan" nasıl geri
alınmaz ise, "Yüce Divan'a sevk etmeme karan"mn da aynı şekilde geri alınmayacağını, bir
an için, yeni vakıa ve delillere göre, aynı konuda yeniden Meclis soruşturması açılabileceği
kabul edilse dahi, ortada bu nitelikte bir yeni vakıa ve yeni delil de bulunmadığını belirtmiştir.
TBMM'nin "Yüce Divan' a sevk etmeme" karannın "kesim hüküm" oluşturup
oluşturmayacağı konusunda değişik görüşler olmakla beraber, işbu soruşturmanın açılmasında
"yeni delil iddiası da söz konusu olduğundan, bu konu bir ölçüde önemini kaybetmektedir.
Soruşturma Önergesinde, basında Sayın Tansu Çiller' e atfedilen bazı açıklamalar ve
Sayın Özer Çiller hakkında açılan iki ceza davası, yeni delil olarak gösterilmiştir.

Çünkü;

Bu hususlar Komisyonumuzca incelenmiş ve yeni delil niteliğinde görülmemiştir.
..
-

Basında yer alan haberler, birer görüş, yorum, iddia niteliğinde olup, bunlara delil
niteliği izafe edilmesi mümkün görülmemektedir.
Sayın Özer Çiller hakkında açılan davalar da, henüz kesin yargı hükmüne
bağlanmamıştır. Bir kimse hakkında dava açılması, o kimsenin şuç işlediğinin delili olamaz.
Bu nedenle, Sayın Prof.Dr. Tansu Çiller' in bu yöndeki "kesin hüküm" itirazı haklı
görülmektedir. Ancak, bu konudaki itirazlara rağmen, TBMM Genel Kurulu kararıyla işbu
soruşturma açıldığından, Komisyonumuzca işin esasına girilerek gerekli inceleme ve
soruşturmalar yapılmıştır.
II- ESAS YÖNÜNDEN :"
1 - 3628 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan " gerçeğe aykırı bildirimde
bulunma suçu" yönünden :
a - Kuşadası'ndaki taşınmazlarla ilgili iddialar:
Söz konusu taşınmazın , Sayın Suna PELİSTER tarafından satın alındığı ve
tapuda onun adına tescil edildiği ve bilahare adı geçen şahıs tarafından Sayın Prof. Dr. Tansu
ÇİLLER ve Sayın Özer ÇİLLER' e satıldığı, Komisyonumuza celp edilen tapu kayıtlarının
incelenmesinden ve oluşturulan alt komisyonca yapılan tespitlerden anlaşılmıştır.
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satın aldıktan sonra, mal bildirimlerinde belirttiği görülmektedir. Esasen, başkasının
mülkiyetinde olan ve tapuda başkasının adına'kayıtlı olan bir taşınmazı mal bildirimlerinde
beyan etmesi düşünülemezdi. Dolayısıyla, ortada gerçeğe aykırı bir bildirim bulunmadığı
anlaşılmıştır.
b - Repo gelirlerinin ve METAŞ"tan alman yüksek tutarlardaki paraların mal
bildirimlerinde yer almadığı iddiası:
Komisyonumuzca yapılan incelemede TBMM Başkanlığınca bastırılan matbu
mal bildirimi formunda " gelir sütunu" nun yer almadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, matbu
formda olmayan bir sütunun doldurulması, yani "gelir kalemi" olarak bir beyanın yapılması
mantıken mümkün görülmemektedir.
Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' e ait mal bildirimleri incelendiğinde; repo yolu
ile elde ettiği gelirlerin ve METAŞ' tan tahsil ettiği paraların büyük ölçüde tasarrufa
dönüştüğü ve müteakip mal bildirimlerinde yeni servet unsuru olarak yer aldığı
görülmektedir.
Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' e ait repo gelirlerinin kaynağını teşkil eden 64
milyar liralık hazine bonosu, 15.05.1995 tarihli ve müteakip mal bildirimlerinde yer almıştır.
Bu kaynaktan elde edilen repo gelirleri de , Komisyonumuzca bankalar nezdinde yapılan
araştırma sonucu tespit edilmiştir. Bu tespitlere göre, mal bildirimleri ile uyumsuzluk gösteren
herhangi bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.
c- Şirketlere verilen nakit paraların gizlendiği iddiası:
Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in mal bildirimleri incelendiği hissedarı
oldukları şirketlerde, eşi Özer ÇİLLER' e ait olduğu belirtilen cari hesap alacağı tutarlarının
24.01.1995 tarihli ve müteakip mal bildirimlerinde yer aldığı görülmüştür.
İddiaya konu olan MARSAN AŞ ve diğer şirketlerin defter ve kayıtlarının
Maliye Bakanlığı'nca hıfzedilmiş olması sebebi ile, Komisyonumuzca bu defter ve kayıtlar
üzerinde herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Ancak, bu incelemenin, daha önce 9/4 Esas
.Nolu Soruşturma Komisyonu tarafından yapıldığı ve gerçeğe aykırı herhangi bir durum tespit
edilmediği anlaşılmıştır.
Soruşturma önergesinde bu hususta herhangi bir kanıt gösterilmemiştir. Her ne
kadar , Maliye Bakanlığı elemanlarınca hazırlanan ve Komisyonumuza celp edilmiş olan
Müteferrik İnceleme Raporu'nda da, bu yönde bir tespit yer almış ise de , Komisyonumuz
uzmanı Sayın Cafer TOKMAKLF nın bu hususta yaptığı çalışma sonunda sunduğu yazıda,
aksi yönde bir tespite yer verildiği görülmektedir.
Esasen, MARSAN AŞ ve diğer şirketlerdeki cari hesap bakiyelerinin
24.01.1995 tarihli ve müteakip mal bildirimlerinde beyan edilmiş olması karşısında, 3628
Sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında "gerçeğe aykırı bildirimde bulunma kastının"
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Zira, eğer böyle bir kasıt olsaydı, cari hesaptaki alacaklar daha
sonra da beyan edilmezdi.
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yönünden :
a - Önergenin 2 nci maddesinde, Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in, 30.11.1991 ve
15.05.1996 tarihleri arasında TBMM Başkanlığına verdiği mal bildirimleri mukayese edilerek,
854.254 Dolar haksız servet artışı olduğu iddia edilmiştir.
Önergede, Dolara çevrilerek yer verilen gelir ve gider kalemleri eksik olduğu gibi,
hangi tarih.itibariyle hangi kurdan hesaplama yapıldığı da belli değildir. '
Örneğin, miras yolu ile elde edilen değerlere ve repo gelirlerine, kaynak arasında
yer verilmemiş buna karşılık MARSO AŞ hisselerinin satışından elde edilen gelir de, kaynak olarak
değil, ödeme olarak gösterilmek suretiyle, olması gerekenin tam tersi yapılmıştır.
Diğer taraftan, MARSAN AŞ'ndeki cari hesap alacağının tümü, sanki bir anda
oluşmuş gibi 312 bin Dolar gibi bir değer üzerinden kabul edilmiştir. Daha da önemlisi, bir yan
dan, 30.11.1991 tarihli ilk mal bildiriminde cari hesap alacağının gizlendiği iddia edilirken, yani o
tarihte de cari hesapta alacak bulunduğu ileri sürülürken, diğer yandan da sonraki dönemlerde Do
lar üzerinden afaki biçimde hesaplanan tutarın tümü, mal varlığı artışı olarak dikkate alınmıştır.
b - Önergenin 3 üncü maddesinde, MARSAN Holding AŞ'nin ABD'nde kurulu
GCD Inc. adlı iştiraki ile ilgili birtakım iddialar ileri sürülerek, 751.000 + 400.000 Dolar haksız ser
vet artışı olduğu iddia edilmiştir.
Komisyonumuzca bu hususta ABD makamlarından ve GCD Inc. Şirketinden bilgi
istenmiş olup, alınan cevaplarda GCD Inc. Şirketinin kuruluşundan MARSAN AŞ ve Sayın Bilger
DURUMAN'a ait BMT Şirketinin %50 oranında hissedar olduğu, adı geçen şirketin 1992 yılında
aldığı gayri menkullerin bedelinin de MARSAN AŞ tarafından gönderilen 500.000 Dolar, BMT
Şirketi tarafından konulan 500.000 Dolar ve sağlanan kredilerden karşılandığı belirtilmiştir.
Aynı şekilde, MARSAN AŞ'nin 1992 yılında GCD İne. Şirketine gönderdiği
500.000 Doların 400.000 Dolarlık kısmının Demirbank'tan kredi yoluyla sağlandığı ve bu kredi
borcunun daha sonra MARSAN AŞ tarafından adı geçen bankaya ödendiği, yukarıda zikredilen
belgelerden ve Demirbank'tan alınan cevaplardan anlaşılmaktadır.
c-Soruşturma önergesindeki bir diğer iddia, bazı harcamaların kaynağının sorul
ması gerektiği yolundadır.
Soruşturma önergesinde, Bolu'daki inşaat için 75 milyar lira harcama yapıldığı id
dia edilmesine rağmen, bu hususta herhangi bir delil gösterilmemiştir. Bu inşaat için 15.05.1996 ta
rihi itibariyle 3.737.000.000 TL. harcama yapıldığının, bir önceki soruşturmada Sayın Özer ÇİL
LER tarafından beyan edildiği ve belgelerinin sunulduğu görülmüştür.
GCD Inc. Şirketinin sahip olduğu gayrimenkulleıie ilgili tamirat ve tadilat giderle
rinin, 1993 ve müteakip yıllarda alınan banka kredileriyle karşılandığı, Komisyonumuza intikal
eden belgelerden anlaşılmıştır.
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esas nolu komisyon tarafından adı geçen şirketin defter ve kayıtları üzerinde gerekli
incelemeler yapıldığı ve iddiayı doğrulayacak herhangi bir hususa rastlanmadığı anlaşılmıştır.
3- Diğer Hususlar:
A - Maliye Bakanlığı'nın müteferrik inceleme raporu:
Komisyonumuzca sürdürülen soruşturma sırasında,Maliye Bakanlığı'nca da bu
hususta bir inceleme yapıldığı öğrenilerek, bu husustaki müteferrik inceleme raporu dosyaya
celp edilmiştir.
Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in söz konusu raporun hukuki geçersizliği ve
delil değeri taşımadığına ilişkin itirazları haklı görülmekle birlikte, soruşturma önergesindeki
iddiaların açıklığa kavuşturulması bakımından, bu rapordaki tespit ve iddialar
komisyonumuzca incelenmiştir.
a- Maliye Bakanlığı'nın raporunda Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER' in 1991-1996
yılları arasında verdiği mal bildirimleri mukayese edilerek toplam 28.016.128.804 TL haksız
servet artışı bulunduğu iddia edilmiştir.
Ancak, Maliye Bakanlığının aynı rapora dayanarak Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına baki suç duyurusunda ise haksız artış tutarı her nasılsa 23.045.994.807 TL
olarak belirtilmiştir.
Komisyon uzmanı Sayın Cafer TOKMAKLI'nın yazısında açıklandığı üzere,
söz konusu raporda, mal varlığına ilişkin olarak yapılan dönemsel hesaplamalarda, paranın
satın alma gücünün dönem başı ve dönem sonu için aynı kabul edilmesi şeklindeki hesaplama
yönteminin doğru sonuçlar veremeyeceği anlaşılmıştır.
b- Söz konusu raporda, Komisyon Uzmanı Cafer TOKMAKLP nın yazısında da
belirtildiği üzere;
- Milas'ta 145.000.000 TL. bedelle alınan taşınmazın 1.050.000.000 TL bedelle
alınmış gibi gösterildiği,
„
- Mal bildiriminin verildiği 15.5.1996 tarihinden bir gün önce repo hesabından
çekilen 9.283.218.000 TL'nın 3.283.218.000 TL:hk kısmının bu dönem için kaynak
oluşturmayacağı iddia edilerek, dönem içindeki herhangi bir artışın kredi yoluyla sağlanması
ve bu gelirle ödenmesi ihtimalinin yok farzedildiği,
- Sayın Mert Çiller'e ait 950.000.000 TL.lık Hazine Bonosu, hem kaynağı
araştırılacak bir harcama ve hem de kaynak olarak kullanılacak bir gelir olarak hesaplamalara
dahil edilmek suretiyle sünnet armağanı olarak intikal ettiği beyan edilen 950.000.000 TL.
tutarın aile ekonomisine pozitif katkısının ortadan kaldırıldığı,
- Şirketlerdeki cari hesap alacaklarının yanlış bin hesap yöntemiyle yersiz olarak
yükseltildiği, buna mukabil, repo ve sair gelirlerin olduğundan düşük kabul edildiği,
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B-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlattığı bilirkişi raporu:
Soruşturma Önergesinde yeni delil olarak ileri sürülen, Ankara 20. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında mevcut bilirkişi raporu da, Komisyonumuzca
incelenmek üzere dosyala celp edilmiştir.
a- Söz konusu bilirkişi raporunda, eşler yönünden ayn aynı hesaplama yöntemi
kullanılması, 3628 sayılı Kanunun, eşler ve reşit olmayan çocukların malvarlığının bir bütün
olarak dikkate alınmasını öngören hükümlerine (m.5) aykırı bulunmuştur.
. Bu nedenle, bilirkişi raporunda, Medeni Kanunumuzdaki mal ayrılığı rejimi esas
alınarak, Sayın Özer Çiller' in malvarlığının müstakil olarak hesaplanmasının doğru sonuçlar
vermeyeceği anlaşılmıştır.
Esasen, böyle bir yöntemin doğru kabul edilmesi halinde, sayın Tansu ÇİLLER
yönünden önemli miktarda bir kaynak fazlası ortaya çıkması kaçınılmazdır.
b- Bilirkişi raporunda, aynı zamanda önemli tespit hataları bulunduğu görülmüştür.
Örneğin, söz konusu raporda,
c- -Bilkent' teki iki evin satın alma bedelleri yüksek gösterilerek, Sayın Özer Çiller
yönünden 6.176.500.000 TL fazla hesaplama yapılmış,
d- -Bodrum Akdeniz Yapı Kooperatifi'ndeki konutun satış fiyatı 1.000.000.000 TL.
olduğu halde, 110.000.000 Tl olarak dikkate alınmış,
- Repo gelirlerinin sayın Özer ÇİLLER yönünden dikkate alınmaması sonucu geliri
19.133.942.653 TL eksik hesaplanmış, buna karşılık, repoya yatırılan paralardan dolayı
fazladan 7.857.957.895 TL. malvarlığı artışı olduğu ileri sürülmüştür.

VI-SONUÇVEKARAR
Eski Başbakan sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER hakkında Konya Milletvekili Sayın
Ahmet ALKAN ve arkadaşları tarafından verilen soruşturma önergesinde yer alan bütün
iddialar, geçmişte 9/4 nolu soruşturma Komisyonu tarafından ve halihazırda da
Komisyonumuz tarafından tekraren incelenmiş ve soruşturulmuştur.
Bu meyan da; Komisyonumuzca Sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER ve eşine ait
malvarlığı değerleriyle ilgili olarak, tapu dairelerinden, bankalardan, ilgili özel ve resmi
kuruluşlardan gerekli bilgi ve belgeler alınmış, Alt komisyonlar kurularak taşınmazların
yerinde tespiti yapılmış, çok sayıda kişi tanık olarak dinlenmiştir.
Yapılan inceleme ve araştırmalar sonunda, Soruşturma Önergesinde yer verilen
iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilgi ve bulgu elde edilememiş olup, iddiaların vaki
olmadığı ve sübuta ermediği neticesine varılmıştır.
Bu nedenle, Eski Başbakan sayın Prof. Dr. Tansu ÇİLLER hakkında Konya
Milletvekili sayın Ahmet ALKAN ve arkadaşları tarafından verilen Soruşturma Önergesinde
ileri sürülen iddialarla ilgili olarak Komisyonumuzca "YÜCE DİVAN' a ŞEVKİNE MAHAL
OLMADIĞINA" karar verilmiştir.
Komisyonumuzun bir temennisi olarak vurgulanmalıdır ki,
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yaç vardır. Anayasanın 100 üncü maddesi, bu çerçeve içinde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, par
lamento gündeminde bulunan dokunulmazlık değişikliği (Anayasa Madde 83), mutlaka gerçekleş
tirilmelidir. Başbakan, Bakan ve Milletvekilleri ile ilgili suçlamaların yeri parlamento olmamalıdır.
Bağımsız yargı çözümü, bu statüler bakımından da gerçekleştirilmelidir."
Başkan

Başkanvekili

Süha Tanık

Arif Sezer
Adana

tzmir
Sözcü

Kâtip

Tuncay Karaytuğ
Adana

Lütfı Yalman
Konya

(Muhalifim, muhalefet şerhim ektedir)
Üye

Üye

Osman Hazer

Nuri Yabuz
Afyon

Afyon
Üye

Üye

/. Önder Kırlı

Mustafa Yünlüoğlu
Bolu

Balıkesir
(Muhalefet şerhi eklidir)
Üye

Üye

Mustafa İlimen

Ergun Özdemir

Edirne

Giresun

Üye

Üye

Erkan Mumcu
İsparta

Saffet Benli

Üye

Üye

Abdullah Akarsu

Kadir Bozkurt

Manisa

Sinop

İçel

" ' " . . '

Üye
Ömer Barutçu
Zonguldak
ADANA MİLLETVEKİLİ TUNCAY KARAYTUĞ'UN MUHALEFET ŞERHİ
24.11.1998
TBMM BAŞKANLIĞI 9/16 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONU
BAŞKANLIĞINA
Komisyonun eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller ile ilgili olarak hazırladığı rapora ilişkin
muhalefet şerhim ektedir.
Muhalefet şerhim ve eklerinin, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca, Komisyon raporu ile
birlikte TBMM Başkanlığına sunulması hususunda gereğinin ifasını arz ederim.
Tuncay Karaytuğ
Adana
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-463ESKİ DEVLET BAKANI, ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI VE ESKİ BAŞBAKAN
PROF. DR. TANSU ÇİLLER'İN MAL VARLIĞI İLE İLGİLİ OLARAK KURULMUŞ
BULUNAN 9/16 ESAS NUMARALI SORUŞTURMA KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN
RAPORA İLİŞKİN KOMİSYON ÜYESİ ADANA MİLLETVEKİLİ TUNCAY KARAYTUĞ'UN
MUHALEFET ŞERHİDİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI (9/16) NUMARALI
MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONUNA İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİDİR
Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 106 arkadaşının, Kanuna ve Genel Ahlâka Aykırı Şekil
de Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemin Türk Ceza Kanununun 240
ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11,
12, 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiası ile Devlet Eski Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107
nci Maddeleri Uyarınca TBMM Genel Kurulunun 16.4.1998 Günlü Oturumunda Genel Kurul Ka
rarınca oluşturulan 9/16 Esas No.lu Soruşturma Komisyonumuz yaklaşık altı aydan bu yana çalış
malarını yürütmüş ve birçok belge ve bilgi toplamış, çeşitli kişilerin bilgi ve görüşlerine başvur
muştur. Toplanan bilgi ve belgelere göre aşağıdaki değerlendirmeler ortaya çıkmaktadır.
1. Marsan Şirketi ile ilgili sonuçlar :
Marsan A.Ş. (Marmara Holding A.Ş.) halen 8.5 Milyar sermayeli bir şirket olup sermayenin
% 99.9'u Sayın Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller'e aittir. Bu şirketin Sayın Tansu Çilleı'in ilk
mal bildirimi verdiği 30.11.1991 tarihinden bugüne kadar mal varlığında önemli artışlar olmuştur.
Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu GCD. İNC. adlı şirkete önce ortak olunmuş sonra ta
mamının Marsan A.Ş. tarafından alınması sözkonusu olmuştur. Bu şirketinde Amerika'da biri otel
olmak üzere 3 parça gayrimenkul edindiği ve bu gayrimenkuller için 1 550 000 Amerikan Doları
para ödediği ortaya çıkmıştır. Bu şirket için Türkiye'den gönderilen döviz 925 000 Amerikan Do
larıdır. Ayrıca şirket için önce sermayeye karşılık gönderildi açıklamaları yapılmış daha sonra ger
çek durum anlaşılarak gönderilen tutarların ortaklara borçlar hesabına kaydedildiği görülmüştür.
Bu kadar meblağla 1 550 000 Amerikan Dolarlık gayrimenkullerin alınması mümkün olmadığına
göre resmî transferlerin dışında dövizin gönderildiği veya ödendiği sonucu çıkmaktadır. Yine bu
şirket gayrimenkul alımlarında 1 yıl sonra 4 milyon Amerikan Dolarlık kredi kullanmış ve her ne
dense Amerikan kredi kuruluşları dışında dünyada kara para aklama merkezi diye bilinen ülkelerin
isimsiz kredi kuruluşları devreye sokulmuştur. Kredi alındığı tarihte şirket hisse bedelleri 100 000
Dolar gösterilmiş olmasına rağmen bunun 40 katı kredi kullanımı ortaya çıkmıştır. Malî sektörde
çalışanlar bu tür durumlarda bağlı kredi olduğunu söylemektedirler, yani kredi olarak verilen meb
lağ aslında şirketin veya sahibinin parasının olduğu, kredi faizlerinin gider yazılarak vergiden in
dirim yapılması amacıyla bu tür uygulamalar yapıldığını söylemektedirler.
Marsan Şirketi kendi beyanlarında 27.7.1993 tarihinde iktisap bedeli 24 162 182 288 TL. de
ğerinde Şişli'de Çillers Grup Merkezi yapılan alım değeri yaklaşık 3.5 Milyon Dolar olan gayri
menkul edinmiştir. Her nedense Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü böyle bir gayrimenkul olmadı
ğını yazılı olarak bildirmiştir.
Marsan Şirketi isimleri President ve Denge 1, Denge 2 olan üç tane yatı aktifleri arasına kat
mıştır. Bu yatırımlar için her türlü elektronik donanım ve uydu bağlantılı cihazlar Turban adlı ka
mu kuruluşu kullanılarak temin edilmiştir. Bu yatların bugünkü normal (brokeıiarca belirlenen) de
ğerinin 2-3 milyon dolar arası olduğu söylenmektedir.
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nun sahibi olan Aytaş Şirketinin hisselerinin tamamını devralarak mal varlığının arasına katmıştır.
Bu taşınmazların maliyet bedeli de 2 rnilyon dolardan aşağı değildir.
Marsan A.Ş.'deki incelemeler sonucunda vergi yönünden de tespitleri değerlendirdiğimizde
beyan edilen gelirlerle ve ödenen vergilere göre mevcut malvarlığının oluşmasının mümkün olma
dığı anlaşılmaktadır.
Marsan A.Ş.'de Hesap Uzmanlarının yaptığı Vergi İncelemelerinde ortaya çıkan vergi ve ce
zalar konusunda uzlaşma talepleri de basına yansımıştır.
Sayın Tansu Çiller, 3628 Sayılı Kanununun açık noktalarından yararlanarak 10-11 milyon do
lar malvarlığına ulaşan Marsan Şirketinin 8.5 milyar lira olarak beyan etmektedir. Bu Kanuna ve
Genel Ahlâka Aykırı mal ediniminin .göstergesidir.
2. Bazı mevcut değerlerinin beyan dışı bırakılması:
Sayın Tansu Çiller 30.9.1993 tarihinde verdiği mal bildiriminde eşi Sayın Özer Uçuran Çiller'in şirketlerdeki cari hesap şeklindeki alacaklarını beyan dışı bırakmıştır. Daha sonra da bu hu
susu perdelemek için önce şirket yetkililerine yalan beyanda bulundurulması (Uzun vadeli borçlar
da bu değerler var mevcut cari hesapta yok beyanında bulunması) yolu seçilmiş, daha sonra 1995
yılında fazla beyanda bulunularak hesaplama yanlışlığıymış gibi gösterilmiştir. Hatta mevcut ko
misyonumuzda da 1991 yılından devreden değerler varmış gibi yollar denenmiştir. Gerçek durum
anlaşılmaktadır ki 1993 yılında cari hesap alacakları beyan dışı kalmıştır.
Sankim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.'deki hisse senetleri 1997 yılına kadar beyan dı
şı bırakılmıştır. Alım değerinin düşük olması mal bildiriminde beyan dışı bıraktırmayı gerektirme
mektedir.
Yine Sayın Mert Çiller'e ait Interroyol Tur. Yat ve İşi. Tic. A.Ş.'deki hisseleri de 1991-1993
yıllarında beyan dışı kalmıştır.
Bazı bankalardaki hesap hareketlerinin mal bildirim tarihinde beyan dışı kaldığı görülmekte
dir. Komisyon çalışmaları sırasında İzmir Milletvekili Sayın Sabri Ergül'ün açıklamalarında yer al
dığı üzere Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü yetkilileri 9/4 Esas Numaralı Komisyon istemleri
doğrultusunda tüm şubelerinde önce adı geçen kişilere ait hesap bilgilerinin bildirilmesini istemiş
yarım saat sonra bir yetkilinin imzasıyla önceki emrinin iptali gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde Mert
Çiller'e ait hesapların bildirilmesi önlenmiştir.
Hatta Sayın Tansu Çiller mal bildirimleri sırasında T.C. Ziraat Bankasındaki maaş hesabının
artıklarını bildirime dahi katmayı unutmuştur. Maliye Bakanlığı uzmanları bu durumu kişilerin le
hine yorumlamıştır, maaşının tamamını hiç harcamayarak servet unsuruna dönüştürdüğü (Günlük
gıda v.s. ihtiyaçlar için bile harcanmadığı) hesabı yapılmıştır.
3. Veraseten kalan değerlerle ilgili değerlendirmeler:
Komisyon çalışmaları sırasında birçok döviz ve cumhuriyet altınının merhum anneden miras
kaldığı iddia edilmiş ve aile birliği esası benimsendiği belirtilerek eş Sayın Özer Uçuran Çiller'le
birlikte kullanıldığı belirtilmiştir. Bu konuda Maliye Bakanlığının incelemesi devam etmekle bir-.
likte bu şekildeki kullanımın Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda sayılan İvasız İntikal olduğuna
dair karineler ortaya çıkmıştır.
4. Kuşadası Suna Pelister Çiftliği ile ilgili değerlendirmeler:
Kuşadası'nda alınan arazinin çiftlik evine dönüştürülmesi sırasında tüm kamuoyunun yakın
dan izlediği gibi mülkiyet ilişkisi önce ailenin yanında çalışan Suna Pelister'in adına tesis edilmiş
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tılı defter kayıtları ibraz edilememiş hatta alt komisyon çalışmaları sırasında şirketlere ait araçların
çiftlikte kullanıldığı görülmüştür.
5. Bolu Gövem'deki gayrimenkul ile ilgili değerlendirmeler:
Bolu'da orman arazisi yanındaki gayrimenkule yapılan inşaatın giderleri yönünden yapılan
araştırmada gizlenerek avans şeklinde gösterilmiştir. Binayı yapan şirket olarak gösterilen Güler
Kereste Şirketinin söylediği bilgilere göre yalnızca alınan avanslar faturada belirtilmiştir. Kullanı
lan malzeme ve işçilikler gösterilmemiştir.
6. TYT Bank ile ilgili iddialar:
Sayın Sadık Avundukluoğlu'nun Komisyonumuza verdiği suç duyurusu dilekçesine ve Kal
kınma Bankası Eski Genel Müdürü gıyabi tutuklu Özal Baysal'ın avukatı aracılığıyla gönderdiği
dilekçesinde Sayın Tansu Çiller, Sayın Özer Uçuran Çiller ve Hazine Müsteşarı Osman Unsal hak
kında görevi kötüye kullandığına dair ciddî iddialar bulunmasına rağmen Osman Unsal komisyo
na bilgi vermeye gelmemiştir. Eski hazine genel müdürlerinden Namık Dağalp'in Kit Komisyo
nunda verdiği ifade de suçlayıcı niteliktedir.
7. Maliye Bakanlığı yaptığı incelemelerde Sayın Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller yönün
den 3628 sayılı Kanunun 4, 12, 13 ve 20 nci maddeleri kapsamına giren suçların oluştuğuna dair
emareleri bulunduğundan ilgili merciler nezdinde suç duyurusunda bulunmuşlardır. Ayrıca Sayın
Özer Uçuran Çiller yönünden Ankara 20 nci Asliye Ceza Mahkemesinde haksız mal edinimi nede
ni ile dava halen yürümektedir.
••'
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Sayın Tansu Çiller'in 3628 sayılı Mal Bildiriminde bu
lunması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 4, 12, 13 ve 20 nci maddelerinde tarifi
yapılan haksız mal edinme, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma ve Soruşturma Komisyonuna eksik
bilgi verme suçlarının oluştuğuna dair ciddî kanıt ve emareler ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca
TYT Bank ile ilgili iddialarda da Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesindeki görevin kötüye kul
lanılması suçunun oluştuğuna dair izlenimler edinilmektedir.
Mal bildirimindeki dönemleri itibariyle kaynağı açıklanmayan malvarlığı artışı ortaya çıkmak
tadır. Bu artış mal bildirimi dönemi dışındaki elde edilmiş ve beyannamenin daha önce beyan edil
miş değerlerle mükerreren izah edilmeye ve yanlış yönlendirmelere çalışılmaktadır. Örneğin EylülEkim 1991 dönemlerinde tahsil edilen ve 30.11.19.91 tarihlerinde başka bir şekilde beyanda yer
alan Metaş A.Ş.'den alınan paralar gerek komisyonda gerekse mahkemede sanki ilgili dönemde
alınmış gibi izah nedeni olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Yine elde edilen repo hesaplan iki defa
farkın izahında kullanılmaya çalışılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde tahsil yapan Mert
Çiller'in tahsil giderleri; ailenin günlük harcamaları, gayrimenkul alımlarında ödenen vergiler, ya
pılan inşaatlarla ilgili gerçek giderler harcamaların arasına katıldığında izahı gereken farklar Mali
ye Bakanlığının raporlarında belirtilen tutarların üzerinde .olacaktır.
Sonuç itibariyle, yukarıda özetlenen ve ekli belgelerde yer alan bilgiler ışığında (9/16) Esas
Numaralı Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan nihai rapora katılmıyorum ve eski Başba
kan Prof. Dr. Tansu Çiller'in Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana sevk edilmesi,
ayrıca komisyon çalışmaları sırasında hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiren fiilleri
tespit edilen Özer Uçuran Çiller, Osman Unsal ve Marsan A.Ş. yöneticilerinin ilgili mecrilere ile
tilmesi gerektiği kanaatine varmış bulunmaktayım.
''

• .

.
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Ek 1. Faruk Doğan'ın raporuna eleştiriler.
Ek 2. Cafer Tokmak'ın raporuna eleştiriler.
Ek 3. Komisyona davet edilip gelmeyen (Sayın Tansu Çiller'in beyninin yarısı olarak bilinen)
Hazine eski Müsteşarı Osman Ünsal'a tarafımca yöneltilmek istenen sorular.
Ek 4. Kalkınma Bankası Eski Genel Müdürü Özal BaysaPın bilgilendirme mektubu
Ek 5. DYP Eski Milletvekili Sadık Avundukluoğlu'nun dilekçesi
Ek 6. Maliye Bakanlığınca hazırlanan 10.7.1998 tarihli müteferrik inceleme raporu
Ek 7. Maliye Bakanlığının 18.8.1998 tarihli (suç duyurusu) müteferrik inceleme raporu.
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EK: 1

KOMİSYON ÜYESİ ÖMER BARUTÇU'NUN DR. FARUK DOĞAN'A
ISMARLADIĞI RAPORUN TARAFIMCA YAPILAN ELEŞTİRİSİ

1. MARSO A.Ş. HİSSELERİNİN SATIŞININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Bilgi Notunun bahsi geçen bölümünde Marso A.Ş. hisselerinin satışı
ile ilgili olarak kaleme alınan. "... Çünkü, hisse satışı nedeniyle alınan
bedel, fiili devir işlemi tamamlanıncaya kadar 'Alınan Avans' niteliğindedir.
j Yani üçüncü kişilere olan borcu ifade eder. Bu bakımdan, niteliği itibariyle,
I 'Ortaklar Cari Hesabı'ndan bir farkı bulunmamaktadır. İsim olarak yanlış
hesapta izlense bile, Şirket bakımından sonuç değişmez, 'Şirketin
Borcu'dur." ve "Uygulamada, sık sık doğru kayıtların yanlışlıkla iptal
edildikleri , sonradan veya yıl sonu envanter işlemleri sırasında gerekli
düzeltmelerin yapıldığı, ticari faaliyette bulunan ve muhasebe
servislerinde çalışan herkes tarafından bilinir. Üniversitelerde okutulan
herhangi bir
MUHASEBE kitabı incelendiğinde 'MUHASEBEDE
DÜZELTME KAYITLARI' başlığı altında bir bölümün mutaden bulunduğu
görülür." şeklinde ticaret liselerinin birinci sınıf öğrencilerini
bile
güldürecek laflar edilmektedir. Keşke bunları yazan şahısta o muhasebe
servislerinde bir süre çalışmış olsaydı. O zaman yazdıklarının
anlamsızlığını kendi de görecekti.
a) Muhasebe işlemlerinin özü gerçekleştirilen ticari olayların
kayıtlarda doğru bir şekilde izlenmesinin temin edilmesi olayıdır.
Muhasebe mesleğiyle uzaktan yakından ilgisi olan herkes bilir ki;
muhasebe tekniğinde " isim olarak yanlış hesapta izlense de ..."
gibi bir şey asla yoktur. Bir kayıt ya doğrudur veya yanlıştır. 'O
hesaba da yazılsa olur, bu hesaba da yazılsa olur.'diye bir iddia
bu meslekte ilgisi olan herkesi yerinden hoplatmaya yeter. Bahsi
geçen muhasebe kayıtlarının amacı açıktır; İlgilileri yanıltmak.
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b) Muhasebe kitaplarında muhasebe düzeltme kayıtları gibi bir
bölüm bulunduğu doğrudur. Ancak bu bölümlerde anlatılan yanlış
kayıtların ne şekilde düzeltileceğidir. Yoksa belirtildiği gibi doğru
kayıtlan iptal etmek veya muvazaatı işlemlere zemin yaratmak
değil.

2 YÖNETİM KURULU KARARLARI VE DEFTERLERİ

Bu bölüm altında gereksiz olarak bir sürü polemik yaratılmaktadır.
Hesap Uzmanı ile Maliye Müfettişi Karar Defterlerinde tahrifat tespit
etmişler ve gerekli suç duyurularını görevleri gereği yapmışlardır. Olay
kısaca budur. Kaldı ki bu olayın 'Müteferrik İnceleme Raporu'nda ele
alınan 3623 SAYILI Kanun uyarınca yapılan değerlendirmelerde
meselenin özüne hiçbir etkisi yoktur.

3 SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN BELGELERİN
YERLER

KULLANILDIĞI

Faruk Doğan bu bölümde, Hesap Uzmanı ve Maliye Müfettişlerinin,
sahte ve tahrif edilmiş defter kayıtları, bilirkişi raporu ve yönetim kurulu
kararlarının;
• EMF Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
o İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi,
© Vergi Denetmeni Şengül AYDIN,
tarafından kullanıldığı ve bu nedenle yanıltıldıkları tespitiyle sorumlular
hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin eleştiriler sıralamakta ve;
-EMF Yeminli Müşavir A.Ş. bünyesinde tecrübeli elemanlar istihdam
edildiği, defter ve belgeleri bütünüyle incelememiş ve genç Maliye
Memurlarının tespit edebileceği yanlışlıkları görmemelerinin mümkün
olmadığını, üstelik hiç bir etki ve telkine göre de yönlendirilemeyeceklerini,
-İştirak hisse satış karının
sermayeye
ilavesini onayla
mahkemenin; bir profesörü, bir bankalar yeminli murakıbını ve bir de
Yeminli mali müşaviri "bilirkişi" olarak atadığı ancak bunların tenkidi
gerektirecek bir hususa rastlanamadığını,
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^ -.-Bir vergi denetmenince aynı konuların incelendiğini ve tenkitte
bulunulmadığını belirmiş ve tüm bunların ortak özelliğinin "konularına
hakim ve tarafsız olmaları" olduğu belirtilmiştir.
a) Gerek bir Hesap Uzmanının gerekse bir Maliye Müfettişinin bir
etki ve telkine göre yönlendirilmeleri mümkün değildir. Bu Kurumlar
kuruldukları çok çok uzun yıllardan beri asla bir telkin ve yönlendirmeyle
işlem yapmamışlardır. Aslına bakılırsa bir milletvekili olarak ufak bir
araştırma ile benim bilemediğim bu hususu özgeçmişimde hesap
uzmanlığı belirten bir şahsın elbette çık daha iyi bilmesi gerekir.
b) Yeminli mali müşavirlik firmalarının işvereni adlarına çalıştıkları
şirketler olup, bunların hiçbir konuyu atlayamayacakları gibi bir
şey söylemek mümkün değildir. Eğer
böyle olsaydı bu
kuruluşların denetiminden geçen şirketlerin bir daha Maliye
Bakanlığı veya başka alanlarda diğer Bakanlık denetim
elemanlarınca incelenmesine gerek kalmazdı. Oysa bir mali
müşavirlik firmasıyla çalışan şirketlerde de sık sık hatalara
rastlamak mümkündür. Nitekim basından izleyebildiğim kadarıyla
Sayın Tansu ve Özer Çillerin hissedarı olduğu sözkonusu bu
firmalara büyük vergi cezaları çıkmış ve firma yetkilileri de
uzlaşma istemişler yanı hataları kabul etmişlerdir.
c) İştirak hisse satış karının sermayeye ilavesini onaylayan
mahkemenin atadığı şahısların tenkidi gerektiren bir hususa
rastlamamaları, tenkit edilecek bir durumun olmadığı anlamına
gelmez.
d) "Konularına hakim ve tarafsız olma" iddiası ise herhalde en
kolaylıkla bir ihtisas komisyonu üyesi olan "hesap uzmanına" ve
"maliye müfettişine" yakıştırılabilecektir.
4 NOTTA USUL VE ÜSLUP YÖNÜNDEN YAPILAN ELEŞTİRİLER

Bu bölümde tamamen asılsız birtakım iddia ve isnadlarda
bulunulmaktadır. Hesap Uzmanları Kurulu Kuruluş Kanunu ve
Yönetmeliği tarafımdan incelenmiş ve Bakan'a bağlı olarak çalışan bu
Kurul'la ilgili olarak Bakan'ın her zaman görevlendirme yapabileceği,
vergi incelemelerinin dışında yapılan çalışmaların "Müteferrik İnceleme
Raporu" olarak düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)

-470-

Maliye Bakanlığı'nın ilgili raporunda kullanılan ifade ve üslupların
son derece ölçülü olduğu görülmektedir. Notu hazırlayan şahıs tarafından
iddia edilen fütursuz ve ölçüsüz tenkitlerin neler olduğu tarafımdan
anlaşılamamıştır.
Benim okuduğum Rapor kin ve nefrete kin ve nefrete dayalı bir iftira
belgesi değil, görevini yapan şerefli Devlet Memurlarının yasal dayanakları
ile ortaya koydukları bir belgedir.
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"Sayın Tansu ÇİLLER'in Servet Bildirimleri İle İlgili Maliyecilerin
İddiaları Hakkında Dr. Faruk DOĞAN'ın Kısa Notuna İlişkin Tarafımca
Yapılan Eleştiri

1. "Dönem Başı Cari Hesap Bakiyeleri 2.692.996.448.-TL değildir.
Mal Beyanının yapıldığı 30.11.1991 tarihinde cari hesap bakiyesi
sıfırdır. Maliye Raporu Ek: 14-15-29 Maliye Bakanlığı Raporunda Marsan
A.Ş nezdindeki cari hesap hareketleri iddia edildiği gibi gelişi güzel
değil, dikkatli bir şekilde kayıt izlenmiştir. Cari hesap bakiyesi 28.07.1992
tarihinde de "O" bakiyeye sahiptir. Cari hesabı ilk kayıt 29.07.1992
tarihinde GCD Inc. Adlı ABD şirketine 100.000 USA Dolar transfer
edilmesi amacıyla Özel Çiller tarafından verilen borç nedeniyle
yapılmıştır. Yapılan tüm hesaplamalar mal beyan dönemleri itibariyle
esas alınmıştır.
Bu dönemlerde aşağıdaki gibidir.
-30.11.1991
-30.09.1993
-24.01.1994
-15.05.1995
-15.05.1996
Sayın Tansu ÇİLLER ne 30.11.1991 tarihinde, ne de 30.09.1993
tarihinde Marsan şirketine ait hiç cari hesap miktarı beyan etmemiştir. Bu
fiilde başlı başına 3628 Sayını Kanunun 12 nci maddesindeki suç
kapsamındadır. Şimdi ortaya çıkıp o tarihlerde cari hesap bakiyesinin
olduğunu beyan etmek, yalan beyanda bulunmak olur.
2. "Marsan A.Ş. nezdindeki Özer ÇİLLER cari hesabının 30.09.1993
tarihli bakiyesi 5.000.000.000.- TL fazla hesaplanmıştır."
Marsan A.Ş. nezdindeki Özer ÇİLLER cari hesabının 30.09.1993
tarihli bakiyesi 12.105.768.644.-TL'dır ve bu tutara Marso Gıda A.Ş.'nin
satış kaydının iptali
nedeniyle cari hesaba alacak
kaydedilen
5.000.000.000.-TL dahildir, buna rağmen Maliye Bakanlığı Raporunda bu
tutar esas alınmamış 5.000.000.000.-TL eksiğiyle 7.105.768.644 .-TL
esas alınmıştır. (Rapor Ek Numarası: 12-13-28)
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3. "Bir kısım harcamalar ve cari hesap bakiyeleri birden çok beyan
döneminde mükerrer olarak alınmamıştır."
Marsan A.Ş. ve diğer grup şirketleri tarafından vergi kanunları
açısından "kanunen kabul edilmeyen gider" niteliğindeki bazı harcamalar,
geçmiş yıl zararları ve satıştan kaynaklanmayan bir kısım tutarlar, cari
hesaplara borç kaydedilmiştir. Bu tutarlar Özer ÇİLLER'in şirketlerden
olan alacağım yalnızca fiktif olarak azaltmakta, Özer ÇİLLER tarafından
sahip olduğu şirketlere verdiği borç tutarlarını gizlemekten başka bir
anlam taşımamaktadır. Ayrfca Uzun Vadeli Borçlar Hesabı, Cari
Hesapların yıl sonlarında devredildiği bir hesaptır. Bu nedenle de Özer
ÇİLLER'in şirketlerden olan alacağını hesaplarken dikkate almamak söz
konusu olamaz.
Maliye Bakanlığı Raporunda Tablo 6'da yukarıda açıklandığı üzere
eklenecek tutarlar ve uzun vadeli borç tutarları toplanarak dönemlere göre
toplam C/H tutarlarına ulaşılmış, Tablo 7'de ise her dönemin toplam C/H
tutarlarından bir önceki dönem tutarı mahsup edilmiş, böylece-mükerrerliğe yol açmadan her beyan dönemi için mal bildiriminde dikkate
alınması gereken C/H tutarlarına ulaşılmıştır. Bu hesaplamalarda
mükerrerlik yoktur.
Mükerrerlik konusunda Sayın Tansu ÇİLLER'in Avukatının uzman
olduğu bilinmektedir. Şöyle ki Mahkemeye verilen savunmada veraseten
kaldiğı iddia edilen dövizler bildirinler arasındaki farkın izahında
kullanılırken aynı miktar dövizlerin bozdurulmasından sonra açılan repo
hesapları da mükerreren farkın izahında kullanılarak gerçek gizlenme
yoluna gidilmiştir.

4."Bankadan 14.04.1996 tarihinde çekilen paranın 3.283.218.000.-TL
kısmı kaynak olarak kabul edilemez.
Veraset yoluyla geldiği beyan edilen tutarların değerlendirilmesi
sonucu, Bankadan 14.05.1996 tarihinde 9.283.218.000.-TL çekilmiştir. Bu
tutar inceleme dönemlerine göre mal bildirimi verilen 15.05.1996
tarihinden önceki gün çekilmiştir. Bu harcamanın elde edilmeyen paralar
ile karşılandığı düşünülmez. Bankadan 14.05.1996 tarihinde çekilen
9.283.218.000.-TL ancak 14.05.1996-15.05.1996 tarihleri arasında
yapılan harcamalar için kaynak olabilir. Bu tarihlerde ise sadece Aytaş
A.Ş. cari hesabında 6.000.000.000.-TL' lık bir artış vardır. Dolayısıyla
14.05.1996 tarihinde repo hesabından çekilen paranın 6.000.000.000.-TL'
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kadarı izah nedeni olarak kabul edilirken 3.283.218.000.-TL kısmı
incelenen dönemler açısından kaynak olabilme niteliğine sahip değildir.
Bu miktarın belgelendirilmesi de yapılmamıştır.
5. "Hazine bonosu faizi olarak 450.000.000.-TL dikkate alınamaz."
Bilindiği üzere bazı Hazine Bonoları elde edilecek faiz tutarını içeren
şekilde ihraç edilmektedir. Bu bonolardan alıcı faiz düşülerek belirlenen
tutarları ödeyerek bonoya sahip olmaktadır. Söz konusu Hazine
Bonosunun hangi tertip ihraç edilen bono olduğu ilgililer tarafından beyan
edilmemiştir. Ayrıca elde edilen faiz tutarı da mal beyanına dahil edilmesi
gereken bir gelir unsurudur. Verilmiş olan mal beyanlarında herhangi bir
faiz beyan edilmemiştir. Bu bono nedeni ile faiz elde edildiği iddiası
aradan geçen bu süre sonunda ilgililer lehine kaynak yaratma çabasının
sonucu olarak ortaya atılan bir iddiadan ibarettir. Elde edildiği konusunda
herhangi bir kanıt gösterilemeyen bir tutarın mal beyanı anlamında kaynak
olarak dikkate alınması mümkün değildir.
6. Maliye Raporunda Sayın Tansu ÇİLLER' in bedava yaşadığı
varsayılarak tüm maaş gelirleri servetinin izahında kullanılarak Tansu
ÇİLLER' in lehine davranılmıştır. Halbuki raporun 33 ncü sayfasındaki 21
nolu tabloya'göre;
Yatan Maaş-Çekilen Maaş
Dönemler
Toplamı
Toplamı
Maaş Bakiyesi
30.11.1991-30.09.1993 998.780.270 998.251.357
528.913
30.09.1993-24.01.1995 1.291.418.032 1.222.268.493
69.678.452
24.01.1995-15.05.1995 439.699.000 366.000.000
173.377.452
15.05.1995-15.05.1996 2.240.236.695 1.095.467.212
1.318.146.935
çekilmeyen 1.318.146.935.TL dahi farkın izahında harcanmamış olan bu
meblağ beyan edilmediği halde servet olarak izahta kabul edilmiştir. Bu
nedenle Maliye Raporunda bulunan 23.045.994.807.-TL' ye ilaveten
1.318.146.935.-TL'nin izahı yapılmalıdır.
7. Sayın Tansu ÇİLLER 1991 yılında Metaş A.Ş.' den aldığı 2,5 milyar
lirayı servetini izahta kullanmaktadır. Sayın Tansu ÇİLLER' in ilk mal
bildirimi 30.11.1991 dir. Halbuki alınan paraların;
1-Emlak Bankası/Göztepe Şubesi Çeki ile 04.10.1991 tarihinde
500.000.000.-TL,
2-Emlak Bankası/Göztepe Şubesi Çeki ile 11.10.1191 tarihinde
1.000.000.000.-TL,
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3-Emlak Bankası/Göztepe Şubesi Çeki ile 15.10.1991 tarihinde
1.000.000.000.-TL
olduğu ilgili şirketçe bildirilmiştir. Maliye Raporunu hazırlayanlar 40 ncı
sayfada 31 nolu tabloda 2,5 milyarı farkın izahında kabul etmişlerdir.
30.11.1991 tarihinden önce alınan bu mablağlar farkın izahında kabul
edilemez. Bu nedenle 23.045.994.807.-TL' ye ilaveten 2,5 milyar liranın
da fark olarak dikkate alınması gerekir.
SONUÇ:
Maliyecilerin bulduğu fark
:23.045.994.807.-TL
İlavesi gereken farklar Metaş: 2.500.000.000.-TL
Maaş
: 1.318.146.935.-TL
TOPLAM : 26.864.151.742.-TL'nin 3628 sayılı
Kanunun 4,13 ncü maddelerine göre
izahı gerekir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIĞI (9/16) ESAS NUMARALI
MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONU
BAŞKANLIĞINA

Maliye Bakanlığının hazırladığı 10.7.1998 ve 28/8 tarihli raporlarında yer alan
konularla ilgili olarak komisyonumuza komisyon çalışmaları tamamlanmak üzereyken iletilen
ve yetkisiz Sayıştay Denetçisi tarafından sipariş olarak hazırlatılan görüşlere ilişkin
değerlendirme ve gerçekler aşağıda açıklanmıştır.
1- Muğla - Milas'daki arsalarla ilgili tespitler
Muğla -Milas'daki gayrimenkullerin tapu değerinin 145 milyon TL olduğu belirtilerek
Maliye raporunda bunun bilinçli olarak 1.050.000.000 TL yanlış hesaplandığı iddia
edilmektedir. Sayıştay Denetçisi'nin belirttiği gayrimenkulun değeri 15.5.1996 tarihinde
verilen Mal Bildiriminde ilgililer tarafından 1.050.000.000.- Tl olarak beyan edilmiş ve Maliye
Bakanlığı tarafından düzenlenen 28.8.1998 tarihli Raporda bu değer dikkate alınarak
ilgililerin beyan ettiği değerlerin doğruluğu kabul edilmiştir. Söz konusu Raporun "C Fark"
bölümünde 51'inci sayfada "ilgililerin lehlerine olacak şekilde, gayrimenkul alış ve
satışlarında rayiç bedel hesaplaması yapılmadığı" belirtilmiştir. Bu nedenle iddia yersizdir.
Maliye raporunda satın alındığı ve satıldığı belirtilen gayrimenkuller Sayın Tansu ve Özer
Çiller tarafından beyan edildiği şekilde mal bildirimlerinde de aynı değerlerle yani beyan
değerleriyle dikkate alınmıştır. Hatta bu gayrimenkuller için ödenen vergi ve harçlar ilgililerin
lehine harcama unsuru olarak dikkate alınmamıştır. Ayrıca gayrimenkullerin değerlemesine
ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda yer alan rayiç bedel ve maliyet bedeli uygulamaları
ilgililer lehine dayranılarak dikkate alınmamıştır.
2- Hesaplamalara dahil edilmediği iddia edilen 3.283.218.000.- TL.lık faiz
geliriyle ilgili tespitler

Sayıştay Denetçisi'nin iddiaları kendi içerisinde çelişkiler içermektedir. Sayıştay Denetçisi
tarafından, sözü edilen 3.283.218.000.- TL repo faiz gelirinin önceden borçlanılarak yapılan
bir satın almaya karşılık, elde edildiği tarih olan 14.5.1996 günü ödenmiş olabileceği gibi bir
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Görevlisinin görevini ifa sırasında varsayımlarda bulunması görevinin ciddiyeti ve gerekleri
ile bağdaşmayan bir husustur. Öte yandan iddia edilen varsayımın doğru olması,.bu tutarda
bir mal artışını ve karşılığında borçlanmayı gerektirir ki bu husus da 3628 sayılı Kanun
gereği beyanı gereken bir husus olup, bu şekilde borçlanılarak edinilmiş bir varlık ilgililer
tarafından beyan edilmemiştir. Bu nedenle iddia yersizdir. Hatta böyle bir faiz geliri elde
edildiğinin belirtilmesi halinde yeniden beyan verme zorunluluğu yanında bu yıla ilişkin gelir
vergisi beyannamesinin verilmesi gerekirdi. Böyle bir hususta sözko'nusu değildir.

3- Sünnet armağanlarıyla satın alındığı iddia edilen 950.000.000.- TL'lık Hazine
Bonosu ve miras yoluyla intikal eden 5,000.000.- TL'lık telefon hakkıyla ilgili
tespitler
iddiada belirtildiği gibi 950.000.000.- TL tutarındaki Hazine Bonosu'nun hem alımına
kaynaklık edecek şekilde sünnet hediyesi vb. açıklamalar dikkate alınır, hem de bunun elden
çıkarıldığı tarihteki değeri başka yeni servet unsurlarının kaynağı olarak dikkate alınırsa
mükerrer bir hesaplama yapılmış olur. Esasen bu tutar iddia edildiği üzere çocuklarına aittir.
Ciddî mali sıkıntılar çekilmediği sürece hiç bir Türk ailesi çocuklarının sahibi olduğu parayı
kullanmaz. Dolayısıyla bu tutarlar ailenin başkaca servet artışlarına kaynaklık edemez.
Ancak çocuklarının 18 yaşını tamamlamaları durumunda sözkonusu tutar hem çocuğun
şahsi varlığı durumuna gelir hem de çocuk tarafından serbestçe kullanılmaya başlanır.
Bunlarla birlikte Sayıştay Denetçisi'nin satış sonucu elde edilen tutarın dikkate alınmadığı
şeklindeki iddiaları da bazı varsayımlara dayanmaktadır ve yersizdir.

4- S.S. 18. Dönem Konut Yapı Kooperatifi ile ilgili tespitler
Maliye Bakanlığı Raporunda ilgililerin Mal Beyanları değerleri hesaplamalara veri
olarak alınmıştır. Bu nedenle 30.9.1993 tarihinde beyan edilen 300.000.000.- TL, alım bedeli
olarak beyan edilmiştir. Bu husus, ilgililerin beyanıdır. Sayıştay denetçisinin yapmış olduğu
iddiaları varsayımlara dayanmaktadır ve ilgililerin beyanlarının aksini gösteren bir tespit de
olmadığına göre bu iddialar yersizdir. Maliye Raporunda servet beyanı karşılaştırması veya
mal bildirimlerine dayanarak haksız mal edinimi tespiti yapılması amaç olmadığı için ilgililerin
beyanları ve mevcut belgeler esas alınmıştır. Sayıştay Denetçisi kendine göre hesaplama
teknikleri geliştirerek veya varsayımlara dayanılarak farkların abartılı olduğunu iddiaya
çalışmaktadır, iddiasını kanıtlayacak belgeleride ilgili yerlerden temin edip göstermemiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

-

477

-

Hatta gerçeğin ortaya çıkması için Komisyon çalışmaları sırasında ilgili kooperatiften ayrıntılı
bilgi alınması amacıyla kooperatif kayıtlarının komisyona getirtilmesi talebinde de
bulunmamıştır.
5- Cari Hesaplarla ilgili tespitler
Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen 28.8.1998 tarihli Raporda yapılan
hesaplamalarda hesaplama dönemleri olarak aşağıdaki Mal Beyan Dönemleri esas
alınmıştır.
m 30.11 1991
a 30.09.1993
D 24.01.1994
m 15.05.1995
a 15.05.1996
Marsan A.Ş. nezdindeki Cari Hesaba ilk kayıt 29.07.1992 tarihinde GCD Inc. adlı
ABD şirketine 100.000 USA Dolar transfer edilmesi amacıyla Özer ÇİLLER tarafından
verilen borç nedeniyle yapılmıştır. Cari Hesap 28.7.1992 tarihine kadar "0" bakiyeye sahiptir.
İlk Mal Beyanının yapıldığı 30.11.1991 tarihine de Cari Hesap bakiyesi zaten "0" dır. (Rapor
Ek numarası : 14, 15, 29) Sayıştay Denetçisi'nin iddiası yersizdir. Maliye Bakanlığı
Raporunda da bu tutar esas alınmıştır. Esasen dönem başı bakiyesi olarak başka bir tutarın
dikkate alınması mümkün değildir. Bu nedenle iddialar asılsızdır. İlk mal bildiriminin verildiği
30.11.1991 tarihinde ve ikinci bildirim olan 30.9.1993 tarihinde ilgililer tarafından hiç cari
hesap beyan edilmemiştir. Maliye Marsan Şirketini incelerken cari hesapları ayrıntıları ile
incelemiş ve dökümlerini komisyonumuza gönderdiği raporlarda da Marsan belgeleri ile
birlikte göndermiştir. Kural olarak cari hesaplardaki değerler beyan tarihleri itibariyle anlam
ifade eder. Sayıştay Denetçisinin kafa karıştırmak amacıyla bu değer geçen yıldan
devrediyor şeklinde beyanları hukuken anlam taşımaz. Sayıştay Denetçisi şirket kayıtlarını
tek tek inceleme imkanı bulmadan bu şekilde kafa karıştıracak beyanlarda bulunmakla
sipariş rapor hazırlamaktadır.
6- Bolu • Gövem Tatarlar ve Köyiçi Mevkiinde satın alınan arsalarla ilgili
tespitler
Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Raporda iddia edildiği gibi tapu değerleri
değil, ilgililerin beyanları esas alınmıştır. Bu husus 28.8.1998 tarihli Raporun 51 inci
sayfasında açıklanmıştır, iddiada belirtildiği üzere tapu değerlerinin beyen değerlerinden
fazla olduğu görülmekle birlikte, "ilgililerin lehlerine olacak şekilde" beyanları dikkate
alınmıştır, iddialar objektif bir yaklaşımın ötesinde anlamlı olsun olmasın farklı bir rakam
bulma çabalarının sonucudur ve yersizdir. Sayıştay Denetçisi de Maliye «<dporunda 226
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Milyon eksiği ile gayrimenkul değerinin beyan değeri ile alındığını söylemektedir. Ancak,
rakam farklılaştırması yapmak amacıyla böyle bir zorlama rapor düzenlemek yoluna
gitmiştir. Bundan sonraki maddede açıklanacağı gibi arsa üzerine yapılan inşaatlarda Vergi
Usul Kanununa göre maliyet bedeli alınması mümkün iken Maliye objektifliğini bozmamak
için beyan değerini esas almıştır.
7- inşaat harcamalarıyla ilgili tespitler
Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen 28.8.1998 tarihli Raporda esas alınan
rakamlar ilgililerin beyanlarına dayanmaktadır. Bolu Gövem mevkiindeki inşaat için yapılan
harcamalar da beyan edildiği tutarlar üzerinden hesaplamalara alınmıştır, ilgililer tarafından
yapıldığı beyan edilen harcamaların yapılmadığını iddia ederek hesaplama dışı tutma gereği
mi vardır? iddiacja yer alan bu husus anlaşılamamıştır. Sayıştay Denetçisi'nin konu
hakkındaki açıklamaları demagoji olmanın ötesine geçememektedir. İddialar yersiz ve
kasıtlıdır. Gerek Kuşadası gerekse Bolu Gövem de yapılan inşaatlarla, ilgili her türlü
harcamanın zaman itibariyle mal bildirimlerine yansıtılması esastır. Mal bildirimlerinde
yansıtılıp yansitılmadığı tartışılması yapılmaksızın Sayıştay Denetçisi'yersiz iddialar ileri
sürmektedir. Bolu da yapıjan inşaatla ilgili Güler Kereste firmasından alınan bilgilerde
mevzuatta ve ticari hayatta olmayacak şekilde sayın Özer Çiller den alınan paraların avans
faturasında gösterildiği ve yapılan harcamaların gizlenmeye çalışıldığı görülmektedir.
Sayıştay denetçisi 1.12.1996 tarihine kadar avans faturasına bile dikkate almadan hesap
yapmıştır. Avanslar faturalarla değil makbuzlarla gösterilir. Sayıştay Denetçisinin Mal
Bildiriminde bu tür inşaatların maliyet bedeli ile değerlendirilmesi gerektiğini bilmesi
gerekirdi. Bu değerler bilinmiyorsa bu nedenle beyan değerinin alınabileceğini bilmesi
gerekirdi. Maliye raporunun 51. sayfasındaki "Kuşadası Çamtepe'deki ve Bolu Gövem'deki
araziler üzerinde yapılan inşaat harcamaları hesaba alınmamıştır." şeklindeki
değerlendirmenin doğru değerlendirme olduğunu kavraması gerekirdi.
8- Haksız edinildiği belirtilen toplam 23.045.994.807.- TL.'nın hesaplanmasında
izlenen yöntemle ilgili tespitler
Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli para birimi Türk Lirasıdır. Bu husus özellikle 1050
sayılı Kanun'un uygulanmasını TBMM adına denetlemekle görevli olan Sayıştay
Denetçisi'nin çok iyi bilmesi gereken bir husustur. Sayıştay tarafından yapılan Saymanlık
hesaplarının denetiminde acaba birkaç yıl geriden yapmakta olan denetim sonucu bulunan
yersiz harcamalar için tespit edilen ve ilgililerden tahsili gereken zimmet tutarları hangi para
birimi asıl alınarak hesaplanmaktadır, iddiaların bu yanını hatırlatmakla birlikte ayrıca
belirtmek gerekmektedir ki, METAŞ'tan alındığı ileri sürülen 2.500.000.000.-TL lık Mal
Bildiriminin verildiği 30.11.1991 tarihinden önce tahsil edilmiştir. Bu tutarlar 30.11.1991
tarihinde verilen Mal Beyannamelerinde TL ya da Döviz cinsinden varlık unsuru olarak
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beyan edilmemiştir. Bu nedenle söz konusu tutar ancak 30.11.1991 tarihindeki Mal
Bildiriminde beyan edilmiştir. Tahsil edildiği iddia edilen 2.500.000.000.- TL'riın,30.11.1991
tarihli beyandan sonra yapılan harcamalar için izah nedeni olarak kabul edilebilmesi, ancak
bu tutarda bir para ve kıymetin 30.11.1991 tarihli Mal Beyanında beyan edilmiş olması
halinde mümkündür. Bu şekilde bir beyan olmadığına göre 2.500.000.000.- TL'nın 30.11.191
tarihli beyandan sonra yapılan harcamalar için izah nedeni olarak kabul edilebilmesi
mümkün değildir.
Bu bilgilere göre Sayıştay Denetçisi tarafından düzenlenen tablo aşağıdaki gibi olmalıdır:

1.
Dönem Tutarı (TL)
Gelirleri
100.000.000.Şişli-Ayazağa
Satışı
Alınan Borç
170.000.-Dolar

MarsaHisse
Devri

MarkimC/H
bakiyesi
Toplam

2.000.000.000.-

Tarihler

1.Dönem
Harcamaları

Tutarı (TL)

18.Dön.Koop.
Hisse alımı
ABD'de ev
Bilkent'te ev
AytaşHisse Devri
MarsanC/H
bakiyesi
MitaşC/H
bakiyesi

300.000.000.-

Toplam

14.437.065.479.-

12.1991
02.1993
03.1993
04.1993
06.1993
09.1993

170.000.-Dolar
3.932.000.000.50.000.000.9.975.242.137.179.823.342.-

73.792.830.2.173.792.830.-

. TBMM Başkanlığı 9/16 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanlığfna
yazdığı açıklamaların giriş bölümünde "Maliye Bakanlığfnın 10.7.1998 ve 28.8.1998 tarihli
raporlarında yer alan mal varlığı ile ilgili teknik konular hakkında komisyon çalışmaları
sırasında tarafından talep edilmiş olan incelemeler yapılmış olup yapılan bu incelemeler
sırasında tespit edilen hususlar sayın komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi maksadıyla
maddeler galinde aşağıda belirtilmiştir." Şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Buradan
anlaşıldığına göre kendisinden talep edilmiş olan bir inceleme konusu vardır. Ancak
Sayıştay Denetçisi, Komisyon emrinde çalışan bilirkişi sıfatını haizdir ve bilirkişi olarak
kendisinden başka kamu görevlileri de vardır. Bilirkişiler ayrı ayrı değil bir heyet olarak
birlikte çalışmaktadırlar.
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Soruşturma Komisyon Başkanlığı bilirkişilerden yapılmasını isteyeceği çalışmaları
bilirkişilerin tümünden, heyet olarak birlikte yapılmak üzere istemektedir. Heyet şeklinde
yapılan çalışmalarda sonuç raporu Heyet şeklinde yazılır ve birlikte imzalanır, imza edilen
rapordaki tespit ve görüşlere katılmayan üyenin çekince koyması mümkün olup ayrı rapor
yazılması yapılan işin ciddiyetinin ve yasal dayanaklarının yeterince anlaşılmadığını
göstermektedir. Görevinin yasal dayanaklarını yeterince anlayamayan Sayıştay
Denetçisinin görevin yapılışı sırasında da yasalardan kaynaklanan gereklere dikkat edip
edemeyeceği şüpheli bir husustur. Bu şüphelere kendi davranışları neden olmaktadır. Bu
durumda, Sayıştay Denetçisinden bu şekilde bir çalışma yapılmasını kimin talep ettiği
"belirsizliğini korumaktadır. Sayıştay Denetçisi nereden verildiği belirsiz bir görev
gerekçesiyle yazdığı açıklamalarda, zaten kendisinin yapma olanağı olmayan her hangi bir
incelemeye dayanmadan yalnızca Maliye Bakanlığı raporundaki açıklamalara, Soruşturma
Komisyonu'nda mevcut olan Tapu kayıtlarına ve kime ait olduğu bilinmeyen bazı
varsayımlara dayanmaktadır. Çeşitli varsayımları dile getiren ve görevlendirme şekillerine
uygun olmayan "bir heyet şeklinde" çalışması gereken bilirkişilik vasıfları dışında çalışmalar
yapmak Sayıştay Denetçisi'nin görevi değildir. Kaldı ki 832 sayılı Sayıştay Kanunu'na göre
Sayıştay Denetçileri bu görevlerde bulundukları durumlarda bilirkişilik yapmaları Kanunen
mümkün değildir.
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SAYIN
OSMAN UNSAL

1- T.C. Devleti 1993 Aralık 1994 Ocak ayları arasında bir döviz krizi
yaşamışmıdır? Yaşadı ise gerekli önlemler alınmışmıdır? Bu konuda Sayın
Başbakanın size herhangi bir telkini ya da talimatı olmuşumdur? Sizin
önerileriniz olmuşumdur? Bu önerilerinizi uygulayabildinizmi?
2- Bankalar Yeminli Murakıplarının batmakta olan bankalarla
hazırladıkları raporları Sayın Başbakana zamanında ilettinizmi?

ilgili

3- T.C .M.B' mn Banka Kambiyo Genel Müdürlüğüne yazdığı 07.07.1993
tarihli yazı size ulaştırıldımı? Ulaştırıldı ise tarafınızdan başbakana
sunuldumu?
4- 07.07.1993 tarihli yazının içeriğinde yer alan 18-25 Haziran TYT Bankın
döviz pozisyonlarındaki olağanüstü artış bulunduğuna dair uyarı yazısı
ortada iken niçin aynı gurubun(Lapis) Dışbankı satın alma isteği 6 gün
içerisinde olumlu karşılanmıştır?
5- Türkiye'de 1993 Haziranından 1994 Nisanına kadar geçen 10 aylık süre
içinde TYT Bank, Marmara Bank, Impexbank ve Dışbank sahipleri
tarafından adeta içleri tamamen boşaltılırken Hazine Müsteşarlığıniçin
seyirci kalmıştır? Bu konuda B.Y.M'ları herhangi bir rapor
hazırlamışlarmıdır? Hazırlamadılar ise niçin
hazırlamamışlardır?
Hazırlamışlardı ise işleme konulmuşmudur? B.Y.M'lar'mn Dışbank ve TYT
Bankta Merkez Bankası yazısı üzerine inceleme yapılması için 12.07.1993
tarihinde makam oluru hazırlanmışmıdır? Hazırlanmış ise niçin
onaylanmamıştır? Bu olur niçin 10.11.1993 tarihine kadar bekletilmiştir?
6- Batan bu üç banka ile ilgili B.Y.M'ları Bankalar Kanunu 64.maddesinin
uygulanmasını istemişlermidir? İstenmiş, ise niçin uygulanmamıştır?
7- Batan üç bankanın yönetici ve sahipleri ile döviz krizi öncesi ve kriz
esnasında hiç görüştünüzmü? Görüştü iseniz sonuçlarını Sayın Başbakana
aktardınızmı?
8- Kamu bankalarının batan bankalardak mevduat tutmaları için herhangi bir
talimatınız oldumu? (Vakıfbank'ın parasını da bu bankalarda batırdınızmı?)
9- Dış Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü 1992-1995 döneminde kullanılan her
türlü dış kredide hangi kriterleri uygulayarak hazine kefaleti vermiştir?
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10-Döviz bunalımı sırasında hangi bankalara döviz satışı yapıldı? Bunu
izledinizmi?
11-Başbakan sizce niçin ekonomiden sonımlu devlet bakanı atamayıp tüm
yetkileri niçin kendi elinde tutmuş olabilir? Başbakanın sizinle doğrudan
çalışma isteğini nasıl karşıladınız?
12- Hazinede görev yapmadan
söyleyebilirmisiniz?

önceki

Türkiye Büyük Millet Meclisi

ve sonraki

çalışma yerlerinizi

(S. Sayısı : 779)

- 483 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

E K

:

4

9/16 NO.LU MAL VARLIĞI SORUŞTURMA KOMİSYONU
BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Basından takip ettiğimiz kadarıyla TYT Bank, İMPEX Bank, MARMARA Bank'ın komisyonunuzca incelenmeye alındığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Bu konuyla ilgili olarak müvekkilim Özal BAYSAL'ın tarafıma yazdığı mektup ilişiktedir.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
16.11.1998
Avukat Ergun ÖZER
Sayın Avukat
Dr. Erdener YURTCAN
Av. Ergun ÖZER
T.C. Ankara 7 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 19.12.1996 günlü "gıyabi tutuklama kararının"
Yargıtaym "bozma" kararma rağmen kaldırılmamış olması sebebiyle karşılıklı görüşebilmemiz
mümkün olmadı. Bu arada, basında şahsımı hedef alan konu iyice araştırılmadan toplumu yanıltan
ağzı hakaret dolu beyanatları okumaktayım. Davanın hâlen devam etmekte olması sorumluluğunun
bilinci ile bugüne kadar, basınımızda çıkan haberlere cevap vermemeye özen gösterdim. Ancak ka
muoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıda belirteceğim hususlarda gerekli bilgilendir
menin tarafımızdan yapılmasında fayda umuyorum.
35 yıl Devletime, milletime hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşadım. Bu hizmet süresinin
uzun bir bölümü bakanlık müfettişliğinde, beş yılı ise T.C. Maliye Bakanlığına bağlı Arsa Ofisi Ge
nel Müdürlüğünde GeneLMüdür olarak geçti. Uzun süren bu görevlerim sırasında bağlı bulundu
ğum Sayın Bakanlarım tarafından takdir edilmenin onur ve mutluluğunu yaşadım. Bu özverili ça
lışma ve çabalarım sonucu T.K.B.'na Genel Müdür olarak atandım. Devletimize uzun yıllar hizme
tim esnasında takdire mazhar olmuşken son bir yıl içerisinde yaşamış olduğum olaylar beni son de
rece yaralamıştır.
T.K.B. Genel Müdürlüğü görevimin birinci yılında yönetim kurulu sayın üyeleri ve banka per
soneli ile birlikte uyumlu bir çalışma dönemi geçirmiş ve yıl sonu genel kurulumuzda da "kâr ile"
kapatılan bilançomuz ve işlemlerimiz ibra edilmiştir. (1992 yılı)
Sayın Tansu Çiller Hükümeti döneminde de aynı gayretli hizmete devam etmeye başladım.
Ancak, kısa bir süre içerisinde de hizmet vermenin mümkün olamayacağına inandım. Şöyle ki, bu
dönemde Başbakanlık Müsteşarı Sayın Yücel Erbil ve Sayın Özer Çiller tarafından farklı zaman
larda Özel Kalem Müdürleri tarafından davet olunarak, başka bir göreve atanacağım bildirilmişti.
Takdir edersiniz ki, üst yönetimin görevden alınacağı intibaının yaratıldığı andan itibaren kurum
daki otorite ve saygınlık da kaybedilmiş demektir. Sonuç olarak sağlıklı bir hizmet üretmek de
mümkün değildir. Bu kısa açıklamadan sonra görevden alınma işlemi ve yargılanma konuma açık
lık getirmek istiyorum.
Ekonomik ve siyasî hayatımıza "5 Nisan" kararları olarak geçen başarısız tedbirler sonucu,
Hükümetin almış bulunduğu, ani, sonuçlan tehlikeli ve büyük sosyal çalkantılara neden olan bir
karar ile Türk bankacılık sistemi içerisinde faaliyet gösteren üç bankanın (TYT Bank, IMPEX
Bank, MARMARA Bank) faaliyetleri durduruldu. Bankalar Yasası 12 nci ve 68 inci maddelerine
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rı mevcut olduğu gibi Türkiye'de faaliyet gösteren Ve aralarında kamu bankalarının da bulunduğu
(35) bankanın da mevduatı bulunmaktaydı.
Hal böyle iken, T.K.B.'nın sözkonusu bankalarda mevduatları dolayısıyla Başbakanlığın tali
mat ve emirleri doğrultusunda inceleme-soruşturma başlatılmış ve düzenlenen 18-23-6 sayılı rapor
dayanak gösterilerek, T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 1994/19693 sayılı iddianamesi ile
Ben - M. Yavuz GÜRSEL - Genel Müdür Yardımcısı - M. Halil ŞAHİN - Hazine Bşk. - N. Leyla
DOLUN - Fon Yönetim Müdürü hakkımızda "hizmet nedeniyle.emniyeti suiistimal" suçlaması ge
rekçe gösterilerek T.C. Ankara 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesince kamu davası açılmıştır.
Üç banka ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca, Bankalar Yasasının 68 inci maddesine dayana
rak alınmış olan faaliyetlerinin durdurulması kararı sonucu T.K.B.'nın bu üç bankadaki yaklaşık 35
milyon ABD Dolarının geriye dönüşünün tasfiye sonucuna kalması sebebiyle sadece T.K.B.'nın
Genel Müdürü ve üç yetkili personeli yargılanmaktadır. Basında yanlış yer alan haberlerin düzel
tilmesinin doğru olacağını düşünmekteyim. Gerçi bu konuyu araştırmadan ve de maksatlı yayın ya
pan iki gazete bulunmaktadır. Bu iki gazetenin amaçlı yayınlarının sebeplerini açıklamalarımdan
anlamış olacaksınız.
T.K. Bankasının kuruluş kanun ve yönetmeliklerini incelemek ve değerlendirmek gerekir. Üç
bankaya yatırılan tüm mevduatlar T.K. Bankası yönetim kurulu kararları ile ve bu kararlar doğrul
tusunda işletilen prosedüre göre "Fon Yönetimi"nden sorumlu Genel Md. Yrd. ve personeli tara
fından yürütülür. Genel Müdür fon yönetimi konusunda şahsî bir tasarrufu olması mümkün değil
dir. Nitekim bu konuda fon yönetiminden sorumlu hiçbir personelime sözlü veya yazılı yaptırıma
dönük bir talimatım olmamıştır. Mahkemedeki duruşmamızda da tarafımdan verilmiş bir talimatın
olmadığı da saptanmıştır.
*' T. Kalkınma Bankası, mevduat bankası değildir. Sağlamış olduğu fonun bir maliyeti bulun
maktadır. Bu maliyeti asgarî düzeye getirebilmek için faaliyet gösteren diğer bankalara mevduat
olarak plase etmektedir. Nitekim plase edilen bu mevduattan 1993 yılı içerisinde 10 milyon 200 bin
ABD Doları faiz geliri sağlanmıştır. Burada önemle açıklanmasını istediğim husus; plase edilen
MEVDUATTIR. Basınımız ise ısrarla "teminatsız kredi olarak" konuyu saptırıyor. Mevduat ola
rak plase etmiş olduğunuz fonun teminatını ilgili bankadan isteyemezsizinz. Kredi konusu ise ayrı
bir banka Genel Md. Yardımcımızın sorumluluğunda yürütülmekte olup, hizmet dönemimiz içeri
sinde kredi işlemlerimiz daha sağlıklı bir şekilde yürütülmüştür.
Basında yer alan son haberlerde "100 milyon ABD Doları çürük bankalara yatırılarak riske
edildiği" ifade edilmektedir.
Türkiye'deki mevcut tüm bankalardaki mevduatların faizli bakiyeleri ile birlikte "DEVLET
GÜVENCESİ" altındadır. Devlet güvencesi altında bulunan bankaları; sağlam banka - çürük ban
ka diye sınıflandırmak mümkün değildir. Bu durumda döviz olarak plase edeceğiniz mevduatınıza;
yüzde bir faiz ile yüzde sekizbuçuk faiz oranı uygulayan Devlet güvencesi altındaki bankalar yel
pazesinde tercihiniz, elbette ki yüksek gelir temin edeceğiniz banka olacaktır. Bu tercih sadece
T.K.B. Yönetim Kurulunun kararı değil, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Mu
rakıplar Kurulu Başkanlığının 1993 yılı dönemi ile ilgili raporlarının 18 inci sahifesindc "yurtiçi ve
yurtdışı bankalara plase edilen fonlardan tatmin edici getirilerin elde edilemediği mütalaa edilerek
bu konuda gelir - gider dengesi yönünde alınması gereken öneriler sıralanmıştır. Sermayesinin yüz
de ellibir fazlasına sahip Hazine Müsteşarlığı Yeminli Murakıplarının yazılı raporlarındaki uyul
ması gereken sözkonusu öneriler mevcutken, basının, yerine göre yanlı olabilecek haberine göre iş
lem yapabilmek hiçbir kamu kurumu yöneticisinin sorumluluk anlayışına uygun olmaz.
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luşuna yine kararda belirtilen miktarda mevduat plase edilmiştir. Sözkonusu uygulama, bankada
görev almadan önce de uygulanmıştır. Mevduat plase edilen bankalar sadece tavsiye kararı alınar
(3) banka değildir.
Mevduat plase ettiğiniz banka ve finans kurumlarının seçimi, bankamızın fon yönetiminden
sorumlu Genel Md. Yardımcısı tarafından malî analizler yapılır, malî bünyelerinde olup olmadığı
araştırılarak saptanan liste, banka yönetim kurulunda karar alınmak üzere teklif olunur. B.u işlem
ler bankanın fon yönetimince yapılmıştır. Ayrıca Merkez Bankası "Takas Odası" izlenerek (22)
bankanın çekleri izlenmiştir. Bu arada tasfiye kararı alınmış olan (3) banka da saptanan vadelerde
anapara ve faizlerini de eksiksiz ödemişlerdir.
Nitekim TYT Bank, tasfiye kararı alınmadan birkaç gün önce vadesi tamamlanan İki milyon
ABD Doları faizi bankamıza ödemiştir. Ayrıca TYT Bank kurucu ve hissedarı LAPİS Grubu
300 000 000 ABD Doları karşılığında Dışbank'ı, İş Bankasından satın almış ve bu işlemler için Ha
zine Dış Ticaret Müsteşarlığı tasfiye kararından bir kaç ay evvel sözkonusu grubun malî durumu
nun olumlu olduğunu bildirerek, devir işlemine bir engelin bulunmadığını bildirmiştir. Bu arada
tüm bankalarda görevli bulunan ve banka yönetim kurulunun aldığı her kararının bir örneğinin de
değerlendirilmek üzere gönderildiği, Yeminli Hazine Murakıplarının yıl sonu raporlarında da bu
konularda hiçbir öneri veya eleştiride bulunmamaktadır. Keza, durdurma kararından hemen önce
İsviçre'de bulunan SWISS Bank, IMPEX Bank'a (80 000 000) ABD Doları kaynak sağlamıştır.
- Hazine Müsteşarlığı temsilcisi olarak Banka Yönetim Kurulumuzda görev alan, Namık DAĞALP
(Finansman Genel Md.) Yönetim Kurulu toplantılarımızda, basında yer alan bankalarla ilgili ha
berlere değinilerek bilgi alınmak istenmiş, fakat olumlu hiçbir yanıt alınamamıştır.
Resmî hiçbir duyum veya öneri olmadan, bankalardaki mevduatı vadesi gelmeden toplamak,
bir anlamda gerçekleşmemiş olan faizlerden feragat etmek olacaktı. Buna rağmen bankanın ton yö
netiminden sorumlu Genel Md. Yardımcısı Yavuz GÜRSEL ve personeli ile toplantı yapılarak,
bankalarda bulunan mevduatımızın, vade yenilenmeden Merkez Bankasında toplanmasına karar al
dık. Bu kararımız basınımızda da haber olarak yer aldı. Sözkonusu kararımızın uygulamaya konul
ması ile birlikte iki önemli olay oldu.
Sayın Özer Çiller, beni arayarak Finans Luisse Bank'ta bulunan (20) milyon ABD Doları mev
duatımızın çekilmemesini ve anılan bankanın sahibi Hüsnü Özyeğen ile de görüşmemi önerdiler.
Bası^ve görsel yayın ile de yakın ilgisi bulunan Hüsnü Özyeğen Bey ile telefonla yaptığımız gö
rüşmede; mevduat olarak bulunan fonumuzun hemen çekilmemesi istendi. Mevduatımız ile ilgili
faiz tahakkuku sağlanmak üzere kısa bir süre verildi. Nitekim bu sürenin sonunda iade edilmeyen
mevduatımız ile ilgili yasal işlemlere başlamak zorunda kaldık.
İkinci önemli olay ise; Özel Kalem Müdürüm Mehmet Baloğlu; Hazine Dış Ticaret Müsteşa
rı Sayın Osman Ünsal'ın görüşmek istediğini bildirdi. Telefonda Hazine Temsilcisi olarak Banka
nın Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Namık Dağalp bulunuyordu. Namık Dağalp; Hazine Müsteşarı
nın yabancı konuklarla toplantıya girdiğini, bu sebeple Sayın Başbakanın emirlerini, kendisi adına
iletmekle görevlendirildiğini ifade ederek; basında da yer alan Bankamızın diğer Bankalarda bulu
nan mevduatımızın çekilmesinin toplumda panik yaratacağı, bu sebeple bu kararımızın ertelenme
si iletilmiştir. "Bu talimat, Sayın Başkanın talimatı mı" diye ısrarla sorumu tekrarladığımda, Na
mık Dağalp'ten "Evet" cevabı aldım. Sözkonusu telefon görüşmemizin doğruluğu yine Sayın Na
mık Dağalp'ın ifadeleri ile TBMM KİT Komisyonu tutanaklarında yer almıştır.
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-486Diğer taraftan İktisat Bankasının temsilcisi Sayın İsmail Emen'in ısrarlı görüşme talebini, Fon
Yönetimi Sorumlu Genel Md. Yardımcım Yavuz Gürsel bildirdi. İsmail Emen, T. Kalkınma Ban
kasında benden önce Genel Müdürlük yapmıştır. Görüşmenin özü; İktisat Bankasında bulunan (18)
milyon ABD Doları mevduatımızın çekilmemesiydi. Bu isteklerinin yerine getirebilmemizin müm
kün olamayacağını ve vade bitiminde ana para ve faizin ödenmesini, aksi takdirde yasal işlemi baş
latacağımı bildirdim. Bu görüşmemizden etkilenen Genel Md. Yardımcısı Yavuz Gürsel, Bankanın
sahibi Erol Aksoy Beyin, basın ve görsel yayındaki etkinliğinden bahsederek fazla tepki toplama
mın doğru olmayacağını, hatta "toleranslı" davranmayı önermiştir. Nitekim Genel Md. Yardımcı
sı Yavuz Gürsel'in tahmini doğru çıktı. Halen yorumu ile toplumu aydınlatma görevini ısrarla sür
düren bir basın mensubumuz aynı gün telefonla görüşmek istediğini bildirdi. Telefon görüşmemi
zin konusu; mevduatımızın bulunduğu bankalar ve bu konu ile ilgili almış olduğumuz karar hak
kında banka ismi belirtilmeden bilgi isteniyor. Ancak bu konuda sorumlu Genel Md. Yrd. Yavuz
GÜRSEL ile görüşmesini önerdiğimde, bu sefer konu özel hayatrmıza getirilerek tehdit edilmek is
tendim.
Tüm bu baskılara rağmen anılan iki banka ile ilgili yasal işlemi başlattık. İktisat Bankası için
alınan icra kararı Şişli İcra Dairesine gönderilirken, diğer bankanın yurtdışı merkezi ile temaslar
başlamıştı. Bu işlemleri gerçekleştiremeden ertesi gün, mesai bitiminden çok sonra görevden alın
dığım tebligatı yapılmak istendi. Bu mümkün olamayınca, televizyon ana haberinde Başbakanlık
Teftiş Kurulu Başkanınca, özel bir televizyon kanalında haber olarak verildi. Bir kamu kurumunun
Genel Müdürünün görevden alınması haberinin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanının görevleri
dahilinde bulunduğunu bu olayda öğrenmiş oldum.
Görevden alındıktan sonra anılan bankalardaki mevduatın geri dönüşü nasıl sağlandığı ise ay
rı bir inceleme - soruşturma konusu olması gerekirken hiçbir işlemin yapılmadığını hayretle gör
düm. Bankanın Yönetim Kurulu kararlarında, Kontr garantisi bulunmayan (Merkez Bankası nezdinde) bankalara mevduat plase edilemeyeceği saptanmışken bu karara aykırı olarak; Merkez Ban
kasında Kontr garantisi bulunmayan, BOSFOR Bank'a, Finans Lui.s'de bulunan mevduatımız de
vir sağlanarak sorun çözülmeye çalışılmıştır. Ne yazık ki bu işlemde sorumluluğu bulunan yetkililer
hakkında hiçbir işlem yapılmadığı gibi, aksine bu hizmetlerinden dolayı mükâfatlandırılmışlardır.
Faaliyetleri durdurulan TYT Bank - Marmara Bank ve Impexbank'ta bulunan mevduatımızı
alabilmek için yasal yollara başvurduk. Marmara Bank'ta bulunan mevduatımız ile ilgili olarak
mahkeme kararını alabildik. Fakat, TYT Bank ve Impexbank'taki mevduatımız için mahkemeye
başvurduğumuzda; "Bankalar Yasasının 68 inci maddesinin uygulanmış olması sebebi ile başvuru
muzun dikkate alınamadığı" bildirilmiştir. Hükümet, önleyemediği ve aciz kaldığı enflasyon ve
yüksek faiz karşısında, vade altyapısı hazırlanmamış bir takım tedbirleri yürürlüğe koymuştur. Bu
arada davamızda sözü edilen TYT Bank - Marmara Bank ve Impexbank için Bankalar Yasasının
12 nci ve 68 inci maddelerine göre faaliyetlerini, mevduat kabul yetkilerini durdurmuştur. Halbu
ki, uzman bilirkişilerin de değindikleri gibi, bu karar, hatalı, yanlış, zamansız olarak alınmıştır. Uz
manların açık belirlemelerine göre, Bankalar Yasasının 68 inci maddesinin uygulanması suretiyle
sözkonusu bankaların faaliyetlerinin durdurulması yoluna gidilmemesi ve daha önce bu bankaların
yapılarını sağlamlaştırabilmeleri için Bankalar Yasasının 64 üncü maddesinin uygulanmasının ge
rektiği açık bir vakıadır. Nitekim 24.9.1997 tarihinde yayınlanan "Söz Fato'da" programında Em
lak Bankasından sorumlu Bakan Sayın Refaiddin Şahin, "Alman kararın ekonomik ve hukukî ol
maktan öte" siyasî bir karar olduğunu/kararnamedeki imzasının bir hata olup, bugün sözkonusu
imzayı atmasının mümkün olamayacağını, Sayın A. Başer Kafaoğlu ise "Anılan kararın Anayasa
ya aykırı, gayri kanunî bir tasarruf olduğu, Bankalar Yasasının 64 üncü maddesi uygulanmadan, 68
inci maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığını," ifade etmişlerdir.
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teşarlığının ve Merkez Bankasının hiçbir uyarı olmadan, Hükümet tarafından acele bir şekilde alı
nan 3 banka hakkındaki tasfiye kararı toplumda büyük bir panik yaratmış ve mevduat sahibi
(Okunamadı.)
TBMM Kit Komisyonunun 28.5.1998 günkü oturumunda Emlak Bankasının işlemleri sorgu
lanmaktadır. Bu oturum ile ilgili tutanaklar incelendiğinde; Emlak Bankası, TYT Bankasına 9 mil
yon 700 bin DM ve 2 milyon ABD Dolarını mevduat .olarak plase etmiştir. TYT Bank hakkında
tasfiye kararı verilmiş olması nedeniyle sözkonusu mevduatın geri dönüşü sağlanamamıştır. T.
Kalkınma Bankası bir yatırım bankası olup, şubeleri olmadığı için, mevcut fonlarını diğer mevdu
at bankalarında değerlendirmek zorundadır. Kaldı ki, Emlak Bankası, mevduat bankası olup, fon
larını bağlı şubelerinde değerlendirebilecekken, yüksek faiz veren diğer bankalarda değerlendir
miştir. Bu olayı inceleyen Başbakanlık Teftiş Kurulu, T. Kalkınma Bankası Genel Müdürü olarak
T.C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak dava açılmasını sağlarken, Emlak Bankası yöneti
cilerinin aynı konudaki tasarrufları için, "Bankalar Yasasına uygun işlemler olduğu ve yöneticiler
hakkında yapılacak bir işlemin bulunmadığı" ifade edilmektedir. Kit Komisyonu üyesi Sayın Yavuz
Köymen'in de ifade ettiği gibi "düpedüz çifte standart uygulamasına" örnek bir tasarruf olmaktadır.
TEK Genel Müdürü Sedat Yıldız; TEK mevduatının, (Kamu parası) sözü geçen üç bankaya
yatırdığı ve üç bankanın faaliyetlerinin durdurulması sonucu geri dönüşünü önlediği gerekçesiyle
dava açılmış, T.C. Ankara 5 inci Asliye Ceza Mahkemesi önünde yapılan yargılama sonucu bera
at etmiştir.
Özel işlev ve statüsü olan T. Kalkınma Bankası, devamlı iç ve dış denetime tabi tutulmuştur.
Çok önemli bir dış ülke finans kuruluşu olan "İBAR" teşkilâtının devamlı denetimi altında bulun
muştur. Türkiye'nin de, risk değerlendirme ve derecelendirme (rating) kuruluşu olan "İBAR" 1993
ve 1994 yıllarında. T. Kalkınma Bankasını rating işlemine tabi tutmuş ve kredi notunu "BB" ola
rak belirlemiştir. İBAR'ın derecelendirme raporunda yapılan en önemli tespit; T. Kalkınma Ban
kasının alacak sorunları bulunmasına karşılık, yönetimden ve yeniden yapılanmadan kaynaklanan
iyileşmeler olduğu ve banka taahhütlerinin Devlet garantisi altında bulunduğu belirtilmiştir.
T.C. Ankara 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmalarda, konunun teknik özel :
ligi, bankacılık teknikleri, fon yönetimi, kambiyo ve döviz mevzuatı yönünden deneyimli bilirkişi
lerden kurulu bir heyete dosya tevdi edilmiştir. Bilirkişilerin düzenlemiş oldukları 30.3.1995 tarih
li (16) sahifelik ayrıntılı ve kapsamlı raporlarında olayı bankacılık ve hukukî cezai sorumluluk yön
lerinden incelemişlerdir. Anılan raporda, "mevcut bir riskten bahsedilebilinmesi için sözkonusu
bankalardaki mevduat sahiplerinin paralarını geri alma taleplerinin zamanında yerine getirilmeme
si, kredi taleplerinin fon noksanlığı nedeniyle geriye çevrilmesi veya ertelenmesi, bankanın takas
çeklerinin karşılıksız kalmaya başlaması ve Merkez Bankasının o bankaya ait çekleri takasa kabul
etmemesi, Bankalar Yasasının sözü edilen bankalar hakkında 62, 64 ve 65 inci maddeleri gereğin
ce tedbirleri almamış olması gereğinden bahisle "hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal" suçu dola
yısıyla bir kusur atfının mümkün olamayacağını açıkça tespit etmişlerdir. Mahkemece, sözü edilen
bilirkişi kurulu rapor ve tespitlerine itibar etmeyerek sadece benim hakkımda TCK'nın 508 inci
maddesi delaletiyle aynı Yasanın 510.522 nci maddelerini uygulamak suretiyle neticede 1 yıl 11 ay
10 gün hapis cezası verilmiş bu cezada 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ertelenmiş, di
ğer sanıklar beraat ettirilmiştir. Mahkeme kararı 3.7.1995 tarihinde tarafımdan temyiz edilmiştir.
Yargıtay; davanın esasına girmeden sanıkların devlet memuru sayılacakları hakkındaki mevzuata
dayalı olarak, davanın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bakılamayacağını, görevli mahkemenin
Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu bildirerek, suçun "zimmet" suçunu teşkil edip etmeyeceğinin tak
dir edilmek üzere görevsizlik kararı vererek, Asliye Ceza Mahkemesi kararını bozmuştur.
9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinin hazırlamış olduğu karar gerekçesinde; "suçun kanunî vas
fı incelenerek zimmet suçunun vasıfları oluşmadığının düşünüldüğü" de özellikle belirtilmiştir.
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banka şube müdürlerinden oluşan bilirkişi kuruluna görev verilmiştir. Bilirkişi kurulunun
25.10.1996 tarihli raporlarında ise;
Olayda sanıklara atfı kabil bir emniyeti suiistimal suçunun bulunmadığı,
İlk bilirkişi kurulu raporundaki kanaatin aksine sanıklar hakkında "görev ihmali" suçlaması
nın da yerinde bulunmadığı,
,
• -«.'
Hiçbir yönü ile "zimmet" suçunun mevcut bulunmadığını açıkça belirlemişlerdir.
Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce alınmış bilirkişi kurulu raporları arasında "çelişki" olduğu
görüşü ile yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar vermiştir.
Mevduat, plasman, fon yönetimi, kredi-teminat gibi özellik arzeden hassas bir konuda yine uz
man, teknik bilirkişi kurulu görevlendirileceğini beklerken; müktesebatına, uzmanlığına ve kişiliğine
yazılı olarak itirazda bulunduğum, sadece Et ve Balık Kurumunda müfettiş olarak çalışmış ve emek
li olmuş bir bilirkişiden 12.12.1996 tarihli bir rapor alınmıştır. Daha önce bilirkişi kurulları tarafından
düzenlenmiş raporların iddia edildiği şekli ile bir çelişkisi var ise bunun yine uzmanlar kurulu bir baş
ka bilirkişi kurulu marifetiyle giderilebileceği yerleşmiş birYargıtay içtihatlarından olmasına rağmen,
buna da uygulanmamıştır. Tamamiyle itiraz ettiğim bu raporda dahi isnat edilen "zimmet" ve de "hiz
met nedeniyle emniyeti suiistimal" suçlarının oluşmadığı, ancak sadece benim, tedbirsiz ve dikkatsiz
davranmış olmam nedeniyle görevimi ifada "ihmalimin"' bulunabileceği ifade.edilmiştir.
Ağır Ceza Mahkemesi, bizzat kendi yaptırdığı teknik bilirkişi incelemelerine ve sonuçlarına
itibar etmeksizin öne sürülen "zimmet" suçunun hiçbir unsur ve emareleri mevcut olmadığı halde,
bu yönde davanın açılmasına neden olan Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda savcılık iddiancmesinde ve Asliye Ceza Mahkemesi önünde görülen davada öne sürülmeyen, isnat edilmeyen bir
suçtan dolayı sadece varsayım ile çok ağır ve haksız bir mahkumiyet karan verilmiş, adalete aykı
rı bir davranış olduğundan bu kararın, Yargıtayca bozulması için temyiz hakkımı kullandım. Ban
ka parasının nasıl ve ne şekilde ve hangi ünite tarafından ve hangi belli prosedüre göre anılan ban
kalara mevduat yapıldığı teknik yönden belirlenmişken ve bu işlemlerde hiçbir sözlü-yazılı talima
tım olmadığı tespit edilmişken, nasıl böyle bir kesin kanaate ulaşılabilindi? Anlamak mümkün de
ğil! Konu ile ilgisini düşündüğüm Amerikan Kızılderililerinin şöyle bir deyişini okumuştum; "Bir
insanı yargılamadan önce gökte üç ay eskiyinceye dek onun makosenlerinde yürü."
Yargıtay, 28.5.1997 tarihinde vermiş olduğu kararda, "sekiz ayrı konuda eksik inceleme "ya
pılmış olması sebebiyle anılan mahkemenin kararının bozulmasına" karar vermiştir. En önemli ko
nulardan biri de; "adı geçen bankaların tasfiye işlemleri ile ilgili olmak üzere, tasfiye masalarınca
belirlenen toplam alacak, borç ile mevcutlarını gösterir rapor ve listelerin getirtilip incelenmesi" is
tenmektedir. Nitekim, Tasfiye Kuruluna başvurarak; T. Kalkınma Bankasının tasfiye listesinde yer
alan mevcut mevduat alacağına ait onaylı belge, davamızın görüldüğü mahkemeye de sunulmuş
bulunmaktadır. Ancak, mahkemenin "gıyabî tutuklu" kararını kaldırmamış olması nedeniyle duruş
malara katılabilmem mümkün olmadı.
Basında, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararımız sözkonusu gibi, incelenmeden, yanlış bilgiler
verilmektedir. Bu suretle kamuoyu yanıltılarak, her zaman güvendiğim, ve saygılı olduğum yüce
Türk yargı mahkemelerine baskı yapılmak istenmektedir. Yüce Türk adaletinin kararına saygılı ol
mak zorundayız ve saygılıyım.
İki yıllık banka hizmet dönemimiz, yine bankanın en yüksek ibra organı olan banka genel ku
rulu tarafından onaylanmıştır. Yargılanmakta olduğum son olayda da, devam edecek olan yargılan
ma safhalarında suçsuzluğumun ortaya çıkacağına inanıyor ve yargının vereceği son karara saygı
duyuyorum. Adaletin tecellisine yardımcı olmak üzere görev almış olmanız nedeniyle size teşek
kür ediyor ve saygılar sunuyorum.
10.11.1998
. • Özal Baysal
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
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ŞİKAYETÇİ
SANIKLAR

Sadık AVUNDUKLUOĞLU
Mesnevi Sokak No: 27 A.Ayrancı/ANKARA
1 . T a n s u ÇİLLER
2 . Özer Uçuran ÇİLLER
3 . Ufuk SÖYLEMEZ
4 . Aykon DOĞAN
5 . O s m a n UNSAL
6 . Namık D AĞ ALP
7 . Selçuk DEMİRALP
8.-Ayfer YILMAZ
9.Cihan PAÇACI
10.Aydın AYAYDIN
11.Ünal KORUKÇU
12.Ünal KABACA
13.Muhittin BİLGET
: Zimmet, Sahtecilik,

suc

KONU
:Aşağıda ayrıntılı olarak eylemlerini belirttiğim
sanıkların TBMM İç Tüzüğü hükümleri, CMUK'nm görevle ilgili
maddeleri ve Anayasa Mahkemesinin emsal kararları karşısında
Meclis S o r u ş t u r m a Komisyonu kurulmasına neden olan Prof.Dr.
T a n s u ÇİLLER'in s o r u ş t u r m a esnasında ortaya çıkan suçları ve b u
suçları birlikte işlediği diğer sanıklar h a k k ı n d a "soruşturma
yapılması istemiyle suç d u y u r u s u n d a b u l u n u l m a s ı n d a n ibarettir.
AÇIKLAMALAR
1.Yukarıda Sanık olarak gösterdiğim. Özer Uçuran ÇİLLER
h a k k ı n d a Ankara-Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığım Şikayet üzerine
Ankara 20. Aslive Ceza Mahkemesi'nde 3628 sayılı haksız mal
edinme s u ç u n a iştirakten k a m u davası açılmıştır. Meclis
S o r u ş t u r m a s ı açılması Önergesi'nde, konu; "Anayasa ve TBMM İç
Tüzük hükümlerine göre Bakan ve Başbakanlar hakkında,
"Meclis
Soruşturması"
aşılıp, soruşturma yapılması dava şartıdır.
Tansu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

- 490 -

ÇİLLER'in, T.B.M.M. Başkanlığına
vermiş bulunduğu mal bildirimleri,
eşi Özer U. ÇİLLER yönünden
incelenip
Ankara
Cumhuriyet
Savcılığı'nca 3628 sayılı kanuna göre suç delili olarak görülüp dava^
açılırken; Milletvekilleri olarak konuyu yeniden inceleyip elde ettiğimiz
yeni delillerle iş bu soruşturma önergesini Meclis
Başkanlığınıza
sunmak
gereği doğmuştur."
şeklinde belirtilmektedir.
Genel
J
Kurul un k a b u l ü s o n u c u n d a da S o r u ş t u r m a Komisyonu'nuz
k u r u l m u ş t u r . Böylece, Yasama ile Yargı aynı konuda, Anayasadaki
ifade ile, iş bölümü ve işbirliği içerisinde,
h u k u k i süreci
başlatmışlardır.
Anayasamızın Başlangıç kısmında yer alan,
"Kuvvetler
ayrımının Devlet organları arasında üstünlük sıralaması
anlamına
gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından
ibaret ve
bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve
üstünlüğün'
ancak Anayasa 've kanunlarda
bulunduğu;"
hükmü, hukukun
ü s t ü n l ü ğ ü n ü n bir ifadesidir. Kuvvetler ayrımında, ç a t ı ş m a değil
birlik öngörülmekte; Kuvvetlerin Anayasa ve k a n u n l a r a u y m a k
zorunluluğu belirtilmektedir. Konuyla ilgili olarak, A n k a r a 20.
Asliye Ceza Mahkemesi, 8.9.1998 günlü d u r u ş m a d a , "Asli fail
Tansu Çiller hakkında T.B.M.M.'de Meclis Sorşturması yapılıp
yapılmadığı, varsa sonucunun Mahkememize bildirilmesi i ç i n ^
.C.Savcılığı'na müzekkere yazılmasına" k a r a r vermiştir. Bu ara
k a r a r ı n d a d a görüldüğü üzere, Mahkeme, T a n s u ÇİLLERİ, asli fail
olarak-kabul etmektedir. Bu davanın açılmasına sebep, tarafımca
yapılmış olan şikayet dilekçesinde belirttiğim ye" Bilirkişilerin de
raporlarında kabul ettiği 90.000.000.000.TL-lik haksız m a l edinme
miktarı,
haksız
edinilen
miktarın
yarısıdır. _ Ç ü n k ü
mal
-bildîrimlerindeki ,._değerler genellikle 1/2'dirT Yapmış olduğum
incelemede, Tansu ÇİLLERTrîki b u kadarla da k a l m a m a k t a d ı r .
Zaten b u d u r u m d a Önerge'de açıkça belirtilmiştir. O halde T a n s u
Çillerin de yargılanmasını gerektirecek-yeterli deliller ve h u k u k s a l
gerekçeler dava açılmasını zorunlu kılmaktadır. Kaldı ki; esi aynı
s u ç t a n feri fail- -olarak yargılanırken Prof.Dr.Tansu ÇİLLERln
m a h k e m e c e asli fail olarak görülmesine rağmen yargılanmaması
düşünülemez.
H u k u k s a l gerekçeler, Anayasa, Ceza ve Ceza Usul H u k u k u ile
ilgilidir.
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Anayasa'mızm 11 inci maddesi, "Anayasa hükümleri,
Yasama,
Yürütme ve Yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve
kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır" h ü k m ü n ü taşımaktadır.
Anayasa'nm 10 u n c u maddesi ise,
"Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
kanun
önünde
eşittir.
Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde
kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek
zorundadırlar"
hükmündedir,. O halde, s u ç a iştirakten Özer Uçuran ÇİLLER
yargılanırken, asli fail T a n s u ÇİLLER h a k k ı n d a dava açılmaması
demokratik ve h u k u k devleti ilkeleriyle bağdaşmaz. Aksi d u r u m ,
Anayasamızın 138 inci maddesinin 2 inci fıkrasında, "hiç bir organ,
makam,
merci veya
kişi,
yargı
yetkisinin
kullanılmasında
mahkemelere
ve hakimlere
emir ve talimat veremez;
genelge
gönderemez,
tavsiye ve telkinde bulunamaz." h ü k m ü n e de ayrıca
aykırılık teşkil eder. Çünkü, Mahkeme s u ç a iştirakten fer'i fail Özer
U ç u r a n _ÇİLLER'i yargılarken,
asli. fail T a n s u
ÇİLLER'in
yargılanmaması, Yargı ile Y a s a m a ' n m karşı karşıya gelmesi
anlamını t a ş ı r - Eğer, T a n s u ÇİLLER, B a k a n ve B a ş b a k a n l ı k
y a p m a m ı ş ve dokunulmazlığı olmayan bir kişi olsaydı, Özer Uçuran
ÇİLLER hakkında dava açılırken^Tansu ÇİLLER h a k k ı n d a d a dava
açılacak ve yargılanacaktı^Anayasa ve TBMM İ ç . T ü z ü ğ ü gereği
Komisyonunuzca s o r u ş t u r m a yapılmaktadır.
3628
sa.Mal
Bildiriminde
Bulunulması,
Rüşvet
ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
kamu
görevlilerine
mal
bildiriminde b u l u n m a yükümlülüğü getirmiştir. Yasa koyucu, yani
TBMM T b u n u n l a k a m u görevlilerinin izlenmesini ve denetlenmesini
emretmekteair. Bakan ve başbakanları d a bizzat yasa koyucu yani
TBMM denetlemektedir. TBMM denetim görevini, T a n s u Çiller
h a k k ı n d a b u komisyonunuzun k u r u l m a s ı n d a n önce iki kez yerine
getirmiştir. Her ikisinde-de dava açılmasına gerek duyulmamıştır.
Ben önceki komisyonlarda toplanan delilleri h u k u k ç u bir v a t a n d a ş
olarak inceledim. Özer U.Çiller'in, T a n s u Çiller ile beraber haksız
mal edindiklerini ve gerçeğe aykırı b e y a n d a bulunduklarını tespit
ettim. Ankara Cumhuriyet Savcılığına şikayette b u l u n d u m . Delil
olarak da Tansu Çiller h a k k ı n d a TBMM Araştırma ve S o r u ş t u r m a
Komisyonlarında* toplanan delilleri gösterdim. Ankara C.Savcılığı,
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b u delillerde " H a k s ı z mal edinme olup olmadığının tespiti için*
dosyaları ü ç kişilik bilirkişi heyetine verdi. TBMM komisyonlarının
suç u n s u r u görmediği delillerde "90 milyar TL." haksız mal
edinildiği tespit edildi. Üstelik Özer Uçuran Çiller'in itirazı da
reddedildi. Bu delillerle Ankara C.Savcılığı Ankara 20.Asliye Ceza
Mahkemesine Özer Uçuran Çiller aleyhine "Suça iştirak" ten dava
açtı. S u ç u n , suça iştirak olarak değerlendirilmesinin sebebi, 3628.
sayılı k a n u n u n 1 .maddesindeki " ...kamu görevlileri ve suç
ortakları..." ifadesindeki "suç ortağı" tabirindendir. Asıl fail k a m u
görevlisi olan Tansu Çiller'dir. H u k u k b u n u amirdir. TBMM'nin
koyduğu b u kural nedeniyle Ankara 20.Asliye Ceza Mahkemesi,
9.8.1998 günlü d u r u ş m a d a ; yargı olarak biz feri faili yargılıyoruz
d a asli fail b a ş b a k a n olduğundan h a k k ı n d a dava a ç m a yetki ve
görevi olan TBMM ne yapıyor diye sormak zorunda kalmıştır. Şimdi
TBMM kendi kabul ettiği 3628 sayılı Mal Bildiminde Bulunulması
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele K a n u n u n d a k i
"suç ortağı"
ifadesinden dolayı "sanık olarak Özer Uçuran Çilleri, m a h k e m e d e
yargılatırken;
gene aynı k a n u n u n
uygulanması
nedeniyle
m a h k e m e c e "asli fail olarak" görülen
Tansu Çillerin önceki
komisyonlarda olduğu gibi yargılanmasını engelleyecek midir?
Siyasi mülahazaların yargı ile ilgili konüTarda etkili olması rejimi
zedelemektedir.
Suça .işiirak,
düzenlenmiştir.

TCK.nun

64

ve

65

inci' maddelerinde

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK "iştirak"i şöyle tarif etmektedir.

~~"Suç ortaklığı veya suça katılma-Participation--, bir tek kimse
tarafından işlenebilen bir suçun, önceden anlaşma ve işbirliği ile
birden fazla kimseler tarafından birlikte işlenmesidir."
.Aynen-Vural Savaş.. ve Sadık Mö'llamahmutöğlu,
şartlarını ş u a n a başlıklarda toplamıştır:

iştirakin

1. Birden fazla fail olmalıdır,
2. Birden fazla faillerin hareketi olmalıdır,
3. İştirak iradesi olmalıdır, .
.
«..
1

GÖZÜBÜYÜK A.P.,.Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi, Istanbu, 3,Easkı, 1. Cilt, Sayfa:829
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4. Hareketin nedensellik değeri taşıması gerekir,
5. S u ç u n icrasına başlanması ve b u n u n b ü t ü n şerikler için
aynı olması gerekir.
2 . S u ç a iştirakle ilgili Özer Uçuran Çiller ve T a n s u Çiller
h a k k ı n d a y u k a r ı d a yaptığım h u k u k i değerlendirmeler, sanık olarak
gösterdiğim diğer kişiler için de geçerlidir. T a n s u Çiller hakkındaki
s o r u ş t u r m a 3628 sayılı k a n u n a muhalefet ve vazifeyi kötüye
k u l l a n m a k suçlarmdandır. Ankara 20.Asliye Ceza Mahkemesindeki
d a v a d a benim ve bilir kişilerin tespit ettiği 90 milyarlık haksız mal
edinme değeri V* lik değerdir. Diğer xh , Tansu Çiller için sabittir.
Ç ü n k ü mal - varlıklarındaki hisseler genellikle lA dir. Tansu
Çiller'inki b u kadarla da kalmamaktadır. Bu d a Önerge'de
belirtilmektedir. Komisyonunuzda belirlenen değerleri ise haliyle
bilemiyorum. S o r u ş t u r m a k o n u s u suç, haksız mal edinme
olduğundan;-bu haksız mal edinmelerin kaynaklarını d a araştırmak
gerekmektedir. Bu b a b t a n olarak Radikal gazetesinde o k u d u ğ u m
TYT B a n k dosyasını gazeteci arkadaşımdan alıp inceleyince hayrete
d ü ş t ü m . Ç ü n k ü kaynaklardan birisi burada-kendisini gösteriyordu.
Gene h u k u k ç u ve milletvekilliği yapmış bir vatandaş olarak konuyu
ş u a n d a yetkili ve görevli olan Soruşturma Komisyonunuza s u n m a k
gereği d u y d u m . Ç ü n k ü son yıllarda siyasiler, Türk k a m u o y u n d a
ciddi şekilde tartışılmaktadırlar. Gündemin ilk sıralarını "
Siyasilerin yolsuzlukları" oluşturmaktadır.
TBMM'de
birçok
milletvekili,
bunun
için
mücadele'
vermektedir.
Zaten
komisyonunuz d a b u mücadelenin s o n u c u n d a k u r u l m u ş t u n
TBMM'nin eski yanlışlarını yapmaması, Anayasa, TBMM İç Tüzüğü
ve yasalar çerçevesinde-incelemesini d a h a sağlıklı yapabilmesi için
her şeyin en ciddi şekilde incelendiğini; h u k u k u n ü s t ü n l ü ğ ü n ü n
hakim olduğunu., göstermesine" yardımcı olmak için iş bu şikayet
dilekçesini arz ediyorum.
3.- S o r u ş t u r m a Komisyonunuzun faaliyetleri, TBMM îç Tüzüğü
gereği,, gizlidir. Ancak Ti\r\r]ye.'r\e. Bakanlık ve Başbakanlık yapmış
bir kişi h a k k ı n d a açılan bu Meclis Soruşturması, Türk ve Dünya
K a m u o y u n u haliyle ilgilendirmektedir. Gerek, 20. Asliye ceza
Mahkemesi'ndeki dosyanın açık yargılanması nedeniyle, gerek
itham altında olan kişilerle ilgili bu güne kadar k a m u o y u n d a
tartışılmayan ve bilinmeyen aşağı yukarı hiç bir şey kalmamıştır.
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Bu aleni dosyalardan birisi de, TYT BANK' m batması, bir başka
ifadeyle batırılması sırasında cereyan eden olaylardır.
TYT Bank'ta mevduatını tahsil edemeyen bir mudi, alacağını
tahsil için Danıştay 10. Dairesi' ne tazminat davası açmıştır. Dava
1994/3450 Esas, 1997/5340 Karar numarası ile 4.12.1997
x
tarihinde sonuçlanmıştır.
Danıştay 10. Dairesi Kararı'nm yukarıda Sanık olarak
belirtmiş olduğum kişilerin eylemlerini de açıklaması bakımından
önemli kısımlarını aşağıya aktarıyorum:
Kararda;
Danıştay Tetkik Hakiminin düşüncesi:
"... Öte yandan T.C. Merkez Bankasi' nın 7 Temmuz 1993
tarih ve 61034 sayılı uyarı niteliğindeki yazısına rağmen söz
konusu
Bankanın
işlemlerini
incelemeye
almayan
ve
Bankanın
yurtdışına
döviz depolamasına
göz
yumulduğu
yönünde
kanıtlar
bulunan
dönemim
Hazine
müsteşarı
hakkında
ceza soruşturması
açılması gerektiği
sonucuna
ulaşılmaktadır.
Açıklanan
nedenlerle,
davacının
maddi
tazminat
isteminin
kabulü, dönemin Hazine
Yöneticileri
hakkında
suc duyurusunda
karar verilmesi gerektiği
düşünülmektedir."

ve
manevi
Müsteşarlığı
bulunulmasına

Danıştay Savcısının görüşü ise,
"...Dosyadaki
belgelerin incelenmesinden
söz
konusu
bankanın
mali bünyesinin bozulmasına
yol açan
işlemlerin^.
1992 yılından itibaren başlamış olmasına karsın
idarenin"
3182
sayılı
Yasanın
68, 64. ve 12.
maddelerinden
kaynaklanan
yetkilerini ancak 1994 yılı içinde
uygulamaya
koyduğu..."
Daire ise Kararında,
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"3182 sayılı Bankalar Yasası'nın 512 sayılı Kanun
Hükmünde
Kararname ile değişik 64. Maddesinde;
1- Denetlemeler sonucunda bir bankanın mali bünyesinin
ciddi
şekilde zayıflamakta
olduğunun tespit edilmesi halinde,
Bakan'ın
uygun bir süre vererek, yönetim
kurulundan;
a) Sermayenin
artırılmasını
veya sermayenin
ödenmeyen
kısmının tahsilini,
b) Kar dağıtılmamasını, tahsilinde tehlike görülen alacaklar için
karşılık
ayrılmasını,
c) Bir kısım şubelerin kapatılması, yeni personel veya benzeri
şekilde masrafın
kısılmasını,
•d) İştirak veya sabit değerin kısmen veya tamamen
elden
çıkarılmasını,
e) Risk
doğurucu
işlemlerden
kaçınılmasını,
kredilerin
sınırlanmasını
veya durdurulması,
verimsiz veya donuk
kredilerin
tahsiliyle ilgili önlemlerin
artırılmasını,
f) Mevzuata aykırı işlemleri ile banka mali bünyesinin
zayıflattığı
tespitedilen personelin bankayı temsil yetkilerinin
kaldırılmasını,
g) Genel Kurulun toplantıya
çağnlmasını,
h) Mali bünyesinin güçlendirilmesi için gerekli görülecek diğer
tedbirlerin-almmaâim
isteyebileceği
Yönetim kurullarının bu istikamette gerekli tedbirleri almak ve
.aldığı karar vctedbirleri aylık raporlar halinde Müsteşarlığa
bildirmek
zorunda öldüğü, Bakan'ın
yukarıdaki
tedbirleri
talep
hakkı
saklı
kalmak
kaydıyla
gerektiği
taktirde
Yönetim
Kuruturveya
Denetim
Kurulu
üyelerini
kısmen
veya
tamamen
görevden
alarak
veya yönetim
ve denetim
kurulu
üye
sayısının
arttırılarak
bu kurullara
üye atamaya,
kanuni
karşılık yükümlülüklerini
cezai faizlerini kaldırmak
suretiyle
ertelemek
veya düşürmek
de dahil olmak üzere - bünyesinin
takviyesi
için gerekli tedbirleri—almaya
yetkili
olduğu,
bu
madde
gereğince
atanan
Yönetim Kurulu
Üyeleri için
22.
Maddenin 1. Fıkrasındaki
yükümlülüğün
aranmayacağı,
2- Bakan'ın yukarıdaki
tedbirlere
rağmen mali
bünyesi
güclendirifmeyen
bankalâl'
hakkitıda
6 S.
Madde
hükümlerinin
uygulanmasını
talep
edebileceği,
bu
bankalardan
sermayesinin
tamamı
genel ve katma
bütçeli
dairelere
veya kamu iktisadi
teşebbüslerine
ait
olanların
devir veya birleştirilmesine,
bununla ilgili usul ve
esasları
tespite
Bakan'ın
yetkili
olduğu hükme
bağlanmış,
anılan
maddenin
2. Fıkrası ile gönderme yapılan aynı Yasanın
512
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sayılı
Kanun
Hükmünde
Kararname
ile değişik
68.
Maddesinin
1. Fıkrasında,
bu maddenin
uygulanmasına
karsın mali bünyesinin güçlendirilmesine
olanaÛ görülmeyen
bir bankanın mevduat kabul ve bankacılık işlemleri
yapma
yetkisinin
12. Maddeye göre kaldırılacağı,
3.
Fıkrasında,
Bakanlığın,
hakkında
2. Fıkra hükmü uygulanan
bir
bankanın yönetimi ve denetimini tasarruf mevduatı
sigorta
fonuna veya bir bankaya geçici olarak devredebileceği
hükme
bağlanmış,
12. Maddenin 1. Fıkrasında ise, 11. Maddede
yazılı izinleri almış olan bir bankanın bankacılık
işlemleri
yapmasında
veya mevduat kabul etmesinde -daha
sonra
sakınca görülmesi halinde T.C. Merkez Bankasının
görüsü
alınmak
suretiyle
Bakanlığın
önerisi üzerine
Bakanlar
Kurulu'nun
bankanın
bankacılık
işlemleri
yapma
veya
mevduat kabul etme iznini geçici veya sürekli olarak, kısmen
veya tamamen ve tüm teşkilatını
veya gerekli
görülecek
şubelerini kapsayacak
şekilde kaldırabileceği
öngörülmüş
bulunmaktadır.
Bu düzenlemelerden
görüldüğü gibi Yasa idareye; mali
bünyesinin
ciddi biçimde zayıflatmakta
olduğu
saptanan
Banka, hakkında önce, Bankalar Yasasının 64* Maddesinde
öngörülen mali bünyenin güçlendirilmesi için bazı önlemlerin
alınması,
bu
önlemlere
rağmen
mali
bünyenin
güçlendirilmesinin
mümkün olmaması halinde daha sonra
anılan yasanın 68.maddesi
aracılığıyla
12. maddesine _g öre
bankacılık ıştelnleri lıapm.a~ ve mevduat kabul etme izninin
kaldırılması
yetkisi verdiği gibi, 12 madde de öngörülen
sebeplere dayanılarak
da bankacılık işlemleri yapma iznini
kaldırabilme yetkisini de vermektedir...
... Bankanın, mevduat kabul etme ve bankacılık
işlemleri
yapma yetkisinin kaldırılması
aşamasına gelinmeden
önceki
durumun
ve davalı, idarece banka üzerindeki
denetim ve
gözetim görevinin yerine getirilmesinde
kusurlu
davarnılıpdavranılmadığının
incelenmesi
gerekir.
Buna göre, gerek dava dosyası, gerekse E: 1994/3460 sayılı
dava dosyasındaki belgelerin incelenmesinden;
T.C. Merkez Bankasınca,
Başbakanlık
Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığına
yazılan 7 Temmuz 1993 tarih ve
61034 sayılı yazıda, Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası
A.Ş.'nin döviz pozisyonu işlemlerinin incelenmesi sonucunda adı
geçen Banka'nın? 18.6.1993 tarihi itibariyle toplam USD kredileri ve
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bankalar nezdindeki USD depoları toplamı olan 57.640.000
USD'nin
%77'sine tekabül eden 44.650.000
USD tutarındaki döviz varlığını
daha
önce muhabirlik
ilişkisi içinde bulunmadığı
Sociemere
International Bank Geneve'e 21-24.6.1993
tarihleri arasındaki
kısa
sürede depo etmesi biçimindeki Banka kayıtlarında gözüken
işlemin
gerçek mahiyeti hakkında tereddüt edildiği söz konusu
işlemlerin
gerçekte Banka'nın çoğunluk hissesine sahip olan Lapis
Grubu'na
sağlanmış bir finansman
kolaylığı olabileceğinin ihtimal
dahilinde
olduğu, bu boyutta bir desteğin kısa vadeli olarak fonlandığı da göz
önüne alındığında
Banka'yı ciddi bir mali ve likidite riski ile karşı
karşıya bırakabileceği belirtilerek konunun Müsteşarlıkça
incelenerek
sözkonusü depo tutarlarının niteliğinin Banka'nın döviz
pozisyonuna
ilişkin hesaplamalara esas olmak üzere bildirilmesinin istenildiği, bu
yazıdan
sekiz ay kadar sonra yine T.C.Merkez
Bahkası'nca
Başbakanlık
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına
yazılan
23
Mart 1994 tarih ve 22829 sayılı yazıda; daha önce yazılan
7
temmuz
1993 tarih ve 61034 sayılı yazıya
bugüne
kadar
herhangi
bir
yanıt
alınamadığı,
edinilen
bilgilerden,
Banka'nın
özellikle
1994
yılı başı ıdan itibaren
likidite
sıkıntısı
içine düştüğü
ve son haftalarda
Bankalarına
olan
kanuni
karşılık
yükümlülüklerini
yey-inc
getiremediğinin
görüldüğü,
nitekim adı geçen Banka'ya 25.2.1994
ve
4.3.1994
tarihli TL mevduat ve DTH munzam karşılık cetvellerine göre tesis
etmesi gereken mevduat munzam Karşılıklarını tam olarak tesis
edememesi
nedeniyle
toplam
138:705.000
Türk
Lirası,
14.1.1994,28,1,1994,
18,2,1994
ve 25.2.1994
tarihli dispolibilite
cetvellerine göre tesis etmesi gereken dispolibiliteyi tam olarak tesis
edememesi nedeniyle de toplam 16.793.515.000.
Türk Lirası cezai
faiz tahakkuk ettirildiği, aynca Banka'nın 17.3.1994 ve 23.3.1994
tarihlerinde takas açıklarını süresinde kapatamadığı, son zamanlarda
ilgili Banka'nın
yurtdışına
oları döviz yükümlülüklerini
ödemede
önemli sıkıntılarla karşılaştığı yolunda duyumlar alındığı,-ciddi
bir
likidite krizine girdiği qörülen Banka'nın Bankalar Kanunu'nun
64.
Maddesi kapsamına alınmasının -gerekli olduğunun belirtildiği, bu
yazıya istinaden
Banka^hın
likidite kullandırılan
kredilerin
seyyal
olmadığı,
hu kredileri
kullanan
firmalara
ilişkin
sağlıklı
bilgi edinilemediği
ve kredilerinin
teminatsız
olarak
kullandırıldığı,
ayrıca
Banka'nın
taahhütlerini
yerine
getirmekte
zorlandığının
tespiti üzerine,
idarece
Banka'nın
3182 sayılı Yasa'nın
64. Maddesi
kovsamına
alındığı,
64.
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Maddenin
1. Fıkrasına dayalı işlemin ilgili Devlet
Bakanı'nın
28.3.1994
tarihli onayı ile tesis edildiği
anlaşılmaktadır..
Öte yandan, TYT Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası
A.Ş.nin Bankalar Kanunu'nun
64/1 maddesi kapsamına
alındıktan
sonra mali bünyesinin güçlendirilmesi için Bankaca alnması
gereken
mali önlemlerin, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığınca
29.3.1994
gün
ve 24571 sayılı Yazı ile bildirilmekle beraber, Banka'nın
durumunun
idarece izlenmesi sonucunda Likidite sorunun devam ettiği, Kanuni
karşılık ve takas borçlarını ödeyemediğinin
anlaşılması ve Banka,
tarafından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına
gönderilen
yazıda
Banka'nın
64. Madde
kapsamına
alınması
çerçevesinde
ve
Müsteşarlık
emirleri doğrultusunda
işlemlerini sürdürdüğü,
ancak
müşterilerinin
artan
taleplerinin
Banka
çalışanlarını
tehdide
yönelmesi nedeniyle şubelerde emniyetçe güvenlik tedbirleri- alınmış
olmasına
karşın Banka
elemanlarının
mesai saatleri
dışında
evlerinde
tehditlere
maruz
kaldığı,
Banka'nın
faaliyetlerini
sürdürmesinin personelin can emniyeti açısından uygun
bulunmadığı
ifade edilerek Banka'nın faaliyetlerinin 8.4.1994 tarihi itibariyle geçici
olarak durdurulmasının
bildirilmesi üzerine Banka'nın- en son mali;
durumu hakkında bilgisine başvurulan Bankalar Yeminli Murakıplar
Kurulu Başkanlığı'nın
8.4.1994 tarihli yazısında: Banka'nın
mali
kesimi olan vadesi gelmiş borçlarını ödeme gücünden önemli ölçüde
yoksun olduğu, zaman zaman kısmi ödemelerde
bulunabildiği,
Türk Lirası ve yabancı para borçlanmarında
zorunluluklardan
kaynaklanan
temditlere gidildiği, ; . «*-—•- — — - - _ . _
Mevduat müşterilerinin mevduatlarını geri alma taleplerinin de
zamanında
ve tam
olarak
yerine
getirilemediği,
mevduat
müşterilerinin bu taleplerinin son günlerde arttığı,
Dış Bank'tan
sağlanan
fonlann~
önemli
tutarlara
ulaştığı,
—
Kredilerde dikkate alınacak bir tahsilat olmadığı
Kredilerde
yeterli tahsilatların yapılamaması,
yurtdışındaki
plasmanların
kullanılamaması
ve yeni kaynak temin
edilememesi
halinde likidite krizinin had safhaya ulaşacağı belirtilmiştir.
Banka'nın
mevcut
mali
bünyesi
ile
taahhütlerinin
karşılamayadığının
anlaşılması,
Bankalar
Kanunu'nun
64.
Maddesine
göre alınabilecek
tedbirler ile de mali
bünyesinin
güçlendirilmesine olanak görülmemesi ve bu durumu anılan
yasanın
68. Madesi yoluyla 12. Maddesi uyarınca görüşüne
başvurulan
TC.Merkez Banlçası'nın 8.4:1994 gün ve 028975 sayılı Yazısı ile
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doğrulanması
ve bu maddeye göre idarece kurulacak
işlemlerin
uygun görülmesi karşısında 11.4.1994 gün ve 1994/ 5456 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile davacı(anılan) şirketin
Bankacılık"işlemleri
yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılmıştır..."
Danıştay Kararı'nda, belirtilen olay, bir b a ş k a m a h k e m e d e
d a h a yargılama nedeni olmuştur. Kalkınma Bankası Genel M ü d ü r ü
Özal BAYSAL Ankara 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve
zimmet s u ç u n d a n m a h k u m olmuştur. Ankara 7. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 19.12.1996 gün ve 1 9 9 6 / 1 2 1 - 2 3 2 sayılı Kararı'nda,
"Mevduat yatırılan TYT Bank, Marmara Bankası ve İmpex
Bank'ın faaliyetleri 11-15-20 Nisan 1994 yılında d u r d u r u l m u ş t u r .
Bu bankaların faaliyetlerinin durdurulmasından az süre
ö n c e 6 . 4 . 1 9 9 4 tarihinde İmpex Bank'a 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 J a p o n Yeni
yatırılmıştır.
Marmara
Bankası*na
8.4.1994
tarihinde
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 Japon Yeni yatırılmıştır. Marmara B a n k a s ı n d a n
2 0 4 . 1 9 9 4 tarihinde 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . Japon Yeni geri alınmıştır
Kalan 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 Japon Yeni ile İmpeks Bank'ın 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
J a p o n Yeni tahsil edilememiştir. TYT Banka ise mevduat • olarak yatırılan 2 1 . 4 0 1 . 7 3 9 . 8 4 ABD Dolarıdır. Bu üç bankaya
yatırılan - paraların hiç biri geri dönmemiştir.
Paralar
faaliyetlerinin durdurulmasından- çok az bir - z a m a n örtce
yatırılmıştır. Ve paralar y o k o l m u ş t u r .
Olay tarihi itibari ile bu paraların Türk Lirası karşılığı,
1.128.102.170.677,92
TL.-dir. Yatırılan bu paralar
geri
gelmemiştir. Bu paraların yatırılmasında güvenilir şartlar
içerisinde
kullanılmasından. Bankanın
Genel
Müdürü
sorumludur...
Olayın olusundan bir kac ay ö n c e s i n d e n beri İmpex Bank,
TYT Bank ve Marmara Bankası'nın -mevduatlarını ödemedikleri
basında ve" çeşitli kuruluşlarda yer almışt«v Türkiye KalkınmâT"
Bankası'nm proje kredisi -olarak alman 300.000.00OT-—ABD
Dolarım projeler tamamlanıncaya kadar para kullanılır duruma
gelinceye kadar kısa vadeli mevduatlarda kullanılması doğaldır.
Ancak
burada
sağlamlık
aranması
esastır.
Kendilerini
kanıtlamış pek çok özel banka vardır. Yine pek çok kamu
bankaları vardır. Bunların isimlerini açıklamaya gerek yoktur.
Güvenilirlikleri »kanıtlanmış özel bankalar v e kamu bankaları
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dururken bu paraların mevduatlarını ö d e m e y e n başka taraflara
yatırılan mevduatları aktaran bankalara yatırılması görevi
kötüye
kullanmak
veya
inancı
kötüye
kullanmakla
açıklanamaz. Bu kadar yüksek orandaki paralar bilerek
bankalara yatırılmıştır. Bu paraları- verenler alanlar paraların
Türkiye Kalkınma Bankasına dönmeyeceğini bilmektedirler. Bu
oluşa göre eylem inancı kötüye kullanmak veya görevi kötüye
kullanmak olarak kabul edilemez. Geri dönmeyeceği acık belli
olan paraları başka yerlere aktarmak z i m m e t suçunu oluşturur.
Banka genel müdürü bankaya ait olan ve devlet malı sayılan
paraları sağlam güvenilir bankaya yatırmak mecburiyetindedir.
Geri d ö n m e y e c e ğ i kesin olan paraları yatırmak z i m m e t suçunu
oluşturur. Bu işten sorumlu olan kişiler bankanın olay
tarihindeki genel müdürü sanık Özal Baysâl'dır. Sanık Özal
Baysal olay tarihindeki TYT Bank, İmpex Bank v e Marmara
Bankası yöneticileri arasındaki ekonomik ilişkileri belirlemek
zorundadır. Bu yönde bu -kişilerden açık beyan beklemek
hayatın olağan akışına aykırı düşer. Mahkemede oluşan kesin
kanaat suç konusu paraların, bilerek adı geçen bankalara
yatırıldığı yolundadır ve bundan sanık da sorumludur. -Sanık
Özal Baysal bu kadar yüksek orandaki Türkiye Kalkınma
Bankası parasını başka şahıslara bilerek mal edindirmiştir. Bu
mal edindirmede, sanık Özal Baysal'ın ne kadar yarar
sağladığının
belirlenmesi
sonuca
etkili
değildir.
Bu
açıklamalara göre, sanık Özal BaysaFın İmpex Bank'a
200.OOO.OOCTJapon Yeni, Marmara Bank'a 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , Japon
Yeni, TYT Bank'a 2 1 . 4 0 1 . 7 3 9 , 8 4 ABD doları yatırarak z i m m e t
s u ç u sabittir. Sanığın eylemi TCK.nun 2 0 2 / 1
maddesi
kapsamında z i m m e t suçudur..."
Danıştay 10.---Dairesi ve Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
kesinleşmiş kararlarına göre,-ortada bir soygun vardır. TYT Bank,
Marmara B a n k ve İmpex Bank, sistemli olarak devlet g ü c ü n ü
elinde b u l u n d u r a n l a r tarafından bilinçli bir şekilde soyulmuştur.
DanıstaV-Kararı'nda belirtildiği üzere, Bankalar Kanunu'na göre, bu
soygundan sorumlu ilk kişi,'Hazineden "smumlu Dcvlel Bakanadır.
Olayımızda b u kişi Tansu ÇİLLER'dir. T a n s u Çiller, Hazine'den
s o r u m l u Devlet Bakanı ve Hazine'yi kendisine bağladığı dönemde
B a ş b a k a n olarak b u işi kendi atadığı ve bazılarını sonradan
Milletvekili ve Bakan yaptığı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı,
Bankalar Yemini; Murakıpları Kurulu Başkanı, Halk Bankası Genel
M ü d ü r ü , Emlak Bankası Genel M ü d ü r ü , Başbakanlık Teftiş Kurulu
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Başkanı, B a n k a Kambiyo Genel Müdürü gibi yukarıda sanık olarak
gösterdiğim kişilerle yapmıştır.
Her ne kadar, S o r u ş t u r m a Komisyonunuz T a n s u ÇİLLER
h a k k ı n d a 3628 sayılı K a n u n a muhalefet ve vazifeyi kötüye
k u l l a n m a k t a n k u r u l m u ş ise de benim yalnızca TYT B a n k l a ilgili
olarak incelediğim " dosyalarda tespit
ettiğim
yolsuzlukları
h u z u r u n u z a getirmemin h u k u k i nedeni, Ceza Muhakemeleri Usulü
K a n u n u n u n görevle ilgili maddelerinden kaynaklanmaktadır. Ceza
Muhakemeleri Usulü K a n u n u n u n 2 inci maddesi,
"Murtabit
ceza
davalarının
her
biri
muhtelif
mahkemelerin görevi dahilinde olsa bile bunlar birleştirilerek
yüksek görevli mahkemeye verilebilir."
H ü k m ü n ü içermektedir. Maddenin gerekçesinde,
" İkinci madde, aralarında irtibat b u l u n a n davaların muhtelif
derecedeki mahkemelere ait olsa bile birleştirilereK, yüksek
derecede. selahivete
hai
mahkemeye
sevkolunabileceğini
mübevyindir.
-Bu suretle-savcılığa; ta bidayette davaları birleştirmek
selahiyeti verilmiştir..." denilmektedir. Mesela: "Biri kabahat,
diğeri asliye ve bir üçüncüsü ağır ceza işlerini—gören
mahkemelere, ait fiiller aYasında irtibat bulunduğu - taktirde,
C.Savcısı cümlesini birleştirip, en yüksek ~~olan ağır ceza
işelerine bakan ağır ceza işlerine verebilecektir... Cumhuriyet
savcısının ya da mahkemenin ihtiyarına bırakmıştır. Ancak bu
ihtiyar keyfi olmak demek değildir. İcab-ı hal ve maslahata
göre, C.Savcısı davaları tevhiden s e v k e t m e ğ e mecbur -olduğu ve
bazen de tefrikte muztar kalacağı gibi, "mahkeme de aynı
vaziyettedir. Ezcümle, asli ve fer'i faillerin cümlesi hakkında
tevhiden hukuk-u amme davası ikamesi ve muhakeme icrası
bir esas ise de; bazen bu faillerden birinin mecnun olması veya
gaip bulunması mümkündür. İste bu halde tefrik zaruridir."
CMUK.nun "Murtabit Suçlar" başlıklı 3 ü n c ü maddesi ise;" Bir
kimse bir kaç suçtan sanık olur veya bir suçtan her ne sıfatla
olursa olsun bir kaç sanık olursa irtibat var savılır." h ü k m ü n ü
amirdir.
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Yukarıdaki Mahkeme kararlarında genel hatlarıyla belirtilen
olaylarda sanıklar' b u eylemlerin gerçekleştirilmesi için, -müşterek
h a r e k e t içerisindedirler. Her biri, bir Genel Müdür, M ü s t e ş a r veya
benzeri unvanları içinde b u l u n a n memurlardır. Eylemlerinin
oluşturdukları suçlar itibariyle de irtibat içinde oldukları kişilerle
birlikte yargılanmaları, CMUK.nun 2 inci maddesi h ü k m ü ve
gerekçesi karşısında zorunludur.
TBMM'de, bir Bakan ve B a ş b a k a n h a k k ı n d a Meclis
S o r u ş t u r m a s ı açılmış iken, Bakan ve. B a ş b a k a n ' m suç ortakları
d u r u m u n d a b u l u n a n kişiler hakkında d a Memurin M u h a k e m a t a
veya b a ş k a • bir usuli h ü k m e veya izne bağlı kalmaksızın
s o r u ş t u r m a yapmak yetkisi Meclis S o r u ş t u r m a Komisyonunundur.
Ç ü n k ü , "Birlikte görülen davalarda m u h a k e m e u s u l ü " başlığını
taşıyan CMUK.nun 5 inci majddesi, "Davaların birlikte görüldüğü
m ü d d e t ç e takip olunacak m u h a k e m e u s u l ü b u davaları birlikte
gören y ü k s e k görevli m a h k e m e n i n tabi olduğu m u h a k e m e
u s u l ü d ü r . " h ü k m ü n ü havidir. O halde, gerek h a k k ı n d a s o r u ş t u r m a
y ü r ü t ü l e n Tansu ÇILLER'in s o r u ş t u r m a e s n a s ı n d a ortaya çıkan
suçları, gerekse T a n s u ÇILLER'in suçlan birlikte işlediği kişiler
h a k k ı n d a s o r u ş t u r m a y a p m a yetki ve görevi, Meclis S o r u ş t u r m a
Komisyonunuza aittir. Aynı zamanda,
Meclis
Soruşturma
Komisyonu'nun- Dava açacağı en--yüksek görevli m a h k e m e , Yüce
Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'dir. CMUK.nun 5 • inci
maddesinin gerekçesini b u r a d a a n m a k t a - yarar görüyorum.
Gerekçe: "Bu madde, tevhid halinde davaların rü'yet o l u n d u ğ u
mahkemeye ait u s u l ü muhakemenin l ü z ü m ü tatbikine mübeyyin
b u l u n m a k t a d ı r j d izahtan müstağni bir emri tabiidir."
Şikayetime esas olayda, yT-C- Merkez İBankasiTSHazine Dış
Ticaret Müsteşarlığı B a n k a Kambiyo Genel
Müdürlüğü'ne
"07".07.199^3 tarihinde ^ ] [ _ ğ a r ı k l a ilgili olarak uyarıcı ş u yazıyı
yazmrştırLl, "TYT" Bank AŞ'nin döviz pozisyonu işlemlerinin
"incelenmesi s o n u c u n d a aşağıdaki h u s u s l a r "tespit edilmisHî"
B a n k a n ı n döviz varlıkları içerisinde yer alan bankalar nezdindeki
USD depoları m e v c u d u n d a
18-25 Haziran 1993 tarihleri
arasındaki haftada %165 oranında dikkat çekici bir artış m e y d a n a
gelmiş ve 18.6.1993 tarihi itibariyle 27 milyon USD olan b a n k a l a r
nezdindeki USD depo mevcudu takip eden hafta sonu (25.6.1993)
44.650.000 USDlik bir artışla 71.650.000 USD'a ulaşmıştır. Söz
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k o n u s u artış tutarı b a n k a n ı n d a h a önce muhabirlik ilişkisi
içerisinde bulunmadığı Sociemer International Bank Geneve'e 2 1 24.6.1993
tarihleri
arasında
yaptığı
USD
depolarından
kaynaklanmaktadır. Aynı hafta içerisinde b a n k a n ı n y u r t içi ve yurt
dışı b a n k a l a r d a n mevduat ve kredi olarak temin ettiği USD fonların
toplamı 36.200.000 USD'dan %120 oranında bir artışla 79.756.000
USD'a çıkmıştır. Artış miktarı "43.556.000 USD'dır. Bu artışın
%50'lik kısmı bir hafta ve bir haftadan kısa vadeli fonlama
işlemlerinden oluşmaktadır. Bankanın 18.6.1993 tarihi itibariyle
USD kredileri ve bankalar nezdindeki USD depoları toplamı olan
57.640.000 USD'in %77'si gibi büyük bir oranına t e k a b ü l eden bir
miktarın 18-25.6.1993 tarihleri arasındaki hafta içerisinde d a h a
önce b a n k a ile muhabirlik ilişkisi içerisinde b u l u n m a y a n bir
b a n k a y a depo edilmesi biçiminde b a n k a kayıtlarında gözüken
işlemin gerçek mahiyeti h a k k ı n d a tereddüt edilmiştir. Bilindiği
üzere b a n k a m n _ c q ğ u n l u k hissesine sahip olan__Lapis_GrubunQa'
Türk Dış 'Tocaret Bankası_^A.Ş'nin çoğunluk hisseleri satın alınmış
ofup y u k a r ı d a ortaya konulan döviz^_de^posu^lemlerinin gerçekte
g r u b a sağlanmış bir finansman kolaylığı olabileceği ihtimal
dahilinde b u l u n m a k t a ve bu boyutta bir desteğin kısa vadeli olarak
fonlandığı d a goz onune a i i n d ı ğ ı n d a p a n k ^
m a d i t e ^ r i s k i ile ^carşı kar^ıya^bırakabileceği düşünülmektedir.
K o n u n u n musTeşarlıklarmca incelenmesi ile söz k o n u s u depo
' tutarlarının- niteliğinin bankanın döviz pozisyonuna ilişkin
h e s a p l a m a l a r a esas olmak iföere tarafımıza bildirilmesini arz
ederiz."
Bu yazı üzerine 8 ay süreyle bu yönde hiçbir işlem
yapılmamıştır. Burada ilginç bir olay daha vardır. Bu yazı
üzerine konunun Bankalar Yeminli Murakıplarınca i n c e l e m e s i
için 1 2 . 7 . 1 9 9 3 ' d e - müsteşarlık makamına hitaben bir olur
hazırlandığı ancak olurun imzalanmadığı, konunun 1 0 . 1 1 . 1 9 9 3
tarihinde intikal ettirildiği görülmektedir. Bu tarihte Hazine
Dış Ticaret Müsteşarı yukarıda sanık olarak gösterdiğim-Osman
_ Unsal'dır._ HDTM B a n k a Kambiyo Genel M ü d ü r ü ise yine y u k a r ı d a
sanık olarak gösterdiğim Selçuk Demiralp'dir. T.C Merkez Bankası
23.3.1994 tarihinde 22829 sayılı yazısıyla _7.7.1993 tarihli
yazılarından bahisle bugüne kadar bir cevap alınamadığı ve TYT
B a n k ' m özellikle 1994 yılı başından itibaren likidite sıkıntısı içine
d ü ş t ü ğ ü ve son haftalarda bankalarına, olan k a n u n i karşılık
yükümlülüklerim yerine getiremediğinden diğer yarıdan ilgili
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b a n k a n ı n y u r t dışına olan döviz yükümlülüklerini ödemede önemli
sıkıntılar yaşadığına dair duyumlar alındığını belirterek b a n k a n ı n ,
B a n k a l a r K a n u n u n 64.maddesi k a p s a m ı n a alınması gerektiğini
bildirmiştir'. Bu iki Merkez Bankası yazısı a r a s ı n d a Bankalter.
Yeminli Murakıplarından Ünal Kabaca ve Sabrı Davaz tarafından
iki rapor düzenlenmiştir. Başbakanlık Teftiş Kurulu r a p o r u n d a b u
k o n u l a r ş u şekilde açıklanmaktadır.
BYM Ünal Kabaca tarafından bu konuda yazıyı doğrulayan
bir t e s p i t yapılmamış olması, olayın yazıda belirtildiği gibi
cereyan e t m e s i n i yani yüksek miktarlarda kredi kullandırılan
Lapis Grubu firmaların, öz sermaye ve karlılık durumlarının
y ü k s e k miktarda kredi kullandırılması için s o n derece yetersiz
olduğu, bazı firmaların hiçbir faaliyetinin bulunmadığı, bazı
firmalara da öz sermayenin 4 0 0 katına yakın bir tutarda kredi
kullandırıldığı, normal şartlarda hiçbir banka tarafından
kredilendirilmeyecek bir mali yapıya sahip olan Grup
firmaların almış oldukları kredileri bankaya geri ödemedikleri
ve bu kredilerin t e m i n a t s ı z oldukları da dikkate alındığında"
yapılan işlemlerin normal bir kredi verme işlemi değil. Banka
kaynaklarının bilinçli bir şekilde
grup firmalarına
ve
o r t a l a r ı n a aktarılması işlemi olduğunu, değiştirmemektedir.
Aksine d a h a önce muhabirlik ilişkisi b u l u n m a y a n yurtdışı
b a n k a l a r a yapılan döviz depolarının mahiyeti h a k k ı n d a bilgi
verilmemesi veya .eksik" bilgi ..verilmesinin üzerine gidilmesi-gerekir
ve beklenirdi. Üstelik b u - t i p uygulamaların benzerleri daha_.önce
diğer bazı bankalarca—yapılmış ve b u uygulamalar BYM m c a tespit
edilmişti.
*
Bu h u s u s aslında BYM Sabri DAVAZ tarafından hazırlanan
25.3.1994 tarihli notta firmaların sermaye yapılarını belirlemesi
dolayısıyla açıkça tespit edilmiş gözükmektedir. Olay - böyle bir
gelişme .göstermesine rağmen yukarıda sanık olarak gösterdiğim
. HDTM Müsteşarı O s m a n Unsal 7.4.1994 tarihinde "Banka
- h a k k ı n d a müsteşarlığımıza u l a ş a n bilgilerden likidite s o r u n u n u n
devam ettiği ve taze kaynak girişine ihtiyaç
duyulduğu
anlaşılmaktadır. Bankanın özellikle tasarruf sahiplerine k a r ş ı yükümlülüklerini yerine getirememesi bankacılık sistemini çok
olumsuz etkileyebilecek ve mevduat çelişkilerine yol açabilecektir.
Bu d u r u m d a acil nakit ihtiyacının karşılanmasında bankanız
kaynaklarından destek sağlanmasının ileride ortaya çıkabilecek
sorunları
önleyebileceği
düşünülmektedir"
diye.
talepte
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bulunabilmekte
Merkez
Bankası
fonlarından
karşılı
ir-teyebilmektedir.
B u sanık O s m a n ÜnsaTm bankayı 64 kapsammajaldırmgm
iradesinin göstergesidir. B ü t ü n bunlar yetkililerce olayın başında
itibaren bilindiğinin delilidir. TYT Bank'ın bankacılık işlemle
y a p m a ve mevduat k a b u l etme izninin iptali o tarihlerde h a zinede
s o r u m l u Devlet Bakanı Aykon Doğan'm 11.4.1994 tarihli yazı
üzerine aynı g ü n ü Bakanlar Kurulu kararı ile Resmi Gazetec
yayınlanarak d u r d u r u l m u ş t u r .
7.7.1993 tarihli yazıya rağme
HDTM Banka Kambiyo Genel Müdürü Selçuk Demiralp imza
2 1 . 7 . 1 9 9 3 sunuş tarihli Lapis Jflolding A.S'ye Dısbank'ı
% 8 9 . 1 1 oranında hisse devrine izin verilmesinin uygun olaca:
hakkındaki 2<3.7.1993 tarih ve 8 9 0 7 3 sayılı evrak kayıtlı oh
m ü s t e ş a r vekili Osman Unsal tarafından 2 2 . 7 . 1 9 9 3 tarihine
u y g u n görüş verilerek onaylanmış ve iznin verildiği 22.7.19S
tarih 8 8 8 7 3 sayılı yazıyla Lapis Holding A.Ş'ye bildirilmişti
B u r a d a B a n k a KarnhiyjDC^
onaya s u n u ş yazı
2£.0_7J.993 t a n h y e g g OJİTsâryüTT^^
H^lcyrıg^TŞ^ğ^-^önjenlen yazmrn~^tarlrıi 22 07TT993 olup say]
8 8 8 7 3 ' d ü r . Bu d u r u m müsteşarlık onayı alınmadan bir gün ön'
Lapis Holding A. S ve hisse devri k o n u s u n d a u y g u n l u k bildirildiği
göstermektedir.] Lapis Holding A.Ş 18.10.1^93 tarihli jyazısıy
holdingin sermayesinin 120 milyar TL:'den .900 milyar TL';
çıkartıldığını müsteşarlığa bildirmiştir. Hazırlanan a m a ona;
s u n u l m a y a n veya onay verilmediğinden işleme girmeyen 12/7.19!
tarihli olurdan yaklaşık 4 ay sonra-HTDM B a n k a Kambiyo Ger
M ü d ü r Selçuk Demiralp tarafından J^ajJL_993_Jarjhinde " T
Merkez Bankası yazısının Bankalar Yeminli Murakıpları tarafınd;
anılan b a n k a d a yapılacak m u t a d incelemeler sırasında k o n u m
dikkâte'âlınacağı" belirtilmektedir.
TYT Bank yöneticileri hakkında-çeşitli şikayetler nedeni}
tahkikatlar ve yargılanmalar savcılıklarda ve mahkemeler
-sürmektedir. Ancak, k o n u k a m u o y u n u tatmin eden nite
arzetmemektedir. Oysa, gerek TYT Bank, gerekse Marmara Bank
İmpex Bank ve diğer b a t a n bankalarla ilgili teftiş Raporları, yi
b a s ı n d a n izlediğim kadarıyla S o r u ş t u r m a Komisyonunuza intil
etmiştir. Fakat yine b a s ı n d a n izlediğim kadarıyla, b u güne kadaı
çalışmalarınız içinde yukarıda sanık olarak göstermiş olduğv
kişiler h a k k ı n d a s o r u ş t u r m a başlatılmamıştır. Oysa Danıştay 3
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Dairesinin Kararı hiç bir şüpheye m a h a l vermeyecek netlikte,
sorumluları
hakkında
gerekli
soruşturmanın
açılmasını
gerektirmektedir. Kalkınma Bankası Genel M ü d ü r ü Özal Baysal
h a k k ı n d a verilmiş olan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Kararı ise,
aynı eylem içinde b u l u n a n diğer sanıkların yargılanmaları için
emsal bir karardır. Zimmetten mahkumiyeti içeren kesinleşmiş b u
k a r a r d a , yukarıda d a belirttiğimiz gibi, "TYT Bank'a mevduat olarak
yatırılan 21.401.739.84 ABD Dolarıdır." Özal BAYSAL b u parayı
zimmete geçirmekten m a h k u m olmuştur. Aynı dönemde, Vakıflar
B a n k a s ı 4.500.000 USD, Halk Bankası 12.000.000 USD, Emlak
B a n k a s ı 2.000.000.USD+9.700.000 DM," Exımbank 1.000.000.
USD, Etibank 5.500.000 USD, nakti aynen Kalkınma Bankası
Genel M ü d ü r ü Özal BAYSAL'm mahkumiyet Kararının gerekçesinde
belirtildiği gibi, "geri ödenmeyeceğini bilerek" TYT Bank'a
yatırmışlardır. O halde, b u bankaların genel müdürlerinin aynen
Özal BAYSAL gibi zimmet suçundan-yargılanmaları gerekir.Oysa;
b u g ü n e k a d a r b u kişiler hakkında herhangi bir s~öruşturma
s ö z k o n u s u edilmemiştir. Bu suçlarla ilgili bir takım s o r u ş t u r m a l a r
vardır. Bu soruşturmalar yukarıda sanık olarak gösterdiğimiz
kişilerin dışında ve sanıkların vönlendirmesiyle olayı örtbas etme
ve kendi üzerlerinden uzaklaştırma niteliğindeki s o r u ş t u r m a ve
~davalardır._Ortada, organize ve mafya u s u l ü bir soygun vardır. Bu
soygun Danıştay 10 u n c u dairesi kararı "Ankara __7.Ağır Ceza
Mahkkemesi kararlarında ifade edilmektedir. Ancak, boyutları ve
k a p s a m ı "~~Şok;~ b ü y ü k jplan soygunun—.esasına
bir
türlü—
girilememektedir. Ç ü n k ü sanıklar güçlü kişilerdir,~organizedirler.
Hiçbir devlet g ü c ü n ü n üzerlerine gidememesi b u n u n apaçık
delilidir. Bu_ güç Parsadan davasında sıfatı olmamasına rağmen
yargıtay .kararına bir cümle ekletebilmektedir. Bu. güç televizyon
baskını yaptırabilmektedir. Bu güç bankaları soymakta o n d a n
s o n r a ülkeye 5 Nisan kararlarını aldırabilmektedir. Bu misalleri
çoğaltmak m ü m k ü n d ü r . B u n u toplum g ü n l ü k y a ş a n t ı s ı n d a
"konuşuyor, yetkililer biliyor; ancak hiç kimse üzerine gidemiyor.-—
4 . Bu gücün kişi ve kurumları görmez kılan bir örneği de; b u
davalardan önce KİT Komisyonunda TYT B a n k ' a yatırılan p a r a n ı n
talimatının ÇİLLERlerden alındığına dair Özal BAYSAL, ve Namık
DAGALP'e ait ifadelerdir. Ortada bir soygun olmasına r a ğ m e n
olayın üzerine gidilememesiı devlet . ve siyasal gücü elinde
b u l u n d u r a n kişilerin bizzat olayın içinde bulunmalarıdır.
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Yukarıda da belirttiğim .gibi, TYT B a n k ile ilgili Müfettiş
r a p o r l a r m m m s o r u ş t u r m a komisyonunuza geldiği, a r a d a n dört aya
yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen b u güne kadar, b u
r a p o r d a adı geçen ve yukarıda sanık olarak gösterdiğim kişilerle
ilgili herhangi bir işlem yapılmaması beni b u dilekçeyi yazmaya
sevketmiştir. Kamuoyunda siyaset adamları yolsuzluklara bulaşmış
kişiler olarak nitelendirilir bir ortam hasıl olmuştur. B u n d a n b ü y ü k
hicap duyuyorum. Bende sıkıntı yaratıyor. încelediğim b u Raporda,
Müfettişler ve Bankalar Yeminli Mıurakıpları'nm çelişkili raporlar
düzenledikleri görülmektedir.
. Bir kere, TYT Bank'ın yapısmmın v u r g u n esasına dayalı
olduğu bazı raporlarda belirtilmektedir. Bir r a p o r d a TYT Bank'm
d u r u m u şöyle anlatılmaktadır:
—

"1-Banka kayıtlarına göre, kredi portföyünün önemli bir
kısmının yurtdışı firmalara kullandırılan kredilerden oluştuğu, b u
firmalardan 17 sinin Lapis G r u b u ' n a a.; p a r a v a n firmalar olduğu
ikisi hariç tamamının 1993 yılının Mayıs ve Temmuz aylarında
yurtdışında mukim firmalara k u r d u r u l d u ğ u , b u firmaların n o m i n a l '
sermayelerinin çok d ü ş ü k olduğu ve Türk isimli şahıslarca temsil
e_dildiği, b u şahıslardan bazılarının aynı z a m a n d a Lapis G r u b u
_ firmalarında ortak veya yönetici oldukları ayrıca . B a n k a c a
' kr e dilendirilmiş- gösterilen yurtdışında m u k i m 4 firmanın da Has
- G r u b u ' n a ait olduğu,
- 2-Bankaca;
a) 10.06.1993 tarihinde 8.1007000.-DM tutarındaki k r e d i n i n '
yurtdışında mukim , Has G r u b u ile ilgili firmalara kullandırılmış
gösterilerek gerçekte HBB TV Ltd. şirketine" ve İmsa A.Ş.ne ~
kullandırıldiğı, gerçek işlemleri "gizlemek için de sahte ve fiktif
havale .kayıtları tesis edilerek gerçeğe aykırı m u h a s e b e kayıtları
oluşturulduğu,
b) 21.06.1993 tarihinde 8.000.000.- USD tutarındaki kredinin
yurtdışında k u r u l m u ş Lapis G r u b u n a ait paravan firmalar
kullandırılmış gibi gösterilerek gerçekte Lapis Holding adına
Dışbank'm alımı^için T.İş Bankası A.Ş.ne transfer edildiği, gerçek
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işlemleri gizlemek için de sahte ve fiktif havale kayıtları tesis
edilerek gerçeğe aykırı m u h a s e b e kayıtları oluşturulduğu,c) 31.8.1993 tarihinde 1.500.000.-USD tutarındaki
yurtdışında k u r u l m u ş Lapis G r u b u ' n a ait paravan
kullandırılmış gibi gösterilerek gerçekte İnterlapis
kullandırıldığı, gerçek işlemleri gizlemek için de sahte
havale kayıtları tesis edilerek gerçeğe aykırı m u h a s e b e
oluşturulduğu,

kredinin
firmalara
Â.G.'ye
ve fiktif
kayıtları

d) 20-21-22.9.1993 tarihlerinde peşin flat komisyonları
d ü ş ü l d ü k t e n - sonra net olarak 16.464.000.USD
tutarındaki
kredinin yeni yurt dışında k u r u l m u ş Lapis G r u b u n a ait Paravan
firmalara kullandırılmış gibi gösterilerek gerçekte d a h a önce
B ü y ü k d a ğ G r u b u n a kullandırılmış, a n c a k tahsil "edilememiş
kredilerinin
tasfiyesinde(kapatılmasında)
kullanıldığı,
gerçek
işlemleri gizlemek için de sahte ve fiktif havale kayıtları tesis
edilerek gerçeğe aykırı m u h a s e b e kayıtları oluşturulduğu,
e) 3-4-5 : 7.1.1994 tarihlerinde toplam
15.131.841.-USD
tutarındaki kredinin 750.000.-USD kısmının Bank OfWewyork/NY
aracılığı ile International Business_Group'a kullandırıldığı, bakiye
14.381.841 J J S D l ı k kısmının ise" Demirbank T.A.Ş h e s a b ı n a
transfer edildiği, söz k o n u s u tutarın 14.1^3.991.-USD.lık kısmının
Demirbank T\A.Ş.nin Lapfs^Grubunâ ait paravan firmalara daha.
önceden vermiş b u l u n d u ğ u
döviz kredilerinin
tasfiyesinde
kullanıldığı, Demirbank T.A.Ş tarafından anılan firmalara önceden
kullandtran kredilerin de firmalara n a k t e n ödenmeyip, TYT Bank'ın
sermaye artışının sağlandığı, kalan 207.850 USD.-lık kısmının ise
-komisyon olarak Demirbank T.A.Ş.'ne transfer edildiği,
f) 3.2.1994 tarihinde Lapis G r u b u ' n a ait-.yurtdışmda k u r u l m u ş
p a r a v a n firmalara 17.071.046 USD.-lık kredi kullandırıldığı, bu
tutarın d a h a sonra, Demirbank. T,A.Ş..'ne transfer ...edilerek bu
B a n k a ' n m Lapis G r u b u ' n a ait yurtdışındaki paravan firmalara d a h a
önce kullandırmış olduğu döviz kredilerinin tahsil y e tasfiye
edildiği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

— 509 -

g) Bu y ö n t e m l e toplam 8 . 1 0 0 . 0 0 0 . DEM'lık kaynağın Has
Grubuna , toplam 58.166.887.-USD:lık kaynağın da Lapis ve
Büyükdağ Grubu firmalarına aktarıldığı,
3) Bankaca, sahte, fiktif ve hayali gelen ve giden havale
kayıtları yaratılmak suretiyle, gerçekte Has Grubu, Lapis Grubu
ve Büyükdağ Grubu firmalarına kullandırılan döviz kredilerinin
bu firmalar yerine, yurt dışında mukim başka firmalara
kullandırılmış gibi gösterilerek, yurdışındaki firma ismi altında
gizlenmesinin ve dolayısı ile gerçek mahiyetlerine uygun
d ü ş m e y e n kayıtlar yaratılmasının ve Demirbank T.A.S.nin
yurdışındaki paravan firmalar lehine verilen rehinlerin kayıt
dışı tutulmasının..."
Bankanın d u r u m u n u izah eden bu Rapor'da ki tarihleri nazarı
dikkatinize
arzediyorum.
Banka,
sistemli
bir
şekilde
soyulmaktadır. Ancak, Danıştay 10. Dairesi Kararında belirtilen
T.C.- Merkez Bankası'nm,
HDTM B a n k a Kambiyo -Genel
Müdürlüğü'ne
hitaben
yazdığı
uyarı
yazısının
tarihi
07.07.1993'dür. Bu uyarı yazısına rağmen, sanıkların b a ş ı n d a
b u l u n d u ğ u k u r u m l a r ilgisiz kalmaktadırlar. B u n u vazifeyi ihmal ile
izah m ü m k ü n değildir. Hatta eylem, vazifeyi suistimal de değildir.
Bu aşağıda gerekçelerini belirtmeye .devam edeceğim nedenlerle,
Ankara 7.Ağır Ce~za Mahkemesinin kararlarında ifadesini bulan,
"bu paraları verenler, alanlar paraların Türkiye Kalkınma
Bankas'ma dönmeyeceğini bilmektedirler. Bu oluşa göre eylem •
inancı kötüye kullanmak veya görevi kötüye kullanmak olarak
k a b u l edilemez. Geri dönmeyeceği açık belli olan paraları b a ş k a
yerlere a k t a r m a k zimmet s u ç u n u oluşturur. Banka Genel M ü d ü r ü
Banka'ya ait olan ve devlet mali sayılan paraları-sağlam, güvenilir
b a n k a y a yatırmak mecburiyetindedir. Geri dönmeyeceği kesin
paraları yatırmak zimmet s u ç u n u oluşturur..." sanık olarak
gösterdiğim Aykon DOĞAN,"Başbakan Tansu ÇİLLER'in-Hazineden'.
sorumluluk ve yetkilerini devraldıktan sonra, konuyu 28.4.1994
tarihinde -Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmiştir.- Ancak..bu
intikalde, yukarıda göstermiş olduğum diğer sanıklar yoktur. Oysa;
b u şekildeki bir şikayet olayı örtbas ederek geçiştirmektir.
B a n k a Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün Bankalar Yeminli
Murakıplar Kurulu Başkanlığına hitaben yazılan bir yazıda şöyle
denilmektedir: ' "Diğer t a r a f t a n Lapis Grubun h i s s e l e r i n i n bir
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k ı s m ı n ı devralmak üzere girişimlerde bulunduğunu ifade eden
bir yabancı iş adamı(Tamraz) Müsteşarlığımız yetkililerine,
Lapis Grubu sahiplerinin Türk Dış Ticaret Bankası A.S.
hisselerinin bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere, yurt
dışında sağladıkları yaklaşık 64.000.000.-USD kredi için
T'.Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. tarafından garanti
verildiğine,
ancak
bu
garantinin
Banka -yetkililerince
taahhütler arasında gösterilmediğine, kayıt dışı tutulduğuna
dair açıklamalarda bulunmuştur" denilmektedir.
R a p o r u n bir b a ş k a yerinde, Dışbankla ilgili olarak ş u görüşler
belirtilmektedir. "T. Dış Ticaret Bankası A.Ş. nezdinde y ü r ü t ü l e n
inceleme neticesi tanzim edilen 14.10.1994 gün ve R-5 sayılı
Rapor'da bir kısım b a n k a eski yöneticilerin eylem ve işlemlerinin
m e v z u a t a aykırı olduğu tespit edilmiş, açıklanan; eylem ve
işlemlerin Banka'nın_ emin bir şekilde
çalışmasını tehlikeye
d ü ş ü r e c e k nitelikte olduğu TCK.510 maddesinden Cumhuriyet
Savcılığına s u ç d u y u r u s u n d a bulunulması belirtilerek aynı g ü n R-6
sayılı Rapor ha-ırlanmıştır. Söz k o n u s u Raporun sonuç kısmında
3182 sayılı Yasa'nm 538 sayılı KHK ile değşik 62 inci maddesi
" u y a r ı n c a Bülent "ENER ile Ufuk SOYLEMEZ'in imza yetkilerinin
kaldırılmasının gerekli görüldüğü belirtilmiştir. _
"..".„
Raporda adı geçen TAMRAZ, k a m u o y u n c a bilinen bir
• kişidir. Bu kişi, Amerikan Senato Komisyonu'nda, Özer ÇİLLER'e
p a r a yerdiğine dair haberlerde adı geçen ^ m s e d i r .
Ufuk
SÖYLEMEZ ise şube m ü d ü r l ü ğ ü n d e n Çiller ailesince birden bir
b a n k a y a Genel Müdür yapılan ve bu hizmetleri s o n r a s ı n d a
milletvekili ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanlığına getirilen
•—-kişidir. Bu d u r u m organize" bir suç ö r g ü t ü n ü n neler yaptığının en
bariz ifadesidir.
_. •
- .
Bankalar yeminli Murakıplarmca tanzim edilen 13.1.1995
tarihli Rapor ise şöyledir:
"™7K!,- Bankalar JKanununun 61.Maddesine istinaden. Dışbank
h a k k ı n d a tanzim edilen 13.1.1995 tarih R-i "sayılı raporda;
B a n k a n ı n , Andre and Cie S.A unvanlı yurtdışı muhabiri nezdinde
b u l u n a n 13.650.000 USD ve 5.000.000 USD lik iki adet vadeli
yabancı p a r a depo hesaplarındaki paraların, işlem tarihi itibariyle,
B a n k a YKB ve M u r a h h a s Azası (eski) Bülent ENER'in kayıt dışı
yazılı talimatı iie, yurt dışında kurulu b u l u n a n ve Lapis G r u b u n a
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dahil İnter Lapis unvanlı firmaya, hiçbir teminat ve yazılı belge
almaksızın,
banka
yönetiminin
bilgisi
dışında . açıktan
kullandırıldığı, yine Handelsfînanz CCF B a n k adlı yurtdışı muhabiri
nezdinde ki 6.000.000 USD tutarlı depo h e s a b ı n d a k i p a r a n ı n da
Bülent ENER ve dönemin Banka Genel M ü d ü r ü
Ufuk
SÖYLEMEZ'in müşterek imzasıyla Lapis G r u b u n u n paravan şirketi
"olduğu anlaşılan "VVestech Cement LTD unvanlı firma lehine, hiçbir
teminat ve yazılı belge alınmaksızın, b a n k a yönetiminin bilgisi
dışında, kayıt dışı rehin ve temlik senediyle, aynı yurtdışı m u h a b i r
b a n k a y a rehnettikleri, adı geçen b a n k a yöneticilerinin işlem ve
fiillerinin TCK 510.maddesi k a p s a m ı n d a s u ç teşkil ettiği, cezai
k o v u ş t u r m a y a gidilmesi gerektiği belirtilmiştir."
Aynı k o n u d a 10.1.1996 tarihli BYM Yalçın KARAGÖZ
tarafından hazırlanan raporda da şöyle denilmektedir:
1) Bankanın, ortaklık yapısının 1993 yılı ikinci yarısında
değişmesi ve Banka hisselerinin Lapis Holding A.Ş.'ne intikal
etmesinden sonra Banka Yönetim Kurulu ve Genel M ü d ü r ü n ü n "
-değiştiği, yeni yönetimin göreve b a ş l a m a s ı n d a n sonra Lapis
G r u b u ' n a dolaylı ve dolaysız olarak gruba dahil firmalar ile T.Y.T
B a n k ' a plasmanlarda b u l u n m a y a başlandığı,
2) Lapis Grubu'na dâhil firmaların maK yapıları incelendiğinde,.
bir çoğunun-kredibilitesinin bulunmadığı, bazı firmaların henüz"
"y"ehi k u r u l d u ğ u ve hiçbir ticari faaliyetinin, bulunmadığı, bazılarının
ise yurtdışında bizzat şirket k u r u l u ş işleriyle u ğ r a ş a n kişilere
k u r d u r u l m u ş paravan firmalar olduğu, g r u b a dahil firmaların
h e m e n hepsinin öz kaynaklarının çok ü s t ü n d e borçlandığı,
. 3) -Lapis Grubu'na dahil firmalara açılarak kullandırılan
kredilerin "tamamına_yakırı kısmının T.Y.T B a n k ' a aktarıldığı, lapis
G r u b u ' n a dahil—bir kısım firmaların, F i n a n s b a n k "ve Demirbank
nezdindeki vadeleri 1994 yılı içinde dolan kredilerin a n a p a r a ve
faizlerinin . ""dahi Nisan.- 1994. ayma k a d a r D.ışbank'ça açılan
kredilerden yapılan vifmanlar ile karşılandığı,
4) Firmalara açılan kredilerin talep, teklif, tahsis ve kullandırım
aşamaları incelendiğinde, t ü m ü n ü n Genel M ü d ü r l ü k insiyatifi
d o ğ r u l t u s u n d a olduğu, Şube ve Krediler Müdürlüğü' nce y ü r ü t ü l e n
işlemlerin, kullandıran a ş a m a s ı n d a n s o n r a dosya tanziminden
ibaret olduğu, ?
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5) Firmalara kullandırılan kredilerin bir çoğunda, kasa
m a h s u b u suretiyle esas kullanıcısının gizlendiği, bazı firmalara ait
risklerin, G r u b a dahil diğer firmalara açılan krediler ile kapatılmış
olarak gösterildiği ve böylece Lapis G r u b u n u n risk t e m e r k ü z ü n ü n
gizlendiği,
6) Bankanın İsviçre'nin Lozan kentinde k u r u l u " Andre a n d Cie
S.A." unvanlı yurtdışı muhabiri nezdinde b u l u n a n 13.650.000 US
Dolar ve 5.000.000 US Dolarlık iki adet vadeli yabancı p a r a depo
hesaplarındaki paraların, işlem tarihi itibariyle B a n k a Yönetim
Kurulu eski Başkanı ve eski M u r a h h a s azası Bülend ENER 'in kayıt
dışı yazılı talimatları ile yurtdışında k u r u l u b u l u n a n ve Lapis
G r u b u ' n a dahil, İnter Lapis unvanlı Firmaya alacağın F^irrna
nezdinde h u k u k i takibini sağlayacak hiçbir teminat sözleşme ve
yazılı bir belge dahi almaksızın ve Dışbank'ı alacağının kaybı
riskine m a r u z bırakarak B a n k a Yönetiminin bilgisi dışında
Bankalar K a n u n u n u n 3 8 / 2 - a . , 4 4 / 1 ve-.. 5 2 / 1 . Maddelerine
aykıH.ığa sebebiyet verecek şekilde açıktan kredi
olarak
kullandırdığı,
Bu nedenle, Bülend ENER'in Bankalar K a n u n u n u n 79.Maddesinin 4 ve 6 nolu fıkraları ve 8 1 . Maddesinin 1 nolu fıkraları
k a p s a m ı n d a cezai s o r u m l u l u ğ u n u n b u l u n d u ğ u ,
/ .
7) B a n k a n ı n
İsviçreVıin Cenevre
kentinde
kurulu
"
Handelsfifîâhz-CF Bank" unvanlı yurtdışı muhabiri nezdinde
b u l u n a n 6.000.000 US Dolarlık bir adet yabancı paralı vadelf depo
hesabındaki, parayı, işlem tarihi itibariyle B a n k a Yönetim Kurulu
eski Başkanı ve eski M u r a h h a s Azası Bülend ENER ile B a n k a eski
Genel M ü d ü r ü Ufuk-SÖYLEMEZ'in m ü ş t e r e k imzaları ile Lapis
G r u b u n u n paravan şirketi olduğu anlaşılan "Westech Cement
LTD." unvanlı Firma lehine, Firma nezdinde alacağın hukuki"takibini sağlayacak hiçbir yazılı belge, sözleşme veya mukabil
garantr - âlmaksızın, B a n k a Yönetiminin Bilgisi dışında Dışbank'ı
alacağının kaybı riskine rnşrnz bırakarak, Bankalar K a n u n u n u n
4 4 / 1 ve 5 2 / 1 . Maddelerine aykırı olarak, n a k d e n rehin ve temlik
ettikleri,
Bu nedenle, Bülend ENER ve Ufuk SÖYLEMEZ'in
Bankalar Kanununun 7 9 . Maddesinin 4 ve 6 nolu fıkraları ve
81.
Maddesinin
1
nolu
fıkrası
kapsamında
cezai
sorumluluklarının bulunduğu, tespit edilmiştir.
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Maliye Müfettişlerince tanzim edilen 22.3.1996 .târih 3,2
sayılı raporda ise;
4.1. Türkiye İş Bankası ve iştiraklerinin Dışbank'ta bulunan
%89.11 oranındaki
hisselerinin,
21.06.1993 tarihli
satış
sözleşmesine istinaden 213.876.768 ABD Doları bedel karşılığında
Lapis Holding A.Ş.' ne satıldığı, söz konusu hisse devrinin Hazine
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 22.07.1993 tarih ve 88873 sayılı
yazısıyla uygun görüldüğü hisselerin Lapis Holding A.Ş.'ne resmen
devredilmesiyle birlikte Dışbank ile Lapis Grubuna ait firmalar
.arasında yoğun bir kredilendirme ilişkisinin başladığı, Bankanın
Lapis Grubu idaresinde. kaldığı yaklaşık 10 aylık sürede Gruba
. dahil firmalara Dışbank tarafından doğrudan açılan kredilerin
66.851.052 ABD Doları olduğu,
Bankanın yurtdışında kurulu bulunan banka ve finans
kurumlarına " fiduciary agreement" ve " rehin- temlik" senedi
kapsamında yapmış olduğu 28.650,000 ABD Doları * tutarındaki
deponun Yönetim Kurulu eski Başkanı Bülend ENER 'in yazılı
talimatlarıyla yurtdışında kurulu bulunan Lapis Grubu firmalarına
aktarıldığı,
~~
_
Lapis Grubu'na ait olan- TYT Bankan 1994~ yılı
başlarından itibaren "krize girmesi ve bankacılık faaliyetlerini
yerine getirmekte zorlanması üzerine, 17 Mart - 11 Nisan 1994
tarihleri arasında Dışbank tarafından adı geçen Bankaya yoğun
bir şekilde döviz ve TL kredisi olarak kaynak aktarımında
bulunulduğu ve bu tutarın TYT Bank'ın bankacılık faaliyetleri
yapma ve_mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı 11.04.1994
tarihi itibariyle- 62.660.000 ABD Dolarına ulaştığı, buna göre
Dışbank tarafından Lapis Grubu firmalara ait TYT Bank'a,
aktarılan kaynakların toplamının 158.161.052 ABD Doları
olduğu ve bu tutarın borçmlarınca geri ödenmediği,
Söz konusu kaynak aktarma işlemlerinin
Lapis
Grubu'na ait TYT Bank'da da yapılmış olmasının ve Bankanın
Bankalar Kanununun 68 nci maddesi uygulamasına maruz
kalmasında bu tür işlemlerin etken olmasının kuvvetle
muhtemel bulunduğu, bu nedenle başta TYT Bank olmak üzere
faaliyetine son^verilen İmpexbank ve Marmarabank* m iflas
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noktasına gelme sebeplerinin ayrıntılı bir şekilde araştırılması
ve varsa sorumlularının tespit edilmesi amacıyla. Hazine
Müsteşarlığı kayıtlarının tetkini de kapsayacak şekilde bir
inceleme yapılmasının gerekli olduğu,
4.2. Dışbank tarafından yüksek miktarlarda kredi
kullandırılan Lapis Grubu firmaların, öz sermaye ve karlılık
durumlarının yüksek miktarda kredi kullandırılması için son
derece yetersiz olduğu, bazı firmaların hiçbir faaliyetinin
bulunmadığı, bazı firmalara da öz sermayenin 400 k a t m a yakın
bir tutarda kredi kullandırıldığı, normal şartlarda hiçbir banka
tarafından kredilendirilmeyecek bir mali yapıya sahip olan
Grup
firmaların
almış oldukları kredileri bankaya geri
ödemedikleri ve bu kredilerin teminatsız oldukları da dikkate
alındığında yapılan işlemlerin normal bir kredi verme işlemi
değil, Banka kaynaklarının bilinçli bir şekilde grup firmalarına
ve ortaklarına aktarılması işlemi olduğu,
4.4. Dışbank kaynaklarının "Lapis Holding A.Ş.' nin
idaresinde kaldığı 10 aylık süre içinde öz sermaye ve karlılıl
durumları yüksek miktarda kredi kullandırılması için son
- derece yetersiz olan Girup firmalarına hiçbir teminata bağlı
olmaksızın aktarılması ve bu tutarların geri ödenmemesi
nedeniyle -Bankanın mali bünyesinin önemli ölçüde zaafa
uğratılarak
Bankalar
Kanununun
64
uhcü
maddesi
uygulamasına "maruz bırakılmasına yol açmaları nedeniyle,
Türk Diş" Ticaret Bankası A.Ş.'nin söz konusu kaynak aktarma
işlemlerinin yapıldığı sıradaki Yönetim Kurulu Başkanı Bülend
ENER ve Genel Müdürü H.Ufuk SÖYLEMEZ ile Yönetim Kurulu
Üyeleri E.Cüneyt KALPAKOĞLU, İsmail ÖZASLAN, Yiğit Tahsin
OKUR, Meral KESKİN veMahir BAYYURDOGLU haklarında Türk
Ceza Kânununun 508 inci maddesi delaletiyle 510 ncu maddesi
uyarınca TAKİBAT kararı verilmesi gerektiği, netice ve
kanaatına ulaşılmıştır"" denilmektedir.
B.Y.MTK.Başkanlığı, B.K.G.M ne yâzcügı 9,9.9. 1~996 tarfhli
yazısında; " Andre and Cie S.A. ve Handeısfinanz-CCF Bank
nezdindeki mevcutlarından kayıt dışı olarak verilen talimatlarla
İnter Lapis Trading Corparation A/G. ve Westech Cement LTD.'e
kullandırılan
kredilerin
7.6.1994
tarihinde
imzalanan
konsodilasyon anlaşması çerçevesinde 'Lapis Grubu tarafından
üstlenilmesi sonucu risklerin teminat altına alınması nedeniyle
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işlemlerde sorumlu gösterilenler h a k k ı n d a k o v u ş t u r m a yapılması,
kanuni
takipten
beklenen
faydayı .
sağlamayacağından
Başkanlığımızca söz k o n u s u raporun dosyasında saklanmasının
uyguri olacağı düşünülmektedir." denilmiştir.
B u n u n üzerine BKGM, BYMK' ya yazdığı 6.3.1996 tarihli
yazısında yukarıdaki görüşe yer verilerek, *" mezkur r a p o r u n
dosyasında saklanmasının 19.12.1986 g ü n ve 818 sayılı Devlet
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Onayına istinaden Genel
M ü d ü r l ü ğ ü m ü z c e de uygun görülmüştür. " denilmiştir.
BYMK Başkanlığı 15.12.1997 tarihli bir yazısıyla BKGM ne
BYM Yalçın KARAGÖZ tarafından T.Dış Ticaret Bankası A.Ş.
nezdinde yapılan inceleme s o n u c u düzenlenen 14.10.1994 tarih
R.6 sayılı Rapor ile 13.1.1995 tarih R-l sayılı raporu gereği-için
göndermiş,
—
" İlgide ( a- 2 9 . 0 7 . 1 9 9 6 tarih v e H-07 sayılı BYMK yazısı,
d - 2 9 . 0 5 . 1 9 9 6 - tarih ve 9 9 7 sayılı BYMK yazısı ) kayıtlı
yazılarınızdaki
görüş
ve
açıklamalarınızın
mevcudiyeti
Raporun tanzim tarihi ile gereği" için Genel Müdürlüğümüze
gönderildiği tarih arasında yaklaşık üç yıllık bir mirenin g e ç m i ş
olması ve bu Raporun geçen süre içinde hangi değerlendirmeler
yapılarak gereği için Genel- Müdürlüğümüze gönderilmesine
- karar verildiğinin bilinememesi karşısındajjbahse konu "Rapora
ilişkin ~ işlemlerin
- önceki
uygulamalar
paralelinde
Başkanlığınızca yürütülmesinin uygun olacağı
sonucuna
varılmaktadır.
Öte yandan, 13.1.1995 tarih ve R-l -sayılı raporda
sorumluluğu b u l u n d u ğ u belirtilen kişilerin 3182 sayılı Bankalar
K a n u n u n u n 62 nci maddesine, istinaden imza yetkilerinin,
.kaldırılmasının önerildiği 14.10.1994 tarih ve R-6 sayılı raporda,
• ilgililerin Bankalar K a n u n u n u n 52 nci maddesine ve aynı k a n u n u n
kre dilendirme süreciyle ilgili hükümlerine aykırı işlemlerde
b u l u n d u k l a r ı , b u eylemlerin Türk Ceza K a n u n u n u n 510 n c u
m a d d e s i k a p s a m ı n d a suç teşkil ettiği, b u k o n u d a 14.10.1994 tarih
ve R-5 sayılı rapor ile sprumlular h a k k ı n d a cezai takibata
geçilmesinin istendiği belirtilerek, sorumluların b a n k a n ı n emin bir
şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri belirtilmektedir. Ancak,
kayıtlarımızın tetkikinden Türk Ceza K a n u n u uyarınca takibe
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geçilmesinin önerildiği 14.10.1994 tarih ve R-5 sayılı r a p o r u n Genel
Müdürlüğümüze U l a ş m a d ı ğ ı tespit edilmiştir. Kaldı k i , , Bankalar
K a n u n u n u n 62 nci maddesinin uygulanabilmesi, anılan maddede
yer alan " ... banka mensuftlarının haklarında kanuni
kovuşturma i s t e n m e s i n i müteakip Bakanlığın talebi üzerine
imza yetkilerinin kaldırılması zorunludur." H ü k m ü nedeniyle
sorumlular h a k k ı n d a cezai takibata geçilmiş olmasına bağlı
bulunmaktadır. Bu nedenle, 14.10.1994 tarih ve R-6 sayılı r a p o r u n
işleme konulabilmesi için sorumlular h a k k ı n d a Türk Geza K a n u n u
h ü k ü m l e r i çerçevesinde suç d u y u r u s u n d a b u l u n u l m a s ı ve b u n a
ilişkin
müzekkerenin
Genel - Müdürlüğümüze
gönderilmesi
gerekmektedir.
Bu itibarla, ilgi (e) yazınız ekinde gönderilmiş olan,
13.1.1995 tarih v e R - 1 sayılı Mevzuat Raporu ( Türk Ceza K a n u n u )
ile üzerinde b u a ş a m a d a Genel Müdürlüğümüzce işlem tesis
edilmesine imkan b u l u n m a y a n 14.10.1994 tarih ve R-6 sayılı
Mevzuat Raporunun ( Bankalar K a n u n u ) ikişer n ü s h a s ı ilişikte
iade edilmektedir." denilmiştir.
Bu gelişme üzerine BYMK Başkanlığı, BKGM'ne yazdığı
20.1.1998 tarihli yazısında:
^Yazınız ekinde iade edilen raporların k o n u s u teşkil eden
işlemler hakkında Bankalar Yeminli Murakıbı Yalçın KARAGÖZ
-tarafından d a h a önce düzenlenen 14.10.1994 tarih ve-R-5 sayılı
"Mevzuat Raporu .( Türk Ceza K a n u n u ) n u n Başkanlıkça
incelenmesi s o n u c u n d a ve noksanlıkların olduğunun belirlenmesi
üzerine, gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla, söz k o n u s u
Rapor 24.11.1994 tarihinde adı geçen Murakıba iade edilmiştir.
Yapılan iade işlemini müteakip, Murakıp tarafından özünde
bir değişiklik yapılmaksızın Banka alacağının-teminat altına alınıp
alınmadığı .ve zararın mevcut olup olmadığı ile zararın mevcut
olmaması halinde T.Geza K a n u n u ' n a göre yasal takibat yapılıpyapılmaması h u s u s l a r ı n d a görüş
alınmak üzere
Danışma
Komitesi'ne
intikal
ettirilmiştir.
Danışma
Komitesi'nin,
kredilendirmenin bizatihi kendisinin risk taşryan bir eylem olması
sebebiyle, herhangi bir kredi işlemi s o n u c u n d a b a n k a için zararın
ortaya çıkmaması ve/veya b a n k a alacağının teminata bağlanması
d u r u m u n d a d a ? b u kredilendirmeyi y a p a n l a r h a k k ı n d a T.Ceza
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K a n u n u n u n 5Q8 ve 510 n c u maddelerinde yer alan emniyeti
suistimal s u ç u n u n ortaya çıktığını iddia etmenin doğru-olmadığı,
Rapor
konusu
işlemlerin
Bankalar
Kanununun
bazı
maddelerindeki sınırlamalardan k u r t u l m a k için yapıldığı s o n u c u n a
varılması nedeniyle, s ö z konusu işlemlerle ilgili olarak T. Ceza
Kanunu açısından yasal takibat i s t e n m e s i n i n daha doğru
olacağı yönündeki 2 5 . 1 . 1 9 9 5 tarihli kararı üzerine Başkanlık
tarafından Raporun dosyasında saklanması uygun görülmüştür.
Ancak, Danışma Komitesi k a r a r ı n d a n sonra m e y d a n a gelen
gelişmeler, Raporda tespit edilen işlemler ve benzeri diğer
u y g u l a m a l a r , s o n u c u n d a Bankanın zarara m a r u z kaldığını,
göstermiştir. Nitekim, "T. Dış Ticaret Bankası A.Ş. hisselerinin T. İş
Bankası A.Ş. tarafından Lapis Holding A.Ş. ne satışı, Geri Alınması
ve Doğan ' G r u b u ' n a Satılması İşlemleriyle İlgili Tespit ve
Değerlendirmeler" başlıklı, Bankalar Yeminli Bâşmurakıbı Kadir
ASLAN tarafından düzenlenen 8.2.1996 tarih ve 1 sayılı Raporda,
"...Dışbarik'm geri alınması ve rayiç değerinin düşmesi nedeniyle T.
İş. B a n k a s ı ' n m bir kaybının b u l u n d ı ğu..." (Sh.49), keza "...
Dışbank'm Doğan G r u b u ' n a satılmadan önceki mali d u r u m u n u n
çok olumsuz b i r - d u r u m arz ettiği, bu s o n u c u n 1994 yılı b a ş ı n d a
yaşanan
eKonomik
kriz
ve
Lapis
Grubunun
yanlış
uygulamalarından kaynaklandığı, Bankalar Yeminli Murakıplarınca
incelenen bilançolara göre Dışbank öz kaynaklarının satış öncesi ü ç
aylık-dönemlerde negatif olduğu ye zararın m e v d u a t a sirayet ettiği"
(Sh.50) tespit ve beyan edilmiştir.
Müsteşarlığımızın bilgisi dahilinde yapılan iki satış
••- arasındaki fark d a b u görüşü pekiştirmektedir. ( T. İş B a n k a s ı n c a
Lapis ve Doğan • G r u b u ' n a "yapılan pay satışları esas alındığında
B a n k a n ı n değeri 240 Milyon ABD Dolarına inmiş bulunmaktadır.)
Söz k o n u s u tespitler ve 29.6.1995 tarih ve 22328 sayılı
Resmi. Gazete'de -yayımlanan Kurul Görev ve Çalışma Esasları
Yönetmeliği'nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde 14.10.1994 tarih
ve R-6 sayılı keza 13.1.1995 tarih ve R-l sayılı raporlar ilgi ( c )
yazımızla gereği için Genel Müdürlüğünüze gönderilmiş, ayrıca
24.12.1997 tarihli yazımızla, yukarıda bahsi geçen D a n ı ş m a
Komitesi k a r a r m a ilişkin Murakıplık görüşü istenilmiştir. Söz
k o n u s u yazımız büzerine a l m a n 30.12.1997 tarih ve B - 4 3 / 4 3 sayılı
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Murakıplık yazısından, yapılan işlemlerin T. Ceza K a n u n u n u n 508
ve 5 1 0 npu maddelerinde tanımlanan suçu oluşturduğu yönündeki
k a n a a t i n muhafaza edildiği anlaşılmıştır.
Yukarıda
özetlenen
gelişmelerin
ışığında
Başkanlığımızca yapılan nihai değerlendirmede; raporların
işleme konulmasının uygun olacağı kanaatına varılmış, bu
arada Genel Müdürlüğünüzce varılan mutabakat çerçevesinde
1 3 . 1 . 1 9 9 5 tarih v e R-l, 1 0 . 1 . 1 9 9 6 tarih ve R-l sayılı raporlar
gönderilerek. Bankalar Kanununun 86.maddesinin 1.fıkrası
uyarınca, T.Ceza Kanununun 510.maddesi kapsamında suç
teşkil e d e n işlemlerin sorumluları hakkında dava açılmasını
, t e m i n e n suç duyurusunda bulunulmuş olup, s ö z konusu
, raporların birer örneği de bugünkü tarihli yazımızla Maliye
Bakanlığı
Başhukuk
Müşavirliği ve
Muhakemat
Genel
Müdürlüğüme intikal ettirilmiştir.
Bu itibarla, 1 3 . 1 . 1 9 9 5 tarih ve Rrl sayılı Mevzuat
Raporu (Türk Ceza Kanunu)'nun bir örneği ile Genel
Müdürlüğünüzce işlem tesis edilmek üzere 14.10.1b>94 tarih ve
R-6 sayılı Mevzuat Raporu (Bankalar Kanunul'nun iki nüshası
ilişikte gönderilmiştir." denilmektedir. Yazı ekinde 1 6 . 1 . 1 9 9 8
tarihli Şişli ~ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulduğunu gösterir~yâzı mevcuttur. ~
-_
Maliye Bakanı SnT-Lütfullah KAYALAR'm 24.5.1996 tarih]
30 sayılı Devlet Bakanı Sn. Ufuk SÖYLEMEZ'e m u h a t a p yazısında^
T. Dış Ticaret Bankası A.Ş. nin satışlarıyla ilgili Maliye
-Müfettişlerince 22.3.1996 tarihli bir Basit Rapor tanzim edildiği,
b a h s e k o n u raporun makamlarına ayrıca gönderileceği, 'ayrıca
k o n u n u n vergi h u k u k u açısından incelenmesinin de-1-6.02.1996
tarih 1,1 sayılı Vergi İnceleme Raporuyla yapıldığı, VUK n u n vergi
mahremiyetine
ilişkin
hükümler! nedeniyle
raporun
gönderilemediği belirtilmiştir.
BKGM'nün BYMK Başkanlığına m u h a t a p 28.5.1996 tarih
2 5 1 sayılı yazısıyla; Maliye Müfettişlerince düzenlenen 22.3.1996
tarih 3,2 sayılı basit raporun, Maliye Bakanlığının 24.5.1996 tarihli
yazısı ekinde bilgi ve gereği için Devlet Bakanlığına gönderildiği,
Devlet Bakanlığının sevk evrakı ekinde gereği için HDT
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Müsteşarlığma intikal ettirilen raporun tetkik edilerek görüşlerin
bildirilmesi istenmiştir.
BYMK
Başkanlığı
rapor
hakkındaki
görüş
ve
değerlendirmelerini 29.5.1996 tarihli yazısıyla BKGM ne iletmiştir.
Görüşleri Maliye Müfettişlerinin yetkilerini aştıkları n o k t a s ı n d a
düğümlenmektedir.
Hazine Müsteşarlığının 29.5.1996 tarihli 9 6 / 9 0 1 sayılı
oluru ile, Maliye Müfettişlerince yapılan inceleme
sonucu
düzenlenen
rapor üzerinde yapılacak
başkaca
bir
işlem
bulunmadığı,-dosyasında saklanması uygun görülmüştür.
Haziran 1994 başlarından itibaren TYT Bank mudilerinden
bir kısmı Bakanlar K u r u l u n u n 11.4.1994 tarih 9 4 / 5 4 5 6 sayılı
kararının iptali ve yürütmenin d u r d u r u l m a s ı için Danıştay .10.
Dairesinde dava açmışlardır. Lapis Holding, de 9.6.L994 tarihinde
aynı yönde dava açmıştır.
Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar K u r u l u n u n mezkur k a r a r m a
ilişkin olarak 19.9.1994 tarihinde " y ü r ü t m e n i n durdurulması"
kararı vermiştir.
•
B ü t ü n _ b u belgeler Başbakanlık Müfettişlerince incelenmiş
ve özetle-şu görüş belirtilmiştir^Bankalâr Kanunu, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı'na
verdiği yetkileri belirterek; Bakan b a n k a n ı n yönetimini Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nm da g ö r ü ş ü n ü alarak Tasarruf
Mevduatı Sigorta FonuVıa tevdi etmeye -veya b a n k a h a k k ı n d a 68
i n c î r n a d d e hükümlerinin uygulanmasını talep etmeyeTyetkilidir.
Bü bankalardan sermayesinin t a m a m ı genel ve k a t m a
bütçeli dairelere veya k a m u iktisadi teşebbüslerine ait olanların ,,
devir veya-birleştin'lmesine. b u n u n l a ilgili~usul ve esasları_tespite
B a k a n yetkilidir.
1 inci fıkranın uygulanmasına rağmen mali bünyenin
güçlendirilmesine imkan görülemeyen yatırım bankaları ve
kalkınma bankalarının bankacılık işlemlerini y a p m a izni 12 nci
maddeye göre kaldırılır.
J»
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Müfettişliğimiz, TCMB'nin 7.7.1993 tarihli yazısında TYT
B a n k ' m döviz depolarındaki artışın Lapis G r u b u n u n T. Dış Ticaret
Bankasının alımında finansman kolaylığı amacıyla fonlandığı
iddiasını değerlendirerek, Dışbank'm satılması k o n u s u n u da
incelemiş, netice de r a p o r u n önceki bölümlerine kayıtlı muhtelif
raporlarda iddianın doğruluğu y ö n ü n d e s o m u t tespitler yapıldığı
görülmüştür.
Denetim birimlerince k o n u y a Dışbank'm hisselerinin alınıp
satılmasında mevzuata aykırılığın b u l u n u p bulunmadığı cihetinde
bakıldığı görülmüş, Dışbank'm Lapis G r u b u n a satılması e s n a s ı n d a
TYT Bank'm döviz depolarındaki artış' ile Lapis G r u b u n u n
finansman kplaylığına k a v u ş t u r u l d u ğ u y ö n ü n d e dönemin Hazine
Müsteşarlığı yetkililerinin iş ve işlemleri açısından k o n u y a
bakılmamıştır.
Özellikle döviz depolarındaki artışın yarıya yakınının
kamu bankalarından sağlanmış olması ve bankanın mali krize
girmesine rağmen bu fonların bankada muhafaza edilmesi
hususlarında TBMM KİT Komisyonunda hazine müsteşarlığı
Kamu Finansmanı Genel Müdür Namık DAGALP ile Kalkınma
Bankası (eski) Genel Müdürü Özal BAYSAL in ifadeleri dikkat
ç e k i c i mahiyettedir.
~
• Heyetimizce; TCMB'nin 7.7.1993 tarihli u y a n yazısı üzerine
z a m a n ı n d a denetim görevini yerine getirmemek—şeklinde gerekli
tedbirleri almayan dönemin Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin
sorumluluklarının
tespiti
amacıyla
haki arında
soruşturma
açılmasın denmektedir.
.'.'_•
Raporun son kısmında Tasarruf Mevduatı Sigorta F o n u n u
düzenleyen o n u n c u b ö l ü m ü n sigorta sonuçlarıyla ilgili 16.6.1994
tarih 538 sayılı KHK'nırf 32.maddesiyle değişik 68.maddesinde;
—" 1 . 64 veya 65 inci j n a d d e l e r d e belirtilen tedbirlerin bir
kısmının veya tamamının uygulanmasına rağmen mali bünyesinin
güçlendirilmesine i m k a n görülmeyen veya mali bünyesinin -bu
tedbirler uygulansa dahi güçlendirilemeyecek derecede zayıflamış
olduğu tespit edilen bir bankanın bankacılık işlemleri y a p m a ve
mevduat kabul etme izni 12 nci maddeye göre kaldırılır.
2. Bakan, bankacılık işlemleri y a p m a ve mevduat kabul
etme izni kaldırılan bir b a n k a n ı n yönetim ve denetimini, tasarruf
mevduatı sahiplerine sigorta k a p s a m ı n d a gerekli ödemelerin
yapılması, b a n k a aleyhine sonuç y a r a t m a y a n başlamış işlemlerin
sonuçlandırılmadı, b a n k a d a n alacaklı olan kişilerin h a k ve
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menfaatlerinin korunması, kredilerin ve diğer alacakların' tahsiline
devam edilmesi ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesi h u s u s u n d a
görevli ve yetkili olmak üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta F o n u n a
veya bir b a n k a y a geçici olarak devredebilir..." denilmektedir.
T. Dış Ticaret Bankasının T. İş B a n k a s ı n a ait hisselerinin
önce Lapis G r u b u n a satıldığı sonradan Lapis G r u b u n u n mali krize
girmesi dolayısıyla Lapisten geri alınıp Doğan G r u b u n a satıldığı,
k o n u n u n b a s ı n d a yer alan bir takım iddialar dolayısıyla Sermaye
Piyasası Kurulu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu ve Maliye
Müfettişlerince incelendiği, yapılan b u incelemeler neticesinde T.
Dışbank'ın satılması işlemlerinde mevzuata aykırı h e r h a n g i bir
h u s u s a rastlanmadığının tespit edildiği görülmüştür.
Danıştay Savcısı b a n k a n ı n mali bünyesinin bozulmasına
yol a ç a n işlemlerin-1992 yılından itibaren başlamış olmasına karşın
idarenin
3182
sayılı . yasanın
64.,68.ve
12.maddelerinden
k a y n a k l a n a n yetkilerini a n c a k 1994 yılı- içinde uygulamaya
k o y d u ğ u n u , dolayısıyla zararın idarenin yetkilerini gecikerek yerine
getirmesi s o n u c u doğduğunu belirtmektedir.
Devamında da dilekçemizin başında vurguladığımızkarar özetlenmektedir.
Yine Müfettiş Raporunda-belirtüen çok önemli bir h u s u s d a -^
şöylejfade ^dilmektedir:
"'
-— • Müfettişliğimiz .olayın birbiriyle bağlantılı .._b ir b ü t ü n
o l d u ğ u n u n kabulüyle ve k o n u n u n b ü t ü n l ü ğ ü n ü n bozulmaması
amacıyla TYT Bank, Dışbank, Lapis Holding ilişkileri ile HDTM m n
bu bağlamda yetkilerini ve b u yetkilerle üzerine d ü ş e n görevlerini
z a m a n ı n d a ve etkili olarak yerine getirip getirmediğinin tespiti
k a p s a m ı n d a çalışmalarını y ü r ü t m ü ş ve ikmal etmiştir.
. Bu çerçevede;'
• ,"
1988 yılında faaliyete geçen TYT B a n k h a k k ı n d a en son .
1990 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak 31.12.1990 tarihi itibariyle bir
rapor düzenlenmiş bunların dışmda_1993 yılı s o n u n a k a d a r banka-—
nezdinde yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
T. İş Bankası sermaye yeterlilik oranını sağlamak amacıyla
17.06.1993
tarihli
Yönetim
Kurulu
toplantısında
Genel
M ü d ü r l ü ğ ü n 16.06.1993 tarihli teklifi d o ğ r u l t u s u n d a iştirak,
portföyünün azaltılması gerekçesiyle mali yapısı güçlü ve kar
potansiyeli y ü k s e k (1992 karı 30 milyon USD) Dışbank'ın g r u p
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olarak sahibi oldukları %89 hissesini 75 milyon USD peşin, kalanı
4 ay vade libor+3 faizle 213.876.768 USD bedelle en y ü k s e k teklifi
veren ( TYT Bank'm d a sahibi olan) Lapis Holding'e satış k o n u s u n u
görüşerek k a r a r a bağlamıştır.
Takip eden günlerde TCMB 7.7.1993 tarih 0 6 1 0 3 4 sayılı
HDTM B a n k a Kambiyo Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazısında;
TYT Bankın 18-25 Haziran 1993 tarihleri arasında döviz vaılıkları •
içerisinde yer alan, bankalar nezdindeki USD depoları m e v c u d u n d a
% 1 6 5 oranında artış olduğu b u artışın d a h a önce muhabirlik
ilişkisi içerisinde bulunmadığı Sociemer International Bank
Geneve'e 21-24 Haziran 1993 tarihleri arasında yaptığı USD ;
depolarından, kaynaklandığı, bu depolama biçiminde b a n k a
kayıtlarında gözüken işlemlerin gerçek mahiyeti h a k k ı n d a tereddüt
edildiği; yurtiçi ve yurtdışı b a n k a l a r d a n depolanan fonların Lapis
g r u b u n c a T. Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin s a t m alınması e s n a s ı n d a
Lapis G r u b u n a sağlanmış bir finansman kolaylığı olabileceği,
k o n u n u n Hazine müsteşarlığınca incelenmesi istenmiştir.
Yazı eki listelerde TYT Bankın 25.06.1993 tarihi itibariyle
yurtdışı b a n k a l a r a vermiş olduğu USD depoları 71.650.000 U S D , _
b a n k a l a r d a n aldığı USD depoları ise 79.756.000 USD dır. B u n u n
4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ~USD
civarındaki
kısmı
kamu
b a n k a l a r ı n d a n \"
sağlanmıştır. ( Kalkınma, Vakıfbank,. S ü m e r b a n k ) Yalnızca SIB
Çeheve ye verilen depo miktarı 44.6 milyon USD, Andre a n d Cie ye
verilen "depo miktarı ise 18 milyon USD olarak görülmektedir.
— 7 . 7 . 1 9 9 3 ' t â r i h i itibariyle HDTM Banka Kambiyo GeneL_
Müdürlüğüne
intikal
eden
konunun
Bankalar
Yeminli
Murakıplarmca (BYM) incelenmesi için 1 2 . 7 . 1 9 9 3 itibariyle
Müsteşarlık Makamına muhatap bir olur hazırlandığı, ancak
olurun
imzaya
sunulmadığı
(veya
imzalanmadığı)
görülmektedir.
_ .
Lapis Holding A.Ş.'ye yazılan-HDTM Banka Kambiyo Gn.
Md. Selçuk DEMİRALP imzalı 12.7. L9.93 tarih, 84456 sayılı yazıda
da ;
—
"... _diğer
yandan
31.12.1992
tarihli
bilançonun
incelenmesinden şirketinizin mali g ü c ü n ü n , b a s ı n d a 'çıkarı
yazılardan 2 4 0 milyon $ olduğu anlaşılan söz k o n u s u hisselerin
bedelini karşılayabilecek düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır.
Müsteşarlığımızdan izin almaksızın Bankalar K a n u n u ' n a
aykırı olarak devraldığınız hisse senetlerinin bedellerinin hangi
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)

-523-

kaynaktan
karşılandığı
hususunda
bilgi
verilmesini..."
denilmektedir.
Lapis Holding A.Ş.'ye Dışbank'm %89.11 oranında hisse
devrine izin verilmesinin uygun olacağı hakkındaki HDTM B a n k a
Kambiyo Gn. Md. Selçuk DEMİRALP imzalı 21.7.1993 s u n u ş tarihli
Olur Müsteşar Vekili Osman UNSAL tarafından, 22.7.1993
tarihinde Lapis' Holdirıg'in m ü r a c a a t ı n d a n 6 gün s o n r a uygun
görüş verilerek onaylanmıştır.
HDTM Banka Kambiyo Gn. Md. Selçuk DEMİRALP
tarafından İO. 11.1993 tarih 669 sayılı yazıyla TCMB nın 7.7.1993
tarihli mezkur yazısı "Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından
anılan B a n k a d a yapılacak m u t a t incelemeler sırasında b u k o n u n u n
dikkate alınması h u s u s u n d a gereğini arz
ederim."şeklinde
1 2 . 7 . 1 9 9 4 tarihli hazırlanan ama işleme girmeyen olurdan
yaklaşık 4 ay sonra BYMK Başkanlığına intikal ettirilmiştir.
D u r u m böyle olmasına karşın Müsteşar O s m a n UNSAL
7.4.1994 tarihinde "Banka h a k k ı n d a Müsteşarlığımıza u l a ş a n bilgilerden likidite s o r u n u n u n devam ettiği ve taze k a y n a k girişine
ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. B a n k a n ı n özellikle tasarruf
sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirememesi bankacılık
sistemini' çok ölümsüz etkileyebilecek" ve—mevduat çekişlerine yol
açabilecektir. Bu d u r u m d a acil nakit ihtiyacının k a r ş ı l a n m a s ı n d a
Bankanız kaynaklarından destek sağlanmasının ileride, ortaya
çıkabilecek sorunları önleyebileceği düşünülmektedir."denilmekte ve b u konuda—görüşler-inin bildirilmesi istenmektedir. Osman
ÜNSAL'ın bu hareketi hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı (HDTM)
görevinden ziyade TYT Bank'la olan fiili durumunu açıkça
göstermektedir.
UNSAL, Hazine" Dış Ticaret Müsteşarlığı görevini TYT
Bankla olan ilişkisine alet etmektedir. Merkez Bankası aynı tarihte
HDTM'ye
cevap
vermekte
Bankanın
taahhütlerini
yerine
getiremediği, takas açıklarını kapatamadığı ve bu nedenle takas
sisteminden çıkarılmasının uygun olacağını belirtmiş, ayrıca, TYT
Bank, Hazine Müsteşarlığına yazdığı 7.4.1994 tarihli yazısında;
m e v d u a t müşterilerinin yoğun talebi ile ."karşılaşıldığı, banka'"
faaliyetlerinin sürdürülmesinin personelin can güvenliği açısından
uygun
olmadığı
belirtilerek
faaliyetlerinin
geçici
olarak
d u r d u r u l m a s ı n ı istemiştir. Ertesi günde HDTM B a n k a Kambiyo
Genel Müdürlüğü TYT Bankın bankacılık işlemleri y a p m a ve
m e v d u a t k a b u l , etme izninin kaldırılması y ö n ü n d e Merkez
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B a n k a s ı n d a n görüş istemiş, Merkez B a n k a s ı da u y g u n görüş
bildirmiştir.
Yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı üzere konu
Dısbank Eski Genel Müdürü ve sonradan Hazineden Sorumlu
Devlet Bakanı Ufuk SÖYLEMEZ'in ö n ü n e gelmiş v e dosya bu
haliyle kapatılmıştır.
Ancak Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu, Komisyonunuza
i d a gelmiş olmasına karşın b u k o n u y a komisyonunuz da
eğilmemiştir. Bu k o n u Başbakanlık Teftiş K u r u l u ' n u n ve
k a m u o y u n d a Kutlu SAVAŞ'm hazırladığı S u s u r l u k Raporu olarak
bilinen r a p o r d a d a genel hatlarıyla dile getirilmektedir. Raporda
b a n k a l a r l a ilgili kısım k o n u m u z u yakından ilgilendirdiğinden aynen
dilekçeme alıyorum.
"Konumuz açısından üzerinde durulan ikinci ve
birincisinden çok daha etkili ç e t e faaliyeti, bizatihi Devlet
gücünün v e yetkisinin bu amaçla kullanımı ve organize
oluşudur.
'
•'"
Örnek olarak bankalar verilecektir.
Başbakanlık Teftiş Kurulu 3 kamu bankasında bir
değerlendirme yapmış ve ortaya ürkütücü bir tablo çıkmıştır.
Milyonlarca doların ve milyarca TL.nin bu bankalara dönüşü
m ü m k ü n görülmemektedir. Uzun vadeli t e m i n a t mektuplarının
nakde dönüşeceği muhakkaktır. Bankalar kendi karlılıklarını
jazaltma pahasına belli kişi ve_ firmaları finanse etmiştir.
- Leasing v e off shore kredileri tam bir bataklıktır. İnsaatler aşırı
derecede pahalıdır. İlerideki bölümlerde bu anlamda oluşan
siyaset-bürokrat ağırlıklı grup faaliyetlerine isimlendirilerek
yer! verilecektir.
Belirtmek gerekir ki buradaki saygın isimler Bankalar
Kanunu'na mugayir -işler ve işlemler yapmamışlar, DGM'lerhr
görev alanı kapsamında faaliyet göstermişlerdir. Bankalarda
cereyan
eden
olayların
parasal
boyutu,
kamuoyunun
"Susurluk" olarak algıladığı olaylar toplamını aşacaktır. Ve
Banka olaylarını genel kirlenmenin sebebi veya s o n u c u değil
hızlandırıcısı olarak'~Rabullenmede isabetsizlik olmayacağına
inanılmaktadır. Çünkü kirliliğin hedefi - para ve' paranın
sağlayacağı güçtür.
Susurluk olayının çerçevesinin bu olduğu hususunda da
ittifak vardır."
S u s u r l u k Raporu'nda bankalardaki çete bağlantısı bir
tabloyla gösterilmiştir. Bu tabloda benim yukarıda sanık olarak
gösterdiğim Aydın AYAYDIN ve Cihan PAÇACI'dikkat çekmektedir.
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Tablonun değerlendirme bölümünde de konumuzla yakın bir tespit
de bulunmaktadır. Yine söz konusu "Susurluk Raporu'dan"
konuyla ilgili bir bölüm aşağıya aynen alınmıştır.
"Bu tablo ilk nazarda sadece ilgi çekicidir. Ve fazla
yorum yapmaya imkan vermez. Ancak Nurettin ŞENÖZLÜ'nün
yasaların imkan vermemesine rağmen Yüksek Denetleme
Kuruluna önce üye, sonra da Başkan yapılmaya teşebbüs
edilmesi ilgi çekicidir. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve
Emlakbank,
Yüksek
Denetleme
Kurulu
tarafından
denetlenmektedir. Böylece işlemler ve denetleme, aynı ekibin
eline terkedilmiş olacaktı. Bankacılık işlemlerinde son bes
yılda önemli problemler ortaya çıkmamış ise bu bürokratik
tasarrufları kaygı ile değerlendirmek uygun olmazdı. Gerçekte
ise son yıllarda. Kamu Bankalarında kaygı verici gelişmeler
olmuştu. Kamu Bankaları belirli gruplara ve Holdinglere,
firmalara ödeyebileceklerinden çok daha fazla krediler acmısr
limitleri'n" zorlanması gündeme gelince off-shore bankalar
kredilendirmeye devam etmiş, birçok firmaya leasing işlemleri
yapılmış, bu da yetmemiş ve yurtdışı ortaklık olan Bankalardan
krediler açılmıştır.
Bazı bankalar, belli sayıdaki
firmanın
bankası
görünümü almış, plasmanlar az sayıda firma üzerine toplanmış^
banka riski arttırılmış olmaktadır^
Banka limitlerinin zorlanması bir diğer işlemi gündeme
getirmiştir. Türk Bankalarının verdiği teminat mektupları ile
yurtdışı kredilere müracaat edilmişjyeon milyonlarca "dolarlık'
krediler
kullanılmıştır.
Vadesi
geldiğinde
teminat
mektuplarının çok büyük kısmı bankalarca ödenecektir.
Firma bazında verilecek sayısız örnek vardır. Mesela
Vakıflar bankası plasmanlarının büyük bölümünü az sayıdaki
— firmaya tahsis etmiştir.
.
-Emlakbank, zararda olmasına, yüksek
maliyetli
konutlarını pazarlayamamasına rağmen, konut üretimine
devam etmiş, banka zararı pahasına firmalar., karlarını
sürdürmüşlerdir. Halkbank küçük ve orta ölçekli işletmele"r
yerine yine belli firmalara yönelmiş, sayısız ve bankacılıkla
telif edilmeyecek işlem yapmışlardır.
Bankalardan kamunun kaybının ne olduğu belli bile
değildir. Kamu bankasından döviz olarak alman kredi, piyasa
rayicinin üzerindeki bir orandan yine aynı bankaya TL.
mevduatı olarak yatırılmış, banka her iki noktadan zarara
uğratılırken firma avantajına bilerek sebep olunmuştur.
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Vakıfbanktan libor+2 ile kredi kullanan bir grup, kendi
bankasında dövizi libor+7 ile satmaktadır."
Raporun sansüre uğrayan 99.sayfası da konuya önemli
ölçüde açıklık getirmektedir.
Yukarıda ayrıntılarıyla ortaya koyduğum olaylarda sistemli
bir s o y g u n u n olduğu görülmektedir. Kamu bankaları seçimle ve
atamayla işbaşına gelen kişilerce soyulmaktadır.
Danıştay
k a r a r ı n d a belirtildiği üzere Hazineden Sorumlu B a k a n T a n s u
ÇİLLER k a m u bankalarındaki paraların TYT Bank, İmpexbank ve
M a r m a r a Bank'a; Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararındaki
ifadeyle "geri dönmeyeceği açık..."şekilde yatırılması talimatını
vermiştir. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi b u eylemi k a b u l etmiş ve Yargıtay d a onaylamıştır. O halde Tansu ÇİLLER z i m m e t
suçundan yargılanmalıdır. Tansu ÇİLLER'in komisyonunuzda
soruşturma konusu olan suçu haksız mal edinmedir. Gerek
Danıştay kararında gerek Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi
kararında, gerekse" Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu'nda
belirtilen hususlar ve yüz milyon dolarlarla ifade edilen kayıp
paralar Tansu ÇİLLER'i zan altında bırakmaktadır. Kaldı ki
yine müfettiş raporunda belirtildiği üzere Özal BAYSAL ve
Namık DAĞALP'in TBMM KİT K o m i s y o n u n d a verdikleri ifade
de talimatı Çİllerlerden aldıklarını söylemeleri bunun acık bir
delilidir.
Sanık olarak gösterdiğim ikinci kişi Özer ÇİLLER, _.eşifıin_
Hazineden Sorumlu Devlet B a k a n ı ve bilahare B a ş b a k a n o l d u ğ u _
"dönemlerde k o n u t t a n b u .işleri yöneten kişidir.-Haksız edinilen
"malları 1/2 oranında eşiyle paylaşmaktadır. Ankara 20. Asliye Ceza
Mahkemesindeki benim şikayetçi olduğum davadaki bilirkişi
raporu ve diğer deliller b u n u göstermektedir. Burada yeniden
sanık olarak göstermemin nedeni organize suç
sanığı
olmasındandır.
—
Sanık Ufuk SÖYLEMEZ, T a n s u ÇİLLER'in Hazineden
Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan olduğu dönemlerde B a n k a
Ş u b e . M ü d ü r l ü ğ ü n d e n alıp k a n u n s u z işlerini y ü r ü t m e k için birçok
"bankaya Genel Müdür yaptığı-kişidir. Dışbank ve Halk Bankası
Genel Müdürlüğü'nde b u l u n d u ğ u dönemlerde milletin parasını
yolsuz ve u s u l s ü z bir şekilde geri dönmeyeceğini bilerek işbirliği
içerinde b u l u n d u ğ u kişilere peşkeş çekmiştir.
Sanık Osman UNSAL, Tansu ÇİLLER'in "Beynimin Yarısı" f
dediği Danıştay Sâvcısı'hın görüşüne göre h a k k ı n d a
suç
duyurusunda
bulunulması
gerektiği halde b u g ü n e
kadar
-
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yargılanmayan kişidir. Yukarıdaki raporlarda görüldüğü üzere TYT
B a n k Genel Müdürlüğüne mudilerin baskısı nedeniyle b a n k a
faaliyetlerini
yürütemediğini
belirttiği
gün
dahi
Merkez
B a n k a s ı n d a n p a r a tahsisini isteyebilecek k a d a r gözü d ö n m ü ş bir.
bürokrattır. Organize suç örgütünün beyninin yarısıdır.
Sanık Selçuk DEMİRALP dönemin B a n k a Kambiyo Genel
M ü d ü r ü ' d ü r . Danıştay kararı ve müfettiş raporlarında belirtildiği
üzere geri dönmeyeceği belli paraların k a m u b a n k a l a r ı n d a n TYT
B a n k a aktarılmasında önemli rol üstlenmiştir. Bu h u s u s l a r
y u k a r ı d a ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.
Sanık Aykon DOĞAN, Hazineden Sorumluğu Devlet
Bakanlığı yapmıştır. Belirtilen olaylarda organize s u ç ö r g ü t ü n ü n
içinde değildir. Ancak olaylara vaktinde el koyup tedbir
alınmasını sağlamadığı için görevini ihmal etmiştir.
Sanık Ayfer YILMAZ dönemin B a n k a Kambiyodan Sorumlu
Müsteşar" Yardımcısıdır. Çiller ailesine yakınlığıyla bilinen Yılmaz
h a k k ı n d a d a Danıştay k a r a r m a göre s o r u ş t u r m a başlatılmalıdır.
Sanık Namık DAĞALP, Eski Hazine Müsteşarlığı Kamu
F i n a n s m a n ı Genel M ü d ü r ü iken Danıştr y k a r a r ı n d a belirtildiği
üzere diğer sanıklarla birlikte Merkez B a n k a s ı n ı n uyarısını da
dikkate—-almayarak TYT Bank " ve diğer b a n k a l a r a
para
aktarılmasında önemli rol üstlenmiştir.
_
Samk Cihan PAÇACI, dönemin Halk Bankası ve • Ziraat
- B a n k a s ı Genel M ü d ü r ü olarak organize s u ç ö r g ü t ü n ü n içinde yer
— almıştır. ~
•
,
<**____. .,
Sanık Aydın AYAYDIN Emlak Bankası Genel M ü d ü r ü d ü r .
Bu sıfatıyla aynı organize suç örgütünde önemli görevler
üstlenmiştir.
Sanık Cihan PAÇACI ve AycTih AYAYDIN Ankara 7. Ağır
Ceza Mahkemesi "kararında, belirtildiği üzere Emlak Bankası ve~
Halk B a n k a s ı n ı n paralarını gerhdönmeyeceğini bilerek TYT Bank,
Marmara B a n k ve İmpexbank%t yatırmışlardır. Zimmet s u ç u n u n
asli failleridir. —
-Tur-an GÜVEN Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanıdır._
Organize s u ç ö r g ü t ü n ü n eylemlerini teftişinde örgüte yardımcı
olmuştur. Eylemin h u k u k i kılıfının hazırlanmasında rol oynamış ve
suçların ortaya çıkmasını önlemiştir. Böylece görevini k ö t ü y e
kullanmıştır.
Sanık Ünal KORUKÇU, dönemin Bankalar Birliği Başkanı
olarak b a t a n bankaların denetlenmesini ve suçların ortaya
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çıkmasmı önlemiştir. Kredilerin verilmesinde İş Bankasının,
Dışbank hisselerinin satışında örgüte yardımcı olan kişidir. Zimmet .
s u ç u n u n asli failidir.
Sanık Ünal KABACA, Bankalar Yeminli Murakıbıdır.
Raporuyla idareyi yanıltmış, böylece örgüte yardımcı olmuştur.
Sanık Muhittin BİLGET, Bankalar Yeminli Murakıplar
Kurulu B a ş k a n Yardımcısı'dır. Örgüte b a t a n bankaların teftişinde I
idareyi yanıltmak suretiyle görevini kötüye kullanmıştır.
SONUÇ
Yukarıda Danıştay 10. Daire Kararı, Ankara 7. Ağır Ceza
Mahkemesi kararı ve resmi raporlar k a r ş ı s ı n d a sanıkların suçları
sabittir. Sanık olarak gösterdiğim kişilerin bir kısmı milletvekili bir
kısmı m e m u r d u r . Ancak komisyonunuz CMUK'un görevle ilgili
y u k a r ı d a açıkladığım maddelerinden ö t ü r ü soruşturma, y a p m a y a
kesin yetkilidir. Bugüne k a d a r bir yurttaş olarak Komisyonunuzun
b u k o n u y a eğilmemesi k a m u o y u n u rahatsız etmiştir. Kamuoyu da-.
devlet g ü c ü n ü elinde b u l u n d u r a n l a r d a n s u ç işleyenle:; .hakkında
yasal yönden bir şey yapılamayacağı k o n u s u n d a bir k a n a a t
o l u ş m u ş t u r . Nitekim bir h u k u k ç u ' o i â f a k suçlarııır sabit~gördüğüm
k i ş i l e r i ı a k k m d a b u g ü n e k a d a r hiçbir işlemin yapılmaması beni de
;
endişeye sevketıfîiştir.
.
Sanıkların eylemlerini içeren raporlar do sy anızdadır.
Komisyorramız- -e-ski -Başbakan T a n s u .ÇİLLER'in haksız mal
edinmesinden dolayı- k u r u l m u ş t u r . KanaatımcâT haksız mal..
edinmenin
kaynakları
burada
yatmaktadır.
Bir
kere
10.Haziran. 1993 _Perşernbe
günü
Özer ÇİLLER'in
Marşan
Holding'deki
ortağı
Bilge
Duru
HASOGLU'nun
'Bahama_
Adaları'ndaki 10 bin ABD Doları sermayeli şirketine 8.1 milyon DM
kaynak a k t a r m a s ı n d a n ü ç gün sonra, talimatla k a m u d a n yoğun
k a y n a k aktarılması ve bu kaynak transferlerinin -1994 yılında
bankaların batışına k a d a r devam— etmesi haksız m a l edinme
kaynağının apaçık delilleridir.
_
Benim
bir
y u r t t a ş - olarak
yaptığım'"' incelemeler"
göstermektedir ki; h u k u k e n bu kişiler Çillerlerin başkanlığında
organize bir şekilde devleti soymuşlardır. Zaten Başbakanlık Teftiş .
Kurulu Raporu'nun son kısmında da netice olarak b u d u r u m şöyley
izah edilmektedir;
' •§
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"7.7.1993 tarihli TCMB uyarı yazısına Hazine ve Pis
Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinin yaklaşık 8 ay boyunca
duyarsız kaldığı, bilerek ve isteyerek duyarsız kalmak seklinde,
TYT Bank'm 3182 sayılı Bankalar Kanununun
68.ve
12.maddeleri
kapsamına
alınması i olayının
gelişimine
sergilediği tavır önemsenmeyecek bir uyarı, öngörememezlik
veya takdir isabetsizliği olarak nitelenemeyecek bir boyut arz
etmektedir.
TYT Bankan döviz depolarındaki artış ile Lapis
Grubunun finansman kolaylığına kavusturulduğu yönüne
HDTM görev ve yetkileri açısından bakılmadığı görülmüştür.
Böylece dönemin HDTM lığı yetkilerinin bahse konu
denetim ve izin yetkilerini kullanma şekli incelenmemiş ve
soruşturulmamıştır. HDTM lığı yetkilerinin önceki bölümlerde
kayıtlı uygulamaları anılan konuda en azından TCK 230
kapsamında görevlerini ihmal ettiklerinin göstergesidir'. Bu
durumun
Banka
Kambiyo
Genel
Müdürlüğü
ile
sınırlanamâyacak bir boyut arz ettiği de görülmektedir.
Özellikle döviz depolarındaki artışın yarısının kamu
bankalarından sağlanmış olması ve bankanın mali krize
girmesine rağmen bu fonların bankada muhafaza edilmesi
hususlarında TBMM KİT Komisyonunda Hazine Müsteşarlığı
Kamu Finansmanı Genel Müdürü Namık DAĞALP ile Kalkınma
"Bankası (eski) Genel Müdürü Özal BAYSAL'm bu durumun
dönemin" Başbakanının - talimatı olduğu şeklindeki ifadeleri
dikkat çekici mahiyette olup olayın ekonomik ve siyası
yanının da bulunduğunu düşündürmektedir.
Heyetimizce; TCMB'nin 7.7.1993 tarihli yazısı üzerine
zamanında denetim görevini yerine getirmemek seklinde
gerekli tedbirleri almayan dönemin Hazine Müsteşarlığı
Müsteşarı Osman UNSAL, BankarKambiyo Genel Müdürü Selçuk
DEMİRALP- ve konuyla ilgili diğer ilgili yetkililerinin
sorumluluklarının bulunup bulunmadığının tespitT- amacıyla
haklarında soruşturma açılmasının,
Yukarıda-kayıtlı TCMB nm 7.771993 tarihli uyarı yazısı
üzerine 12,7.1993 tarihinde—Müsteşarlık Makamına inceleme
talepli bir olur hazırlanması, yine aynı tarihte Lapis Holdingce
"Pışbank'ı satın alma gücünün bulunmadığı finansman
kaynaklarını belirtmeleri" gereken bir yazı yazılması ve bütün
bu gelişmelere rağmen müracaatlarından 6 gün sonra hisse
senetleri devrine izin verilmesi hususlarının,
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Ayrıca Dışbank'm Bankalar Yeminli Murakıpları ile
Maliye Müfettişlerince denetimi sonucu, tanzim edilen aynı
konuda aynı sonuçlara ulaşan Cumhuriyet Savcılığına suc
duyurusu talebi içerikli 3 ayrı raporun y ö n e t i c i değişikliği
olana kadar uzun süre işleme sokulmaması konusu ile
Dışbank'm T. İş Bankasınca Lapis Holdingden geri alınması
sırasında tanzim edilen takas-mahsup anlaşmasında yapılacak
soruşturma kapsamına kapsamına alınmasının uygun olacağı,
Olayın
çözümünün
ve
üst
yetkililerin
sorumluluklarının belirlenmesinin ancak bu boyutta yapılacak
bir soruşturma ile belirlenebileceği,"şeklindedir.
Yukarıda t ü m ayrıntıları ile • açıkladığım nedenler ve
k o m i s y o n u n u z c a elde edilecek delillerle, sanık olarak gösterdiğim
dönemin ü s t düzey yetkilileri ile bakanlarının, sanık sıfatıyla
Komisyonunuzca sorgulanarak T a n s u ÇİLLER ile -birlikte Yüce
Divan'da yargılanmalarının sağlanmasını arz ederim.

26.10.1998

...Saygılarımla

"Av.Sa-dik AVUNDUKLUOĞLU -
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MALİYE BAKANLIĞI
HESAP UZMANLARI KURULU

SAYI
KONU

EK: 6

: B.07.0.01.HUK.0.01.218-8-M/£?tf

ANKARA
14.07.1998

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
(9/16) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI
KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi: a) 10.06.1998 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/15-22 sayılı yazılan.
b) 30.06.1998 tarih ve B.07.0.01.HUK.0.01.218-8-M/256 sayılı yazımız.
Bakanlığım Merkez Denetim Elemanlarınca yürütülen incelemeye ilişkin
olarak düzenlenen 10.07.1998 tarih ve 978/147-9,5 sayılı Müteferrik İnceleme
Raporunun bir örneği ekte sunulmuştur.
Arz ederim.

\6>~-Wv\

'
b<JU~

S~U/)W"<

Zckeriya TEMIZEL
Maliye Bakan,

ı
Ek: 1 örnek Müteferrik İnceleme Raporu
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T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
HESAP UZMANLARI KURULU

İSTANBUL
10.07.1998

Rapor Sayısı: 978/147-9,5
Eki
: Ekli Liste

MÜTEFERRİK İNCELEME RAPORl

İncelemeyi Yapan

Hasan YALÇIN Hesap Uzmanı
Tayftın ŞAHİN Maliye Başmüfettişi

İncelemenin Davana&ı

HUK Başkanlığı'nın 17.10.1997 gün
ve B.07.0.HUK: 0.01.219-137 / 415
Sayılı ve Teftiş Kurulu-Başkanlığı'nın
22.10.1998 tarih ve 5 sayılı yazıları

İncelemenin Konusu

Marsan Mannara Holding A.Ş. ve
Ortakları Nezdinde Yapılması İstenen
İncelemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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I- GİRİŞ
II- İNCELEMENİN YÖNTEMİ
m- İNCELEME KONULARI
A-MARSO GIDA A.Ş. VE GCD İLE İLGİLİ KONULAR
1-Satış Sözleşmesi
2-Marso Gıda A.Ş.'nin Devir öncesi ve Sonrası
Hazirun Cetvellerine Göre Ortakları ve
Sermave Yapısı
3-Hüsevin Zafer PALA'nın Konuya İlişkin
Beyanları
4-Marso Gıda A.Ş. Hisse Senetlerinin Satışına
İlişkin Yevmiye Kayıtlan ve GCD Inc. Adlı
Şirkete Yapılan Transfer İle İlişkisi
5-Bevoglu 18. Noterliğinde Yapılan Çalışmalar
Sonucu Tespit Edilen Hususlar
6-Marso Gıda A.Ş.'ne Ait Hisselerin Satışına ve
GCD Inc. Adlı Şirkete Yapılan Transferlere
İlişkin Yönetim Kurulu Kararları
7-Değerlendirme
B-MARSAN MARMARA HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN
A.B.D.'DEKİ
G.C.D. İNC. ŞİRKETİNE
YAPILAN
TRANSFERLERE İLİŞKİN İNCELEMELER
1-Şirketin Yasal Defterleri Üzerinde Yapılan
İncelemeler
2-GCD İne. Şirketinin ABD Gelir İdaresine
Verdiği Federal Vergi Beyannameleri ve
Bilançoları Üzerinde Yapılan İncelemeler
3-Marsan A.Ş.'nin Yasal Defterlerinde Yer Alan
Kayıt ve Bilgiler İle GCD İne. Şirketinin
Bilanço ve Kar Zarar Tablolarında Yer Alan
Bilgiler Arasındaki Çelişkiler
4-Marsan A.Ş. Tarafından A.B.D.'deki GCD İne.
Şirketine Yapılan Transferlerin Niteliği ve
Vergi
İncelemesi
Açısından
Eleştiriyi
Gerektiren Hususlar
5-Marsan A.Ş. Tarafından A.B.D.'deki GCD İne.
Şirketine Yapılan Transferlerin ve GCD Inc.
Adlı Şirkete İlişkin Bilgilerin Hazine
Müsteşarlığrna Bildirilmemesi
6-Marsan Marmara Holding A.S^nin Karar
Defterlerinde Tespit Edilen Bazı Hususlar
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I.GİRİŞ
Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığfnın 17.10.1997 tarih ve
B.O7.0.HUK.0.01.219-137/415 sayılı ve Teftiş Kurulu Başkanlı^nın
22.10.1998 tarih ve 5 sayılı yazıları ile, Marsan Marmara Holding A.Ş.
ve ortakları nezdinde Bakanlık Makamından alınan 14.10.1997 tarihli
onay çerçevesinde incelemeler yapılması istenmiştir.
»

•

•

Marsan Marmara Holding A.$. (raporun bundan sonraki
bölümlerinde Marsan A.$. olarak anılmıştır) ve ortakları nezdinde
belirtilen onay uyarınca;
•Marsan A.Ş. 'nin iştiraki olan Mars o Gıda ve Perakende Satış
Marketleri A.Ş:'nin hisselerinin satışı,
«Marsan A.Ş. 'nin ABD 'deki GCD Inc. şirketine "iştirak"
amacıyla transfer ettiği toplam 925.000 doların GCD Inc. şirketinin
ABD gelir idaresine verdiği federal vergi beyannamelerinde
"ortaklardan borç" olarak yer alması nedeniyle onaya çıkan çelişkili
durum,
'Marsan A.Ş. 'nin ortaklar cari hesaplarının para hareketleri ve
ortakların şirketten olan alacaklarının büyük tutarlara ulaştığı,
»Marsan A.Ş. 'nin ortaklarından Özer ÇİLLER 'in çok sayıda
gayrimenkul alım satımıyla uğraştığı, ve vergiye tabi olmadığı iddia
edilen uğraşıdan doğan gelirler nedeniyle senetlerinde artış olduğu,
konulan incelenmiş olup tespit edilen hususlar bu rapora
kaydolunmuştıır.

II.İNCELEMENİN YÖNTEMİ
VERGİ USUL KANUNU

"Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat
Madde:3-A-Vergi kanunlarının uygulanması:Vergi kanunları
lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı
hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konulıışundaki maksat,
m hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan
bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır.
B .İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya
ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır, e
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l'ergiyi doğuran olay ve hu olaya ilişkin muamelelerin gerçek
mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir .s'ı/ kadar
ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan salın
ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.
İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın
özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia
Vlunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir."
Yapılan incelemelerde, yazılı ve sözlü beyanların doğruluğu
konusunda yukarıdaki yasa hükmü doğrultusunda hareket edilerek,
beyanların mutad şekilde belgelendirilip belgelendirilmediği dikkate
alınmıştır. Konusu suç teşkil eden olaylar dahil tüm değerlendirmelerde
mevcut belgelere itibar edilmiştir.

III. İNCELEME KONULARI
A. MARSAN A.Ş.'NİN, İŞTİRAKİ OLAN MARSO GIDA
VE PERAKENDE SATIŞ MARKETLERİ A.Ş.'NİN
HİSSELERİNİ SATIŞI VE BU KAYNAĞIN GCD INC.
ADLI ŞİRKETE TRANSFERİ İLE İLGİLİ KONULAR
1.Satış Sözleşmesi
Marsan A.Ş.'nin, iştiraki olan Marso Gıda ve Perakende Satış
Marketleri A.$.(raporun bundan sonraki bölümlerinde Marso Gıda
A.$. olarak anılacaktır) hisselerinin 13.09.1993 tarihinde Zafer Hüseyin
PALA'ya satışına ilişkin bir devir sözleşmesi mevcuttur. Sözleşme noter
önünde yapılmamış olup noter tasdiği yoktur. ( Ek: 1, Sözleşme) Hisse
devir anlaşmasına ek protokolde alıcı olarak "Palateks Tekstil Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi - Zafer PALA"nın adı geçmektedir.
2.Marso Gıda A.Ş.'nin Devir Öncesi ve Sonrası Hazirun
Cetvellerine Göre Ortakları ve Sermaye Yapısı

12 Temmuz 1993 tarihinde yapılan olağan genel kuruldaki hazinin
cetveline göre Marso Gıda A.Ş.'nin sermayesi 4.000.000.000.TL' olup
ortaklann seraıaye paylan aşağıdaki gibidir.(Şirketin yıllar itibariyle
'-ortaklık yapışım ve sermayesini gösteren hazirun cetvelleri raponın 2
'numaralı ekindedir.)
—* •
,J>C
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Pay Sahibinin Adı
Marsan Holding A.Ş.
Özer ÇİLLER
Tansu ÇİLLER
Ahmet DESTEGUL
Yüksel NOYANOĞLU
Gün\'er ERDENİZ

Sermaye
Tutan
(TL)
3.266.655.000.
366.665.000.
366.665.000.
5.000.
5.000.
5.000.

Devir sonrası 24 Şubat 1994 tarihinde yapılan genel' kuruldaki
hazinin cetveline göre Marso Gıda A.Ş'nin sennayesi 4.000.000.000.TL
olup ortakların sermaye paylan aşağıdaki gibidir.
Pay Sahibinin Adı
Zafer PALA
Cemal Altan AÇIKEL
Fatma ÖZTEP
Ahmet DESTEGUL
Yüksel NOYANOĞLU
3. Hüsevin Zafer
Beyanları

Sermaye
Tutan
(TL)
3.999.980.000.
5.000.
5.000.
5.000.
5.000.

PALA'nm

Konuva

İlişkin

Marso Gıda A.Ş.'nin hisselerinin devrinde alıcı olarak görünen
Hüseyin Zafer PALA, Adnan Saygım Cad. Sedir Apt. B Blok Kat 3 D. 12
Ulus - İstanbul adresinde-ikamet etmektedir.
Bu şahıs Boğaziçi Kunımlar Vergi Dairesi'nin 7200045302 sicil
numaralı mükellefi olan Palateks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 4.3
paylı ortağıdır. Adı geçen şirketin 1992-1995 yıllanna ait satış hasılatları
ve beyan ettiği kunımlar vergisi matrahı aşağıdaki gibidir.
Yıllar
1992
1993
1994
1995

Satış Hasılatı (TL)
158.153.161.390.
272.886.666.374.
470.441.237.256.
1.087.442.301.446.
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Beyan Edilen Matrah(TL)
2.502.548.092.
5.333.257.781.
18.674.738.804.
40.015.608.010.
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Hüseyin Zafer PALA vaki davetimiz üzerine Uzmanlığımıza
gelmiş ve Marso Gıda A.Ş.'nin hisse alımları ile ilgili olarak aşağıdaki
beyanlarda bulunmuştur.
^
Hüseyin Zafer PALA Marsan A.Ş.'ne ait Marso Gıda A.Ş.'nin
hisselerini 13.09.1993 tarihinde toplam 9.799.965.000. TL* na satın
aldığını? bu satın alma bedelini aşağıda belirtilen tarihlerde ödediğini
beyan"etmiştir.(Ek:3, Tutanak, Cevapl)

Ödeme Tarihi
13.09.1993
03.11.1993
12.11.1993
16.11.1993

Tutan (TL)
5.000.000.000.
800.010.000.
1.000.000.000.
2.999.955.000.

Hüseyin Zafer PALA, Tansu ÇİLLER ve Özer ÇİLLER'in
sahip olduğu Marso Gıda A.Ş. hisselerini 28.09.1993 tarihinde toplam
2.199.990.000.- TL'na satın aldığını ve bedellerini aşağıda yer alan
tarihlerde ödediğini beyan etmiştir.(Ek:3Tutanak, Cevap 5,Ek:4 Ödeme
Planı)
Ödeme Tarihi
28.09.1993
13.09.1993
28.10.1993

Tutarı (TL)
1.000.000.000.
1.000.000.000.
199.990.000.

Hüseyin Zafer PALA'ya belirtilen tarihlerde ödemelerini ne
şekilde yaptığı; çek, senet ve benzeri bir ödeme aracı kullanıp
kullanmadığı sorulmuş ve aşağıdaki cevap alınmıştır.
'Söz konusu bedelleri nakit ödedim .Vade tarihlerinde
elden tahsil ettiler. Size sunmuş olduğum ödeme
planında ki tarihleri ve tutarları söz konusu şahısların
bana vermiş olduğu makbuzlardan çıkarttım
rÖdemelerde çek veya benzeri bir ödeme aracı
kullanmadım.' (Söz konusu makbuzlar raporun 5
numaralı ekindedir. Ek:3 Tutanak, Cevap 2)
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^erçekleşmemesinden kaynaklandı: Şimdi yaşadığını bu
tecrübeden sonra söz konusu sirkeli alırken o zaman
üsle para islemediğim için pişmanım. Ayrıca manevi
zararlarımda söz konusu olmuştur. Yıllardır bdsm
tarafından sürekli rahatsız edilmekleyim. '(Ek:3
Tutanak, Cevap 7) • •• '
4. Marso Gıda A.$. Hisse Senetlerinin Satışına
İlişkin Yevmiye Kayıtları ve GCD Inc. Adlı
Şirkete Yapılan Transfer İle İlişkisi

'

a) Marso Gıda A.$. Hisse Senetlerinin Satış Kaydı

,.

Marsan A.Ş.'nin yevmiye defterlerinde Marso Gıda A.Ş.'ne ait
hisse senetlerinin satışına ilişkin ilk yevmiye kaydı 13.09.1993 tarih ve
196 numaralıdır. Söz konusu yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir.
(Ek:6,Yevmiye Defteri Fotokopisi)

Yevmiye No: 196, Yevmiye Tarihi 13.9.1993
/„__„__

....

333 Senetsiz Kısa Dönem Borçlar 9.799.965.000.
100 Topluluk İştirak Sermaye Payı
1.959.990.000
590 Kar Zarar
7.839.975.000
..

.„-_/_.

b) Satış Bedelinin Tahsil Kaydı

13.09.1993 tarihinde yapılan 197 numaralı yevmiye maddesi ile bu
satışa ilişkin 5.000.000.000.-TL talısilatm yevmiye kaydı yapılmıştır. Söz
konusu yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir. (Ek:6,Yevmiye Defteri
Fotokopisi)

Yevmiye No: 197, Yevmiye Tarihi 13.9.1993
.

.

:

.

—

.

_

.

.

_

/

.

100 Kasa
- L . - A -

fy

'

_

•

•

'
5.000.ÖÖÖ 000.
333 Senetsiz Kısa Dönem Borçlar
5.000.000.000.
•

/

.

•

•
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Marsan A.Ş.'nin defter-i kebirinde yer alan kasa hesabının
13.09.1993 tarihinde 197 numaralı yevmiye yapılmadan önceki bakiyesi
276.912.-TL' dır. 197 numaralı yevmiye kaydı ile kasa hesabına
5.000.000.000.-TL yatırılmış ve bakiye 5.000.276.912.-TL olmuştur. Bu
satışa ilişkin 5.000.000.000,-TL'nın tahsil edildiğine ilişkin Marsan A.Ş.
tarafından düzenlenen ve alıcı Hüseyin Zafer PALA tarafından imzalanan
tahsil fişi Marsan A.Ş.'nin belgeleri arasında mevcuttur ve alıcı da bu
ödemeyi 13.09.1993 tarihinde yaptığını beyan etmektedir.

c) GCD Inc. Adlı Şirkete Yapılan Transferin Kavdı
Marsan A.Ş., GCD Inc. adlı şirkete 13.09.1993 tarihinde
425.000.-S transfer etmiştir. Bu transfere ilişkin olarak yevmiye defterine
198 numaralı kayıt yapılmıştır. Söz konusu yevmiye kavdı aşağıdaki
gibidir. (Ek:6,Yevmiye Defteri Fotokopisi)

Yevmiye No: 198 Yevmiye Tarihi 13.09.1993
/
.
103.Yurt Dışı İştirak Taahhütleri
4.997.647.250.
001.Kasa
4.997.647.250.
....

— / „ „

.....

Marsan A.Ş.'nin vevmive defterinde ver alan söz konusu
kayıtlara göre 13.09.1993 tarihinde GCD Inc. adlı şirkete yapılan
transferin kaynağı Marso A.Ş.'nin satışından elde edilen paralardır.

d) Hisse Senetlerinin Satış Kaydının İptal Kayıtları
Marsan A.Ş.'nin yevmiye defterlerinde yer alan 30.09.1993 tarih
ve 230 numaralı yevmiye kaydı ile 13.09.1993 tarihli yevmiye kaydı iptal
edilmiştir. Söz konusu yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir.

Yevmiye No: 230 Yevmiye Tarihi 30.09.1993
.

/.....

100 Topluluk İştirak Sermaye Payı
1.959.990.000
590 Kar Zarar
7.839.975.000
, . ;333 Senetsiz Kısa Dönem Borçlar
9.799.965.000.

M,
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Yevmiye No:233 Yevmiye Tarihi 04.10.1993
._
/
.
001 Kasa
5.000.000.000.
333 Senetsiz Kısa Dönem Borçlar
5.000:000.000.
„

/

— -

-Yukarıdaki b) bendinde de açıklandığı üzere satış işlemine ilişkin
5.000.000.000.-TL'nın tahsili 13.09.1993 tarihinde gerçekleşmiştir.
04.10.1993 tarihinde yapılan tahsil kaydı gerçek durumu
yansıtmamaktadır. 04.10.1993 tarihinde yukarıdaki tutarda bir tahsilat
yapılmamıştır.
^r h) Kasada Olmayan Paranın Bankava İntikaline İlişkin Kavıt
Marsan A.Ş.'nin yevmiye defterinde yer alan 04.10.1993 tarih ve
234 numaralı yevmiye kaydı ile hisse senedinin satışı,, nedeniyle
04.10.1993 tarih ve 233 numaralı yevmiye maddesi kasaya kaydedilen
5.000.000.000.-TL bankaya yatırıldı gösterilmiştir. Bu yevmiye kaydı
aşağıdaki gibidir.(Ek:7 Muhasebe fişi)

Yevmiye No:234 Yevmiye Tarihi 04.10.1993
;

/ . „ .

_ . —

004 Banka
5.000.000.000.
(004.02.İş Bankası Oto sanayi Şubesi)
001 Kasa
5.000.000.000.
_
/
_
..
Yukarıdaki b) ve g) bendlerinde açıklandığı üzere kasada mevcut
olmayan bir paranın bankaya yatırılması da mümkün değildir. Zaten
Marsan A.Ş. de bu tutarda bir parayı bankaya yatılmamış, yalnızca
yatırıldığına ilişkin muhasebe kaydı yapmıştır.
Marsan A.Ş.'nin yevmiye defterlerine göre 04.10.1993
tarihinde İs Bankası Oto sanayi Şubesine 5.000.000.000.TL
yatırılmış görülmektedir. Ancak 04.10.1993 tarihinde İş bankası Oto
sanayi şubesine bu tutarda bir para vatırılmamıstır.(Ek:8 İş bankası
Oto sanayi şubesi ekstrelerO
V W
-"u£^

^ n k a d a Görülen Paranın Ortaklara Ödendiğini Belirten
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Marsan A.Ş *nin yevmiye defterinde yer alan 21.10.1993 tarih ve
237 numaralı yevmiye kaydı ile banka hesabında görünen
5.000.000.000.-TL ortaklara ödendi gösterilmiştir. Söz konusu yevmiye
kaydı aşağıdaki gibidir. (Ek:9 Muhasebe fişi)

Yevmive No:247 Yevmiye Tarihi 21.10.1993
1.:..

/_—_"_—•

334 Ortaklara Borçlar
004 Banka
.......
.
/
....—

5.000.000.000.
5.000.000.000.
~

Marsan A.Ş.'nin vevmive defterlerine göre 21.10.1993
tarihinde İs Bankası Oto Sanayi Şubesinden 5.000.000.000.TL
çekilmiş görülmektedir. Ancak 21.10.1993 tarihinde İ$ bankası Oto
sanayi şubesinden böyle bir ödeme yanılmamıştır. ( Ek:8 İs Bankası
Oto sanavi Şubesi Ekstreleri)

i) Hisse Senedi Satış Bedelinin Tahsilatına İlişkin Diğer
Tahsilat Kayıtları .!
Marsan A.Ş.'nin yevmiye defterinde yer alan 03.11.1993 tarih ve
270 numaralı yevmiye kaydı ile 800.010.000.TL , 08.11.1993 tarihinde
yapılan 274 numaralı yevmiye kaydı ile 1.000.000.000.TL ve 16.11.1993
tarihinde yapılan 277 numaralı yevmiye maddesi ile de 2.999.955.000.TL
hisse senedi satışına ilişkin tahsilat olarak kaydedilmiştir.

5. Beyoğlu 18. Noterliğinde Yapılan Çalışmalar
Sonucu Tespit Edilen Hususlar
Marsan A.Ş.'nin, iştiraki olan Marso Gıda A.Ş. hisselerinin satışı
ve GCD Inc. şirketinin hisselerinin alımı konularında Noter huzurunda
bir sözleşme yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla, Beyoğlu 18.
Noterliği nezdinde yapılan çalışmalarda, bu konularda her hangi bir
sözleşme yapılmadığı ancak, 22.10.1993 tarihinde 58134 yevmiye
numaralı işlem ile Marsan A.Ş.'nin iştiraki olan Marso Gıda A.Ş.
.hisselerinin satışı ve satış bedellerinin talısili konulannda bir tespit
tutanağının düzenlendiği tespit edilmiştir.
lA'SAİ
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Marsan A.Ş 22.10.1993 tarihinde Beyoğlu 18. Noterine
başvurarak Marsan A.Ş.'nin bilançosunda mevcut iştiraklere ait hisse
senetlerinin satışından elde edilen İştirak Hisseleri Satış karı"nın
belirlenmesine ilişkin bir tespit tutanağının düzenlenmesini istemiştir. . .
• Noter vekili Abdülkadir ÖZKÖSE, yapılacak tespitle ilgili olarak
Mehmet DÖNMEZM bilirkişi tayin etmiştir. Mehmet DÖNMEZ yapmış
olduğu incelemeler sonucunda aşağıdaki hususları tespit etmiştir.(Ek: 10.
Noter Tespit Tutanağı)
"İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 181245 12X753
sicil numarasında kayıtlı Marsan Marmara Holding
Anonim Şirketi'nin bilançosunda mevcut iştiraklere ait
hisse senetlerinin, satışından elde edilen 'İştirak
Hisseleri Satış Karı 'nın belirlenmesi amacıyla Beyoğlu
18. Noterliğince 21.12.1992 tarihinde 72951 numaralı
tasdikli' 199S yılı yevmiye defteri ve diğer müstenidatı
üzerinde yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
£

-Birinci sayfadaki 01.01.1993 tarih, 1 numaralı yevmiye
defteri 1993 yılı hesapları açılış kaydında hisse
senetleri • satışa konu olan MARSO GİDA VE
PERAKENDE SATİŞ MARKETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ'nin şirket iştirakleri arasında 1.959.990.000.'
TL ile yer aldığı görülmüştür.

$z -36,ncı sayfadaki. 13.09.1993 tarih ve 196 numaralı
yevmiye maddesinde yukarıda da belirtildiği gibi şirket
kayıtlarında 1.959.990.000. TL değerle kayıtlı'olan
•
şirket iştiraki MARSO GİDA W PERAKENDE SATIŞ
MARKETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait hisse
senetlerinin 9.799.965.000.TL. bedelle satıldığı ve bu
satış işlemi sonucunda 7.839.975.000.TL iştirak
hisseleri satış karı elde.edildiği görülmüştür.

v

*f -36 .ncı sayfadaki 13.09.1993 tarih, 197 numaralı
yevmiye- maddesinde işbu satış karşılığında
•'. ,5,000.000.000. TL.nın nakden , satış bedeline mahsuben
"-tahsil edildiği görülmüştür.
*. * Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 779)

- 543 -

+-OL 10.1993 tarih ,230-numaralı yevmiye maddesinde
söz konusu hisse senetlerinin satışı neticesinde bakiye
kalan 4.799.965.000.TL.mn da nakden tahsil edildiği
görülmüştür.
Böylece şirket aktifinde mevcut iştiraklere ait bazı hisse
'senetlerinin satış bedelinin nakden ve tamamen tahsil
edildiği ve bu sal iş sonucunda 7.839.975.OOO'.TL
'İştirak Hisseleri Satış Karı' elde edildiği , bu hesabın - •
şirket muhasebe kayıtlarında mevcut bulunduğu
tarafımdan tespit olunmuştur.'
•

,#

b) 22.10.1993 Tarihinde Bilirkişi Tarafından Tespit Edilen ve
Beyoğlu 18. Noterliği Tarafından Onaylanan Hususlar İle
Şirketin Yevmiye Defterlerinde Yer Alan Kavıtlar
Arasındaki Çelişkiler

Bilirkişi tarafından 22.10.1993 tarihinde tespit yapılmıştır. Bu tarih
itibariyle bilirkişi, hisse satışlarına ilişkin olarak 13.09.1993 tarihinde
yapılan 196 numaralı yevmiye, maddesinden ve 5.000.000.000. TL
tahsilatla ilgili olarak da 197 numaralı yevmiye maddesinden
bahsetmektedir. Ayrıca bilirkişi, "01.10.1993 tarih, 230 numaralı
yevmiye maddesinde söz konusu hisse senetlerinin satışı neticesinde
bakiye kalan 4.799.965.000.TL.nm da nakden tahsil edildiğinin
görüldüğünü" ifade etmektedir. Bilirkişi 196 ve 197 numaralı yevmiye
maddelerine ilişkin tespitinde yevmiye defterlerinin sayfa numarasını
belirtirken 230 numaralı yevmiye kaydına ilişkin tespitinde herhangi bir
sayfa numarası belirtmemiştir. •••
Raporun III.4 bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere
13.09.1993 tarih ve 196 numaralı hisselerin satışına ilişkin yevmiye kaydı
30.09.1993 tarih ve 230 numaralı yevmiye kaydı ile, tahsilata ilişkin
13.09.1993 tarih ve 197 numaralı yevmiye kaydı da 30.09.1993 tarih ve
231 numaralı yevmiye kaydı ile iptal edilmiştir.
İptal edilen hisse senedi satış kaydı 04.10.1993 tarih-ve 232
. nıımajalf yevmiye maddesi ile,'tahsilata ilişkin Yevmiye kaydı ise
04.10.1993tarih ve 233 numaralı yevmiye maddesi ile yeniden
. f f a p ^ ^ T U . r k İ y e Büyük Millet Meclisi
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Yine raporun 111-4 bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere
hisse senedi satış bedelinin 4.799.965.0Ö0.-TL.hk kısmı aşağıda yer alan
yevmiye kayıtları ile kayda alınmıştır.
Yevmiye Tarihi
03.11.1993
08.1İ.İ993
.16.11.1993

Yevmiye No
270
274
277

Tahsilat Tutarı
800.010.000.-TL1
1.000.000.000.-TL
2.999.955.000.-TL

d^
Bilirkişi tespit tutanağı 22.10.1993 tarihinde yapılmasına rağmen
yukarıda bahsi geçen 30.09.1993 tarihindeki iptal kayıtlarına
ve04.10.1993 tarihindeki yeni kayıtlara ilişkin herhangi bir belirleme
yapılmamıştır. Ayrıca 01.10.1993 tarih ve 230 numaralı yevmiye maddesi
ile-bakiye kalan 4.799.650.000.-TL.'nin nakden tahsil edildiği ifade
edilmiştir. Yevmiye defterlerinde 01.10.1993 tarihli bir vevmive
maddesi yoktur. 230 numaralı yevmiye maddesi ise hisse senedi satış
bedelinin iptaline ilişkindir.
c) Bu tespit ve çelişkilerden ortaya çıkan sonuçlar
1) Bilirkişi Mehmet DÖNMEZ 22.10.1993 tarihinde yaptığı
tespitte yevmiye defterinde yer almayan 01.10.1993 tarih ve
230 numaralı yevmiye maddesini var gibi göstermiştir.
2) Bilirkişi tarafından 196 ve 197 numaralı yevmiye kayıtlarına
ilişkin tespitte yevmiye defterinin sayfa numarasını
belirtirken 230 numaralı yevmiye kaydına ilişkin bir sayfa
numarası tespiti yapmamıştır. Çünkü bilirkişi tespitinin
yapıldığı tarihte 230 numaralı yevmiye maddesi henüz
yevmiye defterine kaydedilmemiştir. Yevmiye defterinde şu
an yer alan 230 numaralı kayıt 30.09.1993 tarihlidir.
Bu tespitler vevmive defterlerinde ver alan aşağıdaki
kayıtların 22.10.1993 tarihinden sonraki bir tarihte yapıldığını
ortava çıkarmaktadır.

t[.

* Hip^ senedi satış kayduıın iptaline ilişkin 30.10.1993 tarih ve
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• * Hisse senedi satış bedelinin tahsiline ilişkin 30.09.1993 tarih
ve 231 numaralı yevmiye kaydı
* İptal edilen hisse senedi satış kaydının yeniden yapılmasına
ilişkin 04.10.1993 tarih ve 232 numaralı yevmiye kaydı
* İptal edilen tahsilat kaydının yeniden yapılmasına ilişkin
04.10.993 tarih ve 233 numaralı yevmiye kaydı
.* Hisse senedi satış kaydının yeniden yapılmasına ilişkin
04.10.1993 tarih-ve 233 numaralı yevmiye kaydı
* Hisse senedi satışından kaynaklanan nakdin bankaya
yatırılmasına ilişkin 04.10.1993 tarih ve 234 numaralı
s
yevmiye kaydı
* 06.10.1993 tarih ve 235 numaralı yevmiye kaydı
* 08.10.1993 tarih ve 236 numaralı yevmiye kaydı
* 13.10.1993 tarih ve 237 numaralı yevmiye kaydı
* 15.10.1993 tarih ve 238 numaralı yevmiye kaydı
•* 18.10.1993 tarih ve 239 numaralı yevmiye kaydı
* 18.10.1993 tarih ve 240 numaralı yevmiye kaydı
•* 19.10.1993 tarih ve 241 numaralı yevmiye kaydı
'* 20.10.1993 tarih ve 242 numaralı yevmiye kaydı
* 20.10.1993 tarih ve 243 numaralı yevmiye kaydı
* 20.10.1993 tarih ve 244 numaralı yevmiye kaydı
* 21.10.1993 tarih ve 245 numaralı yevmiye kaydı
* 21 ..10.1993 tarih ve 246 numaralı yevmiye kaydı ile
* 21.10.1993 tarih ve 247 numaralı yevmiye kaydının noter
tespit tarihi olan 22.10.1993 tarihinden sonraki bir tarihte
yapıldığı ortaya çıkmaktadır.
d) Hisse Senedi Satış Kayıtlarının İptalinin Amacı
Marsan A.Ş., Marso Gıda A.Ş.'nin hisselerinin satışından elde
ettiği kazançlar nedeniyle iştirak kazançları istisnasından yararlanmıştır.
İstisnadan yararlanıldığı tarihte Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 3946 sayılı
kanunla değişmeden önceki 8'incijnaddesinin 18. Bendi yürürlüktedir.
Bu maddeye göre şirketlerin'anılan istisnadan yararlanabilmeleri için
İştirak hisselerinin satışının yapıldığı yılı izleyen.ikincijyıhn.Si?nuna kadar
yeni bir iştirak, hissesinin alınmaması gerekmektedir. Aksi takdirde daha
önçe_kunınıkL_yjrgisı^^
mtu]an_ kazançlar dolayısıyla
zanıamndaJalıa]düik_eta
meydana
gelmiş .sayılır.
.
~~ .
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Marsan A.Ş., Marso Gıda A.Ş/ ne ait hisselerini 13.09.1993
tarihinde yaptığı sözleşme ile satmış ve buna ilişkin ilk_ peşinatı
13.09.1993 tarihinde^ almıştır. Bu satışa ilişkin olarak...d.a .J.3,09J 9.93
tarihli yeğniye kayıtlan_vapılmıştır. Yine aynı tarihte yapılan yeğniye
kayıtlarına göre Marso Gıda AİŞ.'- ne ait hisse senedi satışlarından elde
-edilen paralar yurt dışında G.C.D. Inc.. adh._şirkete_.iştjrak amacryla
"transfeı; edilmiştir. 13.09.İ993.tarihinde G.C.D. Inc, adlı şirkete yapılan
transferin kaynağı Marso Gıda A.Ş. hisselerinin satışıdır.
Şirketin yevmiye defterinde yer alan 13.09.1993 tarihli yevmiye
kayıtlarına göre, şirket iştiraklerini satmış ve bu satıştan elde' ettiği
kaynakla yeni iştirak satın almıştır. Bu kayıtlara göre şirket iştirak
kazançları istisnasından yararlanamamaktadır.
Bu nedenle Marsan A.Ş., iştirak kazançları istisnasından
yararlanmak için 13.09.1993 tarihindeki hisse senedi satışına ilişkin
kayıtlan iptal etmiş ve 04.10.1993 tarihli yeni yevmiye kayıtlarını
yapmıştır. Böylece, G.C.D. Inc.'e -13.09.1.993 tarihinde iştirak edilmiş,
Marso Gıda A.Ş.'nin hisseleri ise 04.10.İ993'de satılmış görüntüsü
verilmiştir.

e) 0.1.12.1993 Tarihli Bilirkişi Tespit Tutanağı
Marsan Marmara Holding A.Ş. 01.12.1993 tarihinde Beyoğlu 18.
Noterine ikinci kez başvurarak Marsan Marmara Holding A.Ş.'nin
bilançosunda mevcut iştiraklere ait hisse senetlerinin satışından elde
edilen 'İştirak Hisseleri Satış Kan'nın belirlenmesine ilişkin bir tespit
tutanağının düzenlenmesini istemiştir.
Noter vekili Abclülkadir ÖZKÖSE, yapılacak tespitle ilgili olarak
•yine-.Mehmet DÖNMEZ'i bilirkişi tayin etmiştir. Mehmet DÖNMEZ
yapmış olduğu incelemeler sonucunda aşağıdaki hususları tespit
etmiştir.(Ek: 11, Noter Tespit Tutanağı)
"İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 181245 128753
sicil numarasında kayıtlı Marsan Marmara Holding
Anonim Şirketi'nin bilançosunda mevcut iştiraklere ait
hisse, senetlerinin satışından elde edilen İştirak
...Hisseleri Satış Karı'nm belirlenmesi amacıyla Beyoğlu
\
JfZtypterliğince 21.12.1992 tarihinde 72951 numaralı
\f^ ••-'fo&Mt 1993 yılı yevmiye defteri ve diğer müstenidatı
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üzerinde yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
-Birinci sayfadaki 01.0J.J993 tarih ve (l) numaralı
yevmiye defteri 1993 yılı hesapları açılış kaydında,
hisse senetleri satışa konu olan MARSO GIDA l'E
PERAKENDE SATIŞ MARKETLERİ ANONİM
, 'ŞİRKETİ'nin şirket iştirakleri arasında 1.959.990,000.
TL ile yer aldığı görülmüştür.
-44'üncü sayfadaki 04.10.1993 tarih ve 232 numaralı
yevmiye maddesinde yukarıda da belirtildiği gibi şirket
'kayıtlarında 1.959.990.000. TL değerle 'kayıtlı olan
şirket iştiraki "MARSO GIDA \E PERAKENDE SATIŞ
MARKETLERİ ANONİM ŞİRKETİ "ne ait hisse
senetlerinin 9.799.965.000.TL. bedelle satıldığı ve bu
satış işlemi sonucunda 7.839.975.000. TL iştirak
hisseleri satış karı elde edildiği görülmüştür.
-44.üncü sayfadaki 04.10.1993 tarih, 233 numaralı
yevmiye maddesinde işbu satışla ilgili olarak satış
bedeline mahsuben 5.000.000.OOO.TL.nın nakden tahsil
edildiği görülmüştür.
-49 'uncu sayfadaki 03.11.1993 tarih, 270 numaralı
yevmiye maddesinde işbu satışla ilgili olarak satış
bedeline mahsuben 800.010.OOO.TL.nın nakden tahsil
edildiği görülmüştür.
-50'nci sayfadaki 12.11.1993 tarih, 274 numaralı
yevmiye maddesinde işbu satışla ilgili olarak satış'
bedeline mahsuben 1.000.000.OOO.TL.nın nakden tahsil
edildiği görülmüştür.
-50'nci sayfadaki 16.11.1993 tarih, 277 numaralı
yevmiye maddesinde işbu satışla ilgili olarak satış
bedeline mahsuben 2.999.955.OOO.TL.nın nakden tahsil
edildiği görülmüştür.

V'•
Böylepe şirket aktifinde mevcut iştiraklere ait bazı hisse
, .sepetlerinin satış bedelinin nakden ve tamamen tahsil
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edildiği ve bu satış sonucunda 7.H39.9~5.O0().Tl.
"iştirak Hisseleri Satış Karı'' elde edildiği, hu hesabın
şirket •muhasebe kayıtlarında mevcut bulunduğu
tarafımdan tespit olunmuştur.'

22.10.1993 tarihli ve 01.12.1993 tarihli tespitlerde bilirkişi olarak
yer alan Mehmet DÖNMEZ *in Beyoğlu 18.Noterliğine bildirdiği adrese
•yoklama yaptırılmış ancak bu adreste anılan şahsın tanınmadığı tespit
-edilmiştir^ Ek. 12 Kağıthane ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi Yazısı ve
Yoklama Tutanakları)

AyrıcaBeyoğlu 18. Noterliğine anılan şahsa ilişkin bilirkişi yemin
zaptı ve onda yer alan bilgiler istenmiştir. Ancak Beyoğlu 18. Noterliği
bilirkişiler için yemin zaptı tutulmadığını ve bu nedenle anılan şahsa
ilişkin söz konusu adresin dışında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını
ifade etmiştir.( Ek: 13, Beyoğlu 18.Noterliği 28.Nisan 1998 Tarih ve 118
Sayılı Yazısı)

Yapılan araştırmalarda bilirkişi Mehmet DÖNMEZ'in İstanbul
Defterdarlığı Hocapaşa Vergi Dairesi'nin 5770054269 sicil numaralı
mükellefi olan Korelasyon Serbest Muhasebecilik Müşavirlik Ltd.
Şti.'nin ortağı olduğu ve Çemenzar Hızırbey cad. 249 / 10 Kadıköy /
İstanbul adresinde ikamet ettiği tespit edilmiştir. (Ek: 14, Hocapaşa Vergi
Dairesi yazısı)

6.Marso Gıda A.S.'ne Ait Hisselerin Satışına ve
GCD Inc. Adlı Şirkete Yapılan Transferlere
İlişkin Yönetim Kurulu Kararları

a) Genel Açıklamalar
Marsan A.Ş.'nin yönetim kurulunun Marso Gıda A.Ş/neait
"hisselerin satışına ve G.C.D. Inc adlı şirkete yapılan transferlere ilişkin
[".kararları şirketin II ve III nolırkarar defterlerinde yer almaktadır. Bu
^l&rar defterlerinden II nolu defter 1984, 1985, 1986,1987, 1988, 1989,
•;;'V$?Ö, 1991 ve 1992 yıllarına, III nolu karar defteri ise 1993, 1994,
^ ' § ^ 5 , 1 9 9 6 ve J997 yıllarına aittir.
Ü^*
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Beyoğlu 18. Noterliği" tarafından 09.01.1984 tarih ve 01491 sayılı
yevmiye ile tasdik edilen II nolıı karar defteri 90 tek sayfa, yine Beyoğlu
18. Noterliği tarafından 12.07.1993 tarih ve 3991 T sayılı yevmiye ile
tasdik edilen III nolıı karâr defteri ise 190 tek sayfadır.
Marsan A.Ş. yönetim kurulu tarafından alınan kararların metni
daktik) ile, beyaz kağıtlara yazılmış ve daha sonra bu kağıtlar karar
defterlerinin sayfalarına yapıştırılmıştır.
Söz konusu karar defterlerini üzerinden yapılan incelemeler
sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
-II nolıı karar defterinin 1,11, 12, 23, 26, 33,34, 35, 36, 37, 39,
40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51| 52, 53, 60, 61, 62, 64, 65,
67, 69, 70, 73, 76, 80 ve 81 inci sayfaları boş olup bu sayfalarda herhangi
bir karar yoktur.
-II nolıı karar defterinin, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 ve 32 inci
sayfalarında yer alan kararlann karar tarihi, karar numarası ve yönetim
kurulu başkan ve üyelerinin imzası yoktur.
-II nolıı karar defterinin 2,14, ve 15 inci sayfalarında yer alan
kararların yönetim kumlu üyelerinin imzaları eksiktir.
-II nolıı karar defterinin 86 sayfasında yer alan karar bu sayfaya
daha önce bu sayfada olan bir kararın sökülmesinden sonra yapılmıştır.
Söz konusu sayfada sökülen sayfanın yanm noter mülırii mevcuttur. Bu
sayfadan sökülen kararda karar defterinin şu an 87. sayfasında mevcuttur.

-III nolıı karar defterinin 1 ve 13'üncü sayfaları boş olup bu
sayfalarda her hangi bir karar yoktur.
-III nolıı karar defterinin 16'ıcı sayfasında yer alan kararda
yönetim kumlu üyesi imzası eksiktir.
. -III nolu karar defterinin 3,4,5,6 ve 9'ııncu sayfalarında yer alan
kararlar sökülmüş yerlerine şu anda mevcut kararlar yapıştırılmıştır.
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III. nolu karar defterinin 7,8 ve 12'nci sayfalarında mevcut
kararlar 1993 tarihinde alınmış olmalarına rağmen 1995 yılında notere
onaylatılmıştır.

Karar defterlerinin mevcut bu durumu eski tarihli karar
alınmasına ve bu kararın karar defterine vanıştırılmasına olanak
sağlamaktadır.

b) Marso Gıda A.Ş.'ne Ait Hisselerin Satışına İlişkin Yönetim
Kurulu Kararları
Marsan A.Ş.'nin karar defterlerinde Marso Gıda A.Ş.'ne ait
hisselerin satışına ilişkin olarak toplam 4 adet-yönetim kurulu kararı
vardır. Bunlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Birinci Karar
Marso Gıda A.Ş.ne ait hisselerinin satışına ilişkin .ilk karar
27.08.1993 tarihli 2 sayılı karardır. Bu karar III nolu karar defterinin
3'üncü sayfasında yer almaktadır. Söz konusu karar metni aşağıdaki
gibidir.
/'Marso Gıda ve Perakende Satış Marketleri A.Ş.'nin
(65333J 800000) oranındaki iştirak hisselerimizin
satılmasına, •
1- Alıcı olan Sn. Zafer Pala'ya satış bedelinin beher
hissenin 15.000,-TL bedelli olarak ceman 9. ~99.965:000.TL. Olduğunun bildirilmesine,
"2- Satış protokolü ve ödemenin ne şekilde olacağının
müteakip toplantılarında karara bağlanmasına
Oy birliği ile karar verildi."
İkinci Karar
•: Marso Gıda A.Ş.ne ait hisse senetlerinin satış işlemlerine ilişkin
'
ikinci
karar 01.09.1993 tarihli 4 sayılı karardır. Bu karar III 3 nolu karar
t
/•• - 'defterinin 5\inci sayfasmda yer almaktadır. Söz konusu kararın metni
; . l y aşağıdaki'gibidir.
V

* * İtf\
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"AÇIKLAMA: 27.08.1993 tarihli ve 2 sayılı yönelim
kurulu kararında belirtilen Marso A.Ş. hisselerinin Sn.
Zafer Palaya satışı hakkında hisse devir anlaşması
hazırlanmış ve hu anlaşmaya Marso A.Ş'. de iaraî
olmuştur. Satış bedeli üzerinde anlaşma sağlanmış ve
bedelin taksitle tahsili kararlaştırılmıştır.

1- Hisse devir
imzalanmasına,

anlaşmasının

13.09.1993'de

2- Hisse satış bedeli tahsilat taksitleri şöyle
olacaktır.
04.10.1993 peşinat 5.000.000.000.-TL İmza
sırasında
03.11.1993'te 800.010.000.-TL Tahsil edilecektir.
12.11.1993'te 1.000.000.000.TL- Tahsil edilecektir.
16.11.1993 'te 2.999.955.000. - TL Tahsil edilecektir.
Oy birliği ile karar verildi. "

Üçüncü Karar
Marso Gıda A.Ş.ne ait hisselerin satışına ilişkin üçüncü karar
13.09.1993 tarihli ve 5 sayılı karardır. Bu karar III nolu karar defterinin
6'ncı sayfasında yer almaktadır. Söz konusu kararın metni aşağıdaki
gibidir.

"1-27.08.1993/2 sayılı ve 01.09.1993 3 sayılı yönetim
kurulu kararında zikredilen Marso A.Ş. ne ait iştirak
hisselerimizin tümü Zafer Pala hisse devir anlaşması
imzalanarak bugün satılmıştır. Bu nedenle Marso A.Ş. ne
durumun bir yazı ile bugün itibarı ile bildirilmesine,
'2-Hisse devir anlaşması ve hisse devir anlaşmasına ek
'protokolün müteakip toplantılarda görülmesine,
"Oy-pirfiği He karar verildi. "
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Dördüncü-Karar

.'

. I

Marso Gıda A.Ş/ne ait hisselerin satışına ilişkin son karar
15.10.1993 tarih ve 9 sayılı karardır. Bu karar III nolu karar defterinin
10'uhcu sayfasında yer almaktadır.

'

• "KARAR: Sirkelimizin iştirak ettiği Marso Gıda ve
Perakende Satış Marketleri AŞ'ne ait 65333 J adet hisse
13.09.1993 tarihinde Zafer Palaya 9.788.865.000:(Dolaız milyar yedi yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz
altmış beş bin lira) TLsı karşılığı satılmış olup bu satış
sonunda iştirak hisseleri satış karı olarak 7.3~6 000.000.-(Yedi milyar üç yüz yetmiş altı milyon) TL sı olmuştur.
Bu miktarın sermayeye ilave edilerek sermayenin
1.124.000.000.-TL. dan 8.500.000.000.- (Sekiz milyar beş
yüz -milyon) TL. ya çıkarılmasına, bu sebeple ana
sözleşmenin sermayeyi düzenleyen 9 uncu maddesinin
gereken damga vergisi kanuni süresi içerisinde bağlı
bulunduğumuz Kağıthane Vergi Dairesine tarafımızdan
yatırılmasına oybirliği ile karar verildi."

c) Yönetim Kurulu Kararları İle İlgili Tespitler

Marso Gıda A.Ş. ne ait hisselerin satışına ilişin karar defterinde
yer alan kararlann hiç biri noter tasdikine sahip değildir.
Marso Gıda A.Ş.ne ait hisselerin satışına ilişkin alınan ve III nolu
karar defterinin 3 ve 6'ncı sayfalarında yer alan 2 ve 5 sayılı kararlardan
önce bu sayfalarda başka kararların yapışık olduğu ancak sökülerek
yerine 2-ve 5 sayılı kararlann yapıştınldığı sayfalann sökme nedeniyle
gördüğü hasardan ve sayfa üzerinde yapışık kalan kağıt parçalanndan
anlaşılmaktadır.
' Marso Gıda A.Ş.'ne ait hisselerin satışına ilişkin alınan ve III nolu
karâr defterinin 5 numaralı sayfasında yer alan 4 sayılı karann da bu
sayfada daha önceden yapışık olan bir karann sökülerek yerine
yapıştınldığı sayfada noter mülırünün bir kısmının kalmasından ve
sayfanın, sökme ve yapıştırmada gördüğü hasardan anlaşılmaktadır...
tâifV
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\jt d) Yönetim Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi

01.09 1993 tarih ve 4 sayılı kararda Marso Gıda A.Ş.'ne ait hisse
devir sözleşmesinin 13.09.1993 tarihinde imzalanacağı belirtilmektedir..
Avnı kararın devamında ise ilk tahsilatın imza esnasında yapılacağı
belirtHmiş ancak tahsilat tarihi 04.10.1993 olarak yer almıştır. Yönetim
Kurulu Kararı bu yönü ile çelişkilidir.
Raporun III.A. 1. Bölümünde belirtildiği üzere hisse devir
sözleşmesi 13.09.1993 tarihinde imzalanmıştır. Marsan A.Ş. tarafından
düzenlenen tahsilat makbuzuna göre 13.09.1993 tarihi itibariyle
5.000.000.000.-TL. tahsilat yapılmıştır.
Raporun III.A.4. bölümünde belirtildiği üzere hisse satışına ilişkin
olarak 13.09.1993 tarihinde 196 ve 197 nolu yevmiye maddeleri
yapılmıştır. Ancak 30.09.1993 tarih ve 230 nolu yevmiye kaydı ile
13.09.1993 tarihli yevmiye kayıtları iptal edilmiştir. Daha sonra
04.10.1993 tarih ve 232, 233 nolu yevmiye kayıtları ile iptal edilen satış
kayıtları yeniden yapılmıştır. Buna göre de Marsan A.Ş. tarafından
düzenlenen tahsilat makbuzunda tahsilat tarihi 13.09.1993,yevmiye
defterinde 04:10.1993 tarih ve 233 nolu yevmiye göre tahsilat, tarihi
04.10.1993 dür.
Fakat Raporun III A.5. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere
yapılan incelemeler sonucunda hisse senedi satışına ilişkin 13.09.1993
tarihli yevmiye kayıtlarını iptal eden 30.09.1993 tarihli ve anılan kayıtları
yeniden yapan 04.10.1993 tarihli yevmiye kayıtlarının hepsinin
22.10.1993 tarihinden sonraki bir tarihte yapıldığı tespit edilmiştir. Söz.
konusu iptal kayıtlarının ve yeniden vapılan_kavıtların tekjamacı iştirak
ka^an^lan_Jştişnasj__ile_ ilgili Kıımmlar Vergisi Kanunu'nun 8/18
m£ddeşjndeyerajan_ "iştirak satıldıktan sonra 2 vıl süresince yeni bir
iştirakte bulunmamak" şartını yerine^ geiirm£ktir. Ayrıca hukuki olarak
hisse senedi satışlşîemine ilişkin olarak düzenlenen 13.09.1993 tarihli
yevmiye kayıtlanın iptal edecek hiç bir sebep ve gerekçe yoktur.
Buraya kadar yapılan açıklama ve tespitlerden ortaya çıkan
sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Vln
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\.-Karar defterinde yer alan 01.09.1993 tarihli karar 1. Soter
tespiti olan 22.10.1993 tarihinden sonraki bir tarihte karar defterine
yapıştırılmıştır.
2 01.09.1993 tarihli yönetim kurulu kararı, karar defterine
yapıştırildiği zaman;
13.09.1993 tarihli tahsilat makbuzu
13.09.1993 tarihinde düzenlenmiş sözleşme
13.09.1993 tarihinde yapılan yevmiye kayıtları
30.09.1993 tarihinde yapılan yevmiye kayıtları
04.10.1993 tarihinde yapılan yevmiye kayıtları, mevcuttur.
Bu nedenle 01.09.1993 tarihli yönetim kurulu kararı, tahsilat
makbuzu, sözleşme ve yevmiye defteri arasındaki çelişkinin gerekçesi
niteliğinde kaleme alınmış ve dolayısıyla alınan karar kendi içerisinde
çelişkili noktalar yaratmıştır. Bu husus da göstermektedir ki, kendi
içinde açık bir çelişki sergileyen bu karar; sırf gerçek durumu
gizlemek ve tahsilat makbuzu, sözleşme ve yevmiye defterleri
arasındaki çelişkili durumu ortadan kaldırabilmek amacıyla alınmış
bir karardır.

7. Değerlendirme
a) İlgili Mevzuat
1512 SAYILI NOTERLİK KANUNL'NUN İLGİLİ MADDELERİ

Madde 151-(Görevle ilgili suçlar):
Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ve
noter
katipleri
ve
katip
adayları
noterlikteki
görevleri....sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri
suçlardan dolayı, eylemlerinin niteliğine göre Türk Ceza
Kamımı'nun devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca
ceza/andırılırlar.
Madde h/-(Kovuşturma izni):
Noterlerin, görevden doğan veya görev sırasında işledikleri
suçlardan,dolayı kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanlığı 'nın
iznirje-hağlıdır.
*"""' $?
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Madde 154-(Kovıışturma izni):
Adalet Müfettişleri veya mahalli Cumhuriyet Savcısı
tarafından düzenlenen dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri
Genel Müdürlüğü'ne tevdi olunur, inceleme sonucunda
kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun
işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesine en yakın bulunan Ağır
Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU1 NÜN İLGİLİ MADDELERİ

Madde 64Birkaç kişi bir cürüm veya kabahatin icrasına iştirak ettikleri
takdirde fiili irtikap edenden veya doğrudan doğruya beraber
işlemiş olanlardan her biri o fiile mahsus ceza' ilecezalandırılırlar.
Başkalarını cürüm ve kabahat işlemeğe azmettirenlere dahi
aynı ceza hükmolunur. Ancak fiili icra edenin onu işlemekte
şahsi bir menfaati olduğu sabit olursa azmettiren şahsın cezası
..... altıda biri indirilir.
Madde 235Memurlardan biri görevini yaptığı sırada görevine ilişkin
•olarak kamu adına'kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini
öğrenip de ilgili daireye bildirmede ihmal ve gecikme
gösterirse dört aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır ve bu cezaya, öğrenilen suçun önemine göre
ayrıca süresiz memuriyetten mahrumiyet cezası da eklenir.
Eğer fail, adli kolluk memurlarından biri ise verilecek ceza
bir yıl hapis cezasından aşağı olamaz ve her halde
memuriyetten süresiz mahrumiyet cezası da hükmolunur.
Madde 240Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun
görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç
yıla kadar hapsolunur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması
halinde altı aydan bir yıla kadar hapis ve her halde ikibin
liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Ayrıca memuriyetten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır.

v/V
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bir varaka tanzim eder veya hakiki bir varakayı tağyir ve
tahrif eyler ve bundan umumi ve hususi bir mazarrat tevellüt
:. edebilirse üç seneden on seneye' kadar ağır hapis cezasına
mahkum olur. Eğer işbu varaka sahteliği ispat edilmedikçe
muteber olan evrak kabilinden ise ağır hapis cezası beş
seneden oniki seneye kadar verilir.
Mçdde345'
• Bir kimse tamamen veya kısmen sahte olarak hususi evrak ve
senedat tanzim eder yahut sahih olarak tanzim olunmuş bir"
varaka veya senedin yazılarını tağyir eylerse bundan umumi
veya hususi bir' mazarrat tevellüt edebildiği ve böyle sahte
' veya muharref bir varaka veya senedi fail yahut bilerek
başkası kiıllandığı takdirde bir seneden üç seneye kadar hapis
cezasına mahkum olur.

6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN İLGİLİ MADDELERİ
.. A.Defter tutma mükellefiyeti
i- Pümülü
MADDE-66 Her tacir, işletmesinin iktisadi ve mali
durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde
elde edilen neticeleri tesbit <etmek maksadiyle, işletmesinin
mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve bilhassa,
diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki
defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur.
ı. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir,
envanter defteri ve karar defteri
Tacirlerin $ etmeleriyle ilgili işler dolayısıyla aldıkları
mektup, yazı telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve
kağıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup,
yazı ve telgrajhamelerin kopyalarını ve mukaveleleri taahhüt
ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilanları gibi
. belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları
mecburidir.

/

'^II-^e£^et
MADJ>Eri67, Bir tacirin defter tutma mükellefiyetini ^yerine
.^irrney&sa)fahiyetli kıldığı kimsenin bu defterlere zzcirdisi
' 1 -i
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kayıtlar, o tacirin kendisi tarafından tutulmuş kayıtlar
hükmündedir.
Ticari defterlerin kısmen veya tamamen mevcut
olmamasından; yahut kanuna uygun surette tutulmamasmdan
veyahut saklanması mecburi olan defter ve kağıtların gereği
gibi saklanmamasından doğan mes'uliyet doğrudan doğruya
işletme sahibine ve hükmi şahıslarda idare organının
azalarına veya idare işlerine salahiyetli olan kimselere ve
hükmi şahsiyeti olmayan ticari işletme ve teşekküllerde
onları idareye salahiyetli olan kimselere aittir. Bunlar
küsuru memur ve müstahdemlere yükleterek bu
meşguliyetten kurtulamazlar.
66 nci maddenin birinci fıkrasının l ila 3 üncü bentlerinde
sayılan defterleri tutma mükellefiyetlerini hiç veya kanuna
uygun şekilde yerine getirmeyip de ikinci fıkraya göre mesul
olanlar yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasiyle
cezalandırılır. Defterlerin kanuna uygun şekilde tutulmaması
halinde, bunları tutmakla vazifelendirmiş olan kimseler dahi
aynı cezaya mahkum edilirler. Diğer kanunlarda bulunan
cezai hükümler mahfuzdur.
Hakimler, noterler, sicil memurları ve diğer memurlar, resmi
muameleler dolayısıyle bir tacirin defter tutma
mükellefiyetine aykırı hareket ettiğini öğrenince keyfiyeti
müdeiumumiliğe bildirmeye mecburdurlar.
E) Ticari defterlerin ispat kuvveti
I- Ticari defterlerin İspat kuvveti
- MADDE- 82 Ticari işlerden dolayı tacir sıfatını haiz olan
kimseler arasında çıkan ihtilaflarda ticari defterler aşağıdaki
maddelerde gösterilen şartlar dairesinde delil olarak kabul
olunur.
, Tastikte tabi olmayan defterler ancak 69 uncu madde
gereğince tastike tabi olup da tasdik edilmip olan ilgili
defterlerle birlikte delil olarak kabul olunur.
Bir tacirin tuttuğu bütün defterlerin birbirini teyit etmesi
şarttır; aksi takdirde defterler delil olmaktan çıkar.
. W-Sahibinin aleyhinde
MADDE- 84 Kanuna uygun olarak veya olmıyarak tutulmuş
olan ticari defterlerin münderecatı, sahibi ve halefleri aleyhine
• delil sayılır, Şu kadar ki; kanuna uygun olan defterlerde sahibi
'lehine olan kayıtlar dahi aleyhindeki kayıtlar gibi muteber
:olüp bunlar birbirlerinden ayrılmaz.
i

\7l
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B) Çeşitli Defterler
MADDE-70
Yevmiye defteri kayda geçirilmesi icabeden muameleleri
vesikalardan çıkararak tarih sırasiyle ve "madde" halinde
tertipli olarak yazmayamahsus defterdir.
Yevmiye maddelerinin en z aşağıdaki malumatı ihtiva etmesi
şarttır:
1. "Madde sıra numarası (Makine ile tutulan muhasebelerde
mecburi değildir);
2. Tarih,
3. Borçlu hesap (Toplayıcı hesaplar kullanıldığı takdirde
nihai yardımcı hesabın isminin tasrihi şarttır);
4. Alacaklı hesap (Toplayıcı hesaplar kullanıldığı takdirde
nihai yardımcı hesabın isminin tasrihi şarttır);
5. Meblağ (Yardımcı hesaplara taksim edenler, izahat
sütununda gösterilmek şarttır);
6. Her kaydın dayandığı vesikaların nevi ve varsa tarih ve
numaraları.
Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı
olur; şu kadar ki, vergi kanunlarına göre müteharrik yapraklı
yevmiye defterinin kullanılmasına müsaade olunduğu
takdirde vergi kanunlarına uygun olmak şartıyle bu defterler
de kullanılabilir.
Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın,
on günden fazla geciktirilemez.
Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar
notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (görülmüştür)
sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.
Hususi defterler.
MADDE - 326. Tacirlerin tutmaya mecbur oldukları
defterlerden başka idare meclisi aşağıdaki defterleri de
tutmakla mükelleftir.
T Pay sahiplerinin ad ve soyadları veya ünvanlarıyla
ikametgahlarının ve şirketin kurulması anında konan yahut
sonradan tedricen çoğaltılan sermayeye tekabül eden paylar
Un yapılan tediyelerin yazılmasına mahsus (pay sahipleri
,. defteri);
, 2. Umumi heyet zabıtlarının yazılmasına mahsus (toplantı ve
^
müzakere defteri);
'.. !
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3. İdare meclisinin toplantı ve müzakerelerinin'yazılmasına
mahsus (idare meclisi kararlar defteri).
$ b) Değerlendirme
Marsan A.Ş.*nin iştiraki olan Marso Gıda A.Ş.'nin hisselerinin
satışı ve bu kaynağın ABD"de kurulu GCD Inc. adlı şirkete transferi ile
ilgili işlemler konusundaki incelemeler sonucunda aşağıdaki hususlar
tespit edilmiştir:
gt i) Marsan A.Ş.'nin yasal defterlerine ve alıcı Zafer Hüseyin
PALA'nın ifadesine göre, Marso Gıda A.Ş. hisseleri
13.09.1993 tarihinde 9.799.965.000.-TL bedelle satılmış, bu
bedele mahsuben ilk tahsilat 13.09.1993 tarihinde
5.000.000.000.-TL karşılığı ABD dolan olarak yapılmıştır.
•& ü) Tansu ÇİLLER ve Özer ÇİLLER, sahibi olduklan Marso Gıda
A.Ş. hisselerini 2.199.990.000.-TL bedelle satmışlardır.
i-üi) Marso Gıda A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin olarak 13.09.1993
tarihinde yapılan kayıtlar 30.09.1993 tarihinde ters kayıtla
kapatılmış ve 04.10.1993 tarihinde aynı kayıtlar yeniden
yapılmıştır.
f iv) Raporun III-A-5 bölümünde tespit edildiği gibi, Beyoğlu
18'inci Noterliği vasıtasıyla bilirkişi Mehmet DÖNMEZ'e
22.10.1993 tarihinde yaptınlan ve satış bedelinin
4.799.965.000.-TL tutarındaki kısmının 01.10.1993 tarihinde
230 numaralı yevmiye kaydı ile tahsil edildiğine dair tespit
Marsan A.Ş.'nin defterlerindeki kayıtlara uymamaktadır. Noter,
bilirkişi ve şirket yöneticileri tarafından şirket kayıtlannda
bulunmayan bir kayıt tespit edilmiştir.
v) Hisse bedellerinin tahsiline ilişkin aynı Noter ve bilirkişiye
01.12.1993 tarihinde yaptınlan tespit, Marsan A.Ş.'nin
defterleri ile uyum içerisindedir. Ancak, bu tespitte de
13.09.1993 tarihindeki ilk satış kaydı tespit dışı tutulmuştur.
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^ Beyoğlu 18. Noterliğine yaptırılan tespitlerin, Marso Gıda
A.Ş. hisselerinin satışı ve GCD Inc. adlı şirkete yapılan transfer
konusunda ortaya koyduğu sonuçlar şu şekildedir:

Tinci tespit, Marso A.Ş.'nin 13.09.1993 tarihinde satıldığını
ve yurtdışına yapılan transferin kaynağının Marso A.Ş. hisselerinin
satışı OLDUĞUNU kanıtlamaya yönelik sonuç doğurmaktadır.
2'rçei tespit, Marso A.Ş.'nin 04.10.1993 tarihinde satıldığını ve
yurtdışına yapdain transferin kaynağının Marso A.Ş. hisselerinin
satışı OLMADIĞINI kanıtlamaya yönelik sonuç doğurmaktadır. '

Bu tespitler ışığında, yevmiye kayıtlarında ve bunların
dayanağı olan belgelerde yer almayan bir hususu defter
kayıtlarında görülmüş gibi tespit konusu yapan bilirkişi Mehmet
DÖNMEZ ile Beyoğlu 18'inci Noter vekili Abdülkadir
ÖZKÖSE'nin Noterlik Kanunu'nun 151 ve Türk Geza Kanunu'nun
240 ve 339'uncu maddelerine göre yargdanmaları gerekmektedir.
Buna yönelik olarak Noterlik Kanunu'nun 152 ve 154'üncü
maddeleri gereğince durum bir rapor ile Adalet Bakanlığı'na tevdi
olunmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecektir

Öte yandan Türk Ceza Kanunu'nun 64'üncü maddesi gereği
Marsan A.Ş. yönetim kurulu üyeleri de Türk Ceza Kanunu'nun 240
ve 339'uncu
maddelerinde
belirtilen
suçlara
iştiraken
yargdanmalıdır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 66 ve 67'nci
maddeleri gereğince, 82 ve 84'üncü maddeler de dikkate alınarak
Marsan A.Ş. yönetim kurulu üyeleri hakkında cezai takibata
geçilmesi için durum Cumhuriyet Başsavcılığına bir rapor ile
bildirilecektir.

Marsan A.Ş. tarafından Marso Gıda A.Ş. hisselerinin satış
tarihini olduğundan farklı imiş gibi göstermeye yönelik olarak 1993
ydı yevmiye defterinde yapdan kayıtlar ve bu kayıtlarm ilgili
makamlar nezdinde kullandması nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun
345'inci maddesi gereğince takibat yapdması için durum bir rapor
ile Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecektir.
1 ,

y
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B. MARSAN MARMARA HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN
A.B.D.'DEKİ G.C.D. İNC. ŞİRKETİNE YAPILAN
TRANSFERLERE İLİŞKİN İNCELEMELER

Marsan A.Ş, tarafından A.B.D.' deki G.C.D. İne. şirketine yapılan
transferlere ilişkin incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda
özetlenmiştir.

1. Şirketin Yasal Defterleri Üzerinde Yapılan
İncelemeler

Marsan A.Ş.'nin yasal defterlerine göre A.B.D' deki G.C.D.İnc.
şirketine toplam 925.000.$ transfer edilmiştir. Bu transferlerden ilki
29.07.1992 tarihinde 100.000.$ olarak gerçekleştirilmiştir. Bu transferle
ilgili olarak aşağıdaki yevmiye maddeleri yapılmıştır. ( Ek: 15,Yevmiye
Defteri Fotokopisi, Ek:16,Transfere İlişkin Diğer Belgeler)

Yevmiye No: 160 Yevmiye Tarihi 01.07.1992
__/

_____

.

102 Yurt Dışı İştirakler
3.447.000.000.
(500.000.5*6894 TL)
103 Yurt Dışı İştirak Taahhütleri
3.447.000.000.
_
/

Yevmiye No: 171 Yevmiye Tarihi 29.07.1992
/
004 Banka
702.000.000.
334 Ortaklara Olan Borçlar
______
/

702.000.000.

334 numaralı hesapta izlenen "Ortaklara Olan Borçlar Hesabı"
Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş. ile olan cari işlemlerinin izlendiği hesaptır.
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"Yevmiye No: 172 Yevmiye Tarihi 29.07.1992
__„„_—

. . — / -

— — —

,103 Yurt Dışı İştirak Taahhütleri 689.400.000.
(100.000'.$*6894TL) .
102 Yurt Dışı İştirakler
12.600.000.
(100.000.$ *(7020-6894 Tl,))
004 Banka "
004 Banka
„ „ „ . . „ — . — . „ . . /

. . „ . —

689.400.000.
12.600.000.

.....

• Yapılan kayıtlardan da görüleceği üzere 100.000.$ tutarındaki
bu transfer Özer ÇILLER'in Marsan A.Ş.'ne verdiği borç ile
karşılanmıştır.

G.C.D. Inc. şirketine yapılan ikinci transfer 10.09.1992 tarihinde
400.000.$ olarak yapılmıştır. Bu transfere ilişkin yevmiye maddesi
aşağıdaki gibidir.( Ek: 17,Yevmiye Defteri Fotokopisi, Ek: 18 Transfere
İlişkin Diğer Belgeler, Ek: 19 Banka Kredi Sözleşrnesi ve Ekleri)
Yevmiye No; 220 Yevmiye Tarihi 10.09.1992
_

.

./

.

..

102 Yurt Dışı İştirakler
(400.000.$*(7129-6894))
103 Yurt Dışı İştirak Taahhütleri
004.Banka
._„..

94.152.000.
2.757.600.000.
2.851.752.000.

- „ _ „ „ / - - „ — - — - — —

Yevmiye No; 221 Yevmiye Tarihi, 10.09.1992
-

.

. . „ /

004.BankaHs.
•

_.-._„.

.

2.852.000.000.
302.Banka Kredileri Hs.
2.852.000.000.

„ . . „ . _ / -

Bu transfer için Demirbank T.A.Ş. Merkez Şubesinden kredi
kullanılmıştır. Sözkonusu kredi Özer ÇILLER'in şahsi kefaleti ile
alınmış ve Özer ÇILLER'in Marsan A.Ş.'ne cari hesabı yoluyla
verdiği borç ile kredinin anapara ve faiz ödemeleri karşılanmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

İnM

(S. Sayısı : 779)

-563-

G.C.D. İne. şirketine yapılan son transfer ise 13.09.1993 tarihinde
425.000.-$ olarak yapılmıştır. Bu transferin kaynağı Marso Gıda A.Ş.ne
ait hisse senetlerinin satış bedelidir.Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere
raporun III.A.4 bölümünde yer verilmiştir.

13.09.1993 tarihinde-yapılan 195 nolu yevmiye maddesi ile bu
transfere ilişkin tahakkuk yapılmıştır. 195 numaralı yevmiye kaydı
aşağıdaki gibidir. (Ek:6 ,Yevmiye Defteri Fotokopisi)

Yevmiye No;195, Yevmiye Tarihi 13.09.1993
_/__
._
102.Yurt Dışı İştirakler
4.997.647.250.
(425.000.$* 11.759JL)
103.Yurt Dışı İştirak Taahhütleri
4.997.645.250.
. . „ „ .

/___:

.

.

2. GCD İne. Şirketinin ABD Gelir İdaresine
Verdiği Federal Vergi Beyannameleri ve
Bilançoları Üzerinde Yapılan İncelemeler

GCD Inc. şirketi tarafından ABD gelir idaresine verilen federal
vergi beyannamesine , bilanço ve kar zarar tablolarına göre şirketin
1992,1993,1994,1995 yıllarındaki sermaye tutan 100.000.$'dır. Marsan
A.Ş. tarafından gönderilen 925.000.$ bu yıllarda "hissedarlara olan
borçlar" hesabmda yer almaktadır. GCD Inc. tarafından 1996 yılına
ilişkin olarak verilen bilançoda şirketin sermayesini 01 Ağustos 1997
tarihi itibariyle 925.000.$'a çıkardığı not olarak iletilmiştir.(Ek:20 GCD
Inc. Şirketine Ait Bilançolar, Kar Zarar Tabloları)

3. Marsan A.Ş.'nin Yasal Defterlerinde Yer Alan
Kayıt ve Bilgiler İle GCD İne. Şirketinin Bilanço
ve Kar Zarar Tablolarında Yer Alan Bilgiler
Arasındaki Çelişkiler

M
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-564a) Marsan AŞ'nin yönetim kurulu ABD'de yerleşik GCD-İne
.şirketine iştirak etmek, amacıyla 01.Temmuz 1992 tarihinde S numaralı
kararı almıştır. (Ek: 21. Karar Defteri Fotokopisi)
Yönetim kurulu söz konusu tarihteki toplantısında "Kuru'uş
aşamasında bulunan GCD Inc. One Kcc\vaydın Drıvc Salem . \'cw
Hampslnre lISA adresli .şirketin 1.000.000. ( Hır mri\<>n Dolar / 'S
Dolar'olan ^enmavesıııın "i,50'sı oranında 500.000.1 Heşyüzbın doları
US Dolar İle iştirak etmeye ışı ırak taahhüdünü iki ıak>uie /:'\7///./vv2
sı>iiuna kadar tamamen nakden ödemeye" karar vermiştir
.
Bu kararda GCD İne. şirketinin sermayesinin 1.000.(100. ( Bir
milyon ) US Dolar olduğu belirtilmektedir. Oysa GCD İne. atili
şirketin kuruluş sermayesi 100.000.( Yüz Bin ) IS Dolardır. Bu
sermaye tutarı 1. Ağustos 1997 tarihine kadar da 100.000. IS Dolar
olarak kalmıştır. 01.Ağustos 1997 tarihinde sermaye tutarı 925.000.
l'S Dolara çıkarılmıştır.

b) Yine Marsan Marmara Holding A.Ş. yönetim kurulu _•
31.08.1993 tarihinde-yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararı almıştır
(Ek:22, Karar Defteri Fotokopisi)
"Hissedarı olduğumuz ve % .50 hissesine sahip bulunduğumuz
GCD Inc. One Kcewaydın Dr ive Salem Şirketinin geriye kalan % 50
hissesini 425.000.1 IS Dolar (Dörtyüzyirmibeşbin ) karşılığı ödenmesine.
böylece 1.7.1992 X sayılı karar ile öngörülen 'GCD İne. hisselerinin
tamamına' sahip olma işleminin sona erdirilmesine oy birliği ile karar
verildi. "
Şirketin karar defterindeki bilgiler ile GCD İne. şirketinin
beyanları arasındaki çelişki bu kararda da vardır. Ayrıca bu karar
ile 1.7.1992/8 tarihinde alman karar arasında da çelişki vardır.
Şöyle ki 31.08.1993/3 sayılı kararda 1.7.1992/8 sayılı kararda GCP
İne. hisselerinin tamamına sahip olma öngörüsünün olduğu
belirtilmektedir. Oysa anılan kararda böyle bir Öngörü yoktur.

A
c) Marsan AŞ'nin gerek yevmiye defterinde yer alan kayıtlarda
j gerekse,;karar defterinde yer alan kararlarda yurt dışına yapılan
I transferlerin GCD İne. şirketine iştirak etmek amacıyla yapıldığı
.belemektedir. Nitekim şirket bu transfer tutarlanm yevmiye defterinde
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Turt Dışı İştirakler" hesabında izlemiştir. Oysa GCD İne. şirketi Marsan
AŞ tarafından kendisine yapılan, transferleri 'Hissedarlara Olan Borçlar'
hesabında izlemektedir. (î;k;20 GÇD İne. Şirketine Ait Bilançoları

d) Marsan Marmara Holding A.Ş tarafından .15.09.19.93. tarihinde
yapılan transfer yevmiye kasıtlarına göre yine aynı tarihte anılan şirketin
iştiraki" niteliğinde olan Marso Gıda AŞ.' nin. satışından elde edilen
tahsilattan karşılanmıştır. Ayrıca bu iştirakin satışından doğan kar ile
ilgili olarak şirket iştirak kazançları istisnasından yararlanmıştır.
İstisnadan yararlanıldığı tarihte Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 3946
sayılı kanunla değişmeden önceki 8"incı maddesinin IS*inci bendi.
yürürlüktedir. Şirket anılan maddeye dayanarak iştirak kazançları
istisnasından yararlanmıştır. Bu maddeye göre şirketlerin anılan
istisnadan yararlanabilmeleri-için iştirak hisselerinin satışının yapıldığı
yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar yeni bir iştirak hissesinin
alınmaması gerekmektedir. Aksi takdirde daha önce kurumlar
vergisinden müstesna tutulan kazançlar dolayısıyla zamanında tahakkuk
ettirilmemiş vergiler yönünden vergi zıyaı meydana gelmiş sayılır. Bu
nedenle yurt dışına yapılan transferin vergi hukuku yönünden niteliğinin
belirlenmesi gerekmektedir. (Ek:23. Kurumlar Vergisi Kanunu
8/18.Madde Metni)

4. Marsan A.Ş. Tarafından A.B.D.'deki GCD İne.
Şirketine Yapılan Transferlerin Niteliği ve Vergi .
İncelemesi Açısından Eleştiriyi
Gerektiren
Hususlar

Marsan Marmara Holding A.Ş. tarafından ABD'deki GCD İne.
adlı şirkete 1992 yılında 500.000.$ ve 1993 yılında da 425.000.$ olmak
üzere toplam 925.000.5 transfer edilmiştir. Marsan A.Ş. bu transferlerin
A.B.D.'deki G.C.D.İne. adlı şirkete iştirak amacıyla yapıldığını ifade
etmektedir. G.C.D.İne. adlı şirketin kuruluş sermayesi 100.000.S olup bu
sermaye 01 Ağustos 1997 tarihine kadar da 100,000.$ olarak kalmıştır.
Ayrıca G.C.D. Inc. şirketi Marsan Marmara Holding A.Ş. tarafından
kendisine-^apılan bu transferleri 1992,1993,1994,1995 ve 1996 yıllarında
hissedarlaraNolan borçlar hesabında izlemiştir.
\"H
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Bu durumda Marsan A.Ş. tarafından G.C.D. İne. şirketine
gönderilen 925.000.$ , ilgili yıllar itibariyle Marsan AŞ.'nin G.C.D.
Inc. şirketinden olan alacağını oluşturmaktadır. Bu tutarlar G.C.D.
Inc. şirketi açısmdan ise Marsan A.Ş.'ne olan borcunu
oluşturmaktadır ki söz konusu şirket bu tutarları ilgili yıl
bilançolarında "Hissedarlara Borçlar" hesabında göstermiştir.

Tespit edilen bu husus doğrultusunda Marsan A.Ş.'nin G.C.D.
Inc. şirketinden olan döviz cinsinden alacaklarını vergilendirme
dönenfleri itibariyle dönem sonlarında V.U.KL'nurt 280. maddesine
göre değerleyerek oluşacak kur farkını icar zarar hesabına intikal
ettirmesi gerekmektedir. Şirket dönem sonları itibariyle böyle bir
değerleme yapmamış ve oluşacak kur farklarını kar zarar hesabma
intikal ettirmemiştir. Bu durumda vergi incelemesi açısmdan
1992,1993,1994,1995 ve 1996 yülarma ilişkin olarak tarhiyata konu
matrah farkı çıkmaktadır. Bu husus düzenlenecek bir vergi inceleme
raporu ile eleştiri konusu yapüacaktır.

5. Marsan A.S. Tarafından A.B.D.'deki GCD İne.
Şirketine Yapılan Transferlerin ve GCD Inc. Adlı
Şirkete İlişkin Bilgilerin Hazine Müsteşarlıgı'na
Bildirilmemesi

Marsan A.Ş.'nin yasal defterlerine göre A.B.D' deki G.C.D.Inc.
şirketine toplam-925.000.$ transfer edilmiştir. Bu transferlerden ilki.
29.07.1992 tarihinde 100.000.$ olarak gerçekleştirilmiştir. G.C.D. İne.
şirketine yapılan ikinci transfer 10.09.1992 tarihinde 400.000.$ olarak
yapılmıştır. G.C.D. İne. şirketine yapılan son transfer ise 13.09.1993
tarihinde 425.000.-$ olarak yapılmıştır.

Türk Parasını Koruma Hakkında 32 sayılı kararın 13'üncü
maddesinin 1993 yılında geçerli şekline göre, "Yurt dışına ve
Türkiye'deki serbest bölgelere sermaye ihraç eden Türkiye'de yerleşik
kişiler, sermaye ihracından itibaren bir yıl içinde yurt dışında
oluşturdukları şube, şirket ve ortaklıklarla ilgili olarak; yerel resmi
makamlardan alınmış izin belgesi, ana sözleşme, işe başlama tarihi ve
faaliyette bulundukları adresi, yıllık faaliyet raporları, yurda getirilen
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karları ile sermaye yapısı ve/veya miktarlafindaki değişiklikler ve
faaliyetin sona ermesi halini belgeleyerek Müsteşarlığa bildirirler."

Yurtdışına sermaye transfer ettiğini ifade eden Marsan A.Ş., bu
transferi üç ayn tarihte gerçekleştirmiştir. Bunlardan en son yapılan
transfer 13.9.1993 tarihinde yapılmıştır. Bu transferlere ve transferlerin
gönderildiği GCD Inc. adlı şirkete ilişkin bazı bilgilerin temin
edilebilmesi için Marsan A.Ş.'ne yazılan yazıya verilen cevaptan
anlaşıldığına göre, Marsan A:Ş. bu transfere ve transferin yapıldığı
şirkete" ilişkin bilgileri Hazine Müsteşarlığı'na süresi içinde
bildirmemiştir. Bu nedenle Marsan A.Ş. hakkında 1567 sayılı Kanun'un
3'üncü maddesine göre kovuşturma yapılması için bu konuda bir rapor
düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilecek ve durum Hazine
Müsteşarlığı'na bildirilecektir.

6. Marsan Marmara Holding A.S.'nin Karar
Defterlerinde Tespit Edilen Bazı Hususlar

Marsan Marmara Holding A.S.'nin karar defterleri G.C.D. İne. adlı
şirkete iştirak ile ilgili alınan kararlar yönünden incelenmiş ve aşağıdaki
hususlar tespit edilmiştir.
©Marsan Marmara Holding A.S.'nin G.C.D. Inc. adlı şirkete %50
oranında iştirak edilmesi konusunda 01.07.1992 tarihinde alınmış 8 sayılı
karar 2 nolu karar defterinin 86'ncı sayfasmda mevcuttur. (Ek:21 Karar
Defteri Fotokopisi)
©Marsan Marmara Holding A.S.'nin G.C.D İne. Şirketine •
iştirakine ilişkin ikinci karar 31.08.1993 tarihinde yapılan yönetim
kurulunda alınmıştır. 3 sayılı bu karar El nolu karar defterinin 4'üncü
sayfasındadır. (Ek: 22 Karar Defteri Fotokopisi)

© G.C.D.İnc. adlı şirkete iştirake ilişkin olmamakla birlikte şu
an 2 sayılı karar defterinin 87. sayfasına yapışık olan 16.09.1992
tarih ve 11 sayılı karar üzerindeki noter mührü yarım olup mührün
diğer yarısı 86. sayfada yer almaktadır. Bu durum Uzmanlığımızca
notere tespit ettirilmiştir. Bu da bize 86. sayfada yapışık olan
kararın sonradan buradan sökülerek 87. sayfaya yapıştırıldığım
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böylelikle 86. sayfaya da G.C.D. Inc. adlı şirkete iştirak
konusundaki
kararın sonraki bir tarihte yapıştı rıldığını
göstermektedir. (Ek:24, Noter Tarafından Tespit Edilen Karar
Defterinin Mevcut Durumunu Gösteren Fotokopi)
© III saydı karar defterinin 4. sayfasında mevcut, 3 nolu
karardan önce bu sayfada başka bir kararın yapışık olduğu ancak
söküldüğü sayfanın
sökme nedeniyle gördüğü hasardan
anlaşılmaktadır.

7-Degerlendirme
a) İlgili Mevzuat
1567 SAYILI TÜRK
HAKKINDA KANUN

PARASININ

KIYMETİNİ

KORUMA

Madde 1- Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım ve
satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli
taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi
eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle tediyeyi temine
yarıyan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı
veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk
parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar
ittihazına İcra Vekilleri Heyeti selahiyetlidir.
Madde 3-a)Bakanlar Kurulunca l inci maddeye göre
alınan kararlara aykırı hareket eden veya bu kararlardan
doğan yükümlülüklerim yerine getirmeyen gerçek ve tüzel
kişiler beşmilyon liradan ellim ilyon liraya kadar ağır para
cezasıyla cezalandırılırlar.
Ancak, karara aykırı fiil 1 inci maddede yazılı kıymetlerin
izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması
mahiyetinde ise eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar,
teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar ağır para
cezasına hükmolunur. Yakalanan eşya ve kıymetler, fiil
teşebbüs derecesinde kalsa dahi, müsadere olunur.
Yakalanamadığı için müsadere edilemeyen eşya ve
kıymetlerin rayiç bedeli kadar ağır para cezasına
hükmolunur.
\ "'
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Ek madde 1- Maliye müfettişleri 'ile maliye müfettiş
muavinleri, hesap uzman ve yardımcıları, kambiyo
kontrolörleri ve kambiyo murakabe mercileri bu kanun
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tetkikat ve
tahkikat yapmak ve tahkikat sırasında suç emareleri
bulunursa maznunlar ve suçla ilgisi görülenler nezdinde
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun zabıt ye arama
' hakkındaki hükümleri gereğince muamele ifa etmek
selahiyetini haizdirler.
Ek madde 4-Bu Kanuna göre gerçek ve tüzel kişiler
hakkında hükmolunacak para cezalarıyla 1 inci maddeye
göre alınan kararlar uyarınca tahsili gereken alacaklar
hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI
KARAR

Madde 1Türk parasının kıymetini korumak amacıyla, Türk
parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin
belirlenmesine, döviz ve dövizi temsil eden belgelere
(menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçları dahil)
ilişkin tüm işlemler ile dövizlerin tasarruf ve idaresine,
Türk parası ve Türk parasını temsil eden belgelerin
(menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçları dahil)
ithal ve ihracına, kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin
işlemlere, prim tahsili suretiyle bedelsiz ithal izni vermeye,
ihracata, ithalata, özelliği olan ihracat ve ithalata,
görünmeyen işlemlere, sermaye hareketlerine ilişkin
kambiyo işlemlerine ait düzenleyici, sınırlayıcı esaslar bu
karar ile tayin ve tesbit edilmiştir.
Bu Karar'a ve bu Karar'in uygulanması amacıyla
Bakanlıkla yayımlanacak tebliğlere muhalefet 1567 sayılı
Kanun 'la ek ve tadillerine muhalefet sayılır.
Çeşitli kanunlar ve uluslararası anlaşmalarda yer alan
özel hükümler saklıdır.
Türkiye'den gidecek yerli sermaye
Madde 13- Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında veya
• Türkiye 'deki serbest bölgelerde yatırım yapmak veya ticari
•faaliyette bulunmak üzere şirket kurmaları, ortaklığa
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katılmaları ve şube açmaları için, 5 milyon ABD Doları
veya eşiti dövize kadar nakdi sermayeyi bankalar veya özel
fınans kurumları aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük
mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbest
olup, 5 milyon ABD Dolarını aşan nakdi ve veya ayni
sermaye ihracına Bakanlıkça izin verilir.
Türkiye 'de yerleşik kişilerin yurt dışında irtibat bürosu,
temsilcilik ve benzerlerini kurmaları ve bunların kuruluş
masrafları ile faaliyet giderlerinin bankalar ve özel fınans
kurumlarınca transferi serbesttir.
•
Bankalar, özel fınans kurumları ve gümrük idareleri yurt
dışında ve Türkiye'deki serbest bölgelerde yatırım veya
ticari faaliyette bulunmak, üzere sermaye ihraç eden
Türkiye 'de yerleşik kimseleri he*- bir işlem tarihinden
itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığ' bildirirler.
Yurt dışına ve Türkiye'deki serbest bölgelere sermaye
Ç ihraç eden Türkiye'de yerleşik kişiler, sermaye ihracından
[ itibaren bir yıl içinde yurt dışında oluşturdukları şube,
\ şirket ve ortaklıklarla
ilgili olarak; yerel
resmi
X makamlardan alınmış izin belgesi, ana sözleşme, işe
\ başlama tarihi ve faaliyette bulundukları adresi, yıllık
I faaliyet raporları, yurda getirilen karları ile sermaye
v yapısı ve veya miktarlarındaki değişiklikler ve faaliyetin
\jona ermesi halini belgeleyerek Müsteşarlığa bildirirler.
Bankalar ve özel fınans kurumları, yurt dışındaki irtibat
bürosu, temsilcilik ve benzerlerine ilişkin yaptıkları
transferleri, üçer aylık dönemler itibariyle ve dönemi takip
eden ayın sonuna kadar Müsteşarlığa bildirirler.
Yurt dışında irtibat bürosu, temsilcilik ve benzerlerini
kuran Türkiye 'de yerleşik kişiler; kuruluştan itibaren 90
gün içinde kuruluşla ilgili olarak yerel resmi makamlardan
alınmış izin belgesi, faaliyete başlama tarihi, faaliyette
bulundukları adres ile faaliyetin sona ermesi halini
belgeleyerek Müsteşarlığa bildirirler.
TÜRK CEZA KANUNU'NUN İLGİLİ MADDELERİ
Madde 345;—^Bır kimse tamamen veya kısmen sahte olarak hususi evrak
senedat tanzim eder yahut sahih olarak tanzim olunmuş i
varaka veya senedin yazılarını tağyir eylerse bundan umu
. yeya hususi bir mazarrat tevellüt edebildiği ve böyle sat
J ^ L veya muharref bir varaka veya senedi fail yahut bile,
£J\ 4, •••
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başkası kullandığı takdirde bir seneden üç seneye kadar hapis
cezasına mahkum olur.
i

—

Madde 34H
Bir kimse tamamen veya kısmen bir varakanın aslını yahut
aslın zıyaı takdirinde kanunen makamına kaim olan
suretini ortadan kaldırır veyahut bozar ve bundan umumi
veya hususi bir zarar neşet ederse 339, 342, 343, 344 ve
345 inci maddelerde bildirilen farklara göre mezkur
maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılır.
b) Değerlendirme
Karar defterlerinin bazı sayfalarını yerinden sökerek başka
- sayfalarına yapıştıran, bazı sayfalarını ise sonradan başka sayfaya
yapıştırılıp yapıştırümadığı belli olmayacak şekilde yapışık olduğu
yerden söküp yok eden, bu yolla GCD Inc. adlı şirkete transfer
edilen paraları iştirak gibi göstermeye yönelik kararlar düzenleyen
ve bu kararlar doğrultusunda yevmiye kayıtları yapan ve bu
durumu yetkili makamlara beyan ederek kamuyu yanıltan Marsan
A.Ş/nin Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun
J45 ve 348'inci maddeleri gereğince" takibat yapılması için durum
bir rapor ile Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecektir.

Ayrıca, 1567 sayılı Kanun ve 32 sayılı karar uyarınca Hazine
Müsteşarlığına yapmaları gereken bildirimde bulunmayan Marsan
A.Ş. hakkında 1567 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince
yazılacak olan. rapor Cumhuriyet Başsavcılığına ve Hazine
Müsteşarlığına gönderilecektir. Bu takibatla ilgili olarak Türk Ceza
Kanunu'nun 119'uncu maddesinin dikkate alınacağı tabiidir.

C. MARSAN A.Ş. İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ CARİ
HESAP İLİŞKİSİNİN VE GAYRİMENKUL ALIM
SATIMININ İNCELENMESİ
.l.Genel Değerlendirme
Makam onayında Marsan AŞ'nin 1992-1995 yıllan arasında
ortaklar cari hesaplarının büyük tutarlı para hareketleri gösterdiği ve
^ dönem sonunda ortaklann şirketten olan alacaklarının büyük tutarlara
JQ\

.
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ulaştığı belirtilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu cari
hesapların ortaklardan Özer ÇİLLER'e ait olduğu defter kayıtlan ve
ekinde yer alan belgelerden tespit edilmiştir.
Yine makam onayında yer alan diğer bir husus ise Özer ÇİLLER
tarafından çok sayıda gayrimenkul alım satımı yapıldığı ve bu işlemlerin
vergiye tabi olup olmadığı yönündeki iddiaların incelenmesidir. Ayrıca
yine makam onayında Özer ÇİLLER'in servet artışının bu işlemlerden
kaynaklandığı
yönündeki
iddialarının
incelenmesi
hususu
belirtilmektedir.
Cari hesaplarda meydana gelen değişiklikler ile gayrimenkul alım
satımındaki değişiklikler birbirini direkt etkileyebileceği gibi bunların
dışında meydana gelen bir gelir artışı veya borçlanma ikisini de
etkileyebilir.

Bu durumda öncelikle Özer ÇİLLER'in Marsan AŞ'deki cari
hesabımn ve gayrimenkul alun satımına yönelik iddiaların incelenmesi
için aşağıdaki bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir.
• Özer ÇİLLER'in ortak olduğu şirketler ile olan cari hesap
ilişkileri,
j
« Özer ÇİLLER'in gayrimenkullerinde zaman içinde meydana
gelen artış ve azalışlar,
o Özer ÇİLLER'in elde ettiği gelirler,
o Özer ÇİLLER'in alacak ve borçlan,
© Özer ÇİLLER'in yaptığı harcamalar,

Bu bilgilerin teminine yönelik incelemeler sırasında aşağıdaki
hususlar tespit edilmiştir.

©özer ÇİLLER'e ait gayrimenkullerin listesi Eski Başbakan Prof.
' D r . Tansu ÇİLLER tarafından verilen Mal Bildirimlerinde yer almaktadır
ye zaman içinde verilen mal bildirimlerinde gayrimenkullerde meydana
gelen artış ve azalışlar görülmektedir.
;. .\jy-,

;
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©Özer ÇİLLER'in sahip olduğu gayrimenkullerin çoğu Tansu
ÇİLLER ile ortak mülkiyete konudur.( Ek: 25 Mal Bildirimleri)

©Tansu ÇİLLER'e verasetten kalan dövizlerin bozdurulması
sonucunda elde edilen TL repo hesabına Tansu ÇİLLER ve Özer
ÇİbLER ortak hesabı olarak yansımıştır. ( Ek 26: Repo Hesap Ekstresi)
Bu üç husus itibariyle incelemenin doğru yapılması için Özer
ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in gayrimenkulleri ile diğer hak, alacak ve
borçlarının birlikte ele alınması gerekmektedir. Bu durumda daha önce
Özer ÇİLLER için bilinmesi gereken hususlar aynen Tansu ÇİLLER için
de geçerli olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 05.06.1996 Tarih
ve 429 sayılı karan ile Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in mal
varlığının soruşturulması amacıyla kurulan TBMM 9/4 Esas Numaralı
Soruşturma Komisyonu Raporunda ve bu raporun eklerinde söz konusu
bilgilerin önemli bir kısmı mevcuttur. Bu rapor ve ekinde yer alan bilgiler
ile Uzmanlığımızca yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar
doğrul tuşunda makam onayında • yer alan konular incelenmiştir. Bu
incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar ve hesaplamalar aşağıdaki
gibidir.
2.inceleme Dönemleri ve Gelir Unsurları

Raporun bir önceki bölümünde de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere
yapılan incelemelere temel teşkil eden bilgilerin önemli bir kısmı TBMM
9/4 sayılı Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde yer almaktadır.
Ayrıca gayrimenkullerde zaman içinde meydana gelen artış ve azalışlar
da verilen mal bildirimlerinden hareketle tespit edilmektedir. Bu nedenle
inceleme dönemleri olarak mal bildirimlerinin verildiği dönemler esas
alınacaktır.

Yapılan incelemelerde adı -geçen Soruşturma Komisyonuna gelir
kaynağı olarak ileri sürülen Metaş A.Ş.'nden alman 2.500.000.000.- TL,
Sanyer Uskumruköy Yorgancı Çiftliğinde inşaatı devam eden villalardan
" birinin Noterde yapılan sözleşme ile satışından elde edildiği ifade edilen
-25.000.000.000.-TL ve veraseten kaldığı ifade edilen döviz ve altın
" '" ~ '
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tutarlan hesaplamalara izah nedeni olarak alınmıştır. ( Ek: 27 Düzenleme
Şeklinde Gayrimenkul İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi)

3. Özer ÇİLLER'in Ortak Olduğu Şirketlerle Olan
Cari Hesap İlişkisinin İncelenmesi

a) Özer ÇİLLERMn Ortak Olduğu Şirketler
Özer ÇİLLER'in ortak olduğu şirketlerin listesi aşağıdaki
gibidir.Bu şirketlerin yasal defterleri cari hesap ilişkisinin tespiti
açısından incelenmiş ve sonuçlan takip eden bölümlerde özetlenmiştir.

l.Marsan A.Ş.
2.Mârso A.Ş.
3.Markim A.Ş.
4.Mitaş A.Ş.
5.Aytaş A.Ş.

b) İnceleme Açısından Cari Hesapların Arz Ettiği Önem ve
İnceleme Yöntemi
Bilindiği üzere şirketlerle ortaklan arasındaki ilişkiler ortaklar cari
hesabmda izlenmektedir. Ortaklar şirkete herhangi bir para verdiğinde
veya şirket adma herhangi bir harcamayı finanse ettiğinde bu tutarlar
ortaklar cari hesabının alacak kısmına kaydedilir ve ortağın şirketten olan
alacağını gösterir. Aksi durumda ise yani şirketin ortağa borç para
vermesi veya ortak adına bir harcama yapması durumunda bu tutar
ortaklar cari hesabının borç tutanna kaydedilir ve ortağın şirkete olan
borcunu gösterir.

Ortaklar cari hesabının bakiyesi ise borç ve alacakların birbirinden
mahsup edilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu mahsup sonrası cari hesabın
borç bakiyesi vermesi ortağın şirkete borcu olduğunu, alacak bakiyesi
vermesi ise ortağın şirketten alacağı olduğunu gösterir.
%
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Özer ÇİLLER'in ortak olduğu şirketler nezdihdeki cari hesapların
bakiyesi sürekli alacak bakiyesi vermektedir. Bu durum ise Özer
ÇİLLER'in sözkonusu şirketlerden
sürekli alacaklı olduğunu
göstermektedir.
„,

Makam onayında yer alan hususların . incelenmesi açısından.
ortaklar cari hesabı iki yönden önem arzetmektedir.
1 .Özer ÇİLLER'in sözkonusu şirketten olan alacağının tespiti,
2,Sözkonusu şirketin
harcamaların tespiti.

Özer ÇİLLER

için yapmış

olduğu

Dikkat edileceği üzere cari hesabın bir servet olma yönü olduğu
gibi bir de servetin harcanması yönü vardır. Bu husus aşağıdaki örnek
vasıtası ile detaylı olarak açıklanmıştır.
ÖRNEK:
Bay A, X AŞ'nin ortağıdır. Bay A'nın 1.1.1998 tarihi itibariyle
100 milyar TL serveti vardır. Bay A 1.1.1998-31.12.1998 tarihleri
arasında ortağı olduğu şirkete toplam 120 milyar TL borç para
vermiştir. Ancak XA.Ş. yıl içinde Bay A 'nın 10 milyar TL harcamalarını
karşılamıştır. Ayrıca dönem içinde yapılan ancak kanunen kabul
edilmeye gider niteliğine sahip 10 milyar TL bir harcama da ortaklar
cari hesabına borç kaydedilmiştir. Bu durumda ortaklar cari hesabının
31.12.1998 tarihi itibariyle özeti aşağıdaki gibi olacaktır.
Borç (000) TL
Harcamalar
K.K.E.G.

Ortaklar Cari Hesabı
Verilen Para Tutarı
J 0.000.000.
10.000.000.
Bakiye

Alacak (000) TL
120.000.000.
100.000.000.

Dikkat edileceği üzere 31.12.1998 tarihi itibariyle Bay A 'nın X
AŞ'nden 100 Milyar TL alacağı vardır. Dolayısıyla 31.12.1998
tarihindeki serveti 100 Milyar TL'dir. İlk bakışta Bay A 'nın 1.1.199831.12.1998 dönemi arasında servetinde herhangi bir değişim yok gibi
görünse de yıl içinde Bay A 'nın 10 Milyar TL'lık harcaması ve cari
hesabından düşülen kanunen kabul edilmeyen niteliğindeki 10 Milyar
TL'lık harcamalar anılan dönemdeki servet değişimi tutarını
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oluşturmaktadır. Çünkü bu harcama Bay A'nın X AŞ'nden olan
alacağından mahsup edilmiştir.
Bu durumda Bay A 'nın 1.1.1998-31.12.1998 tarihleri arasında 20
Milyar TL 'lık bir gelir kaynağı olduğu ortaya çıkmaktadır.
Özer ÇİLLER ile grup şirketleri arasındaki cari hesaplarında
örnekte yer alan yaklaşımla incelenmesi gerekmektedir.
Bu durumda Özer ÇİLLER'in dönem sonlan itibariyle ortaklar cari
hesabının bakiye tutanna dönem içinde anılan şirketler tarafından Özer
ÇİLLER'in şahsi harcamalan için yapılan ödemelerin eklenmesi
gerekmektedir. Ancak raporun ilerleyen bölümlerinde de açıklanacağı
üzere yapılan incelemeler sonucunda Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in
şahsi harcamalarının tamamı tespit edilememiştir. Bu durumda Tansu
ÇİLLER'in maaş gelirlerinin şahsi harcamalannı karşıladığı varsayımı ile
maaş geliri ve şahsi harcamalan hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.
Aynca Özer ÇİLLER'in ortak olduğu şirketlerle olan cari hesap
ilişkisinin incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

» Özer ÇİLLER'in ortak olduğu şirketlerdeki cari hesap bakiyeleri yıl
sonlannda Marsan A.Ş. cari hesaplanna intikal ettirilmektedir.
• Dönem içerisinde şirketin yaptığı fakat vergi kanunlan açısından
kanunen kabul edilmeyen gider niteliğine sahip bazı harcamalar, gider
hesaplarından çıkanlarak cari hesaplara borç kaydedilmiştir. Bu
şekilde Özer ÇİLLER'in şirketten olan alacağı söz konusu tutarlar
kadar azaltılmıştır.
« Özer ÇİLLER'in alacaklarından bir kısmının dönem sonunda kar/zarar
. hesaplarına hasılat adı altında kaydedildiği tespit edilmiştir. Bu işlem
sonucunda Özer ÇİLLER'in şirketten olan alacağı söz konusu
hasılatlar kadar azaltılmıştır.
Bu durumda yukanda ayrıntılı olarak örneklendirilen ve
açıklanan gerekçelerden dolayı cari hesaba borç kaydedilen kanunen
,. kabul - eçtihrieyen giderlerin ve yine cari hesaba borç kaydedilen
. h^ıİatİahn cari hesap bakiyelerine eklenmesi gerekmektedir.
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Bunun yanı sıra dönem sonlarında cari hesapların bakiyesinde
yer alan tutarlar 'Uzun Vadeli Borçlar' hesabına intikal ettirilmiştir. Bu
nedenle cari hesap bakiyelerine uzun vadeli borçlarda yer alan tutarların
da eklenmesi gerekmektedir.

Bu belirlemelerin ışığında Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş. ve
diğer grup şirketleri nezdindeki cari hesaplan detaylı olarak incelenmiş
ve dönemler itibariyle cari hesaplarda meydana gelen artışlar hem hesap
• dönemi esasına göre hem de mal bildirimlerinin verildiği tarihlere göre
tespit edilmiştir. Bu tespitler aşağıdaki gibidir.( Bu çalışmalar ve ayrıntılı
hesaplamalar bu raporun 28,29,30,31,32,33,34 nolu ekinde yer
almaktadır.)

c) Özer ÇİLLER'in Marsan AS'ndeki C/H Özeti ve Cari
Hesaplarda Meydana Gelen Değişiklikler
4
3
1
2
UZUN
DEFTER C/H BU DONEM ÖNCEKİ
BAKİYESİ
DÖNEMDEN VADELİ
EKLENEN
BORÇLAR
GELEN
EKLENECEK HESABI
DEĞERLER
1.405 894.607
1.463.578.886
31.12.92
3&JÛ9&J'. 7.Wİ?«K<H4; "%•' -. • ' ' - ' - ' • iM^nm.m -llllltlflifli
31.12.93 2.075.110.649 724.751.576
2.869.473.493
3.594.225.069 2.075.110.649
31.12.94 3.386.595.867 5.751.986
imimi 5>J;J3£O00^;4 ##'*«'«' '->; "4*. - {',.M75M7;7Ö4* Ü H H I
15.05.95 -2.160.250.347 2.222.510.129 9.061.683.571
15.05.96 3.904.482.231 799.101.757
11.284.193.700 2.956.851.835
TARİH

(2+3+4=5)
(1+5=6)
TOPLAM
TOPLAM
EKLENECEK C/H

2.869.473.493

2.869.473.493

M
W M İ lltlilllfili
3.594.225.069 5.669.335.718
5.675.087.704

9.061.683.571

wffl$mmM
mmrnmm
11.284.193.700 9.123.943.353
15.040.147.292 18.944.629.52
3 .

Bu durumda inceleme dönemleri itibariyle Marsan A.Ş. cari hesap
bakiyelerinde meydana gelen değişimler aşağıdaki gibi olmaktadır.

DÖNEMLER
30.09.1993
24.01.1995
.15.05.1995
'(•'15.05,1996

Dönem Bakiyesi Önceki Dönem Bakiycs i
Farklar
9.975.242.137
9.975.242.137
9.082.841.571
9.975.242.137 -892.400.566
9.123.943.353
9.082.841.571
41.101.782
9.123.943.353
18.944.629.523
9.820.686.170
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d) Özer ÇİLLER'in Diğer Şirketlerdeki C/H Özetleri
Özer ÇÎLLER'in diğer şirketlerde yer alan ve Marsan AŞ'ndeki
cari hesabına devredilmeyen ve yııkanda ayrıntılı olarak açıklanan
kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindeki harcamalar toplamı ve cari
hesap özetleri dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir.
TARİH

Defter
Bakiyesi

Toplam
C/H Bu Dönem Önceki
Eklenecek Dönemden Eklenecek
Gelen
Tutar
Tutar
Eklenecek
Değer

Markim A.Ş.
1. Dönem
2. Dönem
3. Dönem

0
-73.792.830. 0
0
0
10.656.000
3.226.400.635 10.147.000 0

MİTAŞ A.Ş.
1. Dönem
2.Dönem
3. Dönem
4.Dönem

179.823.342
6.256.000
164.628.466
161.993.185

Aytaş A.Ş.
4.Dönem

17.000.000.000

0
585.109.224
0
0

0
0
585.109.224
585.109.224

TOPLAM
C/H

0
0
10.147.000

-73.792.830
10.656.000
3.236.547.635

0
585.109.224
585.109.224
585.109.224

179.823.342
591.365.224
749.737.690
747.102.409

17.000.000.000

İnceleme dönemleri itibariyle Markim A.Ş. cari hesap
bakiyelerinde meydana gelen değişimler aşağıdaki gibi olmaktadır.
DÖNEMLER
30.09.1993
24.01.1995
15.05.1995

Dönem Bakiyesi
-73.792.830
10.656.000
3.236.547.635

Önceki Dönem Bakiyes i
Farklar
0
- 73.792.830.
-73.792.830
84.480.830.
10.656.000
3.225.891.635.

İnceleme dönemleri itibariyle Mitaş A.Ş. cari hesap bakiyelerinde
meydana gelen değişimler aşağıdaki gibi olmaktadır.
DÖNEMLER
30.09.1993
: - 24.01.1995
15.05.1995
.. .15.05.1996

Dönem Bakiyesi
179.823.342
591.365.224
749.737.690
747.102.409

Önceki Dönem Bakiyesi
0
179.823.342
591.365.224
749.737.690
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İnceleme dönemleri itibariyle Aytaş A.Ş. cari hesap bakiyelerinde
meydana gelen değişimler aşağıdaki gibi olmaktadır.
Dönem Bakiyesi
.17.000.000.000.

DÖNEMLER
15.05.1996

Önceki Dönem Bakiye? i

Farklar
17.000.000.000.

4. Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in İnceleme
Döneminde Satın Aldıkları ve Sattıkları
Gavrimcnkullcrin İncelenmesi

Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in incelenen dönemler itibariyle
satın aldıklan ve sattıklan gayrimenkullere ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibidir.( Bu bilgiler adı geçen Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinden çıkanlmıştır.)

Satılan Gayrimenkul
1! Şişli
Ayazağa
İşviri
Z. S.S..Akdeniz Tatil
Sitesi
Toplam

1.Dönem
(30.11.91-30.09.9.1)
100.000.000.

2.Dönem
(30.09.93-24.01,95)

3.Dönem
(24.01.95-15.0Î.95)

4.Dönem
(15.05.95-15.0İ.96)

'
1.000.000.000.
1.000.000.000.

100.000.000.

Satın
Alınan
Gayrimenkul
1. Salem N.H.
2. l8.Dön.MM
Vap.
Koop.
3. Bükent Konutları Villa
4. Bolu Gövem Mevkii
.Arsa
5. Tatarlar Mevkii Arsa
6. Bilekent
Konutları
Daire
7, Kuşadası Çamtepe
8. Bolu Gövem Mevkii
Ek Arsa
9. Mujla Milas Yeni
Bahçe Zeytinlik
10. Sarıyer
Yeniköy
Ahşap Ev
11. Sarıyer
Yeniköy
KarRİr Ev
12. Sanyef Yeniköy Arsa
Toplam ( S )
Toplam ( T L )

1.Dönem
(30.11.91-30.09.93)
170.500.S
300.000.000.

2.Dönem
(30.09.93-24.01.95)

3. Dönem
(24.01.95-15.05.95)

4.Dönem s .
(15.05.95-15.05.96)

3.932.000.000.
350.000.000.
418.000.000. '

,
7.369.000.000.
11.000.000.000.
1.960.000.000.

•

1.050.000.000
10.000.000.000.
4.000.000.000.
1.500.000.000.
170.500$
4.232.000.000.
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5, Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in Borç
Aldıkları ve Verdikleri Kişiler ve Tutarları

Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in incelenen dönemlerde
aldıklan ve verdikleri borçlar aşağıdaki gibidir. (Bu bilgiler adı geçen
Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinden çıkarılmıştır.)

Verilen Borç

1.Dönem
(30.11.9130.09.93)

2. Dönem
(30.09.9324.01.95)

1. Suna
PELÎSTER
Toplam

Alınan Borç

1. Bilger
DURUMAN
Toplam ($)

3.Döncm
(24.01.9515.05.95)
2.000.000.000.

4.Dönem
(15.05.9515.05.96)

2.000.000.000.

1.Dönem
(30.11.9130.09.93)
170.500.$

2.Dönem
(30.09.9324.01.95)

3.Döncm
(24.01.9515.05.95)

4.Döncm
(15.05.9515.05.96)

170.500.$

6. Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in Yaptıkları
Özel Harcamalar

Yapılan incelemeler sonucunda Özer ÇİLLER'in ve Tansu.
ÇİLLER'in şahsi hare .larmın sadece şirketler tarafından yapılanlan
tespit edilmiş oluf .ığerleri tespit edilememiştir. Ancak Tansu
ÇİLLER'in maaş gerilinin şahsi harcamalarını karşıladığı varsayımı ile
maaş geliri ve şahsi harcamalar hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.

7.Veraseten Gelen Değerler ve Repo Gelirleri

-.,Tansu ÇİLLER'in, annesi Muazzez Çiller'in 21.02.1995 tarihinde
vefatı Üzerine Karaköy vergi dairesine 22.03.1995 tarihinde vermiş
: J
^ Veraset intikal vergisi beyannamesinin menkul mallar bölümünde
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T. İş Bankası Gayrettepe şubesinde mevcut 200 numaralı bir adet kiralık
kasa beyan edilmiştir. Beyannamenin diğer bölümlerinde başkaca bir
varlık beyan edilmemiştir. Daha sonra 24.03.1995 tarihinde kiralık kasa
tutanakla açılmış olup tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir:( Ek: 35
Veraset İntikal Vergisi Beyannameleri, Ek:36 Kasa Tespit Tutanağı)

.©Kasa Muazzez ÇİLLER tarafından en son 31.8.1990 tarihinde
açılmıştır.
©1 adet altın cep saati ( 17 taşlı Helbros)
© 1 adet altın madalyon (çerçeveli)
©1 adet altm bilezikli saat (elmas ve yakut taşlı)
©1 adet safir taşlı platin yüzük
©1 çift imitasyon küpe
©1 adet imitasyon broş
© 1 adet gümüş yaka iğnesi
© 1 adet alüminyum gözlük çerçevesi /
©T. İş Bankası Teşvikiye Şb.'ne ait 1 adet vadeli mevduat hesap
defteri
©T. İş Bankası Gayrettepe Şb.'ne ait 1 adet vadeli mevduat hesap
defteri
©Mehmet Hayati SAVRAN adına vekalet fotokopisi
©Sarıyer İlçesi 56 pafta, 239 ada, 10 parsel, 1 adet tapu
fotokopisi
©Üsküdar İlçesi 47 pafta, 209 ada, 29 parsel, 1 adet tapu
fotokopisi
©Üsküdar İlçesi 47 pafta, 209 ada, 51 parsel, 1 adet tapu
fotokopisi
©Üsküdar İlçesi 47 pafta, 209 ada, 50 parsel, 1 adet tapu
fotokopisi

senedi
senedi
senedi
•
senedi

Tansu ÇİLLER tarafından 15.5.1995 tarihinde Karaköy Vergi
Dairesine ek bir Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi daha verilmiştir.
Bu beyannamede kiralık kasa mevcutlan ile birlikte, çeşitli gayrimenkul
ve menkuller de beyan konusu yapılmıştır. Bu beyanname ile beyan
edilen-menkul mallann özeti aşağıdaki gibidir.( Ek: 35, Veraset İntikal
Vergisi-Beyannamesi)

\l*fr

iri '•"

'•
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Kiralık Kasa
Hisse Senedi
Telefon
Nakit
Nakit
Nakit
Nakit
Nakit •
Nakft
Cumhuriyet Altını
ABD Doları
Alman Markı

Nerede Bulunduğu
T. İş Bankası Gayrettepe Şb.
Yeşilyurt Turizm A. Ş.
Köybaşı Cd. No. 157 Yeniköy
T.C.Ziraat Bankası Gayrettepe Şb.
T. İş Bankası Teşvikiye Şb.
T. İş Bankası Gayrettepe Şb
Yapı Kredi Bankası 4. Levent Şb.
Yapı Kredi Bankası 4. Levent Şb.
Yapı Kredi Bankası Yeniköy Şb.
880 adet nezdinde
570.000 nezdinde
690.000 nezdinde

Değeri
20.000.000
400.000.000
5.000.000
230.800.841
152.614.283
26.767.037
2.372.257
176.364
100.500
3.097.600,00024.225.000.000
21.114.000.000

Sözkonusu beyannamenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere
veraseten intikal ettiği ifade edilen 570.000 dolar, 690.000 mark ve 880
adet Cumhuriyet altınının vefat eden şahsın nezdinde olduğu beyan
edilmiştir. Vefata ilişkin Sanyer Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü
tarafından düzenlenen 27.2.1995 tarihli ölüm tutanağına göre sözkonusu
şahıs Köybaşı Cd. No: 157 Yeniköy/Sanyer adresinde 21.02.1995
tarihinde vefat etmiştir. Bu değerlerin vefat eden şahsın nezdinde saklı
olup olamayacağı hususu daha önce bahsi geçen Soruşturma
Komisyonunda da şüphe konusu olmuştur. Komisyonca konu ile ilgili
olarak Tansu ÇİLLER'e sorulan soru Anayasa'ya aykırılık gerekçesi ile
cevaplandırılmamıştır. ( Bu bilgiler adı geçen Soruşturma Komisyonu
Raporu ve eklerinden çıkanlmı'ştır.)

Ancak;

«Vefat eden şahsın 412.831.282.TL tutarındaki tasarrufunu ve
yukarıda ayrıntılı dökümü yer alan 20.000.000 TL değerindeki
mücevherlerini ve ekonomik değeri yok denecek kadar az olan kıymetleri
(imitasyon yüzük, alüminyum gözlük çerçevesi gibi) banka kasasında ve
banka hesaplarında muhafaza ederken 880 adet cumhuriyet altınını,
570.000.$ ve 690.000.DM'ı nezdinde muhafaza ettiği iddiası,
«Kendi evinde değil, kızının evinde vefat etmesi nedeniyle,
nezdinde muhafaza ettiği iddia edilen altın ve' dövizlerin hangi evde
bulunduğunun anlaşılamaması,
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ve intikal vergisi beyannamesinde beyan edilmemiş olması,
© Veraseten kaldığı iddia edilen dövizlerin Veraset ve İntikal
Vergisi Ek Beyannamesinin veriliş tarihi olan 15.05.1995 tarihinden
önce, 04.05.1995 tarihinde TL'na çevrilmesi,
* o Sözkonusu döviz ve altınların veraseten kaldığına ilişkin
herflangi bir mahkeme tespitinin yaptınlmaması
makul olmayan şüpheli hususlardır.
Bu hususlar ayn bir veraset ve intikal vergisi incelemesi
yapılmasını gerektirmektedir. Ancak yapılacak hesaplamalarda veraseten
kaldığı beyan edilen bu değerler de belirtilen şüphe unsurlan saklı
kalmak kaydıyla dikkate alınmıştır. Sözkonusu tespitlere ve
hesaplamalara göre verasetten gelen ve diğer harcamalara ve satm
almalara kaynak olma niteliği taşıyandeğerler aşağıdaki gibidir.

570.000.$
690.000.DM
412.831.282. TL
880 Adet

(ABD Dolan) Nakit
(Alman Markı) Nakit
(Türk Lirası) Nakit
Cumhuriyet Altını

Verasetten kalan dövizlerden 570.000.$ ve 124.000.DM 04.05.95
tarihinde TL'ye çevrilmiş ve elde edilen 27.975.800.000. TL aynı gün
itibariyle repo hesabma gönderilmiştir. Daha sonra geri kalan dövizlerden
566.000. DM 25.05.95 tarihinde TL'ye çevrilerek elde edilen
17.192.250.000. TL aynı gün içinde repo hesabma gönderilmiştir. Bu
durumda repo hesabına gönderilen toplam para tutarı 45.168.050.000 TL
olmaktadır. Repo hesabında yer alan paralardan ilk çekiş 28.02.1996
tarihinde 33.287.218.581. TL'dir. Ancak 29.03.1996 tarihinde çekilen bu
paranın 8.000.000.000. TL'lık kısmı tekrar repo hesabma gönderilmiştir.
14.05.1996 tarihinde ise 9.283.218.000. TL çekilmiştir.(Ek:28 Repo
Hesap Özeti, Ek:39 Döviz Satış Belgesi)

Bu durumda repo hesabından çekilen net tutar 34.570.436.58 l.TL
olmaktadır. Fakat repo hesabından yapılan iljdnci çekiş 14.05.1996
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tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ise inceleme dönemlerinin son günü
olan 15.05.1996 tarihinden önceki gün olmaktadır. Bu nedenle bu
para ancak 14.05.1996-15.05.1996 tarihleri arasındaki işlemler için
kaynak olabilir. Bu tarihlerde ise sadece Aytaş Â.Ş. cari hesabmda
6.000.000.000. TL'lık bir artış vardır. Dolayısıyla 14.05.1996 tarihinde
repo hesabından çekilen paranın 3.283.218.000. TL'lık kısmı incelenen
dönemler açısından kaynak olabilme niteliğine sahip değildir.

15.05.1996 tarihi itibariyle repo hesabında 73.000.000D00. TL
nominal değerli 10.07.1996 tarihli hazine bonosu vardır ve 14.05.1996
tarihi itibariyle değerinin 65.164.225.100. TL olduğu ifade edilmektedir.

Sonuç olarak verasetten gelen dövizlerin, repo gelMerinin ve
dönem sonunda yer alan hazine bonolarının birlikte değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu değerlendirme sonucunda anılan unsurların toplam
izahta kullanılabilecek tutarları 31.287.218.581 TL'dir.

. Verasetten gelen 880 adet cumhuriyet altının ve daha önceden
temin edilen 20 adet cumhuriyet altının zaman içinde ihtiyaç duyuldukça
bozdurulduğu ve bu işlemlerden toplam 5.800.000.000. TL elde edildiği
ifade edilmiştir.( Bu bilgiler adı geçen Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinden çıkarılmıştır.)

Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi üzerine
tahakkuk eden vergi 9.908.887.000.-TL tutarındadır. Bu tahakkuk ile
ilgili olarak yapılan ve 15.5.1995-15.5.1996 dönemini ilgilendiren ödeme
tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, bu ödemelerin kaynaklan da ı
izahı gereken tutarlara eklenecektir.(Ek:38 Veraset ve İntikal Vergisi
Hesap Kartı )

Ödeme Tarihi
22.5.1995
12.6.1995
13.6.1995
24.11.1995
Toplam
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.
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8. Özer ÇİLLER ve Tansu CİLLER'in Diğer Gelir
Kaynakları ve Diğer Harcamaları
Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in diğer gelir kaynaklan ve
harcamaları aşağıdaki gibidir. (Bu bilgiler adı geçen Soruşturma
Komisyonu Raporu ve eklerinden çıkarılmıştır.)

Diğer Gelir Kaynakları
Diğer Gelir Kaynaklan

1.Dönem
(30.11.91-30.09.93)

2.Dönem
(30.09.93-24.01.95)

1.

55.000.000.
2.000.000.000.

199.990.000.

2.
3.
4.
î.

6.
7.

Reno Otomobil
Marso Gıda. A.Ş.
Hisse Sat.
Metaş
, A-Ş.'den
Alınan
Markim A.Ş. Hisse
Satışı
Sanyer
Uskumru
Yorgancı Çiftliği (
Villa Satışı) (•)
HazineBonosu
Satışı
Telefon Hakkı

2.500.000.000.

•

-

3.Dönem
(24.01.9Î-15.O5.95)

•

103.970.000.
19.000.000.000.
950.000.000.

8. Verilen Borcun Tahsili
Toplam

•(.Donem
'
(1505.95-15.05.96)

4.555.000.000.

303.960.000.

950.000.000.

5.000.000.
2.000.000.000.
21.005.000.000.

(*)Villa satışından toplam 25.000.000.000. TL elde edildiği ifade
edilmektedir. Ancak bunun 6.000.000.000. TL'lık kısmı inceleme
döneminden sonra tahsil edilmiştir.
Diğer Harcamalar
Diğer Harcamalar

1.Dönem
(30.11.91-30.09.93)

1.

270.000.000.

2.
3.

18.Don.M.Yapı Koop.
Ek.Öd,
Hazine Bonosu

5.

U.Dûn.M.Yapt Koop.
Ek.Öd.
Bilger
Duruman'a
ödenen Borç
Telefon Hakkı

6.

Ek

4.

Bolu
Gövem
Ödeme
Toplam

2.Donem
(30.09.93-24.01.95)

3.Dönem
(24.01.95-15.05.95)

4.Dönem
(15.05.95-15.05.96)

950.000.000.
179.529.600.
2.430.477.500.
5.000.000.
3.737.000.000.
270.000.000.

3.560.007.100.

5.000.000.000.

3.737.000.000.

9. Değerlendirme
Raporun III.C bölümünde belirtildiği üzere yapılan tespitlerin ve
hesaplamaların birlikte ele almarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıda
.'.yer^alan tablo düzenlenmiştir.
• '?j*jj(
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

l.DÖNE'M
(30.11.91 -30.09.93)
KAYNAK
VARLIK
Salın
Alman
Gayrinıcnkullcr •I70.500.S
Toplamı (Raporun H.F.3 Hlm)
•'l.232.000.000.
100.000.000.
Satılan Gavrimcnkullcr (Raıx)nm
II.F.3 Hlm)'
Alman Borçlar
I70.500.S
( Raporun ILFABlm.)
Verilen Borçlar
( Raporun II.F.4.Blm.)
Alman Borçların Ödenmesi
(Raporun U.F.7.Blm.)
Verilen Borçların Ödenmesi
( Raporun U.F.7.Blm.)
Verasetten Gelen Değerler/ Repo
delilleri ( Raporun lI.F.6.BIm.)
>

8. Diğer Gelir Kaynaklan
( Raporun D.F.7.Blm.) . '
9. Diğer Harcamalar
( Raporun ll.F.7.Blm.)
10 Özer Çiller Marsan A.Ş. C/11
Artış-Azalış ( Raporun II F.7.Blm )
12. lO.Ö/cr Çiller Markim A.Ş. C/11
Artış-Azalış ( Raporun U.F.7.Blm.)
11 Özer Çiller Mitaş A.Ş.. C/l I Artış Azalış ( Raporun Il.F.7.Blm.)
12 özer Çiller Aytaş AŞ, C/H Artış Azalış ( Raporun H.F.7.Blm.)
TOPLAM
FARKLAR

4.555.000.000.
•

-

2.DÖNEM
(30.09.93-24.01.95)
VARLIK
KAYNAK

^

3.DÖNEM
(24.01.95-1
VARLIK
768:000.000

2.000.000.0
2.430.477.500.

- -

303.960.000,

'

270.000.000.

1.129.529.600.

5.000.000.
892.400.566

84.480.830.

41.101.782.
3.225.891.6

411.541.882.

158.372.466

9.975.242.137.
73.792.830.
179.823.342.

14.657.065.479.

4.728.792.830.
9.928.272.649.

4.056.029.812.

1.196.360.566.
2.859.669.246.

6.198.365.8
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4. Diğer İnceleme Konuları
Ayrıca, yurt dışında yer alan G.C.D.İnc. adlı şirketin satın almış
olduğu gayrimenkullerin ve bu gayrimenkullerle ilgili olarak yapılan
harcamalann hangi kaynaklardan karşılandığı önem arzetmektedir. Buna
ilişkin yapılacak incelemelerde bu harcamalann Özer ÇİLLER ve/veya
Tansu ÇİLLER tarafından karşılandığının tespiti halinde mevcut fark
tutarlarının artacağı tabiidir.

Öte yandan Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER,tarafından gösterilen
kaynaklardan, Met A.Ş.'nden kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle
alman paralar, villa satışı ve veraseten gelen değerler konularındaki şüpheli
hususlar raporun III.C bölümünde belirtilmiştir. Buna ilişkin yapılacak
incelemelerin sonucuna göre mevcut fark tutarlannın artacağı tabiidir.

'âjrfun ŞAHIN " ^ ^
Maliye Başmüfettişi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Hasan YALÇIN
Hesap Uzmanı

(S. Sayısı : 779)
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Ek Listesi

Sayfa sayısı
Açıklama
Ek Sayısı
Marso Gıda A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin sözleşme.
6
1
24
2
" Marso Gıda A.Ş.'ne ait hazirun cetvelleri, Sermaye Yapısı Özet Tablosu
ve Ana Sözleşme Değişiklikleri
Hüseyin Zafer PALA'dan alınan ifade tutanağı ve hisse devir anlaşması
3
3
1
Ödeme Planı
4
Marso Gıda A.Ş.'nin hisse bedellerinin alınmasına ilişkin yapılan
8
5
ödemeleri gösteren tahsilat makbuzları
13
6. ' Marso Gıda A.Ş.'nin hisselerinin satışına ilişkin Marsan A.Ş.tarafından
yapılan yevmiye kayıtları, G.Ç.D.Inc.şirketine 13.09.1993 tarihinde
yapılan transfere ilişkin yevmiye kayıtları ve diğer belgeler
Muhasebe Fişi
1
7
İş Bankası Otosanayi Şubesi Ekstreleri
3
8
g
Muhasebe Fişi
1
22.10.1993 tarihli Noter Tespit Tutanağı
10
2
01.12.1993 tarihli Noter Tespit Tutanağı
11
3
Kağıthane ve Mecidiyeköy Vergi Daireleri Yazı ve Yoklama Tutanakları
12
7
13
Beyoğlu 18. Noterliğinin 28 Nisan 1998 tarih ve 118 sayılı yazısı
1
Hocapaşa Vergi Dairesinin yazısı
14
1
15
29.07.1992 tarihinde yapılan transfere ilişkin yevmiye kayıtları
3
16
29.07.1992 tarihinde yapılan transfere ilişkin diğer belgeler
9
17
10.09.1992 tarihinde yapılan transfere ilişkin yevmiye kayıtları
4
18
10.09.1992 tarihinde yapılan transfere ilişkin diğer belgeler
12
19
Banka Kredi Sözleşmesi ve Ekleri
12
20
G.Ç.D.Inc.şirketine Ait Bilançolar, Kâr-Zarar Tabloları
16
21
Karar Defteri Fotokopisi
1
Karar Defteri Fotokopisi
22
1
23
Kanun Maddesi Metni
1
24
Karar Defteri Fotokopisi
4
25
Mal Bildirimleri
25
Repo Hesap Ekstresi
26
2
27
Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul inşaat ve Satış Vadi Sözleşmesi
5
28
Marsan A.Ş. Cari Hesap Özetleri, Defteri Kebir Fotokopileri ve Tablolar
55
29
Aytaş A.Ş. Cari Hesap Özetleri
1
30
Markim A.Ş. Cari Hesap Özetleri, Defteri Kebir fotokopileri ve Tablolar
35
31
Mitaş A.Ş. Cari Hesap özetleri, Defteri Kebir Fotokopileri ve Tablolar
42
32
Marso A.Ş. Cari Hesap Özetleri, Defteri Kebir Fotokopileri ve Tablolar
27
33
Marsan A.Ş. Uzun Vadeli Borçlar Hesabı Defteri Kebir Fotokopileri
5
34
Marsan A.Ş. Envanter Defteri Fotokopileri
14
35
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannameleri
12
36
Kasa Tespit Tutanağı ve Banka Yazıları
6
Döviz Satış Belgesi
37
3
38
Veraset ve intikal Vergisi Hesap Kartı
1

/'
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T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
HESAP UZMANLARI KURULU

Rapor Sayısı: 978/173-35,25
Eki
: Ekli Liste

EK : 7

İSTANBUL
28-08-1998

MÜTEFERRİK İNCELEME RAPORU
(SUÇ DUYURUSU RAPORU)

İncelemeyi Yapan

Hasan YALÇIN Hesap Uzmanı
Tayftın ŞAHİN Maliye Başmüfettişi

İncelemenin Dayanağı

Maliye Bakanlığı. HUK Başkanlığı'nın
17.10.1997
gün ve B.07.0.HUK
:0.01.219-137/415 Sayılı Yazılan, Teftiş
Kurulu Başkanlığı'nın 22.10.1997 gün
ve 5 sayılı yazıları

İncelemenin Konusu

3628
sayılı
Mal
Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu'nun 4. 12.13. ve
20'nci maddelerinde tarifi yapılan
Haksız Mal Edinme, Gerçeğe Aykırı
Bildirimde Bulunma ve Soruşturma
Komisyonuna Eksik . .Bilgi Verme
suçlarının takibi amacıyla Türk Ceza
Kanunu'nun 235'nci ve 3628 sayılı
Kanun'un 17'nci maddeleri gereğince
Cumhuriyet
Başsavcılığına
suç
duyurusunda bulunulması.

^
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I.GİRİŞ
II.KONU

IÎI.İNCELEME
A. Kaosa m ve Yöntem
1) Kapsa m
2) Yön tem
3)Yararlanılan
Belgeler
4)İnceleme
Dönemleri
5)Kanıtların
Muhafazası
B.Özer CİLLER'in Ortak Olduau Şirketlerle
Hesap İlişkisinin
İncelenmesi

Olan Cari

l)Özer CİLLER'in Ortak Olduğu Şirketler
2)Cari Hesapların Arz Ettiği Önem ve
İnceleme
Yöntemi
3)Marsan A.Ş.'ndeki Cari Hesabın İncelenmesi
a)Marsan A.Ş. İ l e İlgili Tespitler
aa)Marsan 'A.Ş.'nin Kuruluşu, Ortaklık Yapısı ye
Yönetimi
ab)Marsan A.Ş.'nin Faaliyet Konusu ve Mali Yapısı
b)Ortaklar Cari Hesabının Özer CİLLER'in Alacağı
s o r d u ğ u n u n Tespiti,
•-—- - - - ™ - — ~ ^ ^ : - c)Özer CİLLER'in Marsan AŞ'ndeki Cari Hesapları ve
Bu Cari Hesaplarda Yapılması Gereken Düzeltmeler
d)Dört Özel Konu
1-President Yatının Alımı
2-President Yatının Donatımı
3-GCD Inc. Adlı Şirkete Yapılan Transferler
4-Denge Yatının Alımı
e)Ara Değerlendirme
'•'•'-'4JÖzer CİLLER'in Ortak Olduğu Diğer Şirketlerle Olan
Cari Hesap İlişkisinin
İncelenmesi
a)Özer CİLLER'in Ortak Olduğu Diğer Şirketler
b)Özer CİLLER'in Diğer Şirketlerdeki C/H Özetleri
C.Özer
ÇİLLER
ve
Tansu
CİLLER'in
Döneminde
Satın
Aldıkları
ve
Gavrimenkullerin
İncelenmesi
D. Mal Bildirimleri İle

İnceleme
Sattıkları

İlişki

Türkiye Büyük Millet Meclisi ,
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Î V . Y A P Î L A N HESAPLAMALAR
A.Birikim Saklayabilecek

Gelirleri

IJMaaşları
2)Satılan
Gayrimenkuller
3)Alınan Borçlar
4)Veraseten
Kalan Değerler
Değerlendirilmesi
5)Diğer Gelir Kaynakları

ve

B.Mal Varlıâı Artısının Toplam
*
l)Gayrimenkul
Alımları
2)Şirket Hisseleri
3)Alacakları
4)Diğer Harcamaları

Bunların

Repoda

Pederi

C.Fark
1)30.11.91-30.09.93
2)30.09.93- 24.01.95
3)24.01.95-15.05.95
4)15.05.95-15.05.96
D. TBMM
Verilmesi

Soruşturma

Dönemi
Dönemi
Dönemi,
Dönemi
Komisyonuna

Yanlış

Bilal

i)GCD Inc. Adlı Şirket Hakkında
2) Marsan Â.Ş. 'nin Özer ÇİLLER'e Borçları Hakkında
3) Marsan Â.Ş.'nin GCD Inc. Adlı Şirkete
Yaptığı
Transferin Kaynağı Hakkında
V.KANITLARIN HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİ
A.İlgili

Mevzuat

•••-••

B.Suc Unsurları
1)3628 Sayılı Kânun'un 4 ve 12, 13'ûncû
Maddeleri
Kapsamına Giren Suçların Oluşu
a)Hiç Bildirimde Bulunulmaması
b)Gelirleri ile Uygun Olmayan Harcamalar
c) Biri İti m sağlayacak gelirlerden fazla mal varlığı
artışı
d)Suç emareleri
eitlgili şahıslar ve kasıt
•\.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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2)3628 Sayılı Kanun'un 20'nci Maddesi Kapsamına
Giren Suçların Oluşu
C.Hakkında Suc Duyurusu Yaoılan Kişiler
VI.SONUÇ

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)

-593-

I.GİRÎŞ
Maliye Bakanlık Makamından alınan 14.10.1997 tarihli onay .
çerçevesinde,
-Marsan Marmara Holding A.S. (raporun bundan sonraki
bölümlerinde Marsan A.S. olarak anılmıştır) ve ortakları nezdinde;
»
• Marsan A.Ş/nin iştiraki olan Marso Gıda ve Perakende Satış
Marketleri A.Ş/nin hisselerinin satışı,
•Marsan A.Ş/nin ABD'deki GCD Inc. şirketine
İştirak"
amacıyla transfer ettiği toplam 925.000 doların, GCD Inc. şirketinin
ABD gelir idaresine verdiği federal vergi
beyannamelerinde
"ortaklardan borç" olarak görülmesi nedeniyle ortaya çıkan çelişkili
durum,

- -şirketten

•Marsan A.Ş/nin ortaklar cari hesaplarının
olan alacaklarının büyük tutarlara'ûfastığf,

ve

ortaklatın..
"••'" '•'' ~"'~

•Marsan A.Ş/nin ortaklarından Özer ÇİLLER'in çok sayıda _
gayrimenkul alım satımıyla uğraştığı ve vergiye tabi olmadığı İPjJİsL-™~~"ediren bu uğraşıdan 'doğan gelirler nedeniyle servetinde
artış'
olduğu,
konularının
vergi
kanunları
çerçevesinde
istenmiştir. (EK:1, 14.10.1997 tarihli Makam Onayı)

incelenmesi
~;

Bunun üzerine Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının
17.10.1997 tarih ve B.O7.0.HUK.0.01.219-137/415 sayılı yazılarıjle
Hesap Uzmanı Hasan YALÇIN ve Teftiş Kurulu Başkanlığının
22.10.1997 tarih ve 5 sayılı yazıları ile de Maliye Başmüfettişi
Tayfun ŞAHİN (EK:2, Görev Yazıları), Marsan Marmara Holding A.Ş.
ve ortakları nezdinde yukarıda belirtilen Makam Onayı çerçevesinde •••
incelemeler yapmak üzere görevlendirilmiştir.
^
'Yapılan incelemeler sırasında, Makam Onayı'nda incelenmesi
istenen hususların bazılarının aynı zamanda TBMM Soruşturma
Komisyonlarında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımda ve Ankara
Mahkemelerinde inceleme, soruşturma ve dava konusu yapıldığı
görülmüştür.
\)
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-594İncelemelerin sonuçlandırılabilmesi için gereken bilgi ve
belgelerin önemli bir bölümü; Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in mal
varlığının soruşturulması amacıyla kurulan TBMM 9/4 Esas Numaralı
Soruşturma Komisyonu Raporundan ve bu Raporun eklerinden
temin edilmiştir. Ayrıca yine TBMM'de kurulmuş olan 9/16 Esas
Numaralı Soruşturma Komisyonunda da bir takım yeni bilgjler
ortaya çıkmıştır. Öte yandan Avukat Sadık AVUNDUKOGLU
tarafından Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verilen şikayet dilekçesi
üzerine 1997/78641 Hz. numarası ile işlem gören ve Ankara 20'nci
Asliye Ceza Mahkemesinde 1998/325 esas sayı ile açılan'"Haksız Mal
Edinimine İştirak" konusundaki davaya müdahil olmak üzere Maliye
Bakşrilığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
.(BAHUM) 11.8.1998 tarihinde 420/27478 sayı ile Maliye Bakanlık
Makamından onay almıştır.(EK:3, BAHUM Makam Onayı)

Bu unsurlar itibariyle Makam Onayında yer alan
incelenirken;
•*..,;

konular'"

a) Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş.'nden olan alacaklarının, Tansu
ÇİLLER tarafından verilen 30.09.1993 tarihli Mal Bildirimine
dahil edilmediğinin,
>
"

b) Tansu ÇİLLER tarafından çeşitli dönemlerde verilen Mal
Bildirimlerinde izahı yapılamayan servet artışları olduğunun,

.

„ _ . . . ç) özer„çiLLERx.Bjlgec DURUMAN ye Marsan.A.§,..yöneticileri
tarafından, ABD'de kurulu GCD Inc. adlı şirkete ve yapılan
transferin niteliğine ilişkin olarak TBMM 9/4 Esas Numaralı
Soruşturma Komisyonu'na yanıltıcı bilgi verildiğinin,

:

d) Marsan A.Ş. yetkilileri tarafından, şirket bünyesinde mevcuf
Özer ÇİLLER'e ait alacak tutarlarına ilişkin olarak TBMM 9/4
Esas Numaralı Soruşturma Komisyonuma yanıltıcı bilgi
verildiğinin,
e)Marsan A.Ş. yöneticileri tarafından GCD Inc. adlı şirkete
yapılan transferin kaynağına ilişkin olarak TBMM 9/4 Esas
Numaralı
Soruşturma
Komisyonu'na
yanıltıcı
bilgi
verildiğinin,
<

' tespit edilmesi üzerine;

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 4, 12. 13. ve 20. maddelerine
göre takibata geçilebilmesinin temini amacıyla 3628 sayılı Kanun'un
./

/

\

\

*

"

*

-

••
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- 595 17. ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 235. maddeleri gereğince
bu Suç Duyurusu Raporu düzenlenmiştir.

II.KONU
Aşağıda oluşumu, failleri ve kanıtları kaydedilen 3628 sayılı
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla -Mücadele
Kanunu'nun 4, 12. 13. ve 20'nci maddelerinde tarifi yapılan Haksız
Mal Edinme, Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma ve Soruşturma
Komisyonuna Eksik Bilgi Verme suçlarının takibi amacıyla, Türk
Ceza Kanunu'nun 235'inci ve 3628 sayılı Kanun'un 17'inci maddeleri
gereğince
Cumhuriyet
Başsavcılığına
suç
duyurusunda
bulunulmasıdır.

ÎÎI.İNCELENE
A.Kapsam

ve

Yöntem

Makam onayında Marsan AŞ'nin 1992-1995 yılları arasında
ortaklar cari hesaplarının büyük tutarlı para hareketleri gösterdiği
ve dönem sonunda ortakların şirketten olan alacaklarının büyük
tutarlara ulaştığı belirtilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda
söz konusu cari hesapların ortaklardan Özer ÇİLLER'e ait olduğu
"""defter kâyıtlâri ve ekinde yer alan belgelerden te'spjt edilmiştir.
Yine Makam onayında yer alan diğer bir husus ise Özer
ÇİLLER tarafından çok sayıda gayrimenkul alım satımı yapıldığı ve
bu işlemlerin vergiye tabi olup olmadığı yönündeki iddiaların
incelenmesidir. Ayrıca yine makam onayında Özer ÇILLER'in servet
artışının gayrimenkul alım satımından kaynaklandığı yönündeki
iddiaların incelenmesi istenilmektedir.
, Cari hesaplarda meydana gelen değişiklikler ile gayrimenkul
alım satımmdaki değişiklikler birbirini direkt etkileyebileceği gibi
bunların dışında meydana gelen bir gelir artışı veya borçlanma
ikisini de etkileyebilir.
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- 596 Bu durumda öncelikje Özer ÇİLLER'in Marsan AŞ'deki cari
hesabinin ve gayrimenkul alım satımına yönelik iddiaların
incelenmesi için aşağıdaki bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir.
o özer ÇİLLER'in ortak olduğu şirketler ile olan cari hesap
ilişkileri,
• Özer ÇİLLER'in gayrimenkullerinde zaman içinde-meydâna
gelen artış ve azalışlar,
/

• Özer ÇİLLER'in elde ettiği gelirler,
• Özer ÇİLLER'in alacak ve borçları,
• Özer ÇİLLER'in yaptığı harcamalar,

Bu bilgilerin teminine yönelik incelemeler sırasında aşağıdaki
hususlar tespit edilmiştir.
•Özer ÇİLLER'e ait gayrimenkullerin listesi Eski Başbakan ;
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER tarafından verilen Mal Bildirimlerinde y e r "
almaktadır
ve zaman
içinde
verilen
mal
bildirimlerinde.
gayrimenkullerde meydana gelen artış ve azalışlar görülmektedir.
•Özer ÇİLLER'in sahip olduğu gayrimenkullerin çoğu Tansu
ÇİLLER ile ortak mülkiyete konudur.( Ek: 4 Mal Bildirimleri)
•Tansu ÇİLLER'e veraseten kalan dövizlerin bozdurulması
sonucunda elde edilen TL, Tansu ÇİLLER ve Özer ÇİLLER ortak repo
hesabına yatırılmıştır. ( Ek:5 Repo Hesap Ekstresi)
. Bu üç husus itibariyle incelemenin doğru yapılması İçin Özer
ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in gayrlmenkulleri ile diğer hak, alacak ve
borçlarının birlikte ele alınması gerekmektedir. Bu durumda daha
önce Özer ÇİLLER için bilinmesi gereken hususlar aynen Tansu
ÇİLLER için de geçerli olacaktır. Nitekim TBMM 9/4 numaralı
Soruşturma Komisyonu ve TBMM 9/16 numaralı Soruşturma
.Komisyonu
ile
Ankara
Cumhuriyet
Başsavcılığı
da
değerlendirmelerinde
Özer
ÇİLLER
ile
Tansu
ÇİLLER'in
gayrlmenkulleri ile diğer hak, alacak ve borçlarının birlikte
incelenmesini benimsemiştir.
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2) Yön tem
Yapılan incelemelerde, Vergi Usul Kanunu'nun 3'üncü
maddesine göre yazılı ve sözlü beyanların mutad şekilde
belgelendirilip
belgelendirilmediği
dikkate
alınmıştır.
Tüm
değerlendirmelerde mevcut belgelere ve beyan edilen değerlere
itibar edilmiştir. Satın alınan ve satılan menkul ve gayrimenkullerle
ilgili olarak rayiç bedel tespiti yapılmamıştır. Konusu suç-olmayan
tüm belgelerdeki şüpheli hususlar, ilgililer lehine dikkate alınmıştır.

3) Yararlanılan Belgeler
Yapılan incelemelerde,
1- Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in mal varlığının soruşturulması
amacıyla kurulan TBMM 9/4 Esas Numaralı Soruşturma
Komisyonu Raporunda ve bu raporun eklerinde yer alan
bilgiler,
2-TBMM'de kurulmuş olan 9/16 Esas Numaralı Soruşturma
Komisyonundan elde edilen yeni bilgiler,
3-Avukat
Sadık
AVUNDUKOGLU
tarafından
Ankara
Cumhuriyet Savcılığına verilen şikayet dilekçesi üzerine
1997/78641 Hz. numarası ile işlem gören ve Ankara 20'ncİ
Asliye Ceza Mahkemesinde 1998/325 esas sayı ile açılan
"Haksız Mal Edinimine İştirak" konulu dava dosyasındaki
bilgi ve belgeler,
4- Marsan A.Ş. defterleri ve kanuni belgeleri,
5- Marsan A.Ş. sahiplerinin çeşitli basın organlarında yer alan
konuya ilişkin açıklamaları,
6- İncelenen kişi ve şirketlere ilişkin Banka kayıtları,
7-Tansu ÇİLLER'in, annesi Muazzez ÇİLLER'in vefatı üzerine
verdiği Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi ve ekleri,
kullanılmıştır.
Yapılan
incelemeler
mevcut
belgeler
çerçevesinde
sonuçlandırılmıştır. Ancak, TBMM'de kurulmuş olan 9/16 Esas
JJunfaralı Soruşturma Komisyonu'nun yapacağı çalışmalarda; Ankara
20 nci Asliye Ceza ^Mahkemesinde 1998/325 esas numarada
görülmekte olan davada ve bu Rapor üzerine yapılacak soruşturma
ve açılacak davalarda ortaya çıkacak yeni tespitlerin de dikkate
alınması gerekir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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4)İnceleme

Dönemleri

Raporun bir önceki bölümünde de ayrıntılı olarak açıklandığı
üzere yapılan incelemelere temel teşkil eden bilgilerin önemli bir
kısmı TBMM 9/4 sayılf Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinde
yer almaktadır. Ayrıca gayrimenkullerde zaman içinde meydana
.gelen artış ve azalışlar da verilen mal bildirimlerinden hareketle
tespit edilmektedir. Bu nedenle inceleme dönemleri olarak mal
bildirimlerinin verildiği aşağıda belirtilen dönemler esas alınacaktır;

Dönemler
1 'inci Dönem
2'nci Dönem
3'üncü Dönem
4'üncü Dönem
5)Kanıtların

Tarihler
30.11.1991-30.09.1993
30.09.1993-24.01.1995
24.01.1995-15.05.1995
15.05.1995-15.05.1996

Muhafazası

Açılmış ve açılacak tüm davalarda kanıt olabileceğinden, Özer
ÇİLLER'in 'ortağı olduğu şirketlere ait ve incelemeler nedeniyle"
tarafımıza ibraz edilen tüm defter ve belgeler Maliye Bakanlığı .
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne tevdi
edilmiştir.
.._•...•
- ~n &-Özer ÇİLLER'in Ortak Oldııiiu Şirketlerle
Hesao İlişkilerinin
İncelenmesi
DÖzer
Özer
gibidir.

•"

ÇİLLER'in Ortak OlduSu Şirketler
ÇİLLER'in ortak

olduğu

şirketlerin

listesi

- l.Marsan A.Ş.
' 2.Marso A.Ş.
3.Markim A.Ş.
4.Mitaş A.Ş.
5.Aytaş A.Ş.
jf\

Olan Cari
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- 599 Bu şirketlerin yasal defterleri cari hesap ilişkisinin tespiti
açısından incelenmiş ve sonuçları raporun izleyen bölümlerinde
özetlenmiştir.
2)Cari
Hesapların
Yöntemi

Arz

Ettiai

Önem

ve

İnceleme

Bilindiği üzere şirketlerle ortakları arasındaki ilişkiler ortaklar
cari hesabında izlenmektedir. Ortaklar şirkete herhangi bir para
verdiğinde veya şirket adına herhangi bir harcamayı finanse
ettiğinde bu tutarlar ortaklar cari hesabının alacak kısmına
kaydedilir ve ortağın şirketten olan alacağını gösterir. Aksi,durumda
ise yani şirketin ortağa borç para vermesi veya ortak adına bir
harcama yapması durumunda bu tutar ortaklar cari hesabının borç
kısmına kaydedilir ve ortağın şirkete olan borcunu gösterir.

Ortaklar cari hesabının bakiyesi ise borç ve alacakların
birbirinden mahsup edilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu mahsup
sonrası cari hesabın borç bakiyesi vermesi ortağın şirkete borcu
olduğunu, alacak bakiyesi vermesi ise ortağın şirketten alacağı
olduğunu gösterir.
. .

j

•

Özer ÇİLLER'in ortak olduğu şirketlerdeki cari hesaplar sürekli
alacak bakiyesi vermektedir. Bu durum Özer ÇİLLER'in sözkonusu
şirketlerden sürekli alacaklı olduğunu göstermektedir.
Makam onayında yer alan hususların incelenmesi açısından
ortaklar cari hesabı iki yönden önem arzetmektedir;
l.Özer
tespiti,

ÇİLLER'in

sözkonusu

2.Sözkonusu şirketlerin
harcamaların tespiti.

şirketlerden

olan

alacağının

Özer ÇİLLER için yapmış

olduğu

Dikkat edileceği üzere cari hesap bir yönüyle servetin varlığını
diğer bir yönüyle de servetin harcanmasını göstermektedir. Bu
husus aşağıdaki örnek vasıtası ile açıklanabilir.
/•" y
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ORNEK:
Bay A, X AŞ'nin ortağıdır. Bay A'nın 1.1.1998 tarihi itibariyle
100 milyar TL serveti vardır ve bu servetin tamamı, sahibi olduğu
şirket nezdindeki cari hesabında şirketten alacak şeklinde kayıtlıdır.
Bay A 1.1.1998-31.12.1998 tarihleri arasında ortağı olduğu şirkete
toplam 30 milyar TL borç para vermiştir. Ancak X A.Ş. yıl içinde Bay
A'nın 10 milyar TL harcamalarını karşılamıştır. Ayrıca dönşm içinde
yapılan ancak kanunen kabul edilmeyen gider niteliğine sahip 10
milyar TL bir harcama da ortaklar cari hesabına borç kaydedilmiştir.
Öte-yandan dönem içerisinde 10 milyar TL ortaklar cari hesabına
borç, hasılat hesabına da alacak yazmak suretiyle şirketin hasılat
tutarı artırılmıştır. Bu durumda ortaklar cari hesabının 31.12.1998
tarihi itibariyle özeti aşağıdaki gibi olacaktır.
Borç (000) TL
Harcamalar
K.K.E.G
Hasılat.

Ortaklar Cari Hesabı
10.000.000.
Dönembaşı Alacak
Verilen Borç
10.000.000.
10.000.000..
Bakiye

Alacak (000) TL
100.000.000.
30.000.000.
100.000.000.

Bay A'nın ince/enen dönem boyunca şirket hesap/arma
aktardığı varlık tutarı 30 milyar TL, ortağı bulunduğu X AŞ'nden
olan alacak tutarı (serveti) ise 31.12.1998 tarihi itibariyle 100
Milyar TL'dir. İlk bakışta Bay A'nın 1.1.1998-31.12.1998 dönemi
arasında servetinde şirketten olan alacağı nedeniyle herhangi bir
değişim yok gibi görünse de yıl içinde cari hesaptan düşülerek
gerçekleştirilen Bay A'nın 10 Milyar TL'lık şahsi harcaması, carı
hesaptan düşülen kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindeki 10
Milyar TL ile yıl içerisinde hasılat kaydedilen 10 Milyar TL, anılan
dönemdeki servet değişimi tutarını oluşturmaktadır. Çünkü tbu
kayıtlar yoluyla Bay A'nın X AŞ'nden olan alacağı azalmış gibi
görünse de gerçekte azalmamış ancak alacak tutarı gizlenmiş,
azaltılmıştır.
Bu durumda Bay A'nın servetinde
1.1.1998-31.12.1998
tarih/eri arasında 30 Milyar TL'lık
bir artış
olduğu ortaya
çıkmaktadır.
-"
Özer ÇİLLER ile grup şirketleri arasındaki cari hesap
ilişkilerinin de örnekte yer alan yaklaşımla incelenerek, dönem
sonları itibariyle ortaklar cari hesabının bakiye tutarına dönem
içinde anılan şirketler tarafından Özer ÇİLLER'in şahsi harcamaları
için ya.pılan ödemelerin eklenmesi gerekmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Özer ÇİLLER'in ortak olduğu şirketlerle olan cart hesap
ilişkisinin incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlar başlıklar
şeklinde aşağıdaki gibidir.
1 . Raporun izleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak belirtileceği
üzere Özer ÇİLLER belirgin bir faaliyeti olmayan Marsan
A.Ş.'ne sürekli olarak borç vermiştir. Bu borçların öpernH bir
kısmı şirket tarafından geri ödenmemiştir.
2. Özer ÇİLLER'in ortak olduğu diğer şirketlerdeki cari
heâap bakiyeleri yıl sonlarında Marsan A.Ş.'ndeki Özer ÇİLLER
cari hesabına intikal ettirilmiştir.
3. Dönem içerisinde şirketlerin yaptığı fakat vergi kanunları
açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindeki bazı
harcamalar, cari hesaplara borç kaydedilmiştir. Bu şekilde
Özer ÇİLLER'in şirketlerden olan alacağı söz konusu tutarlar
kadar azaltılmıştır.
4 . Şirketlerin geçmiş yıl zararları cari hesaplara
aktarılarak Özer ÇİLLER'in şirketlerden olan alacağı söz
konusu tutarlar kadar azaltılmıştır.
5. Özer ÇİLLER'in alacaklarından bir kısmı dönem sonunda
kar/zarar hesaplarına hasılat adı altında kaydedilmiştir. Bu
işlem sonucunda Özer ÇİLLER'in şirketlerden olan alacağı
söz konusu hasılat kadar azaltılmıştır.
6. 1992 ve 1993 yıl sonlarında cari hesapların
bakiyesinde yer alan tutarlar 'Uzun Vadeli Borçlar' hesabına
intikal ettirilmiştir.
Bu tespitlerin ışığında Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş. ve diğer
grup şirketleri nezdindeki cari hesapları detaylı olarak incelenmiş ve
dönemler itibariyle cari hesaplarda meydana gelen artışlar hem
hesap dönemi hem de mal bildirimlerinin verildiği tarihlere göre
hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar için, Özer ÇİLLER'in ortak olduğu
Marsan A.Ş., Markim A.Ş., Aytaş A.Ş., Mitaş A.Ş. ve Marso Gıda
^ Ş . ' n i n yevmiye ve büyük defterlerindeki cari hesaplan her bir
işlem itibariyle tek tek incelenmiş; cari hesapların gerçek mahiyetini
tespit etmek amacıyla tüm cari hesaplar listeler halinde Rapora
eklenmiştir.
/

\>
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- 602 Bu listelerin hazırlanmasında; Özer ÇİLLER'in
1) Narsan A.Ş. nezdindeki
- 1996 yılı 331 numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek: 6 )
431 numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek: 7 )
- 1995 yılı 331 numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek: 8 )
, 4 3 1 numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek: 9.)
- 1994 yılı 331'numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek: 10J
431 numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek:41 )
- 1993 yılı 334 numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek: 12 )
400 numaralı Orta ve uzun vadeli borçlar Hs.(Ek:13)
- 1992 yılı 331 numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek: 14 )
400 numaralı Orta ve uzun vadeli borçlar Hs.(Ek:15)
2) Aytaş A.Ş. nezdindeki
- 1996 yılı 431 numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek: 16 )
3) Markim A.Ş. nezdindeki
- 1995 yılı 331 numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek: 17 )
- 1994 yılı 331 numaralı Ortaklara Borçlar Hs. (Ek: 18 )
- 1993 yılı 334 numaralı Ortaklara Olan Borçlar Hs.(Ek:19)
4 ) Mitaş A.Ş.
- 1996 yılı 331
- 1995 yılı 331
- 1994 yılı 331
- 1993 yılı 334

nezdindeki
numaralı Ortaklara
numaralı Ortaklara
numaralı Ortaklara
numaralı Ortaklara

Borçlar Hs. (Ek: 20 )
Borçlar Hs. (Ek: 21 )
Borçlar Hs. (Ek: 22 )
Olan Borçlar Hs. (Ek:23)

5 ) Marso Gıda A.Ş. nezdindeki
- 1993 yılı 340 numaralı Ortaklar Cari Hs. (Ek: 24 )
kayıtları esas alınmış, başka herhangi bir hesaptan bu
hesaplara ekleme yapılmamıştır. Cari hesapların içinde ÇİLLER
ailesinin özei harcamaları niteliğinde olan ve cari hesap tutarlarını
azaltan bazı kayıtlar bile -örneğin Mert ÇİLLER'in okul taksitleri,
Tansu ÇILLER'e gözlük alınması gibi- cari hesap tutarlarına
eklenmemiştir.
' Şirketlerdeki cari hesapların özetleri
Marsan A.Ş. Cari hesapları EK: 25'de
Aytaş A.Ş. Cari hesapları EK: 26'de
Markim A.Ş. Cari hesapları EK: 27'de
, Mitaş A.Ş. Cari hesapları EK: 28'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Marso Gıda A.Ş. Cari hesapları EK: 29'de
listeler şeklinde belirtilmektedir. Bu tespitler aşağıdaki gibidir.
3)Marsan

A.S. 'ndeki Cari Hesabın

İncelenmesi

Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş.'ndeki cari hesabının- gerçek
mahiyetinin anlaşılabilmesi için Marsan A.Ş.'nin yıllar itibariyle
ticari ve mali yapısının ortaya konması gerekir.
a)Harsan A.Ş. î l e İ l g i l i Tespitler
aa)Marsan
Yönetimi

A.Ş.'nin

Kuruluşu,

Ortaklık

Yapısı,

ve

Marsan A.Ş.'nin 1992 yılından itibaren ortaklık yapısı,
meydana gelen değişiklikler de dikkate alınarak aşağıdaki gibi
tespit edilmiştir.(Ek: 30, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopileri)
Tablo 1
Yıllar
6.1.1992

- • •

3.6.1994

**

Ortakların Adı, Soyadı
Sermaye
Toplamı (TL)
1.124.000.000.
Tansu ÇİLLER
Özer ÇİLLER
ipek ÖKTEN(ERTTN)
Ahmet DESTEGÜL
Yüksel NOYANOGLU
Markim A.Ş.
Mitaş A.Ş.
8.500.000.000.
Tansu ÇİLLER
Özer ÇİLLER
IpekÖKTEN(ERTIN)
Ahmet DESTEGÜL
< Yüksel NOYANOGLU
Markim A.Ş.
Mitaş A.Ş.

Sahip Olunan Hisse
Orann/e Tutan (TL)
561.810.000.
(%49,9)
(%49,9)
561.820.000.
(%0,02)
30.000.
(%0,02)
30.000.
(%0,02)
30.000.
(%0,2)
250.000.
(%0,02)
30.000.
(%49,9) 4.248.560.000.
(%49,9) 4.248.630.000.
(%0,02)
230.000.
(%0,02)
230.000.
(%0,2)
1.890.000.
(%0,02)
230.000.
r%0f02)
230.000.

Buna g ö r e ; Özer ÇİLLER ve Tansu
A.Ş.'nin % 99.99'una sahiptir.

•Ş* /fp
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- 604 Marsan A.Ş.'nin 1989 yılından itibaren Yönetim Kurulu
Üyeleri, meydana gelen değişiklikler de dikkate alınarak aşağıdaki
gibi tespit edilmiştir: (Ek: 31, Hazirun Cetvelleri)

Tablo 2
Genel Kurul
Karar Tarihi
25.5.1989
14.11.1991

12.7.1993,

3.6.1994
14.6.1995

Yönetim Kurulu Üyeleri
Özer ÇİLLER
IpekÖKTEN
Ahmet DESTEGÜL
Özer ÇİLLER
IpekÖKTEN
Ahmet DESTEGÜL
Yüksel NOYANOGLU
Özer ÇİLLER
ipek ÖKTEN(ERTIN)
Ahmet DESTEGÜL
Yüksel NOYANOGLU
IpekÖKTEN(ERTIN)
Ahmet DESTEGÜL
Yüksel NOYANOGLU
Ahmet DESTEGÜL
Ş.Dogan ORAL
Yüksel NOYANOGLU

Aldığı Görev
Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan

Genel Kurul kararları itibariyle Özer ÇİLLER 1993 ten sonra
"Başkan" olarak görülmemesine rağmen;
a) 27.1.19.95 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim
kurulu üyesi olmamakla birlikte şirket ortağı Özer ÇİLLER'e şirketi
vekaleten ve münferiden temsil ve ilzam yetkisi verilmesine, bu
kararın yeminli tercümana tercüme ettirilerek noterlikçe tasdik
ettirilmesine karar verilmiştir.(EK: 32, 27.1.1995 tarihlî Yönetim
Kurulu Kararı)

b) 10.2.1995 tarihli yönetim kurulu toplantısında, İpek
ERTİN'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel
kurula kadar Özer ÇİLLER TTK<nun 315'inci maddesi gereğince
-seçilmiştir. (EK: 33, 10.2.1995 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)

c) 13.2.1995 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim
kurulu .başkanlığına Özer ÇILLER'în seçilmesine ve Özer ÇILLER'in
şirke^kaşesl üzerine atacağı imzasının münferiden şirketi yurtiçi ve
fi .. ^
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-605 yurtdışında her konuda temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.
(EK: 34, 13.2.1995 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)
Bu tespitlere göre; şirketin sahiplerinden Özer ÇİLLER,
Marsan A.Ş.'ni temsil eden ve yöneten kişidir.
ob) Marsan Â.Ş.'nin Faaliyet Konusu ve Mali Yapısı
^" Marsan Â.Ş.'nin faaliyet konusu Ana Sözleşmesine göre
.Sigortacılıktır. Marsan Â.Ş.'nin mali tablolarına göre faaliyet dışı
kira gelirleri de dahil hasılatı, faaliyet giderleri, kanunen kabul
edilmeyen giderleri, sahip olduğu menkul-gayrimenkul değerler ile
dış kaynak ve ortaklara olan borçlar toplamları yıllar itibariyle
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aşağıdaki tabloda yer alan ortaklara borçlar hesabı, yıl sonu
bilançolarından alınmıştır. (EK: 35, Marsan A.Ş. 1992-1996 yılları
Bilanço ve Kar-Zarar Cetvelleri) Ortaklara olan borçlara yönelik
Raporun sonraki bölümlerinde yapılan hesaplamalar henüz burada
dikkate alınmamıştır.

Tablo 3
Kayıt
Çeşitleri
Hasılat
Cari Giderler
Toplamı
Cari Giderler/
Hasılat
KKEG
KKEG/.Cari
Giderler
Sabit
Değerler
Sabit Değerler/
Hasüat
Aktif
Toplamı
Dış Kaynak'
Toplamı
Ortaklara
Borçlar Toplamı
Sermaye
Ortaklara Borç /
Sermaye ' -

(TL)
1992
84.083.030
408.268.997

YHXAR İTİBARİYLE KAYIT TOPLAMLARI
1993
1994
1995
694.469.081
667.295.885
1.272.766.002
2.201.983.122
3.605.449.519
2.198.819.446

1996
1.778.814.273
6.531.210.776

4,8

3.2

5,2

1.7

3,6

275.894.607
0.67

-

1.793.596.585
0.49

954.985.517
0.43

5.916.361.287
0.90

5.883.776.994

11.176.697.648

14.785.188.050

24.018.481.977

42.741.009.456

70

16

21

18

24

6.496.793.918

12.684.621.805

15.403.397.605

26.918.873.211

55.661.291.062

2.865.262.590

97.291.164

102.977.938

166.941.297

90.389.465

1.463.578.886

3.553.257.606

6.439.853.473

9.396.705.308

20.333.238.925

1.124.000.000.
1,3

1.124.000.000.
3,1

8.500.000.000.
0,75

8.500.000.000.

8.500.000.000.
2,4
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ı.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Marsan
A.Ş.'nin yıllar itibariyle elde ettiği gelirler, cari giderlerini
karşılayamamaktadır. Şöyle ki 1992 yılında 84.083.030.-TL
hasılata karşılık 408.268.997.-TL gideri vardır. Yine 1993 için
667.295.885.-TL hasılata, 2.201.983.122.-TL gider; 1994 için
694.469.081.-TL hasılata, 3.605.449.519.-TL gider; 1995 için
1.272.766.002.-TL hasılata, 2.198.819.446.-TL gider; 1996 için
1.778.814.273.-TL
hasılata
6.531.210,776.-TL
gider
vardır.
Kanunen kabul edilmeyen giderler şirketin cari giderlerinin %90'ına
kaçlar ulaşmaktadır.
Bu rakamların ortaya çıkardığı sonuca göre. Marsan
Â.Ş. 5 yıl boyunca üst üste cari giderlerini karşılayabilecek
faaliyet gelirlerine sahip değildir. Dolayısıyla söz konusu cari
giderler ortaklar cari hesabından karşılanmıştır. Bu durum yukarıda
yer alan tablodan da açıkça görülmektedir. Başka bir ifadeyle
şirketin 1992, 1993, 1994, 1995 ve 1996 yıllarındaki cari
giderleri dahi Özer ÇİLLER tarafından şirkete verilen
borçlardan karşılanmıştır.
Ayrıca Marsan A.Ş.'nin aktif toplamı da yıllar itibariyle sürekli
artış göstermektedir. Şirketin yıllar itibariyle aktif toplamlarında
meydana gelen artışlar yukarıda yer alan tabloda ayrıntıları ile
belirtilmiştir.
Marsan A.Ş.'nin faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerinin yıllara
göre 1,7 ile 4,8 katı tutarında cari giderleri vardır. Faaliyet
dönemlerini bu şekilde zarar ile bitiren Marsan A.Ş.'nin sabit
değerleri ise faaliyetlerinden elde ettiği hasılatın yıllara göre 16 İle
70 katı düzeyine ulaşmıştır. Görüldüğü üzere Marsan A.Ş.'nin
sabit değerlerinde ve aktif toplamlarında meydana gelen
artışlar, faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ve gelirlerle
açıklanamayacak düzeydedir.
, Marsan A.Ş.'nin yıllara göre dış kaynak tutarları yukarıdaki
tabloda gösterilmiştir. 1992 yılı dışında kullanılan dış kaynak
tutarları önemsiz düzeydedir. 1992 yılında kullanılan Banka
kredisinin geri ödemesinin 1993 yılında şirket kaynakları ile değil
Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş.'ne verdiği borç ile yapılmış olması bu
krediyi ortaklardan alınan bir borç niteliğine büründürmektedir.
Marsan A.Ş.'nin ortaklarından kullandığı borç tutarları ise tüm yıllar
/

/•'''.
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itibariyle şirket sermayesinin 0,75 katı ile 3,1 katı arasında değişen
azımsanamayacak tutarlardadır. Marsan A.Ş.'nin sabit değerleri
ile aktif toplamlarında meydana gelen artışların tek kaynağı
Özer ÇİLLER'in şirkete verdiği kısa ve uzun vadeli
borçlardır.
b)Ortaklar Cari Hesabının
Olduğunun Tespiti

Özer

ÇİLLER'in

Alacağı

"Marsan A.Ş.'nin ortaklar cari hesaplarına ilişkin kayıtlara ait
fotokopiler ve özet bilgiler ekteki tablolarda yer almaktadır.(EK:
"6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,25,26,27,28,29)
Bu
fotokopilerde
görüleceği üzere, 331 ve 334 nolu "Ortaklara Borçlar" hesabının
başlığında Özer ÇİLLER'e ait olduğu açıkça kaydedilmiştir.
Marsan' A.Ş.'nin Ortaklar Cari hesabının alacak tarafında
izlenen paralar, Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş.'ne verdiği borçlardan
oluşmaktadır.- Özer ÇİLLER'in şirkete verdiği borçların bazıları
nedenleri ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

Tab o4
Tarihi
29.07.1992
11.3.1993
11.3.1993
11.3.1993
23.11.1993
18.11.1993
25.11.1993
15.12.1993
20.5.1994
6.6.1994
8.6.1994
26.7.1994
4.2.1994
30.9.1994
20.6.1995

Tutan (TL)
Veriliş Nedeni
702.000.000 GCD Inc.'e transfer için (100.000.$)
121.127.000 GCD Inc.'e transfer için alınan kredinin faiz ödemesi için
_ 3.870.020.723 GCD Inc.'e transfer için alınan kredinin ana para geri ödemesi
için
- 143.589.442 GCD Inc.'e transfer için alman kredinin faiz ödemesi için
135.000.000 Marso A.Ş.'ne borç verilmesi için
184.992.055 Renault otomobil alımı için
500.000.000 Marso A.Ş.'ne borç verilmesi için
298.925.986 Marso A.Ş.'ne borç verilmesi için
790.263.000 Marsan A.Ş. yıllık ve stopaj vergi ödemeleri için
711.110.707 Çeşitli ödemeler ve Marso A.$.'ne borç verilmesi için
333.610.707 Marso A. Ş. 'ne borç verilmesi için
860.500.000 Çeşitli ödemeler için
819.890.378 President yatımn alımı için
650.000.000 President yatma elektronik sistem tesisi için
3.230.033.635 Denge yatnun alımı için

Hesap başlıklarından ve yukarıdaki örnek işlemlerden
görüldüğü üzere ortaklar cari hesabı, şirketin Özer ÇİLLER'e
borcunun izlendiği hesaptır.

A
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c)Özer ÇİLLER'in Marsan AŞ'ndeki Cari Hesapları ve Bu
Cari Hesaplarda Yapılması Gereken Düzeltmeler
1-Diğer Şirketlerden Aktarılan Cari Hesaplar
Yıl içinde yada yıl sonlarında Marsan A.Ş.'ndeki cari .hesaplara
aktarılan diğer şirketlerin cari hesap tutarları Marsan. A.Ş. cari
hesabı içerisinde değerlendirilmiştir. Böylece, Özer ÇİLLER'in grup
şirketlerinden alacakları mükerrer hesaplama ile artırılmamıştır.
2-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunufnun 41'inei maddesinde gider
olarak matrahtan indirilmesi kabul edilmeyen unsurlar sayılmış,
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 17'nci maddelerinde
de buna paralel düzenleme yapılmıştır. Bu unsurlardan bazıları
aşağıdaki gibidir:
"Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat,
kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter
gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili
olmayan giderleri ile amortismanları" (GVK 41/7, KVK 15/12)
"Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergiye esas olan
matrahlara eklenmesi gerekir. Marsan A.Ş. de yıllara göre değişen
miktarlarda -Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerini Kurumlar Vergisi
beyannamelerinde dönem matrahlarına eklemiştir. Ancak, bunu
yaparken "Kanunen kabul edilmeyen giderler" tutarlarını cari
hesaplara da borç kaydetmiştir. Bu şekilde "Kanunen Kabul
Edilmeyen Giderlerin cari hesaplara borç kaydedilmesi, şirketin
ortaklarına borcunu azalmış gibi gösteren fiktif bir işlemdir.
"Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin borç kaydedilmesi yoluyla
ortaklar cari hesabının azaltılması ortak tarafından şirkete verilen
borç para miktarını azaltmaz, İlgili ortağın şirketten alacağının
jlogru tespit edilebilmesi için cari hesaba borç kaydedilmek yoluyla
cari hesabı azaltan "Kanunen kabul edilmeyen giderlerin carj
hesaba eklenmesi gerekir.

/ .
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Marsan A.Ş. hesapları içerisinde "Kanunen kabul edilmeyen
gider" adıyla cari hesaplara borç kaydedilerek ctr'ı hesabın
azaltılmasına yol açan tutarlar (5) numaralı tablonun (1) numaralı
sütununda dönemler itibariyle gösterilmiştir. (EK:36,'Marsan A.Ş.
KKEG Yevmiye belgeleri, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,25,26,27,28,29)
3-ZararMahsupları
*' Anonim Şirketlerde "zarar" şirket tüzel kişiliğine aittir ve
şirketin özsermayesini azaltan bir unsurdur. Ortaklar cari hesabı ile
ilgilendirilerek şirketin ortaklara borcunu azaltacak şekilde işleme
tabi tutulması, zararın şirket bünyesinden çıkartılarak ortaklarca
yüklenilmesi sonucunu doğurduğundan yanlış işlemdir. Şirket
bünyesinde
meydana
gelen
zarar
benzeri
zaafiyetlerin'*
giderilmesinin yolu sermaye artırımıdır. Sermaye artırımı yapmak
yerine zararın ortaklar cari hesabına aktarılmak yoluyla şirket
bünyesinden çıkarılması, o r t a k l a r tarafından şirkete zarar
tutarı kadar kaynak aktarıldığı sonucunu değiştirmez,
yalnızca aktarılan kaynağı gizlemiş olur.

Bu nedenle; ilgili ortağın şirketten alacağının doğru tespit
edilebilmesi için bu tür muvazaalı zarar mahsuplarının da cari
hesaba eklenmesi gerekir.
Marsan A.Ş. cari hesapları içerisinde, "zarar mahsubu" adıyla
cari hesaplara borç kaydedilerek cari hesabın azaltılmasına yol açan
tutarlar (5) numaralı tablonun (2) numaralı sütununda dönemler
itibariyle gösterilmiştir. (EK:37, Marsan A.Ş. Zarar Mahsubu
Yevmiye belgeleri, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,25,26,27,28,29)
4-Hasılat
Hasılat, mal ve hizmet satışı ile elde edilen gelirdir ve şirketin
alacağını veya kasa/banka mevcudunu artıran bir unsurdur. Şirket
tarafından ortağına her hangi bir mal ve hizmet satılmadıkça
(satılırsa ortağın şahsi harcaması demektir) cari hesapla
ilgilendirilmesi yanlış işlemdir. Mali bünyesinde yetersizlikler
bulunan şirketin, bünyesinin güçlendirilmesi için, şirketten herhangi
bir mal ve hizmet satın alınmadan hasılat adı altında cari hesap
kullanılarak şirkete para aktarılması ortağın şirkete kullandırdığı
/ ^
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varlık niteliğindedir. Yapılması gereken şirketin sermayesinin
artırılmasıdır. İlgili ortağın şirketten alacağının doğru tespit
edilebilmesi için bu tür muvazaalı "hasılat" kayıtlarının cari hesaba
eklenmesi gerekir.
Özer ÇİLLER'in şirketten satın aldığı her hangi bir mal ve
hizmet olmamasına rağmen, Marsan A.Ş. hesapları içinde, "hasılat"
adıyla cari hesaplara borç kaydedilerek cari hesabın azaltılmasına
yor açan tutarlar (5) numaralı tablonun (3) numaralı sütununda
gösterilmiştir.
(EK:38
Marsan
A.Ş.
Yevmiye
kayıtları,
6,7,8-,9,10,ll,12,13,14,15,25,26,27,28,29)

Tablo5

(TL)

TARİHLER

13.8.1992
18.11.1992
16.10.1992
31.12.1992
30.12.1992
31.12.1992Toplamı
31.12.1993
31.12.1993
31.12.1993Toplamı
30.6.1994
31.12.1994
31.12.1994Toplamı
31.1.1995
31.3.1995
26.4.1995
30.4.1995
15.5.1995 Toplamı
30.6.1995
31.7.1995
• 30.9.1995
31.10.1995
31.3.19%
1.4.1996
30.4.1996
15.5.1996 Toplamı

KANUNEN
ZARAR
KABUL
MAHSUBU (2)
EDİLMEYEN
GtDERLER(l)
243.179.000
2.000.000
10.161.000
19.754.707
1.130.000.000
803.900
1.130.000.000
275.894.607

HASILAT
(3)

TOPLAM
EKLENECEK
TUTARLAR (4)

1.405.894.607
64:751.576
660.000.000
724.751.576

1.266.986
4.485.000
5.751.986
135.875.000
2.304.500

724.751.576

5.751.986

1.793.596.585
290.734.044
428.913.544
273.703.100
137.108.000
25.932.240
61.051.375
8.820.000
8.820.000
283.667.042
799.101.757

2.222.510.129

1.793.596.585

799.101.757

Yukarıdaki tablonun (4) numaralı sütununda gösterilen ve
açıklanan nedenlerle, cari hesaplara eklenmesi gereken tutarlar
tablo<06)rtıiKQ) numaralı sütununda kaydedilmiştir.
/ •?:•
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Marsan A.Ş.'nin cari hesap bakiyeleri, aşağıdaki tablo (6)'nın
(1) numaralı sütundaki tarihler itibariyle (2) numaralı sütununda
gösterilmiştir.
Marsan A.Ş. defter kayıtlarına göre, 1992 ve 1993 yılı cari
hesap bakiyeleri yıl sonlarında "Uzun Vadeli Borçlar"^hesabına
aktarılmıştır. (EK: 12,13,14,15) Yapılan bu işlemler, Özer ÇİLLER'in
şirketten olan alacağını azaltmaz. Bu itibarla, tablo (6)'mn (5)
numaralı sütununa kaydedilen uzun vadeli borç miktarının cari
hesap tutarlarına eklenmesi gerekir.

Tablo 6

(TL)

2
1
TARİH DEFTER C/H
BAKİYESİ

3
BU DÖNEM
EKLENEN

'

4 •

ÖNCEKİ
DÖNEMDEN
GELEN
EKLENECEK
DEĞERLER

31.12.92
1.405.894.607
2.869.473.493
30.09.93 7.105.768.644
31.12.93
724.751.576İ 2.869.473.493
31.12.94 3.386.595.867
5.751.986 5.669.335.718
24.01.95
21.158.000,
5.675.087.704
15.05.95 -2.160.250.347 2.222.510.129 9.061.683.571
799.101.757 11.284.193.700
15.05.96 3.904.482.231

5
UZUN
VADELİ
BORÇLAR
HESABI

(3+4+5=6)
(2+6=7)
TOPLAM
TOPLAM C/H
EKLENECEK

2.869.473.493 2.869.473.493
2.869.473.493 9.975.242.137
2.075.110.649 5.669.335.718 5.669.335.718
5.675.087.704 9.061.683.571
3.386.595.867 9:061.683.571 9.082.841:571
11.284.193.700 9.123.943.353
2.956.851.835 15.040.147.292 18.944.629.523
1.463.578.886

Bu durumda inceleme dönemleri itibariyle Marsan A.Ş.'nin
Özer ÇİLLER cari hesap bakiyelerinde meydana gelen değişimler
aşağıdaki gibi olmaktadır.

Tablo 7

(TL)

DÖNEMLER
30.09.1993
24.01.1995
15.05.1995
15.05.1996

O

D5aem Bakiyesi
(TL)
9.975.242.137
9.082.841.571
9.123.943.353
18.944.629.523

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Farklar
(TL)
9.975.242.137
•892.400.566
41.101.782
9.820.686.170

-612Yukarıdaki tabloda 30.09.1993 tarihi itibariyle mevcut olan
9.975.242.137.TL cari alacağın 500.000.USA Dolar tutarındaki
kısmı Marsan A.Ş.'nin ABD'de kurulu GCD Inc. adlı şirkete yapılan
transferini gerçekleştirebilmek amacıyla Özer ÇİLLER tarafından
Marsan A.Ş.'ne verilen borçtankaynaklanmaktadır.
d)Dört Özel Konu
Raporun önceki bölümlerinde belirtilen ve Özer ÇİLLER
tarafından.Marsan A.Ş.'ne borç verilerek ya da doğrudan doğruya
Özer ÇİLLER tarafından Marsan A.Ş. adına yapılan bazı harcamalar
özellikle dikkat çekici niteliktedir.
1-President Yatının Alımı
President yatının alımı için Marsan A.Ş.'nin yaptığı
ödemeler tümüyle Özer ÇİLLER tarafından karşılanmıştır.
President yatının satın alınmasına ve bunun için Özer
ÇİLLER'in şirkete borç vermesine ilişkin olarak yevmiye defterine 33
numaralı kayıt yapılmıştır. Söz konusu yevmiye kaydı aşağıdaki
gibidir. (Ek:39, President Yatı İle ilgili Muhasebe Fişleri ve
Belgeler)
Yevmiye No: 33 Yevmiye Tarihi 04.02.1994
—/---—
——
191.İndirilecek KDV
38.378.161.
254.Taşıtlar
704.845.550.
291.Gelecek Yıllara İndirilecek KDV
76.666.667.
331.Ortaklara Borçlar
819.890.378.
—-—-/-- - - - - Bu kayıt ile President yatının alım bedeli ve KDV
tutarları İle bu alım için gerekli olan 819.890.378.-TL
Jtutârın, şirket ortağı özer ÇİLLER tarafından şirkete borç
verilmesi kasa veya banka hesabına girdi-çıktı bile
yapılmasına
gerek
görülmeden,
yevmiye
defterine.
kaydedilmiştir.
4*
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- 613 2-President Yatının Donatımı
President yatının elektronik sistem tesisi için Marsan
A.Ş.'nin yaptığı ödemeler tümüyle Özer ÇİLLER tarafından
karşılanmıştır. Söz konusu yevmiye kayıtları aşağıdaki gibidir.
(Ek: 39, President Yatı İle ilgili Muhasebe Fişleri ve Belgeler)
Yevmiye No: 268 Yevmiye Tarihi 30.09.1994
/
~———
191.İndirilecek KDV
41.038.894.
254.Taşıtlar
' ' • ,s
558.003.534.
291.Gelecek Yıllara İndirilecek KDV
82:077.789.
339.Diğer Çeşitli Borçlar
724.994.317.
331.Ortaklara Borçlar
650.000.000.
254.Taşıtlar
62.731.058.
339.Diğer Çeşitli.Borçlar
681.120.217.
391.Hesaplanan KDV
12.263.259.
- - /
- - Bu kayıt ile, President yatına tesis edilen elektronik
sistemin bedeli ve KDV tutarları ile bu alım için gerekli olan
650.000.000.-TL tutarın, Özer ÇİLLER tarafından şirkete
borç verilmesi, kasa veya banka hesabına girdi-çıktı bile
yapılmasına
gerek
görülmeden, - y e v m i y e
defterine
kaydedilmiştir.
Yevmiye No:237, Yevmiye Tarihi 20.07 1995
-

-

-

•

254.Taşıtlar
-—

/

-

348.606.931.
331.Ortaklara Borçlar
348.606.931.
/--

Bu kayıt ile, satın alınan ve President yatına monte
edilen uydu anten sistemi bedelinin Özer ÇİLLER tarafından
doğrudan ödenmesi nedeniyle cari hesaba alacak kaydı
yapılmıştır.
Yevmiye No:238, Yevmiye Tarihi 20.07 1995
—/
254.Taşıtlar
352.842.235.
331.Ortaklara Borçlar
352.842.235.
-—/
.--—
'

\
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Bu kayıt ile satın alınan ve President yatına monte
edilen uydu anten sistemi bedeli 2. taksitinin Özer ÇİLLER
tarafından doğrudan ödenmesi nedeniyle cari hesaba alacak
kaydı yapılmıştır.
Yevmiye No:239, Yevmiye Tarihi 20.07 1995
——
/-254..Taşıtlar
364.926.601.
^
331.Ortaklara Borçlar
364.926.601.
-—
——/—
Bu kayıt ile satın alınan ve President yatına monte
edilen uydu anten sisteminin bedeli 3. taksidinin Özer
ÇİLLER tarafından doğrudan ödenmesi nedeniyle cari
hesaba alacak kaydı yapılmıştır.
3-GCD Inc. Adlı Şirkete Yapılan Transferler
ABD'de kurulu GCD Inc. adlı şirkete 1992 yılı içerisinde
transfer edilen toplam 500.000 USA Dolar ve bunun için
ödenmiş olan banka kredi faizi özer ÇİLLER tarafından
karşılanmıştır.
.,-•.-..-.;..- :•.•--:••••-..:-:.-.•a)ABD'de kurulu GCD Inc. adlı-şirkete 1992 yılında transfer
edilen 100.000 USA Dolar, Özer ÇİLLER tarafından verilen borç ile
transfer edilmiştir. Bu transfere ilişkin olarak yevmiye defterine 171
ve 172 numaralı kayıtlar yapılmıştır. Söz konusu yevmiye kayıtları
aşağıdaki gibidir. (EK:40, 100.000 Dolar Transfer Belgeleri ve Şirket
Kayıtları)
Yevmiye. No: 171 Yevmiye Tarihi 29.07.1992
———/
—~
..
004.Bankalar Hesabı
702.000.000.
(10000Ö*7020TL havale için)
334.Ortaklara Olan Borçlar 702.000.000.
-.---/--------

^

Bu kayıt ile, yurt dışına yapılacak olan transfer için gerekli
olan 100.000.-USA Dolar karşılığı TL tutarın, şirket ortağı Özer
ÇİLLER tarafından şirkete borç verilmesi yevmiye defterine
kayde.cüimişjtir.
(^

'?
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Yevmiye No: 172 Yevmiye Tarihi 29.07.1992
/
103.Yurt Dışı İştirak Taahhütleri
689.400.000.
(100000*6894TL havale)
004.Bankalar Hesabı
689.400.000.
(100000*6894TL havale)
102.Yurt Dışı İştirakler
12.600.000.
(100000*[7020-6894]TL havale)
^
004.Bankalar Hesabı
- 12.600.000.
(100000*[7020-6894]TL havale)
--—»/—
Bu kayıt ile, yurt dışına yapılan transfer ve transfer tarihine
kadar olan kur farkı yevmiye defterine kaydedilmiştir.
b)ABD'de kurulu GCD Inc. adlı. şirkete 1992 yılında transfer
edilen 400.000 USA Dolar, Özer ÇİLLER'in şahsi kefaleti karşılığında
Demirbank'tan alınan kredi ile finanse edilmiştir. Bu kredi borcu ve
kredi faizleri daha sonra 1993 yılında Özer ÇİLLER tarafından
verilen borç ile ödenmiştir. (EK:41, Alınan Krediye ve Kredinin
Ödenmesine İlişkin Belgeler) Bu transfere ilişkin olarak yevmiye
defterine 220 numaralı kayıt yapılmıştır. Söz konusu yevmiye kaydı
aşağıdaki gibidir. (EK:42, 400.000 Dolar Transfer Belgeleri ve Şirket
Kayıtları)
Yevmiye No: 220 Yevmiye Tarihi 10.09.1992
/
v
102.Yurt Dışı İştirakler
94.152.000.
(Havale kur farkı 7129,38-6894)
103.Yurt Dışı İştirak Taahhütleri
2.757.600.000.
(400.000$ havale 7129,38/$) {
004.Bankalar Hesabı
2.851.752.000.
(GCD INC USA Havale 400 bin)
/
Bu kayıt ile, yurt dışına yapılan transfer ve transfer tarihine
kadar olan kur farkı yevmiye defterine kaydedilmiştir.
Yevmiye No:44 Yevmiye Tarihi 11.03.1993
-/—
004.Bankalar
121.127.000.
334.Ortaklara Olan Borçlar 121.127.000.
'-*"—/
s?-

..İP
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————/-——-———
, 004.Bankalar
4.013.610.165.
860.Finansman Giderleri
1.277.767.930.
302.Banka Kredi Borçları
4.134.767.930.
334.Ortaklara Olan Borçlar4.013.610.165.
302.Banka Kredi Borçları
1.277.767.930.
' 004. Bankalar
4.135-767.930.
————/—--——....
• Bu iki kayıt ile, yurt dışına yapılan transfer için alınan
krddinin geri. ödenmesi sırasında Özer ÇİLLER tarafından
verilen borç yevmiye defterine kaydedilmiştir.
4-Denge Yatının Âlımı
Marsan A.Ş. bilançosuna kayıtlı iki adet Denge isimli yat
vardır. Bunlardan Denge 3 isimli yat 1997 yılında satın alınmıştır.
13.7.1995 tarihinde Markim A.Ş.'nin tasfiyesi nedeniyle Markim
A.Ş.'nden satın alınan Denge isimli diğer yata ilişkin alım bedeli
cari hesap üzerinden Özer ÇİLLER tarafından karşılanmıştır.
Söz konusu yevmiye kayıtları aşağıdaki gibidir. (EK: 43, Denge Yatı
İle İlgili Muhasebe Fişleri)
Yevmiye No:217, Yevmiye Tarihi 13.07 1995
*
/—191.İndirilecek KDV
138.844.200.
254STaşıtlar
2.776.884.000.
291.Gelecek Yıllarda İ n d . KDV
277.688.400.

331.Diğer Çeşitli Alacaklar
—-/--—
-—.-

-----

3.193.416.600.

Bu kayıt ile Denge yatının Markim A.Ş.'nden satın alınmasına
ilişkin yevmiye kaydı yapılmış, yat bedeli Marsan A.Ş.'nin Markim
A.Ş.'nden olan alacağından mahsup edilmiştir. Mahsup konusu
alacağın oluşumu ise yat bedelinin hangi kaynaktan ödendiğini
göstermesi açısından önem taşımaktadır.
Yevmiye No: 192, Yevmiye Tarihi 20.06 1995
-

.

—

—

/

—

-

•

—

—

331.Diğer Çeşitli Alacaklar 3.230.033.635.
331.Ortaklara Borçlar
SK:—--

/

— —
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Bu kayıt ile Özer ÇİLLER'in Markim A.Ş.'nden olan
alacağı, Marsan A.Ş.'ne devredilmiştir. Yalnızca bir fiktif
yevmiye kaydından ibaret olan bu işlem 13.7.1995 tarihinde Markim
A.Ş.'nin "sahibi olduğu Denge isimli yatı Marsan A.Ş.'ne satınca
gerçek anlamına kavuşmakta, böylelikle yat, Özer ÇİLLER'in
şirkete verdiği borç ile satın alınmış olmaktadır. Başka bir
ifade ile, Özer ÇİLLER Marsan A.Ş.'nden alacaklı^. hale
gelirken karşılığında şirkete bir yat vermektedir. e)Ara Değerlendirme
Özer ÇİLLER'in ortağı olduğu Marsan A.Ş.'nden olan
alacaklarının izlendiği Cari Hesapların incelenmesi sonucunda;
Marsan A.Ş.'nin, gerçek anlamda faaliyet gösteren bir
şirket olmadığı,
Marsan A.Ş.'nin,
genellikle zarar ettiği,

bilançolarında

görüldüğü

üzere

Buna rağmen Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş.'ne sürekli
borç verdiği,
Marsan A.Ş.'nin faaliyet gelirleri ile karşılanamayacak
ölçüde yeni iştirakte bulunduğu; taşıt araçları ve faaliyet
konusu ile ilgili olmadığı halde yatlar satın aldığı, bu yatları
ticari bir amaç için kullanmadığı ve ticari bir gelir elde
etmediği,
Marsan A.Ş.'nin edindiği varlıkların Özer
verdiği borçlar ile alındığı,

ÇİLLER'in

Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş.'nden sürekli alacaklı
olduğu ve bu alacakların yapılan bazı kayıtlarla azaltıldığı,
tespit edilmiştir.
Marsan A.Ş. bu görünümü ile, ticari faaliyetler
yürüterek kar elde etmeyi amaçlayan normal bir şirket
değil; sahiplerinin menkul ve gayrimenkul satın alımlarını
onlar adına yapan; yurt dışına servet transferlerini
/

\,
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ve
bu
işlemlerini
kayıtları
içinde
örtüleyerek, sahiplerinin gerçek mal varlıklarını ve mal
hareketlerini gizleyen PARAVAN BİR ŞİRKETTİR. Şirketin bu
niteliğini düzenleyenler, kullananlar şirketin %99.99'una
canip olanlardır.
4)Özer ÇİLLERİn Ortak Olduğu Diğer Şirketlerle
Cari Hesap İlişkisinin
İncelenmesi

Olan

^"Bu şirketlerin yasal defterleri de cari hesap İlişkisinin tespiti
açısmdan incelenmiş ve sonuçları takip eden bölümlerde
özetlenmiştir.
a)Özer ÇİLLER'in Ortak Olduğu Diğer Şirketler
Özer ÇİLLER'in ortak olduğu diğer şirketlerin listesi ve bu
şirketlerdeki sermaye payları aşağıda gösterilmiştir.
l.Marso Gıda A.Ş.
2.Markim A.Ş.
B.MitaşA.Ş.
4.Aytaş A.Ş.
Narso Gıda A.Ş.

Tablo 8
TARİH
1991

•

.

.

'

•

•

TARİH
1992
'

•

Sermaye (TL)
Pay Sahibinin Adı
4.000.000.000 Marsan Holding A.Ş.
özer ÇİLLER
Tansu ÇİLLER
Ahmet DESTEGÜL
Yüksel NOYANOGLU
Gûnver ERDENİZ
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Sermaye Tutan (TL)
2.331.790.000.
288.195.000.
5.000.
5.000.
5.000.

Pay Sahibinin Adı
1 Sermaye (TL)
2.620.000.000 Marsan Holding A.Ş.
1
Özer ÇÎLLER
Mert ÇİLLER
Ahmet DESTEGÜL
Gûnver ERDENİZ

Sermaye Tutan(TL)
3.166.655.000.
366.665.000.
366.665.000.
5.000.
5.000.
5.000.

(S. Sayısı : 779)
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Tasfiye Halinde Markim Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Tablo 9
YILLAR
1992-1994

*

SERMAYE
(TL)
104.000.000.

ORTAKLARIN ADI
SOYADI
Marsan Marmara Holding
AS.
Mitaş Milletlerarası Yapı
Taah. Ve Tic.A.Ş.
Ahmet DESTEGUL
Günver ERDENİZ
Yüksel NOYANOGLU
Şemsettin Doğan ORAL

HİSSE
ADEDİ
20793

HİSSE TUTARI
(TL)
103.965.000.

2

10.000.

2
1
1
1

10.000.
5.000.
5.000.
5.000.

Mitaş Milletlerarası Yapı Taahhüt ve Tic A.Ş.

Tablo 10
YILLAR
1992-1995

SERMAYE ORTAĞIN ADI SOYADI
(TL)
20.000.000. Marsan Marmara Holding A.Ş.
Markim A.Ş.
Diğer Gerçek Kişiler (4 kişi)

HİSSE
ADEDİ
3.995
1
4

TUTARI(TL)

HİSSE
ADEDİ
2.000.
1.300.
911
3.400.
1.024
478
330
216
193
148.

TUTARI(TL)

19.975.000.
5.000.
20.000.

Aytaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.
Tablo 11
YILLAR
1991-1992

'

.•'r°'\ +\ı

SERMAYE ORTAĞIN ADI SOYADI
(TL)
10.000.000. Halil Kemal KINAY
Ali Reşit KINAY
Irfen AKTAŞ
ihsan ATAÖV
A. Hamdi DURMAZ
H.A1İ ATAŞ
Kerim MİRZA
Mehmet ÇOLAK
Abdurrahman COŞKUN
Enver YILDIRIM
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2:000.000.
1.300.000.
911.000
3.400.000.
1.024.000.
478.000.
330.000.
216.000.
193.000.
148.000.
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SERMAYE
(TL)
10.000.000.

1994-1995

ORTAĞIN ADI SOYADI
Marsan Marmara Holding A.Ş.
Mkaş Milletlerarası Yapı Taah
veTic.A.Ş.
Özer Uçuran ÇİLLER
irfan AKTAŞ
H. Ali ATAS
Enver YILDIRIM
Hüseyin YAZICI
Ş.DûRanORAL

HİSSE
ADEDİ
1500
1500

TUTARICTL)

5453

5.453.000.
911.000.
478.000.
148.000.
5000.
5000.

911
478
148
55

1.500.000.
1.500.000.

^

Buna göre; Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER doğrudan
veya dolaylı olarak, birlikte veya. ayrı bu şirketlerin
%99,99'una (Âytaş A.Ş.'nde % 8 5 ) sahiptirler.
b)Özer ÇILLER'in Diğer Şirketlerdeki C/H Özetleri
Özer ÇILLER'in diğer şirketlerdeki cari hesaplarına ilişkin özet
bilgiler ekteki tablolarda şirketlere göre ayrı ayrı yer almaktadır.
Bunlara ilişkin şirket kayıtlarının fotokopileri de sözü edilen
tablolarla birlikte rapora eklenmiştir.(EK:44,45,46)
Söz konusu şirketlerin yıl içinde yada yıl sonunda Marsan
A.Ş.'ne aktarılan cari hesap tutarları Marsan A.Ş. cari hesabı
içerisinde değerlendirilmiştir. Marsan A.Ş.'ne devredilmeyen cari
hesap özetleri ve yıl içinde "kanunen kabul edilmeyen, gider" adıyla
cari hesaplardan indirilen, ancak Özer ÇILLER'in bu şirketlerden
alacağının doğru hesaplanması için cari hesap bakiyelerine
eklenmesi gereken tutarlar dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir.

Tablo 12

(TL)
Defter C/H
Bakiyesi

MARKİM
A.Ş.

DÖNEM
30.11.1991-30.09.1993
30.09.1993-24.01.1995
24.01.1995-15.05.1995

/

V^~

-73.792.830
10.656.000
3.226.400.635

Bu Dönem
Eklenecek
Tutar

10.147.0OOİ
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önceki
DOnemden
Gelen
Eklenecek
Değer

Toplam
Eklenecek
Tutar

10.147.000
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TOPLAM C/H

-73.792.830
10.656.000
3.236.547.635
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Tablo 13

(TL)
Defter C/H
Bakiyesi

MİTAŞ
A.Ş.

DÖNEM
30.11.1991-30.09.1993
30.09.1993-24.01.1995
24.01.1995-15.05.1995
15.05.1995-15.05.19%

179.823.342
6.256.000,
164.628.466
161.993.185

Bu DSnem
Eklenecek
Tutar

önceki
DOnemdcn
Gelen
Eklenecek
Değer

TOPLAM C/H

Toplun
Eklenecek
Tutar

585.109.224

585.109.224
585.109.224
585.109.224

585.109.224
585.109.224

Tablo 14

179.823.342
591.365.224
•"" 749.737.690
747.102.409

(TL)
Defter C/H
Bakiyesi

AYTAŞ
A.Ş.

DÖNEM
15.05.1995-15.05.1996

Bu DSnem
Eklenecek
Tutar

önceki
DSnemden
Gelen
Eklenecek
Değer

Toplam
Ekle-necek
Tutar

17.000.000.000,

•;•

TOPLAM OH

17.000.000.000

İnceleme dönemleri itibariyle Markim A.Ş. cari hesap
bakiyelerinde meydana gelen değişimler aşağıdaki gibi
olmaktadır.

İSİ

Tablo 15
MARKİM
A.Ş.

DSnem Bakiyesi

30.11.1991-30.09.1993
30.09.1993-24.01.1995
24.01.1995-15.05.1995

-73.792.830
10.656.000
3.236.547.635

önceki
DSnem
Bakiyesi

Farklar

0
-73.792.830
10.656.000

-73.792.830
84/480.830
3.225.891.635

Yukarıdaki tablonun "Farklar" sütununda dönemler itibariyle
yer alan tutarlara göre,
,30.11.1991-30.09.1993
-73.792.830.-TL alacaklıdır.

döneminde şirket Özer ÇİLLER'den

30.09.1993-24.01.19951993 döneminde Özer ÇİLLER şirketten
84.480.830.-TL alacaklıdır.
(;' ^ ı
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24.01.1995-15.05.1995 döneminde Özer ÇİLLER şirketten
3.225.891.635.-TL alacaklıdır.
İnceleme dönemleri itibariyle Mitaş A.Ş. cari hesap
bakiyelerinde meydana gelen değişimler aşağıdaki gibi
olmaktadır.

Tablo 16
MİTAŞ
A.Ş.
30.11.W91-30.09.1993
30.09.1993-24.01.1995
24.01.1995-15.05.1995
15.05.1995-15.05.19%

(TL)
DAnem Bakiyesi
179.823.342
591.365.224
749.737.690
747.102.409

önceki Dfinem.
Bakiyesi
0
179.823.342
591.365.224
749.737.690

Farklar
179.823.342.
411.541.882.
158.372.466.
-2.635.281.

Yukarıdaki tablonun "Farklar" sütununda dönemler itibariyle
yer alan tutarlara göre,

30.11.1991-30.09.1993 döneminde Özer ÇİLLER şirketten
179.823.342.-TL alacaklıdır.
30.09.1993-24.01.1995 döneminde Özer ÇİLLER şirketten
411.541.882.-TL alacaklıdır.
24.01.1995-15.05.1995 döneminde Özer ÇİLLER şirketten
158.372.466.-TL alacaklıdır.
15.05.1995-15.05.1996 döneminde şirket Özer ÇİLLER'den
2.635.281.-TL alacaklıdır.
İnceleme dönemleri itibariyle Aytaş Â.Ş. cari hesap
bakiyelerinde meydana gelen değişimler aşağıdaki gibi
olmaktadır.

Tablo 17
'

AYTAŞ
A.S.
15.05.1995-15.05.1996

(TL)
Dfinem Bakiyesi

önceki Dfinem
Bakiyesi

17.000.000.000.

Farklar
17.000.000.000.

, 15.05.1995-15.05.1996 döneminde Özer ÇİLLER şirket'den
17.000.000.000.-TL alacaklıdır.
/,..- A .- • >•...>v
v\,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 779)

-623-

Bu duruma göre Özer CİLLER'in o r t a k olduğu t ü m
ş i r k e t l e r d e k i cari hesap alacakları ve bunların t o p l a m ı
dönemler itibariyle tablo 13'deki gibidir.

Tablo 18

.*

DONEMLER

MARSAN AŞ.

30.11.1991-30.09.1993
30.09.1993-14.01.1995
24.01.1995"-I5.05.1995r
15.05.1995-15.05.1996

9.975.242.137
-892.400.536
41.101.782
9.820.686.170

___
MARKİM
A.S.
-73.792.830
10.656.000
3.236.547.635

AYTAŞ AŞ.

17.000.000.000

(TL)

MİTAJŞ ' TOPLAM
A.Ş.
179.823.342 10.081.271649
411.541.882
-170.202.654
158.372.466
3.436.021.883
-2.635.281 26.818.050.889

C.Özer
ÇİLLER
ve
Tansu
CİLLER'in
Döneminde
Satın
Aldıkları
ve
Gavrimenkullerin
İncelenmesi

İnceleme
Sattıkları

Bu bölümde incelenen gayrimenkuller mal bildirim dönemleri
arasında alım-satıma konu olanlardır. İnceleme dönemleri dışında
alım-satımı
yapılan
gayrimenkulfer
hesaplamalara
dahil
edilmemiştir.
Özer ÇİLLER ve Tansu CİLLER'in incelenen dönemler itibariyle
satın aldıkları ve sattıkları gayrimenkuller ve satış tarihlerine ilişkin
bilgiler inceleme dönemlerine göre aşağıdaki gibidir.( Bu bilgiler adı
geçen Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinden çıkarılmıştır.
Satın
aldıkları
ve
sattıkları
gayrimenkuller
verilen
Mal
Blldirimlerindeki değerleriyle ele alınmıştır. Satın alma tarihleri
itibariyle rayiç değer tespiti yaptırılmamjştır.)

Tablo 19
Satılan Gayrimenkul
1. Şişli Ayazaga işyeri
-2. S.S.Akdeniz Tatil Sitesi .
Toplam

,

(TL)

Dönemler
(30.11.91-30.09.93)
(15.05.95-15.05.96)
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Tablo 20

(TL)

Satın Alınan Gayrimenkul
1. Salem N.H.
2. 18.Dön.MMYap. Koop.
3. Bilkent Konutları Villa
4. Bolu Gövem Mevkii Arsa
5. Tatarlar Mevkii Arsa
6. Bilekent Konutları Daire
7. Kuşadası Çamtepe
8. Bolu Gövem Mevkii Arsa
9.. Milas Yeni Bahçe Zeytinlik
40.Sarıyer Yeniköy. Ahşap Ev
11. Sarıyer Yeniköy Kargjr Ev
12. Sarıyer Yeniköy Arsa
Toplam (S)
Toplam (TL)

Satın Alındığı Dönem
(30.11.91-30.09.93)
it

"
(24.01.95-15.05.95)

"
(15.05.95-15.05.96)

"
• -

-

•

tt
4(

"
"
"

Sati9 Bedeli (S, TL)
170.500.$
. 300.000.000.
3.932.000.000.
350.000.000..
418.000.000.
7.369.000.000.
ll.OOOtf00.000.
1.960.000.000.
1.050.000.000.
10.000.000.000.
4.000.000.000.
1.500.000.000.
170.500$
41.111.000.000.

Gayrimenkul satışları nedeniyle elde ettikleri kazançlar
üzerinden gelir vergisi ödemeleri gerekmemiş ancak, alım-satım
sırasında emlak alım-satım harcı ödenmesi söz konusu olmuş,
ödenen bu harçlar yukarıdaki satış bedellerine dahil olmadığından
izahı gereken servet ve harcama unsuru sayılmalarına rağmen,
ilgililerin lehlerine hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.
Yukarıdaki tablolardan da görüleceği üzere Tansu
ÇİLLER ve Özer ÇİLLER'in önemli tutarlara
ulaşan
gayrimenkul
satımı
bulunmamakta,
ancak
satılan
gayrimenkul
tutarını çok aşan adet ve
değerlerde
gayrimenkul alımları bulunmaktadır.
D. Mal Bildirimleri

İle

İlişki

Marsan Marmara A.Ş.'nin ortakları ile ilgili olarak yapılan
incelemeler sonucunda cari hesaba ve gayrimenkul alım satımına
ilişkin elde edilen bulgular raporun yukarıdaki bölümlerinde
açıklanmıştır. Cari hesaba ve gayrimenkul alımlarına kaynak
solabilecek diğer gelirlere yönelik yapılan incelemeler
sırasında, kaynağı belli olmayan ve mal bildirimlerinde
beyan konusu yapılmayan servet unsurlarına rastlanılmıştır.
Bu sonucu ortaya çıkaran hesaplamalar aşağıda detaylı olarak
belirtilmiştir. Bu durumun Türk Ceza Kanunu'nun 235 ve 3628 sayılı
{,'
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Kanun'un 18'inci maddelerine
bildirilmesi gerekmektedir.

göre

Cumhuriyet

Başsavcılığı'na

ÎV.YÂRÎLAM HESAPLAMALAR

A.Birikim

Sağlayabilecek

Gelirleri

. Bu bölümde ilgililerin, servet
geUrleri belirlenecektir.
1)

artışına

kaynak

olabilecek

Maaşları

Özer ÇİLLER'in maaşı veya emekli maaşı yoktur. Tansu
ÇİLLER'e ait Ziraat Bankası maaş ekstreleri Rapor ekindedir.(EK;
47, Maaş Ekstresi)
Gıda, barınma, yakacak, giyecek, ulaşım, haberleşme,
e ğ i t i m ve yalıya ait çeşitli günlük harcamalar için bile hiç
pay
ayrılmadan
maaş
gelirlerinin
tümü
(bankadan
çekilmeyenler dahil) " b i r i k i m sağlayabilecek g e l i r " o l a r a k
hesaba "alınmıştır. Bu, i l g i l i l e r i n en fazla lehlerine olan
durumdur. Söz konusu maaşların incelenen dönemlere göre
m i k t a r l a r ı aşağıdaki g i b i d i r .

Tablo 21

(TL)

DÖNEMLER
30.11.1991-30.09.1993
30.09.1993-24.01.1995
24.01.1995-15.05.1995
15.05.1995-15.05.1996

2)Satılan

Yatan Maaş
Toplamı
998.780.270
1.291.418.032
439.699.000
2.240.236.695

Çekilen Maaş
Toplamı
998.251.357
1.222.268.493
336.000.000
1.095.467.212

Maaş Bakiyesi
528.913
69.678.452
173.377.452
1.318.146.935

Gayrimenkullar

Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in incelenen dönemler itibariyle
sattıkları gayrimenkullere ilişkin bilgiler inceleme dönemlerine göre
aşağıdaki gibidir.( Bu bilgiler TBMM 9/4 Soruşturma Komisyonu
Raporu ve eklerinden çıkarılmıştır. Kendi beyanlarıdır. Satılan
gayrîmenkuller Mal Bildirimlerindeki değerleriyle ele alınmıştır.)
/•• \ .
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Tablo22

(TL)

Satılan Gayrimenkul

l.DSnem
(30.11.9130.09,93)
100.000.000.

1. Şişli Ayazafca İşyeri
2. S.S.Akdeniz Tatil Sitesi
Toplam

3)Alınan

2.D6nem
(30.09.9324.01.95)

3.D8nem
(24.01.9515.05.95)

4.D9netn
(15.05.9515.05.96)

'

1.000.000.000.
1.000.000.000.

100.000.000.

Borçlar

Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in incelenen dönemlerde
aldıkları borçlar aşağıdaki gibidir. ( Bu bilgiler 9/4 Soruşturma
Komisyonu Raporu ve eklerinden çıkarılmıştır. Kendi beyanlarıdır.)

Tablo 23
Alınan Borç

1. BiİRerDURUMAN
Toplam (S)

_ _ _
l.DÖnem
(30.11.9130.09.93)
170.500.$
170.500.S

(TL)

2,D8nem
(30.09.9324.01.95)

3.D5nem
(24.01.9515.05.95)

4.D5nem
(15.05.9515.05.%)

Alınan borç, alındığı tarihte harcamaları açıklayıcı bir kaynak,
ödendiği tarihte ise kaynağı açıklanması gereken bir harcama
niteliğindedir.
Mal bildirimlerinde bunun dışında başka bir borç kaydına
rastlanılmamıştır.
4)Veraseten
Değerlendirilmesi

Kalan

Değerler

ve

Bunların

Repoda

Tansu ÇİLLER'in, annesi Muazzez ÇİLLER'in 21.02.1995
tarihinde vefatı üzerine Karaköy Vergi Dairesine 22.03.1995
tarihinde verdiği veraset intikal vergisi beyannamesinin menkul
jjıaltar bölümünde T.İş Bankası Gayrettepe şubesinde mevcut 200
numaralı kiralık kasa beyan edilmiştir. Beyannamenin diğer
bölümlerinde başkaca bir varlık beyan edilmemiştir. 24.03.1995
tarihinde kiralık kasa tutanakla açılmış aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir; (EK: 48 Kiralık kasa tespit tutanağı)

//
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açılmıştır.
e i adet altın cep saati ( 17 taşlı Helbros)
*1 adet altın madalyon (çerçeveli)
• 1 adet altın bilezikli saat (elmas ve yakut taşlı)
• 1 adet safir taşlı platin yüzük
• 1 çift imitasyon küpe
o i adet imitasyon broş
»1 adet gümüş yaka iğnesi
«1 adet alüminyum gözlük çerçevesi
©T. İş Bankası Teşvikiye Şb/ne ait 1 adet vadeli mevduat
hesap defteri
©T. İş Bankası Gayrettepe Şb.'ne ait 1 adet vadeli mevduat
hesap defteri
«»Mehmet Hayati SAVRAN adına vekalet fotokopisi
«Sarıyer İlçesi 56 pafta, 239 ada, 10 parsel, 1 adet tapu
senedi fotokopisi
©Üsküdar İlçesi 47 pafta, 209 ada, 29 parsel, 1 adet tapu
senedi fotokopisi
»Üsküdar İlçesi 47 pafta, 209 ada, 51 parsel, 1 adet tapu
senedi fotokopisi
«Üsküdar İlçesi 47 pafta, 209 ada, 50 parsel, 1 adet tapu
senedi fotokopisi
, Tansu ÇİLLER tarafından 15.5.1995 tarihinde Karaköy Vergi
-Dairesine ek bir Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi daha
verilmiştir. (EK: 49 Veraset ve İntikal Vergisi Beyannameleri) Bu
beyannamede kiralık kasa mevcutları ile birlikte, çeşitli gayrimenkul
ve menkuller de beyan konusu yapılmıştır. Bu beyanname ile beyan
edilen menkul mallar aşağıdaki gibidir.
y •, *
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Tablo 24
Cinsi
Kiralık Kasa
Hisse Senedi
Telefon
Nakit
Nakit
Nakit
Nakit
NakitNakit
Cumhuriyet Altını
ABD Dolan
Alman Markı

(TL)
Nerede Bulunduğu
T. İş Bankası Gayrettepe Şb.
Yeşilyurt Turizm A.Ş.
Köybaşı Cd. No. 1-57 Yeniköy
T.C.Ziraat Bankası Gayrettepe Şb.
T. İş Bankası Teşvikiye Şb.
T. İş Bankası Gayrettepe Şb.
Yapı Kredi Bankası 4. Levent Şb.
Yapı Kredi Bankası 4. Levent Şb.
Yapı Kredi Bankası Yeniköy Şb.
880 adet nezdinde
570.000 nezdinde
690.000 nezdinde

Defteri (TL)
20.000.000
400.000.000
5.000.000
230.800.841
152.614.283
2tf.767.037
2.372.257
176.364
100.500
3.097.600.000
24.225.000.000
21.114.000.000

Sözkonusu beyannamenin incelenmesinden de anlaşılacağı
üzere veraseten intikal ettiği ifade edilen 570.000 dolar, 690.000
mark ve 880 adet Cumhuriyet altınının vefat eden şahsın
"nezdinde" olduğu beyan edilmiştir. Vefata ilişkin Sarıyer Belediye
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 27.2.1995 tarihli
ölüm tutanağına göre sözkonusu şahıs Köybaşı Cd. No: 157
Yeniköy/Sarıyer adresinde 21.02.1995 tarihinde vefat etmiştir. Bu
değerlerin vefat eden şahsın "nezdinde" saklı olup olamayacağı
hususu daha önce TBMM 9/4 Soruşturma Komisyonunda da şüphe
konusu olmuştur. Komisyonca konu ile ilgili olarak Tansu ÇİLLER'e
sorulan
soru
Anayasa'ya
aykırılık
gerekçesi
ile
cevaplandırılmamıştır. ( Bu bilgiler TBMM 9/4 Soruşturma
Komisyonu Raporu ve eklerinden çıkarılmıştır.)

Ancak;
©Vefat eden şahsın 412.831.282.TL tutarındaki tasarrufunu ve
yukarıda ayrıntılı dökümü yer alan 20.000.000 TL değerindeki
mücevherlerini ve ekonomik değeri yok denecek kadar az olan
kıymetleri (imitasyon yüzük, alüminyum gözlük çerçevesi gibi)
banka kasasında ve banka hesaplarında muhafaza ederken 880 adet
cumhuriyet altınını, 570.000.$ ve 690.000.DM'ı nezdinde muhafaza
-ettiği iddiası,
• Kendi evinde değil, kızının evinde vefat etmesi nedeniyle,
nezdinde muhafaza ettiği iddia edilen altın ve dövizlerin hangi evde
bulunduğunun anlaşılamaması,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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<>Bu kadar büyük miktarlardaki altın ve dövizin ilk verilen
veraset ve intikal vergisi beyannamesinde beyan edilmemiş olması,
o Veraseten kaldığı iddia edilen dövizlerin Veraset ve İntikal
Vergisi Ek Beyannamesinin veriliş tarihi olan 15.05.1995 tarihinden
önce, 04.05.1995 tarihinde TL'na çevrilmesi,
o Sözkonusu döviz ve altınların veraseten kaldığına ilişkin
herhangi bir mahkeme tespitinin yaptırılmaması,
makul olmayan şüpheli hususlardır.
Bu hususlar ayrı bir veraset; ve intikal vergisi incelemesi
yapılmasını gerektirmektedir. Ancak yapılacak hesaplamalarda
veraseten kaldığı beyan edilen bu değerler de belirtilen
şüphe unsurları saklı kalmak kaydıyla dikkate alınmıştır. Söz'
konusu tespitlere ve hesaplamalara göre veraseten gelen ve diğer
harcamalara ve satın almalara kaynak olma niteliği taşıyan değerler
aşağıdaki gibidir.

Tablo 25
570.000.$
690.000.DM
412.831.282.TL
880Add

(ABD Dolan) Nakit
(Alman Mada) Nakit
(Türk Lirası) Nakit
Cumhurivet Altım

Veraseten gelen 880 adet cumhuriyet altının ve daha önceden
temin edilen 20 adet cumhuriyet altının zaman içinde ihtiyaç
duyuldukça
bozdurulduğu
ve
bu
işlemlerden
toplam
5.000.000.000. TL elde edildiği ifade edilmiştir. Bu tutarın
tümünün izleyen Mal Bildiriminin verildiği tarihe kadar geçen bir yıl
içerisinde TL'na çevrildiği düşüncesiyle ilgili dönemde lehlerine
olarak izah nedeni kabul edilmiştir. (Bu bilgiler TBMM 9/4
Soruşturma Komisyonu Raporu ve eklerinden çıkarılmıştır.)
Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi üzerine
tahakkuk eden vergi 9.908.887.000.-TL tutarındadır. Bu tahakkuk
ile Ngili olarak yapılan ve 15.5.1995-15.5.1996 dönemini ilgilendiren
-ödeme tutarları ve tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, bu
ödeme tutarları da kaynakları izahı gereken tutarlara eklenecektir.
(Ek:50 Veraset İntikal Vergisi Ödemelerini Gösteren Hesap Kartı )

\^\,
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Tablo 26
ödeme Tarihi
22.5.1995
12.6.1995
13.6.1995
24.11.1995
Toplam

(TL)
ödenen Tutar
87.556.000
903.500.000
78.632.000
982.132.000
2.050.820.000

Verasetten kalan dövizlerden 570.000.$ ve 124.0.0.0,bM
04.05.95 tarihinde TL'ye çevrilmiş ve elde edilen 27_.975-.800.000.
TL aynı gün itibariyle Tansu ÇİLLER ve Özer ÇİLLER adına
ortak -repo hesabına yatırılmıştır. Daha sonra geri kalan
dövizlerden 566.000. DM 25.05.95 tarihinde TL'ye çevrilerek elde
edilen 17.192.250.000. TL aynı gün içinde repo hesabına
yatırılmıştır. Bu durumda repo hesabına yatırılan toplam tutar
45.168.050.000 TL olmaktadır. Repo hesabında yer alan paralardan
ilk çekiş 28.02.1996 tarihinde 33.287.218.581. TL'dir. Ancak
29.03.1996 tarihinde çekilen bu paranın 8.000.000.000. TL'lık kısmı
tekrar repo hesabına yatırılmıştır. 14.05.1996 tarihinde ise
9.283.218.000. TL çekilmiştir. (Ek:5, 51 Döviz Satış Belgesi, Repo
Hesap Hareketlerini Gösteren Tablo)

Bu
durumda
repo
hesabından
çekilen
net
tutar
34.570.436.581.TL olmaktadır. Fakat repo hesabından ikinci çekiş
9.283.218.000.-TL tutar, 14.05.1996 tarihinde çekilmiştir. Bu ise
inceleme dönemlerinin son günü olan 15.05.1996 tarihinden
önceki gün olmaktadır. Bu nedenle bu para ancak 14.05.199615.05.1996 tarihleri arasındaki işlemler için kaynak olabilir. Bu
tarihlerde ise sadece Aytaş A.Ş. cari hesabında 6.000.000.000.
TL'lık bir artış vardır. Dolayısıyla 14.05.1996 tarihinde repo
hesabından çekilen paranın 3.283.218.000. TL'lık kısmı incelenen
dönemler açısından kaynak olabilme niteliğine sahip değildir.
15.5.1996 tarihi itibariyle repo hesabında çekişi yapılmamış
; 73.000.000.000. TL nominal değerli 10.07.1996 tarihli hazine
bonosu vardır ve 14.05.1996 tarihi itibariyle değeri 65.164.225.100.
TLdır.
--- Sonuç olarak verasetten gelen dövizlerin, repo gelirlerinin ve
dönem
sonunda
yer
alan
hazine
bonolarının
birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme sonucunda
anılan unsurların toplam izahta kullanılabilecek tutarları ile veraset
vergisi ödemesi nedeniyle izahı gereken tutarlar aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
' «A
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Tablo 27
4.Dönem
(15.05.95-15.05.96) (TL) ,

Veraseten Kalan Değerler /
Repo Gelirleri

Kaynak

Harcama
Repo Gelirleri
Cumhuriyet Altını (880 adet)
Nakit. (TL)
Ödenen Veraset Vereileri

SJD/ğer Gelir

31.287.218.581
5.800.000.000
412.831.282

-"~

2.050.820.000

Kaynaklan

Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in diğer gelir kaynakları
aşağıdaki gibidir. (Bu bilgiler TBMM 9/4 Soruşturma Komisyonu
Raporu ve eklerinden çıkarılmıştır. Kendi beyanlarıdır.)
a)Marso Gıda A.Ş. Hisselerinin Satışı
Şahıslarına ait Marso Gıda A.Ş. hisselerinin satış bedelinin
tahsil tarihleri aşağıdaki gibidir.(EK:52 Ödeme planı)

Tablo 28

(IÜL

Ödeme Tarihi
28.09.1993
13.09.1993
28.10.1993

Tutan (TL)
1.000.000.000.
1.000.000.000.
199.990.000.

Bu tahsilatlar inceleme dönemlerine göre aşağıdaki şekilde
dikkate alınmıştır.

Tablo 29
Marso Gıda. A.Ş.
Şahıslarına Ait
Hisselerin Satışı
Tahsjl edilen tutarlar

(TL)
l.Dönem
(30.11.9130.09.93).
2.000.000.000.

2.Dönem „
(30.09.93-"
24.01.95)
199.990.000.

3. Dönem
(24.01.9515.05.95)

4. Dönem
(15.05.9515.05.96)

b)Otomobil Satışı
Şahsi otomobilin satışından elde edilen hasılat hesaplamalarda
gelir kaynağı olarak aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.
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Tablo 30
Renault Otomobil

Tahsil edilen tutarlar

(TL)
l.DOnem
(30.11.9130.09.93)
55.000.000.

2.D0netn
(30.09.9324.01.95)

3.Dtncnı
(24.01.9515.05.95)

'

c)İnşaat Sözleşmesi

4.DSnem
(15.05.9515.05.96)

^

Met-Aş. A.Ş. ile aralarında yaptıkları inşaat sözleşmesi sonucu
ken/jîlerine
ödeneceği
beyan
edilen
2.500.000.000.-TL
hesaplamalarda
gelir
kaynağı
olarak
aşağıdaki
gibi
değerlendirilmiştir. (EK: 53 İnşaat Sözleşmesi)

(TL)

Tablo 31
Metaş A-Ş.'den
Alınan
Tahsil edilen tutarlar

l.DSnem
(30.11.9130.09.93)
2.500.000.000.

2.D8nem
(30.09.9324.01.95)

3.Dfinem
(24.01.9515.05.95)

4.D5nem
• (15.05.9515.05.96)

d)Markim A.Ş. Hisselerinin Satışı
Şahıslarına ait Markim A.Ş. hisselerinin satışından elde edilen
tutar hesaplamalarda gelir kaynağı olarak aşağıdaki gibi
değerlendirilmiştir.

Tablo 32
Markim A.Ş.
Hisselerinin Satışı
Tahsil edilen tutarlar

LDOnem
(30.11.9130.09.93)

IDfinem
(30.09.9324.01.95)
103.970.000.

3.D5nem
(24.01.9515.05.95)

İIü
4.D5nem
(15.05.9515.05.96)

e)Uskumruköy r deki Villanın Satış Vaadi
TBMM 9/4 Soruşturma Komisyonu Raporunda yer alan
bilgilere göre, mülkiyeti kendilerine ait olan Uskumruköy'de
jnüStakil tapusu olmayan inşa halindeki villa satışından toplam
25.000.000.000. TL elde edildiği ifade edilmektedir. Tapu
idaresinde gerçekleşmiş bir satış işlemi yoktur. Ancak noterde
düzenlenmiş bir "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul İnşaat ve Satış
Vaadi Sözleşmesi" bulunmaktadır.(EK:54 Satış Vaadi Sözleşmesi)
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dır. Yapılan tahsilat tutarları ve tarihleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 33
Tarihler

Tahsil Edilen Tutarlar (TL)
13.000.000.000.6.000.000.000.6.000.000.000.-

21.3.1996
21.4.1996
21.5.1996

. Satış vaadi bedeli olan 25.000.000.000.-TL'nın 6.000.000.000.
TL'lık kısmı inceleme döneminden (15.5.1996 tarihinden) sonra
tahsil edilmiştir. Bu nedenle, yalnızca 19.000.000.000.-TL birikim
sağlayabilecek gelir olarak hesaba alınmıştır.

Tablo 34
Sarıyer Uskumru
Yorgancı Çiftliği Villa
Satışı
Tahsil edilen tutarlar

(TL)
l.Dönem
(30.11.9130.09.93)

2.DSncm
(30.09.9324.01.95)

3.Dönem
(24.01.9515.05.95)

4.D5nem
(15.05.9515.05.96)
19.000.000.000.

f ) M e r t ÇİLLER'e Ait Hazine Bonolarının Satışı
Mert ÇİLLER'e ait hazine bonolarının satışından elde edilen
tutar
hesaplamalarda gelir kaynağı olarak aşağıdaki gibi
değerlendirilmiştir.

Tablo 35
Mert ÇİLLER

(TL)
l.Dönem
(30.11.9130.09.93)

2.Dönem
(30.09.9324.01.95)

Hazine Bonosu Satışı

3.Döneın
(24.01.9515.05.95)
950.000.000.

4.D8nem
(15.05.9515.05.96)

g)Telefon Hakkının Devri
Telefon hakkının
hesaplamalarda
gelir
-değerlendirilmiştir.

devri karşılığında elde edilen
kaynağı
olarak
aşağıdaki

Tablo 36
Telefon Hakkının Satış
Bedeli

1.Dönem
(30.11.9130.09.93)

LDflneıa
(30.09.9324.01.95)

3.Dflntm
(24.01.9515.05.95)

LS^Bodsli

f'&/0*
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h)Suna PELİSTER'e Verilen Borcun Tahsili
Suna Pelister'e verilen borcun tahsili hesaplamalarda gelir
kaynağı olarak aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

Tablo 37
Suna Pelister'e Verilen
Borcun Tahsili

l.Dönem
(30.11.91- '
30.09.93)

2.D0nem
(30.09.9324.01.95)

3.D8nem
(24.01.9515.05.95)

Tahsilat tutan

flÜ
4.D5nem
'

(1*05.9515.0596)
2.000.000.000.

i)Özet (Diğer Gelir Kaynaklarının Toplamı)
30.11.91-30.09.93 döneminde 4.555.000.000.-TL, 30.09.9324.01.95
döneminde
303.960.000.-TL,
24.01.95-15.05.95
döneminde 950.000.000.-TL ve 15.05.95-15.05.96 döneminde
21.005.000.000.-TL diğer gelir kaynağı olarak değerlendirmelerde
dikkate alınmıştır.

Tablo 38
Diğer Gelir
Kaynaklan
Marso Gıda satışından
tahsil edilen tutarlar
Otomobil
satışından
tahsil edilen tutarlar
Met-Aş'dan tahsil edilen
tutarlar
Markim
hisseleri
satışından tahsil edilen
tutarlar
Villa satış vaadi tutan
Hâzine Bonosu Satışı
Telefon satış bedeli
Suna
Pelister'den
alacağın tahsili
Toplam

(TL)
l.Dönem
(30.11.9130.09.93)
2.000.000.000.

2.Donem
(30.09.9324.01.95)
199.990.000.

3.Dönem
(24.01.9515.05.95)

4.Dönem
(15.05.9515.05.96)

55.000.000.
2.500.000.000.
103.970.000.

19.000.000.000.
950.000.000.
5.000.000.
2.000.000.000.
4.555 000.000.

303.960.000.

950.000.000.

21.005.000.000.

' B.Mal Var/ıtiıArtısın w Toplam DeUeri
Bu bölümde ilgililerin, dönemler itibariyle mal varlıklarındaki
artışlar belirlenecektir.
î)Gsyrimenkul

Alımları
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Tablo 39
Satın Alınan
Gayrimenkul
1. Salem N.H.
2. 18.Dön.TBMM Yap. Koop.
3. Bilkcnt Konutları Villa
4. Bolu Gövem Mevkii Arsa
5. Tatarlar Mevkii Arsa
6. Bilekent Konutları Daire
7. Kıîşadası Çamtepe
8. Bolu Gövem.Mevkii Arsa
9. Milas Yeni Bahçe Zeytinlik
10. Sarıyer Yeniköy Ahşap Ev
11. Sanyer Yeniköy Kargir Ev
12. Sanver Yeniköv Arsa
TopUna (TL)

(TL)
l.Dönem
(30.11.9130.09.93)
170.500.$
300.000.000.
3.932.000.000.

2.Dönem
(30.09.9324.01.95)

3.Dönem
(24.01.9515.05.95)

4.Dönem
(15.05.9515.05.96)

350.000.000.
418.000.000.'

_^.
7.369.000.000.
11.000.000.000.
1.960.000.000.
1.050.000.000.
10.000.000.000.
4.000.000.000.
1.500.000.000.

•

170.500$
4.232.000.000.

76S.000.000

36.879.000.000.

TBMM 9/4 numaralı Soruşturma Komisyon Raporunda yer alan
bilgilere ve ilgililerin beyanlarına göre yukarıda tabloda yer alan
gayrimenkuller;
1-Salem N.H.'da Bilger DURUMAN'dan alınan borç ile satın
alınan gayrimenkul bedelidir.
2- Milletvekili Şinasi ALTINER'den 2.2.1993 tarihinde alınan
kooperatif hissesi karşılığında üyelik bedeli olarak Şinasi
ALTINER'e 2.2.1993
tarihine kadar
106.000.000.-TL
ödenmiş, ayrıca 2.2.1993 tarihinden 10.1.1997 tarihine
kadar 270.000.000.-TL ve 4.800.-ABD
Doları aidat
ödenmiştir.
Alım
bedeli
kendilerince
verilen
mal
beyanlarında 300.000.000.-TL olarak beyan edilmiş ve
tarafımızdan bu tutarda dikkate alınmıştır.
3- Emlak Bankası tarafından inşa edilen Bilkent konutlarında
satın alınan villa bedelidir.
4- Özer ÇİLLER tarafından Bolu Gövem mevkiinde satın alınan
arsa bedelidir.
5- Özer ÇİLLER tarafından Bolu Tatarlar mevkiinde satın
alınan arsa bedelidir.
6- Emlak Bankası tarafından inşa edilen Bilkent konutlarında
satın alınan daire bedelidir.
7- Suna PELİSTER'den Kuşadası Çamtepe mevkiinde satın
alınan arsa bedelidir.
8- Özer ÇİLLER tarafından Bolu Gövem mevkiinde satın alınan
arsa bedelidir.
\V
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9- Milas Yeni Bahçe mevkiinde satın alınan zeytinlik bedelidir.
10- Sarıyer Yeniköy'de satın alınan ahşap ev bedelidir.
11 - Sarıyer Yeniköy'de satın alınan kargir ev bedelidir.
12- Sarıyer Yeniköy'de satın alınan arsa bedelidir.
2)Şirket

Hisseleri

Şirket hisseleri ilgililerin verdiği mal bildirimlerinde' olduğu
gibi nominal (yazılı) bedelle dikkate alınmış, tarafımızdan öz
sermaye
hesaplaması
yapılmayarak
hisse
bedelleri
değerlendirilmemiştir.
Marsan A.Ş. vasıtasıyla yurt dışına GCD Inc. adlı ABD
şirketine borç olarak transfer edilen 925.000.-US Dolar tutarla ilgili
olarak, borç olma niteliği nedeniyle yazılan Vergi İnceleme Raporu
sonucu değerlenen tutarlar bu Raporda yapılan hesaplamalarda
dikkate alınmamıştır. Bu hesaplama tarzı ilgililerin lehine bir
husustur. Şirket sermayeleri ile Tansu ÇİLLER ve Özer ÇİLLER'e ait
şirket hisseleri bilançolardan hesaplanan ve mal bildirimlerinde
kaydedilen miktarlar itibariyle tablo 40'da gösterilmiştir.

Tablo 40

(TL)

MAL BİLDİRİMLERİ
30.11.91
30.O9.p3
24.01.95
15.05.95
15.05.%

MARSAN A.Ş.

Scrmave
Bevan
Sermaye
Bevan
Sermaye
Bevan
Sermaye
Bevan
Sermaye
Bevan

1.124.000.000
1.123.640.000
1.124.000.000
1.123.640.000
8.500.000.000
8.497.190.000
8.500.000.000
8.497.190.000
8.500.000.000
8.497.190.000

MARKİM A.Ş.
104.000.000
103.970.000
104.000.000
103.970.000
TASFİYE

. '•

ŞİRKETLER
MARSOA.Ş.
2.620.000.000
733.440.000
4.000.000.000
SATIŞ

MİTAS A.Ş.
20.000.000

-

AYTAS A.Ş.
10.000.000
3.400.000

20.000.000
50.000.000

20.000.000

.

.

50.000.000

20.000.000

-

-

- -

50.000.000

-

-

-

230.000.000

3)Alacakiarı
Verilen borç tutarı verildiği tarihte kaynağı
gereken bir harcama, tahsil edildiği tarihte ise
açıklayıcı bir kaynak niteliğindedir.
. ' .•

',;;;

açıklanması
harcamaları

*
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Mal Bildirimlerinde 25.1.1995 tarihinden itibaren beyan
edilmiş, daha önceki tarihlerde beyan edilmemiştir. Özer
ÇILLER'in grup şirketlerinden alacakları Tablo 18'de hesaplandığı
miktarlar ve mal bildirimlerinde kaydedilen miktarlar itibariyle
karşılaştırmalı olarak tablo 40'da gösterilmiştir.

Tablo 41
MAL
BİLDİRİMLERİ
30.11.91
Alacak
Bcvan
Alacak
30.09.93
Bcvan
24.01.95
Alacak
Bevan
15.05.95
Alacak
Beyan
15.05.96
Alacak
Bcvan

- (TL)
MARS AN AŞ.

ŞİRKETLER
MARKİM
MİTAŞ AŞ.
AŞ.

.
-

-

9.975.242.137

-

-73.792.830

' -892.400.536
7.283.532.096
41.101.782
8.237.000.000
9.820.686.170
13.619.692.076

3.236.547.635

-

411.541.882
158.372.466
-2.635.281
141.858.000

.

-

' .

" 10.081.272.649

•

-

•. - ••
•

179.823.342

-

•

TOPLAM

.
-

-

10.656.000
-

AYTASAŞ.

.„,;.

.

.
17.000.000.000
17.000.000.000

-470.202.654
7.283.532.096
3.436.021.833
8.237.000.000
26.818.050.889
30.761.550.076

Bunlarla birlikte Özer ÇİLLER ve Tansu ÇILLER'in incelenen
dönemlerde verdikleri borçlar aşağıdaki gibidir.

Tablo 42
Borçlu

1. SunaPELİSTER
2. MarsanA.Ş.
3. Markim AJŞ.
4. MkaşA.Ş.
5. AytaşA.$.
Toplam

(TL)
1.Dönem
(30.11.9130.09.93)
9.975.242.137
-73.792.830
179.823.342

3.Dönem
2.bdnem
(30.09.93(24.01.95.24.01.95)
15.05.95)
2.000.000.000
-892.400.536
41.101.782
10.656.000 3.236.547.635
411.541.882
158.372.466

10.081.272.649

-470.202.654 5.436.021.883

4.Dönem
(15.05.9515.05.96)
9.820.686.170
-2.635.281
17.000.000.000
26.818.050.889

4)Diğer Harcamaları
Özer ÇİLLER ve Tansu ÇİLLER'in diğer harcamaları aşağıdaki
gibidir. (Bu bilgiler TBMM 9/4 Soruşturma Komisyonu Raporu ve
eklerinden çıkarılmıştır. Kendi beyanlarıdır.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(TL)

Tablo 43
Diğer Harcamalar

1. 18.Dön.M.Yapı
Koop.Ek.Öd.
2. Hazine Bonosu
3. 18.Dön.M.Yapı
Koop.EkÖd.
4. Bilger Duruman'a
ödenen Borç
5. Telefon Hakkı ,
6. Bolu Gövem Ek
Ödeme
Toplam

l.Dönem
(30.11.9130.09.93)
270.000.000.

2.Dönem
(30.09.9324.01.95)

3.Dönem
(24.01.9515.05.95)

4.Dönem
(15.05.95. 15.05.96)

950.000.000.
179.529.600.

^

2.430.477.500.
5.000.000.
3.737.000.000.
270.000.000.

3.560:007.100.

5.000.000.

3.737.000.000.

TBMM 9/4 numaralı Soruşturma Komisyon Raporunda yer alan
bilgilere göre yukarıdaki mal varlığı artışları;
1-TBMM kooperatif hissesine 2.2.1993 tarihinden 10.1.1997
tarihine kadar ödenen aidat tutarı kendi beyanlarına göre,
270.000.000.-TL ve 4.800.-ABD Dolarıdır. 270.000.000.-TL
ödeme Jtutarr 30.11.1993-30.09.1993 döneminde dikkate
alınmıştır.
2- Mert ÇİLLER tarafından satın alınan 950.000.000.-TL
tutarındaki hazine bonosu açıklanması gereken mal varlığı
artışı olarak dikkate alınmıştır.
3-TBMM kooperatif hissesine 2.2,1993 tarihinden 10.1.1997
tarihine kadar ödenen aidat tutarı kendi beyanlarına göre,
270.0Ö0.000.-TL ve 4.800.-ABD Dolarıdır. 4.800.-ABD Doları
ödeme tutarı, 30.09.1993-25.1.1995 döneminde dönem
ortalama kurlarına göre hesaplanarak dikkate alınmıştır.
4- Bilger DURUMAN'dan alınan borç karşılığı kendi beyanlarına
göre Türkiye'de TL olarak ödenen 170.500.-US Doların
ödeme tarihindeki kura göre karşılığı 2.430.477.500.-TL dır.
5- Satın alınan telefon hakkının bedeli, kendi beyanlarında yer
alan değer üzerinden dikkate alınmıştır.
6- Bolu Gövem'de yaptırılan inşaat için ödenen tutar kendi
beyanlarına göre hesaplamalarda dikkate alınmıştır.
Nal varlığı artışının hesaplandığı bu bölümde;
1-ICuşadası Çarntepe'deki ve Bolu Gövem'deki araziler
• üzerinde yaptırılan inşaat ile ilgili harcamaları,

rvi
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2-Bilkent'teki
giderleri,

villa

için yapılan döşeme ve

miktarları tam bilinmediğinden dikkate
Bu durum ilgililerin lehinedir.

tefrişat

alınmamıştır.

C.Fark
Yukarıda
belirtilen
incelemelerin
bir
bütün -~ olarak
değerlendirilebilmesi amacıyla tarafımızdan tespit edilen cari
hesapları da içerecek şekilde "mal varlığı artışları" ile "birikim
sağlayabilecek gelirleri" dönemler itibariyle birlikte aşağıda tablolar
•halinde gösterilmektedir.

1)30.11.91-30.09.93 Dönemi
(TL)

Tablo 44
DEĞİŞİM GÖSTEREN UNSURLAR
A)Birikim Sağlayabilecek Gelirleri
l)Maaşlan (Tablo 21)
2)Satılan Gayrimenkuller (Tablo 22)
3)Alınan Borçlar (Tablo 23)
4) Veraseten Kalan Değerler ve Repo Gelirleri(Tablo 27)
5)Difter Gelir Kaynaklanflablo 38)
B)MaJ Varlığı Artifuun Toplam Değeri
l)Gayrimenkul Alımlan(Tablo 39)
2)Şirket Hisseleri(Tablo 40)
3)Alacaklan(Tablo 42)
özer ÇÎLLER Marsan A,$. C/H Artış (Tablo 42)
özer ÇİLLER Markim A.S. C/H AzahsCTablo 42)
özer ÇtLLER Mitas A.S- C/H Arüs (Tablo 42)
özer ÇİLLER Aytaş A.S. C/H Artış (Tablo 42)
4)Di£er HarcamalanfTablo 43)
TOPLAM
OFARKLAR

1.DÖNEM
(30.11.91-30.09.93)
VARLIK
KAYNAK
998.780.270
100.000.000
170.500.$
4.555.000.000
170.500.$
4.232.000.000

9.975.242.137
73.792.830
179.823.342

270.000.000
14.657.065.479

5.727.573.100
8.929.492.379

Bu dönemde mal varlığı artışının toplam değeri birikim
sağlayabilecek gelirlerden 8.929.492.379.-TL fazladır. Söz
konusu fark, Kanuna uyfjun olarak sağlandığı ispat
edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından
geliri ile uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar
"şeklinde ortaya çıkan artıştır.

2)30.09.93- 24.01.95 Dönemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(TL)

DEĞİŞİM GÖSTEREN UNSURLAR
A)Birikim Sağlayabilecek Gelirleri
l)Maaşlan (Tablo 21)
2)Saalan Ga\Tİmenkıüler (Tablo 22)
3) Alınan Borçlar (Tablo 23)
4)Vcraseten Kalan Defterler ve Repo Gelirleri(Tablo 27)
5)Difter Gelir Ka\-naklanaablo 38)
B)Mal Varlığı Artıcının Toplam Değeri
l)Gavrimenkul AümlanCTablo 39)
2)§irket Hisseleri(Tablo 40)
3)Alacaklan(Tablo 42)
Özer ÇİLLER Manan A$. C/H Azalış (Tablo 42)
Özer ÇİLLER Markim A.Ş. C/H Artış (Tablo 42)
Özer ÇİLLER Mitaş A$. C/H Araş (Tablo 42)
Özer ÇİLLER Aytaş A.Ş. C/H (Tablo 42)
4)Diğer Harcamalan(Tablo 43)
TOPLAM
OFARKLAR

2.DÖNEM
(30.09.93-24.01.95)
KAYNAK
VARLIK
1.291.418.032

303.960.000

-^

892.400.566
84.480.830
411.541.882
3.560.007.100
4.056.029.812

2.487.778.598
1.568.251.214

Bu dönemde mal varlığı artışının toplam değeri birikim
sağlayabilecek gelirlerden 1.568.251.214.-TL fazladır. Söz
konusu fark, Kanuna uygun olarak sağlandığı ispat
edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından
geliri İle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar
şeklinde ortaya çıkan artıştır.
3)24.01.95-15.05.95 Dönemleri
Tablo 46

.

:

DEĞİŞİM GÖSTEREN UNSURLAR

A)Birikim Sağlayabilecek Gelirleri
DMaaşlan (Tablo 21)
2)Saülan Gayrimenkuller (Tablo 22)
3)Alınan Borçlar (Tablo 23)
4)Veraseten Kalan Değerler ve Repo Gelirleri(Tablö 27)
5)Difcer Gelir Kaynaklan(Tablo 38) •

(TL)

3.DÖNEM
(24.01.95-15.05.95)
VARLIK
KAYNAK
439.699.000

950.000.000

B)M*I Varlığı Artısının Toplanı Değeri

l)Gayrimenkul Alımlan(Tablo 39)
2)Sirket HisselerifTablo 40)
3)Alacakhn(Tablo 42)
özer ÇÎLLER Marsan A.$. C/H Amş (Tablo 42)
özer ÇtLLER Marldm A.$. C/H Arüş (Tablo 42)
özer ÇtLLER Mitaş A.Ş. C/H Arüş (Tablo 42)
özer ÇİLLER Aytaç A.S. C/H (Tablo 42)
4)Difter Harcamalan(Tablo 43)
TOPLAM
OFARKLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bu dönemde mal varlığı artışının toplam değeri birikim
sağlayabilecek gelirlerden 4.808.666.883.-TL fazladır. Söz
konusu fark. Kanuna uygun olarak sağlandığı ispat
edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından
geliri ile uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar
şeklinde ortaya çıkan artıştır.

4)15.05.95-15.05.96 Dönemi
Tablo 47

(TL)

JDEĞİŞİM GÖSTEREN UNSURLAR
A)Birikim Sağlayabilecek Gelirleri
DMaaşlan (Tablo 21)
2)Satılan Gayrimenkuller (Tablo 22)
3) Alınan Borçlar (Tablo 23)
4)Vcraseten Kalan Değerler ve Repo GelirlcrifTablo 27)

5)Di£er Gelir KavnaklanfTablo 38)
D)Mnl Varlığı Artışının Toplam Dageri
l)Gavrimenkul Alımlan(Tablo 39)
2)Şirket Hisseleri(Tablo 40)
3)Alacakları(Tablo 42)
Özer ÇİLLER Marsan A.S. C/H Artış (Tablo 42)
özer ÇİLLER Markim A.Ş. C/H (Tablo 42)
Özer ÇİLLER Mitaş A.S. C/H Azalış (Tablo 42)
Özer ÇİLLER Aytaş AS- C/H Arü$ (Tablo 42)
4)Diğer Harcamalan(Tablo 43)
TOPLAM
OFARKLAR

4.DÖNEM
(15.05.95-15.05.%)
VARLIK
KAYNAK
2.240.236.695
1:000.000.000
2.050.820.000

31.287.218.581
5.800.000.000
412.831.282
21.005.000.000

36.879.000.000

. 9.820.686.170
2.635.281
17.000.000.000
3.737.000.000
69.487.506.170

61.747.921.839
7.739.584.331

Bu öv temde mal varlığı artışının toplam değeri birikim
sağlaya! ilecek gelirlerden 7.739.S84.331.-TL fazladır. Söz
konusu fark, Kanuna uygun olarak sağlandığı ispat
edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından
geliri ile uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar
şeklinde ortaya çıkan artıştır.
Dönemler itibariyle birikim sağlayan gelir unsurları ile izah
^edifemeyen
mal varlığı
(servet)
artışı aşağıdaki
tabloya
kaydedilmiştir.

/\\
/
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Tablo 48
DÖNEMİ

30.11.199130.09.1993

Birikim
Mal
Varlığı FARK (TL)
Ortalama Döviz
Açık
Sağlayabilecek Artışı (TL)
Cinsinden
Döviz
Gelirler (TL)
Kuru (S)
Fark (S)
5.727.573.100 14.657.065.479
8.929.492.379
8.238.1.083,939 Öze

30.09.199324.01.1995

2.487.778.598

4.056.029.812

1.568.251.214

26.869.-

24.01.199515.05.1995

1.389.699.000

6.198.365.883

4.808.666.883

41.669.-

15.05.199515.05.1996

61.747.921.839

69.487.506.170

7.739.584.331

58.462.-

71.352.972.537

94.398.967.344

23.045.994.807

TOPLAM

için
art
58.366 AB
edi
bor
öde
115.401 Ku
gay
PE
ver
132.386 An
tar
tesi
ver
1.390.092

- 643 Buna göre;
Kanuna uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen
mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliri ile
uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde
ortaya çıkan ve 3628 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde
tarifi
yapılan
haksız
mal
edinme
miktarı
toplam
23.045.994.807.-TL.
dır.
Bu
tutarın
hesabında,
İLGİLİLERİN LEHLERİNE OLACAK ŞEKİLDE:
1 . Beyanları esas alınmış,
2. Gayrimenkul alış ve satışlarında rayiç bedel hesaplaması
yapılmamış/
3. inşa edilen tesislerde maliyet bedeli esas alınmamış,
4. Sahip oldukları şirketler nezdinde meydana gelen mal
artışları nedeniyle değerleme uygulaması yapılmamış,
5. Dönemi ve kesin miktarının tespiti mümkün olmayan
harcamalar dikkate alınmamış,
6. Veraseten kaldığı ileri sürülen altın ve döviz kaynaklı
repo kazançları birikim sağlayacak gelir olarak kabul
edilmiş,
7. Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde ödenen harçlar
hesaplamalara dahil edilmemiş,
8. Maaşlarının tamamı "birikim sağlayabilecek
gelir"
sayılmış,
9. Kuşadası Çamtepe'deki ve Bolu Gövem'deki araziler
üzerine yaptırılan inşaat harcamaları hesaba alınmamış,
10. Bilkent'deki villanın döşeme ve tefrîşat giderleri
hesaba alınmamış,
1 1 . Şirketler öz sermayeleri ile değil, mal bildirimlerinde
beyan edildiği gibi nominal (kayıtlı) sermayeleri ile
değerlendirilmiştir.
D. TBMM
Verilmesi

Soruşturma

İ)GCD Inc. Adlı Şirket

Komisyonuna

YanI ıs

Bilgi

Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 05.06.1996
Tarih ve 429 sayılı kararı ile Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu
ÇİCLER'in mal varlığının soruşturulması amacıyla kurulan TBMM
9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu tarafından, ABD'de
kurulu GCD Inc. adlı şirketle ilgili olarak sorulan bazı sorulara
Özer ÇİLLER 7.1.1997 tarihli bir yazı ile cevap vermiştir. Bu yazı
ekinde ,G.CD Inc. adlı şirketin sorularla ilgili olarak hazırladığı
cevap ve .bunun Türkçe tercümesi vardır. Söz konusu cevapta GCD
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 779)

- 644 Inc. adlı şirketin tek hissedarı olduğu ve bunun da sermayenin
%100'üne sahip Marsan_A.Ş. olduğu bildirilmektedir. (EK:55,
7.1.1997 Tarihli Cevap Yazısı ve Ekleri)
Aynı konuda Komisyon tarafından soru yöneltilen GCD Inc.
kurucusu Bilger DURUMAN, verdiği cevapta GCD Inc hisselerinin
tamamının kendisine ait olduğunu ve bu hisseleri Marsan A.Ş.'ne
sattığını beyan etmiştir. (EK:56, TBMM 9/4
Soruşturma
Komisyonunun 9.1.1997 Tarihli Yazısına Bilger DURUMAN'ın Cevap
Yazısı)
.
Ayrıca aynı konuda kendilerine Komisyon tarafından soru
yöneltilen Marsan A.Ş. yetkilileri, verdikleri cevapta GCD Inc
hisselerinin tamamını satın aldıklarını beyan etmişlerdir.(EK:57,
13.1.1997 tarihli Marsan A.Ş. Cevap Yazısı)
Yapılan incelemelerde konuya ilişkin şu hususlar
edilmiştir:

tespit

a-Marsan A.Ş. 1992 ve 1993 yıllarında GCD Inc. adlı şirkete
toplam 925.0Ö0.-USA Dolar transfer etmiştir.(EK:58, 425.000 dolar
transfer kayıt ve belgeleri), (EK:40,41,42)
b-GCD Inc. adlı şirketin kuruluşundan 1 8 1997 tarihine
kadar sermayesi 100.000.-USA Dolardır. (EK:59, GCD Inc. Adlı
Şirketin 1994-1997 Yılları Bilanço ve Gelir Tabloları)
c-GCD Inc. adlı şirketin kurucuları aşağıdaki gibidir. (EK:60,
Hazine Müsteşarlığının 15.7.1998 Tarihli Yazısı ve Ekindeki nBy
Law of GCD Inc." Adlı Ana Sözleşmesi)
-Özer ÇİLLER
-Mert ÇİLLER
-Bilger DURUMAN
-Burak DURUMAN
-Patricia McGrevey
d-Görüleceâi üzere
Marsan A.Ş. yoktur.

kurucu

hissedarlar

arasında

e»Marsan A.Ş.'nin GCD Inc. adlı şirketin hissedarı olduğuna
dairherhangi bir belge Hazine Müsteşarlığı'ndaki ilgili dosyasında
mevcut değildir. Bu hususta Hazine Müsteşarlığı'nca 2.10.1997
tarih ve 46376 sayılı yaz» ile Marsan A.Ş.'nden bilgi
istenmiştir.(EK:61, Hazine Müsteşarlığının yazısı) Marsan A.Ş.
tarafından, buna cevaben verilen belgelere göre de Marsan A.Ş.
jt

/
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GCD Inc. adlı şirketin hissedarı değildir.(EK:62, Marsan A.Ş. Cevap
Yazısı ve Ekleri)
f-GCD Inc. adlı şirketin 1997 yılı bilançosunda sermaye tutarı
925.000.-USA Dolardır. Artırılan sermayenin sahibinin Marsan A.Ş.
olduğu konusunda net bilgi ve belge yoktur. Ayrıca artırılan
sermayenin Marsan A.Ş.'ne ait olması, Özer ÇİLLER tarafından
TBMM 9/4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonuna verilen
cevaplardaki yanıltıcı sonucu değiştirmeyecektir.
Özer ÇİLLER TBMM 9 / 4 Esas Numaralı Soruşturma
Komisyonuna yanlış bilgi vermiştir. (EK:55) Cevap tarihinde
ABD'de kurulu GCD Inc. adlı şirket Marsan A.Ş.'ne değil
oğlu Mert ÇİLLER ve diğer 3 ortak ile birlikte Özer
ÇİLLER'e aittir.(EK:60)
2)Marsan

A.Ş. fnin Özer ÇİLLER'e Borçları

Hakkında

Marsan A.Ş.'nin Özer ÇİLLER'e borçları konusunda TBMM 9/4
Numaralı Soruşturma Komisyonunca bilgiler istenmesi üzerine
Marsan A.Ş. tarafından verilen cevapta, şirkete ait bilanço
kalemlerine göre 1992 ve 1993 yıllarında Ortaklara Borçlar
hesabında borç olmadığı ifade edilmiştir. (EK:63)
Oysa;
Söz konusu yıllarda, Ortaklara Borçlar hesabında yer
alan tutarlar yıl sonlarında Uzun Vadeli Borçlar hesabına
aktarılmıştır. Ortaklara olan borcun yıl içerisinde Ortaklara
Borçlar Hesabında yer alırken yıl sonlarında Uzun Vadeli
Borçlar hesabına aktarılması, bu tutarların ortaklara borç
olma niteliğini değiştirmez. Bu nedenle, Marsan A.Ş.
yöneticileri 9 / 4 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonuna
yanlış bilgi vermiştir. (EK:63)

3)Marsan
A.Ş.'nin
GCD Inc.
Transferin Kaynağı
Hakkında

Adlı

Şirkete

Yaptığı

Marsan A.Ş.'nin GCD Inc. adlı şirkete yaptığı transferin
kaynağa konusunda TBMM 9/4 Numaralı Soruşturma Komisyonunca
bilgeler istenmesi üzerine Marsan A.Ş. tarafından verilen cevapta,
"İlgi yazınızda
GCD înc.'e transfer edilen
toplam
5 0 0 0 . 0 0 0 . - A.B.D Dolarının kaynağı şirketimizin banka
kredisinden ve öz kaynaklarından
karşılanmıştır. O
tarihlerdeki kur ile yaklaşık olarak 3.554.000.000.-TL ye
tekabül _ e d e n bu tutarın 2.857.000.000.-TL.si
banka
/}'

V*
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*- 646 kredisinden, kalan tutar olan 697.000.000.-TL'de şirket
özkaynaklarından karşılanmıştır." şeklinde bilgi verilmiştir.
(EK:64, TBMM 9/4 Numaralı Soruşturma Komisyonunun yazısı ve
cevap yazısı)
Oysa;
a) 697.000.000.-TL, şirket ortağı Özer
ÇİLLER'in
Marsan A.Ş.'ne 100.000.- A.B.D Doları borç
vermesi ile transfer edilmiştir.(EK:40)
,. ""\
b) 2.857.000.000.-TL, alınan banka kredisi ile transfer
, edilmekle birlikte banka kredisi ana parası ve faizleri
Özer
ÇİLLER'den
alınan
borç
ile
geri
ödenmiştir.(EK:41,42 )
İlgili yıllarda Özer ÇİLLER Marsan A.Ş.'den sürekli olarak
alacaklıdır. Bu da göstermektedir ki, transfer edilen
500.000.- A.B.D Dolar, şirket öz kaynaklarından değil
şirket ortağı Özer ÇİLLER'in kaynaklarından karşılanmıştır.
Verdiği cevap ile Marsan A.Ş., TBMM 9 / 4 Numaralı
Soruşturma
Komisyonunu
yanıltmıştır,
yanlış
bilgi
vermiştir.

V.KANITLARIN HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİ
A.İlaili

Mevzuat

TÜRK CEZA KANÜNU'NUN İLGİLİ

MADDELERİ

Madde 235Memurlardan biri görevini yaptığı sırada görevine ilişkin
olarak kamu adına kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini
öğrenip de ilgili daireye bildirmede ihmal ve gecikme gösterirse
dört aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır ve bu
cezaya, öğrenilen
suçun önemine göre ayrıca süresiz
memuriyetten mahrumiyet cezası da eklenir.
Eğer fail, adli kolluk memurlarından biri ise verilecek ceza
bir yıl hapis cezasından aşağı olamaz ve her halde
memuriyetten süresiz mahrumiyet cezası da hükmo/unur.
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3628 SAYILI
MAL BİLDİRİMİNDE
BULUNULMASI,
RÜŞVET ve YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU'NUN
İLGİLİ MADDELERİ

Haksız Mal Edinme
Madde 4
Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat
edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından
geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar jeKlinde
ortaya çıkan artışlar, bu Kan un'un uygulanmasında haksız mal
edinme sayılır.
Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma
Madde 12
Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği
takdirde
gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan ûç yıla kadar hapis
cezası verilir.

Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme
Madde 13
Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız
mal edinene uç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan
on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.
Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza
verilir.
Zoralım
Madde 14
Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu
malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal
edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün
olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye
ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Soruşturma
Madde 17
"~ Bu kanunda yazılı suçlarla irtikap, rüşvet, ihtilas ve zimmete
para geçirme görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık,
resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının
açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya
bu suçlara iştirak
etmekten sanık olanlar hakkında Memurin
Muhakem'atı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümleri uygulanmaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar
hakkında uygulanamaz.
Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve
kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri
S saklıdır
Suçun ihbarı
Madde 18
^
•
Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan
Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal bir ihbar
tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve
gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi
sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri rızaları olmadıkça
açıklanmaz. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın
istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır.
Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma
neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve
görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler.
Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş
ve muhakkikler
tarafından
kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde dahi evrakın taalluk
ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek
evrakı ait olduğu merciden isteyebilir.
17'nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde
eden müfettiş
ve muhakkikler durumu yetkili
ve görevli
Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi
etmedikleri
takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin
Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümleri uygulanmaz.
İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar
bilgi vermek ve yayın yapmak yasaktır.
Soruşturma usulü
Madde 19
Cumhuriyet Savcısı 17'nci maddede yazılı suçların işlendiğini
öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat
soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine
veya 8'inci maddede sayılan mercilere bildirir.
Cumhuriyet
Savcısı soruşturmaya
başladığında
ihbarı
doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan, haksız edinilen
malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde
sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları ile gelini ve
damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. Bu istemin
sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde
Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin
verilmesi
zorunludur.
Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması
halinde .müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan
ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve
V
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-649ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya
muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur.
Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız
edinildiği yolunda delil veya emare elde edilen para veya mal ile
ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya malın
bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir.
Bilgi Verme Zorunlunu
Madde 20
..; ^
Özel Kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili
kişiler özel veya kamu kuruluşları bu Kanuna göre soruşturma ve
kovuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz
vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında üç aydan altı
aya kadar hapis cezası verilir.
B.Stıc Unsurları
i)3628
Sayılı Kanun'un 4 ve 12, 13'üncü
Kapsamına Giren Suçların Oluşu
a)Hiç bildirimde bulunulmaması

Maddeleri

(3620/12)

Özer ÇİLLER'in ortak olduğu şirketler nezdinde dönemler
itibariyle önemli ölçüde cari hesaplar şeklinde alacağı olduğu
tespit edilmiştir.

Tablo 49
DÖNEM
SONLARI
30.09.1993
24.01.1995
15.05.1995
15.05.1996

(TL)
Toplanı Cari Alacak

önceki Dönem Bakiye»

9.975.242.137
9.082.841.571
9.123.943.353
18.944.629.523

9.975.242.137
9.082.841.571
9.123.943.353

Dönem Bakiye
Farkları
9.975.242.137
-092,400.566
41.101.782
9.820.686.170

Yukarıdaki tabloda "Dönem Bakiye Farkları" olarak
belirtilen cari alacak tutarlarından 30.09.1993 tarihine ait olan
9.975.242.137.-TL cari alacak 30.09.1993 tarihinde verilen
Mal Bildirimine hiç dahil edilmemiştir.
b)Gelirleri ile uygun olmayan harcamalar
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Tansu ÇİLLER ve Özer ÇİLLER'in gelirleriyle uygun olmayan
harcamalarının cari hesaplar kullanılarak gizlendiği görülmüştür.
Şirketlerin cari. hesaplarına borç para verilerek her türlü şahsi
harcamaların şirket tarafından yapıldığı görüntüsü verilmiştir.
Sonra da bu harcamalardan bazıları kanunen kabul edjlmeyen
gider olarak vergi uygulamasında dikkate alınmıştır. Ancak bu
şekilde kanunen kabul edilmeyen ve gelirleriyle uygun
olmayan giderlerin, vergisi ödenmek yoluyla kaynağı meşru
gelir haline dönüşmesi mümkün değildir.

artışı

c)Birikim sağlayacak
' " • - . - • ' . .

gelirlerden

fazla

mal

varlığı

Tansu ÇİLLER ve Özer ÇİLLER'in, ortağı olduğu şirketler
nezdindeki cari alacağının da dikkate-alınması sonucu, dönemler
İtibariyle kaynağı açıklanamayan önemli miktarda mal varlığı artışı
tespit edilmiştir.

Tablo 50
İnceleme
Dönemleri
30.11.91-30.09.93
30.09.93-24:01.95
24.01.95-15.05.95
15.05.95- 15.05.96
TOPLAM

(TL)
Malvarlığında Meydana Gelen
ve Kaynağı Belli Olmayan Artış
8.929.492.379
1.568.251.214
4.808.666.883
7.739.584.331
23.045.994.807

d)Suç emareleri
Ticari işletmelerin amacı yapacakları ticari faaliyet ile
sahiplerine kar sağlamaktır. Sahiplerinin geliri ile uygun olmayan
harcamalarında veznedarlık yapmak değildir. 3628 sayılı
Kanun'un amacı kapsamındaki kişilerin servet artışlarının
beyanlar üzerinden sebepsiz-sonuçsuz izlenmesi değil; bu
beyanların
izahının irdelenmesi yoluyla haksız
mal
edinimleri ve geliri ile uygun olmayan harcamaların
belirlenerek
zoralıma
tabi
tutulmasıdır.
Kanun
kapsamındaki kişilerin sahip oldukları şirketlere borç
vermek suretiyle; harcamalarını, servet transferlerini ve
servet unsurlarında meydana gelen artışları gizlemeleri
kuvvetli suç emaresidir ve aksi ispat edilmedikçe haksız
mal edinimi suçunun işlendiğini gösterir.
"

'

"

"

.

'

'

•

•

'
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e)İlgili şahıslar ve kasıt
3628 sayılı Kanun'un 4 ve 13'üncü maddelerindeki suçlar
gerçek kişilerin işleyecekleri suçlardır. Gerçek kişilerin mal
varlıkları bir bütündür. Sahip oldukları şirketlerdeki sermaye,
alacak, hak ve borçları şahsi mal varlıklarının unsurlarıdır. Nasıl ki
3628 sayılı Kanun kapsamındaki kişiler bankadaki mevduatlarından
dolayı doğru bildirimde bulunmak ve bu mevduatın 3628 "sayılı
Kanun anlamında haksiz edinilmediğini kanıtlamak durumunda
iseler, sahibi olduğu şirkette mevcut alacaklarını da tam ve doğru
olarak» bildirmek ve meşru kaynağını kanıtlamakla yükümlüdürler.
Bu unsurların gerçek değerleri ile beyan edilmesi sorumluluğu
birinci derecede bu unsurlara sahip olan kişi ile birlikte beyanda
bulunmak zorunda olan kişiye de aittir. Bu nedenle Tansu ÇİLLER
beyan ettiği mal varlığının doğru olmasından birinci, derecede
sorumludur.
Aynı
şekilde,
1997/78641
numaralı
hazırlık
soruşturması çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
verilen Özer ÇİLLER'in Avukatının savunmasında belirtildiği
üzere; "3628 sayılı Kanun, konuya ilişkin özel Kanundur.
Bu özel Kanun'un 5'inci maddesinde, konusuna giren
işlerde eşler ve reşit olmayan çocuklar bakımından bir tür
mal birliği esasını kabul etmiştir. Onun içindir ki, mal
bildiriminde bulunmak zorunda olan kişiler için, eş ve reşit
olmayan çocuklarına ait malları da bildirme mükellefiyeti
getirilmiştir. Böyle olunca, özel kanundan doğan bir tür
mal birliği teşkil eden mal varlığındaki artış ve azalışların
bu esasa göre göz önüne alınması gerekir" .(EK:65
Savunma Dilekçesi) ilkesinden hareketle, Özer ÇİLLER'in de
şirketlerindeki
sermaye
ve
alacak
şeklindeki
mal
varlıklarının, eşi Tansu ÇİLLER tarafından 3628 sayılı
Kanun'a göre verilen mal bildirimlerinde doğru beyan
edilmesi ve mal varlığı artışlarının kanuna aykırı yollarla
kazanılmadığının kanıtlanması zorunludur.

3628 sayılı yasanın 4 ve 13'üncü maddelerindeki suçun
işlenmediğini kanıtlama yükümlülüğü mal varlığı artışı saptanan
kişi ve kişilere aittir. Nitekim 3628 sayılı yasanın 5'inci maddesine
göre sayılan mal varlıkları ve gelirleri ile bunların kaynakları,
borçlarr ve sebepleri mal bildirimi konusuna dahil edilmiştir.
Müştereken işlenebilen bu suçun maddi unsuru, Kanun'a ve
genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya
ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliri ile uygun olduğu kabul
edilemeyecek harcamalar şekliride ortaya çıkabilecek artışın
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- 652 varlığıdır. Yapılan hesaplama ile artış saptanmıştır. Tansu ÇİLLER
ve özer ÇİLLER tarafından beyan edilen gelir unsurlarının
tümü izah nedeni olarak kabul edilerek yukarıdaki
hesaplamalar yapılmıştır. Hesaplanan artışın kaynağı
tarafımızdan kabul edilmeyen gelir unsurları değil/ ilgililer
tarafından beyan edilmeyen servet artışlarıdır. Bu nedenle
suçun maddi unsuru oluşmuştur.
Kişiler/istekleri dışında piyango ve benzerL yollar
harici zenginleşemezler.
Zenginleşme, özü
itibariyle
zenginleşen kişinin yararınadır ve iradesi dışında oluştuğu
düşünülemez. Bu nedenle de Tansu ÇİLLER ve Özer
ÇİLLER'in müştereken işledikleri suçta genel ve özel kasıt
birlikte mevcuttur.
2)3628
Sayılı Kanun'un
Giren Suçların Oluşu

20'nci

Maddesi

Kapsamına

3628 sayılı Kanun kapsamında soruşturma yapmaya yetkili
TBMM 9/4 numaralı Soruşturma Komisyonu tarafından sorulan
sorulara cevaben;
a)GCD Inc. adlı şirket ile ilgili sorular hakkında,
aa-GCD Inc. adlı şirkette şahsına ait hissesi bulunmadığını,
şirketin Marsan A.Ş.'ne ait olduğunu beyan eden Özer
ÇİLLER'in,
ab-GCD Inc. adlı şirketin hisselerinin şahsına ait olduğunu,
bu hisseleri Marsan A.Ş.'ne sattığını beyan eden Bilger
DURUMAN'ın,
ac-GCD Inc. adlı şirketteki tüm hisselerin şirketleri
tarafından satın alındığını beyan eden Marsan A.Ş. yönetim
kurulu üyelerinin,
b)Özer ÇİLLER'in Marsan A.Ş. nezdindeki cari alacağı
ile ilgili sorular hakkında, şirketlerinin 1993 yılı beyan
tarihinde ortakları Özer ÇİLLER'e borcu olmadığını beyan
eden Marsan A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin
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-653c)Narsan A.Ş.'nin GCD Inc. adlı şirkete yaptığı
transferin kaynağı hakkında, bu transferin şirket öz
kaynaklarından karşılandığını beyan eden, böylelikle Özer
ÇİLLER'den alınan borçla karşılandığını gizleyen Marsan
A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin
'

3628 sayılı Kanun'un 20'nci maddesine aykırılık fiilleri
nedeniyle kovuşturulması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Fiiller,
suçun maddi ve manevi unsurlarını beraberinde taşımaktadır.""
t.Hakkında

Suc Duyurusu

Yapılan Kişiler

Hakkında suç duyurusu yapılan kişiler aşağıda belirtilmiştir:
1-Tansu ÇİLLER: İstanbul Milletvekili, Eski Başbakan
2-Özer ÇİLLER: Tansu ÇİLLER'in eşi, Köybaşı Cad. No: 157
Yeniköy/İSTANBUL
Marsan A.Ş.Yöneticileri
3-Ahmet DESTEGÜL, Marsan A.Ş. Yöneticisi, Yunus
sokak No:5/2 Yeniköy/İSTANBUL
4-Yüksel
N0YAN06LU,
Marsan
Sahrayıcedit Mah. Dere sokak
Kadıköy/İSTANBUL

A.Ş. Yöneticisi/
Kandil apt. 22/13

5 - İ p e k ERTİN, Marsan A.Ş. Yöneticisi, Talimhane M.
Çavuş sokak No:7 Çengelköy/İSTANBUL
6-Bilger DURUMAN, One Keevvaydın Drive, Salem, New
Hampshire 03109 ABD
adreslerinde ikamet etmektedirler.

VÎ.SOFJUÇ
Marsan Marmara Holding A.Ş. İle Ortakları Arasındaki Cari
Hesap İlişkisinin, Gayrimenkul Alım Satımının ve Servet Artışlarının
14.10.1997 tarihli Maliye Bakanlık Makam onayı uyarınca, birlikte
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ele alınıp incelenmesi sırasında 3628 sayılı Kanun kapsamına giren
suçların tespit edilmesi nedeniyle;
1-Tansu ÇİLLER ve Özer ÇİLLER hakkında,
a)Marsan
A.Ş.'nden
olan
alacak
tutarlarının
30.09.1993 tarihinde verilen Mal Bildirimine hiç dahil
edilmemesi nedeniyle 3628 sayılı Kanun'un ,İ2*înci
maddesine göre,
b) n Haksiz
Mal Edinimi" nedeniyle
Kanun'un 4 ve 13'üncü maddelerine göre,

3628

sayılı

takibata geçilmesi için suç duyurusunda bulunmak,
2-3623 sayılı Kanun kapsamında soruşturma yapmaya
yetkili TBMM 9 / 4
numaralı Soruşturma
Komisyonu
tarafından sorulan sorulara cevaben;
a)GCD Inc. adlı şirkette
şahsına
ait
hissesi
bulunmadığını, şirketin Marsan A.Ş.'ne ait olduğunu beyan
eden Özer ÇİLLER hakkında,
b)GCD Inc. adlı şirketin hisselerinin şahsına ait
olduğunu, bu hisseleri Marsan A.Ş.'ne sattığını beyan eden
Bilger DURUMAN hakkında,
c)GCD Inc. adlı şirketteki tüm hisselerin şirketleri
tarafından satın alındığını beyan eden Marsan A.Ş. yönetim
kurulu üyeleri hakkında,
d)Şirketlerinin 1993 yılı beyan tarihinde ortakları
Özer ÇİLLER'e borcu olmadığını beyan eden Marsan A.Ş.
yönetim kurulu üyeleri hakkında
e)GCD Inc. adlı şirkete transfer edilen 500.000.-ABD
Doların şirket öz kaynaklarından karşılandığını beyan eden,
böylece bu tutarın özer ÇİLLER'den alınan borçla
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-655 karşılandığını gizleyen Marsan A.Ş. yönetim kurulu üyeleri
hakkında
3628 sayılı Kanun'un 20'nci maddesine göre takibata
geçilmesi için suç duyurusunda bulunmak,
3-Özer ÇİLLER hakkında, "Haksız Mal Edinimine
İştirak" suçundan açılmış Ankara
20. Asliye Ceza
Nahkemesindeki 1 9 9 8 / 3 2 5 esas sayılı davada dikkate
alınmak ve yeni açılacak davalarda kullanılmak
üzere
Rapor'un iki
Başsavcılığı'na verilmiştir.

örneği

Ankara

Cumhuriyet

Ayrıca;
4-Anayasa gereği yargısal görev yapan TBMM 9 / 1 6
sayılı Soruşturma Komisyonu'na bir örnek,
5-Açılmış ve açılacak davalarda kullanılmak
BAHUM'a belgelerin aslı ile birlikte iki örnek

üzere

Rapor gönderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
* B ,«

Tayfun Ş ^ ^ \ i o J ^ . A H a s a n YALÇIN
Maliye Başm'üfettl^fA Hesap Uzmanı
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t. önder KIRLI
Balıkesir Milletvekili
TBMM İdare Amiri

25/11/1998

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
9/16 ESAS SAYILI SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Komisyon raporu ile ilgili karşı oyumun gerekçeleri Saym Tuncay Karaytuğ
tarafından sunulan gerekçelerdir.
Bilgilerinizi dilerim.
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Dönem : 20

Yasama Ytf ı : 4

T.B.M.M.

(S. Sayısı: 780)

İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve 71 Arkadaşının, Ka
nuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiy
le Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza
Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve
13 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Turizm Eski Baka
nı ve Başbakan A. Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100
üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis
Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/17) Esas
Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu
TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başbakan Mesut Yılmaz'ın, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluk
larla Mücadele Kanununa aykırı olarak, mal bildirimlerinde bazı servet unsurlarını gizlediği ve Ba
kanlık ve Başbakanlık görevlerini kötüye kullanarak haksız mal edindiği, gerek 10/198 sayılı Mec
lis Araştırma Komisyonu Raporundan ve gerekse basında yeralan haberlerden anlaşılmaktadır.
Şöyle ki;
Mesut Yılmaz'ın, Finansbank'ta 1990 yılında sahip olduğu hisseleri, 12.1.1995 tarihinde sat
tığı, ancak, bu hisseleri, bu tarihler arasındaki mal bildirimlerinde göstermediği, Meclis Araştırma
Komisyonunca yapılan inceleme sonucu tespit edilmiştir. (10/198 sayılı Meclis Araştırma Komis
yonu Raporu, s. 46,47) Ayrıca, bu husus, adıgeçen Bankanın bilgisayar belgeleri ile de sabittir.
Her ne kadar, Mesut Yılmaz, sahip olduğu bu hisselerden haberdar olmadığını iddia etmiş ise
de, ilgili mevzuata göre, bir kimsenin haberi olmadan bir bankanın hissedarı olamayacağı izahtan
varestedir. Özellikle, bankacılık mevzuatının katı ve emredici hükümleri karşısında, ortak olmayan
bir kişinin banka genel kuruluna katılması sözkonusu olamaz.
Diğer yandan, Mesut Yılmaz'ın, yine mevzuata aykırı biçimde, hissedarı olduğu dönemde Fi
nansbank'ta portföy sahibi olduğu belgelerle ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Mesut Yılmaz'ın, Finansbank'ta sahip olduğu hisseleri, mal bildirimlerinde gizlemesi fiili,
3628 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde düzenlenmiş olan suçu oluşturmaktadır. Bu durumda,
yalnızca bu fiil dahi, Mesut Yılmaz hakkında soruşturma yapılmasını ve Yüce Divanda yargılan
masını gerektirecek nitelikte bulunmaktadır.
Diğer taraftan, mal bildirimlerinde Finansbank hisselerini gizleyen Mesut Yılmaz'ın, mal bil
dirimlerinde beyan etmediği başka servet unsurlarının da olması kuvvetle muhtemeldir. Esasen, bu
tür iddialar basında sıkça yeralmıştır.
Örneğin, Mesut Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz'ın Tekstilbank'ın gerçek sahibi oldukları
yolunda yaygın iddialar mevcuttur. Bu bankanın usulsüz ve yolsuzluk işlemleri sebebiyle 1995 yı
lında Maliye Bakanlığınca 520 milyar lira vergi cezası tahakkuk ettirilmiştir. Ayrıca, bu bankanın,
müşterilerinin kredi teminatı olarak bankaya emanet ettiği hisse senetlerini, sahte virmanlarla satı
şa çıkarttığı hususunun İMKB müfettişlerince tespit edildiği, ancak, bu dosyanın İMKB Yönetim
Kurulunca hasıraltı edildiği belgelerle sabit bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, bir yatırımcı
ya 500 milyon liralık çekin sus payı olarak verildiği iddia edilmektedir.

- 2 Yine, Mesut Yılmaz ve eşinin, kardeşi Turgut Yılmaz Ve eşi ile birlikte Almanya'da kurduğu
Tıansalkim adlı şirketi, Almanya'da 60 nr'lik bir evde oturduğu ve mütevazi bir yaşantı sürdüğü
öğrenilen Herbert Bader isimli bir muhasebeciye devretmiş göründüğü, ancak, yıllık cirosu yüz
milyon markı aşan bu şirketin gerçekte halen de Yılmaz ailesine ait olduğu iddia edilmektedir.
Uluslararası TIR nakliyatı yapan bu şirkete, Bakanlık gücü kullanılarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine
Almanya'dan alınan yedek parça ve malzemelerin taşınması işinin verildiği ileri sürülmektedir. Yi
ne bu şirketin hayalî ihracat olaylarına karıştığı yolunda yaygın iddialar mevcuttur. Ayrıca, bu şir
kete ait TIR'ların, Turgut Yılmaz'ın işgal ettiği İstanbul'daki Hazine arazilerini TIR parkı olarak
kullandığı sözkonusu edilmektedir.
Mesut Yılmaz ve eşinin Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'nde sahip oldukları hisselerin, karde
şi Turgut Yılmaz'a devredilmiş gibi gösterildiği iddiaları da yaygın olarak dile getirilmektedir. Ni
tekim, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'ndeki hisselerinin bir
bölümünü Turgut Yılmaz'a satarak şirketteki payını, eşinin 1993 yılında verdiği mal bildirimine
uydurduğu gazetelerde haber olarak yeralmıştır. Vergi kaçırdığı mahkeme kararıyla sabit olan bu
şirketin, Başbakanlık nüfuzu kullanılarak, Hazineye ait arazileri işgal ettiği yine herkesçe bilinen
bir husustur.
Yine, Mesut Yılmaz ve eşinin, AlmanyaMa Köln kentindeki Sparkasse Bankası nezdinde mil
yonlarca mark tutarında hesaplarının bulunduğu, bunların bir kısmının da yine Turgut Yılmaz ve
eşi adına kayıtlı göründüğü iddiaları basında yeralmıştır. Bizzat Turgut Yılmaz'a ait mal bildirim
lerine ve adıgeçenin açıklamalarına göre, Almanya'daki bu hesaplarda 800 bin ile 2 milyon mark
arasında değişen meblağların bulunduğu ve bu hesaplarda sebebi belli olmayan bir şekilde önemli
değişiklikler meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Uzun bir zamandır ve halen Başbakan sıfatıyla Ankara'da bir müteahhide ait muhteşem bir
villayı konut olarak kullanan Mesut Yılmaz'ın, Başbakanlık nüfuzunu kullanarak bu müteahhide
ve bunun gibi yakın ilişki içinde olduğu işadamlarına ihale, teşvik, kredi gibi konularda kolaylık
lar sağladığı iddia edilmektedir. Yine, Mesut Yılmaz'ın Bodrum'da sahip olduğu süper lüks villa
nın iktisap ve inşaatında şaibeler bulunduğu, basında sıkça dile getirilen iddialar arasındadır. Ma
aşı dışında bir gelire sahip olmayan Mesut Yılmaz'ın 200 milyar lira değer biçilen bu süper lüks
villayı hangi parayla yaptırdığı, bu parayı nereden bulduğu meçhuldür. Yine, Mesut Yılmaz ve ai
lesinin, İstanbul'daki Conrad Oteli'nin gerçek sahipleri olduğu yolunda iddialar basında sıkça dile
getirilmektedir. Nitekim, Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu dönemlerde kamuya ait toplantı, re
sepsiyon ve sempozyumların adıgeçen otelde yapıldığı ve bunun karşılığında büyük paralar öden
diği belgelerle sabittir.
Ayrıca, Mesut Yılmaz'ın, bugüne kadar Bakanlık ve Başbakanlık yaptığı dönemlerde TBMM
Başkanlığına verdiği mal bildirimlerinde, kaynağı izah edilemeyecek şekilde büyük bir servet artı
şı olduğu gözlenmektedir. Basında yaygin olarak dile getirildiği ve hatta bugünkü Hükümette ko
alisyon ortağı olarak yer alan Demokratik Sol Parti tarafından Haziran 1996 tarihinde Meclise ve
rilen soru önergesinde de belirtildiği üzere, Mesut Yılmaz'ın Bakanlık ve Başbakanlık görevleri sı
rasında görevini kötüye kullanarak kendisine ve ailesine haksız menfaat sağladığı yolunda ciddî ve
kuvvetli emareler mevcuttur. Örneğin, Mesut Yılmaz'ın, Akfa grubuna usulsüz kredi verdirdiği,
Tekel'in Almanya distribütörlüğünün Tekal Aachcn (Aydın Yardımcı) firmasına verilmesini sağ
ladığı ve bu yollardan haksız kazanç temin ederek servetini artırdığı basın ve siyasî parti sözcüleri
tarafından sık sık gündeme getirilmiştir. Hatta, sosyal zararı kamuoyunca bilinen, günlük ciroları
milyarlarla ifade edilen ve devir ve izin işlemlerinde trilyonlarca liranın döndüğü kumarhanelerin
36'sının açılma izni, Turizm Bakanı olduğu dönemde Mesut Yılmaz'ın Olur'u ile verilmiştir.
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- 3 Sonuç olarak, Mesut Yılmaz ve ailesinin bugün sahip olduğu inanılmaz büyüklükteki servetin
kaynağı meçhuldür. İş çevrelerince 1980 yılında hiçbir şirketinin olmadığı ifade edilen ve küçük
bir işyerinde mütevazi sayılacak bir gelir ile varlığını devam ettirdiği bilinen Yılmaz ailesinin bu
gün milyar dolarlarla ifade edilen servetinin kaynağının kamuoyunca bilinmesi bir zorunluluktur.
Türk halkının bunu öğrenmeye hakkının olduğuna inanıyoruz.
Büyük ölçüde Turgut Yılmaz üzerinde gösterilerek gizlenen bu muazzam servetin edinilme
sinde, aynı zamanda Turgut Yılmaz'ın Anavatan Partisi MKYK Üyesi olması sebebiyle sahip ol
duğu siyasî güç ve otoritenin etkili olduğu inancı da geniş çevrelerce paylaşılmaktadır. Turgut Yıl
maz'ın, zaman zaman kardeşi Mesut Yılmaz ve eşine, ayrı ayrı ve değeri milyarlarla ifade edilen
çok pahalı zırhlı arabalar gibi hediyeler verdiği bilinmektedir. Bu durum, her iki ailenin kasaları
nın aynı olduğu kanaatini uyandırmaktadır.
Sonuç olarak, Mesut Yılmaz'ın sahip olduğu bu muazzam serveti, Bakanlık ve Başbakanlık
görevleri sırasında yukarıda belirtilen yollardan edindiği hususunda ciddî ve kuvvetli emareler
mevcuttur. Mesut Yılmaz'ın malvarlığında kaynağı izah edilemeyen önemli malvarlığı artışı ve ha
reketleri bulunduğu açıktır. Şüphesiz ki, yukarıda değinilen yolsuzluklar ve haksız mal edinmeyle
ilgili kuşkuların giderilebilmesi, ancak bir Meclis soruşturması açılmasıyla mümkün olabilir.
Bu nedenlerle, Başbakan Mesut Yılmaz hakkında 3628 sayılı Kanunun 12 nci, 13 üncü ve
TCK'nun 240 inci maddelerine göre soruşturma yapılması için Anayasanın 100 üncü ve TBMM İç
tüzüğünün ilgili maddelerine göre Meclis soruşturması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.
-18.3.1998
Mehmet Gölhan
Meral Akşener
Ankara
İstanbul
Hasan
Ekinci
Nahit Menteşe
Artvin
Aydın
Ayvaz Gökdemir
Fevzi Arıcı
Kayseri
İçel
Mehmet Ali Yavuz
Ömer Barutçu
Konya
Zonguldak
İsmail Kalkandelen
Hacı Filiz
Kocaeli
Kırıkkale
Turhan Tayan
Ergun Özkan
Bursa
Niğde
İrfettin Akar
Cemil Erhan
Muğla
Ağrı
Faris Özdemir
Mahmut Duyan
Batman
Mardin
Hayrı
Kozakçıoğlu
Nurhan Tekinel
İstanbul
Kastamonu
Mehmet Gözlükaya
Sedat Edip Bucak
Denizli
Şanlıurfa
Saffet Arıkan Bedük
Turhan Güven
Ankara
İçel
Tahsin
İrmak
Bayar Ökten
Sivas
Sımak
Hayrı Doğan
Ayfer Yılmaz
Antalya
İçel
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Ertuğrul Eryılmaz
Sakarya
Rıza Akçalı
Manisa
Mehmet Sağlam
Kahramanmaraş
Nevfel Şahin
Çanakkale
Ahmet Bilgiç
Balıkesir
Bahattin Şeker
Bilecik
Mehmet Tatar
Şırnak
Zeki Ertugay
Erzurum
Halil Yıldız
İsparta
Saffet Kaya
Ardahan
M. Fevzi Şıhanhoğlu
Şanlıurfa
Mustafa Dedeoğlu
Muğla
İsmail Karakuyu
Kütahya
Ömer Bilgin
İsparta
Yusuf Bacanlı
Yozgat
Doğan Baran
Niğde
A. Aykon Doğan
İsparta
Mahmut Nedim Bilgiç
Adıyaman
Abdülbaki Ataç
Balıkesir
Cihan Paçacı
Elazığ
Esat Kıratlıoğlu
Nevşehir
Şerif Çim
Bilecik
Cevdet Aydın
Yalova
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Veli Andaç Durak
Adana
Nevzat Köse
Aksaray
Necmettin Dede
Muş
Abdulkadir Akgöl
Hatay
Necati Çetinkaya
Konya
Tayyar Altıkulaç
İstanbul
A. Sezai Özbek
Kırklareli
Nafiz Kurt
Samsun
Koksal Toptan
Bartın
M. Halit Dağlı
Adana
Haluk Yıldız
Kastamonu
Salih Sümer
Diyarbakır
Necmi Hoşver
Bolu
Mustafa Çiloğlu
Burdur
Kadir Bozkurt
Sinop
M. Salim Ensarioğlu
Diyarbakır
Yusuf Bahadır
Trabzon
Bekir Aksoy
Çorum
Mehmet Ağar
Elazığ
Ali Şevki Erek
Tokat
Sabri Güner
Kars
/. Cevher Cevheri
Adana
Ümran Akkan
Edirne
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T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
(9/17) ESAS NUMARALI MECLİS
SORUŞTURMASI KOMİSYONU

Esas No. :A.01.1.GEÇ.9/17-135

25/11/1998

Karar No

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye
Kullandığı ve Bu Eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve 13 üncü Maddelerine
Uyduğu İddiasıyla Turizm Eski Bakanı ve Başbakan Mesut Yılmaz Hakkında Anayasanın 100
üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri Uyarınca kurulan (9/17) Esas Numaralı Meclis
Soruşturması Komisyonun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği rapor, ekleri ile birlikte
ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

Karaman Milletvekili
Komisyon Başkanı

EKLER:
EK-1 (Soruşturma Komisyonu Raporu)
EK-2 (Tekmil İşlem Dosyası)
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1- SUNUŞ, GÖREV VE YETKİ:
İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve 71 Arkadaşının 25.3.1998 tarihinde TBMM
Başkanlığına verdikleri önergede; Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle
Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve 13 üncü
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Turizm Eski Balcanı ve Başbakan Mesut Yılmaz Hakkında
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri Uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasını talep etmişlerdir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 31.3.1998 tarihli 73 üncü Birleşiminde
bu önerge okunarak işleme konulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'unun
14.04.1998 tarihli 76. Birleşiminde görüşülerek Meclis Soruşturması açılmasına ve Komisyonun
görev -süresi, Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden itibaren
görevine başlaması kabul edilmiştir.
9/17 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu; 26.05.1998 tarihinde Komisyon
Başkanlığı'na Karaman Milletvekili Fikret ÜNLÜ, Başkanvekilliğine Antalya Milletvekili Yusuf
ÖZTOP, Sözcülüğe Samsun Milletvekili Yalçın GÜRTAN ve Katip Üyeliğe Bursa Milletvekili
Ertuğrul YALÇINBAYIR'ı seçerek görevine başlamıştır.
Anayasanın 100 ve TBMM İçtüzüğünün 109 uncu maddesine göre kurulan 9/17 Esas
Numaralı Meclis Soruşturması süresinde çalışmalarını tamamlayamadığı için 26.07.1998 itibaren
2 aylık ek süre istemiştir.
2-SORÜŞTURMANIN KONUSU:
İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve 71 Arkadaşının 25.3.1998 tarihinde TBMM
Başkanlığına verdikleri önergede; Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle
Görevini Kötüye Kullandığı .ve Bu Eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve 13 üncü
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Turizm Eski Bakanı ve Başbakan Mesut Yılmaz Hakkında
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri Uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
için verilen önergede:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 780)

- 7 -

Başbakan Mesut Yılmaz'm, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na aykın olarak, mal bildirimlerinde bazı servet unsurlarını
gizlediği ve Bakanlık ve Başbakanlık görevlerini kötüye kullanarak haksız mal edindiği, gerek
10/198 sayılı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu'ndan ve gerekse basında yeralan haberlerden
anlaşılmaktadır. Şöyleki;
Mesut Yılmaz'm, Finansbank'ta 1990 yılında sahip olduğu hisseleri, 12.1.1995 tarihinde
sattığı, ancak, bu hisseleri, bu tarihler arasındaki mal bildirimlerinde göstermediği, Meclis
Araştırma Komisyonunca yapılan inceleme sonucu tespit edilmiştir. (10/198 sayılı Meclis
Araştırma komisyonu Raporu, s. 46, 47) Ayrıca, bu husus, adıgeçen Bankanın bilgisayar belgeleri
ile de sabittir.
Her ne kadar, Mesut Yılmaz, sahip olduğu, bu hisselerden haberdar olmadığını iddia
etmiş ise de, ilgili mevzuata göre, bir kimsenin haberi olmadan bir bankanın hissedarı olamayacağı
izahtan varestedir. Özellikle, bankacılık mevzuatının katı ve emredici hükümleri karşısında, ortak
olmayan bir kişinin banka genel kuruluna katılması sözkonusu olamaz.
Diğer yandan, Mesut Yılmaz'm, yine mevzuata aykırı biçimde, hissedarı olduğu dönemde
Finansbank'ta portföy sahibi olduğu belgelerle ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Mesut Yılmaz'm, Finansbank'ta sahip olduğu hisseleri, mal bildirimlerinde gizlemesi
fiili, 3628 sayılı Kanunun 13. maddesinde düzenlenmiş olan suçu oluşturmaktadır. Bu durumda,"
yalnızca bu fiil dahi, Mesut Yılmaz hakkında soruşturma yapılmasını ve Yüce Divan'da
yargılanmasını gerektirecek nitelikte bulunmaktadır.
Diğer taraftan, mal bildirimlerinde Finansbank hisselerine gizleyen Mesut Yılmaz'm, mal
bildirimlerinde beyan etmediği başka servet unsurlarının da olması kuvvetle muhtemeldir. Esasen,
bu tür iddialar basında sıkça yeralmıştır.
Örneğin, Mesut Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz'm Tekstilbank'ın gerçek sahibi
oldukları yolunda yaygın iddialar mevcuttur. Bu bankanın usulsüz ve yolsuz işlemleri sebebiyle
1995 yılında Maliye bakanlığı'nca 520 Milyar Lira vergi cezası tahukkuk ettirilmiştir. Ayrıca, bu
bankanın, müşterilerinin kredi teminatı olarak bankaya emanet ettiği hisse senetlerini, sahte
virmanlarla satışa çıkarttığı hususunun ÎMKB Müfettişlerince tespit edildiği, ancak, bu dosyanın
İMKB Yönetim Kurulu'nca hasıraltı edildiği belgelerle sabit bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili
olarak, bir yatırımcıya 500 milyon liralık çekin su payı olarak verildiği iddia edilmektedir.
Yine, Mesut yılmaz ve eşinin, kardeşi Turgut yılmaz ve eşi ile birlikte Almanya'da
kurduğu Transalkim adlı şirketi, Almanya'da 60 m2'lik bir evde oturduğu ve mütevazi bir yaşantı
sürdüğü öğrenilen Herbert Bader isimli bir muhasebeciye devretmiş göründüğü, ancak, yıllık
cirosu yüz milyon markı aşan bu şirketin gerçekte halen de Yılmaz ailesine ait olduğu iddia
edilmektedir. Uluslararası TIR nakliyatı yapan bu şirkete, Bakanlık gücü kullanılarak, Türk Silahlı
Kuvvetleri'ne Almanya'dan alınan yedek parça ve malzemelerin taşınması işinin verildiği yolunda
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yaygın iddialar mevcuttur. Ayrıca, bu şirkete ait TIR'lann, Turgut Yılmaz'ın işgal ettiği
İstanbul'daki Hazine arazilerini TIR parkı olarak kullandığı sözkonusu edilmektedir.
Mesut Yılmaz ve eşinin Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'nde sahip oldukları hisselerin,
kardeşi Turgut Yılmaz'a devredilmiş gibi gösterildiği iddiaları da yaygın olarak dile
getirilmektedir. Nitekim, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın Delta Deri Giyim Sanayii
A.Ş.ndeki hisselerinin bir bölümünü Turgut Yılmaz'a satarak şirketteki payını, eşinin 1993 yılında
verdiği mal bildirimine uydurduğu gazetelerde haber olarak yeralmıştır. Vergi kaçırdığı mahkeme
kararıyla sabit olan bu şirketin, Başbakanlık nufuzü kullanılarak, Hazine'ye ait arazileri işgal ettiği
yine herkesçe bilinen bir husustur.
Yine, Mesut Yılmaz ve eşinin, Almanya'da Köln kentindeki Sparkasse Bankası nezdinde
milyonlarca mark tutarında hesaplarının bulunduğu, bunların bir kısmının da yine Turgut Yılmaz
ve eşi adına kayıtlı göründüğü iddiaları basında yeralmıştır. Bizzat Turgut Yılmaz'a ait mal
bildirimlerine ve adıgeçenin açıklamalarına göre, Almanya'daki bu hesaplarda 800 bin ile 2
milyon mark arasında değişen meblağlann bulunduğu ve bu hesaplarda sebebi belli olmayan bir
şekilde önemli değişiklikler meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Uzun bir zamandır ve halen Başbakan sıfatıyla Ankara'da bir müteahhide ait muhteşem
bir villayı konut olarak kullanan Mesut Yılmaz'ın, Başbakanlık nüfuzunu kullanarak bu
müteahhide ve bunun gibi yakın ilişki içinde olduğu işadamlarına ihale, teşvik, kredi gibi
konularda kolaylıklar sağladığı iddia edilmektedir. Yine, Mesut Yılmaz'ın, Bodrum'da sahip
olduğu süper lüks villanın iktisap ve inşaatında şaibeler bilindiği, basında sıkça dile getirilen
iddialar arasındadır. Maaşı dışında bir gelire sahip olmayan Mesut Yılmaz'ın 200 Milyar lira değer
biçilen bu süper lüks villayı hangi parayla yaptırdığı, bu parayı nereden bulduğu meçhuldür. Yine,
Mesut Yılmaz ve ailesinin, İstanbul'daki Conrad Oteli'nin gerçek sahipleri olduğu yolunda iddialar
basında sıkça dile getirilmektedir. Nitekim, Mesut Yılmaz'ın Başbakan olduğu dönemlerde
kamuya ait toplantı, resepsiyon ve sempozyumların adıgeçen Otelde yapıldığı ve bunun
karşılığında büyük paralar ödendiği belgelerle sabittir.
Ayrıca, Mesut Yılmaz'ın, bugüne kadar Bakanlık ve Başbakanlık yaptığı dönemlerde
TBMM Başkanlığı'na verdiği mal bildirimlerinde, kaynağı izah edilemeyecek şekilde büyük bir
servet artışı olduğu gözlenmektedir. Basında yaygın olarak dile getirildiği ve hatta bugünkü
Hükümette koalisyon ortağı olarak yeralan Demokratik Sol Parti tarafından Haziran/1996
tarihinde Meclis'e verilen soru önergesinde de belirtildiği üzere, Mesut Yılmaz'ın Bakanlık ve
Başbakanlık görevleri sırasında görevini kötüye kullanarak kendisine ve ailesine haksız menfaat
sağladığı yolunda ciddi ve kuvvetli emareler mevcuttur. Örneğin, Mesut Yılmaz'ın, Akfa grubuna
usulsüz kredi verdirdiği, Tekel'in Almanya distribütörlüğünün Tekal Aachen (Aydın Yardımcı)
firmasına verilmesini sağladığı ve bu yollardan haksız kazanç temin ederek servetini artırdığı
basın ve siyasi parti sözcüleri tarafından sık sık gündeme getirilmiştir. Hatta, sosyal zararı
kamuoyunca bilinen, günlük ciroları milyarlarla ifade edilen ve devir ve izin işlemlerinde
trilyonlarca liranın döndüğü kumarhanelerin 36'sının açılma izni, Turizm Bakanı olduğu dönemde
Mesut Yılmaz'ın Olür'u ile verilmiştir.
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servetin kaynağı, meçhuldür. îş çevrelerince 1980 yılında hiç bir şirketinin olmadığı ifade edilen
ve küçük bir işyerinde mütevazi sayılacak bir gelir ile varlığım devam ettirdiği bilinen Yılmaz
ailesinin bugün milyar dolarlarla ifade edilen servetinin kaynağının kamuoyunca bilinmesi bir
zorunluluktur. Türk halkının bunu öğrenmeye hakkının olduğuna inanıyoruz.
Büyük ölçüde Turgut Yılmaz üzerinde gösterilerek gizlenen bu muazzam servetin
edinilmesinde, aym zamanda Turgut Yılmaz'ın Anavatan Partisi MKYK Üyesi olması sebebiyle
sahip olduğu siyesi güç ve otoritenin etkili olduğu inancı da geniş çevrelerce paylaşılmaktadır.
Turgut Yılmaz'ın, zaman zaman kardeşi Mesut Yılmaz ve eşine ayn ayn ve değeri milyarlarla
ifade edilen çok pahalı zırhlı arabalar gibi hediyeler verdiği bilinmektedir. Bu durum, her iki
ailenin kasalarının aynı olduğu kanaatini uyandırmaktadır.
Sonuç olarak, Mesut Yılmaz'ın sahip olduğu bu muazzam serveti, Bakanlık ve
Başbakanlık görevleri sırasında yukarıda belirtilen yıllardan edindiği hususunda ciddi ve kuvvetli
emareler mevcuttur. Mesut Yılmaz'ın malvarlığında kaynağı izah edilemeyen önemli malvarlığı
artışı ve hareketleri bulunduğu açıktır. Şüphesiz ki, yukarıda değinilen yolsuzluklar ve haksız mal
edinmeyle ilgili kuşkulann giderilebilmesi, ancak bir Meclis Soruşturması açılmasıyla mümkün
olabilir.
Bu nedenlerle, Başbakan Mesut Yılmaz hakkında 3628 sayılı Kanunun 12. ve 13. ve
TCK'nun 240. maddelerine göre soruşturma yapılması için Anayasa'nın 100. ve TBMM
tçtüzüğü'nün ilgili maddelerine göre Meclis soruşturması açılmasını saygılanmla arz ve talep
ederiz.
denilmektedir.

3- KOMİSYON ÇALIŞMALARI:
A) Yazışmalar:
1-2.6.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılan yazı ile; 19.
Dönemde kurulan 10/198 Esas Nuramaralı Meclis Araştırması Komisyonu rapor ve ekleri ile
birlikte istenmiştir.
2- 2.6.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılan yazı ile; Rize
Milletvekili Mesut Yılmaz'ın Meclis Başkanlığına bugüne kadar verdiği tüm Mal Bildirimleri
istenmiştir.
3- 2.6.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılan yazı ile;
Demokratik Sol Parti Milletvekilleri tarafından Haziran 1996 tarihinde Rize Milletvekili Mesut
YILMAZ'ın mal varlığı hakkında verilen yazılı ve sözlü önerge ve cevaplarının birer örneği
istenmiştir.
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4- 2.6.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına yazılan yazı ile; Rize
Milletvekili Mesut YILMAZ ve ailesinin mal varlıkları ile ilgili Meclis Başkanlığına verilen
Yazılı ve sözlü soru, Araştırma, Soruşturma, Gensoru önergelerinden ve konu ile ilgili yapılan her
türlü işlem ve görüşmelerin tutanaklarından birer suret istenmiştir.
5- 2.6.1998 tarihinde Tutanak Müdürlüğüne yazılan yazı ile; TBMM Genel Kurulunun
19.6.1998 tarih ve 64. Birleşiminde görüşülen konu ile ilgili önerge ve tutanaklardan birer suret
istenmiştir.
6- 2.6.1998 tarihinde Meral AKŞENER'e yazılan yazı ile; Komisyonumuza bilgi vermek
üzere varsa elindeki belgelerle birlikte 4.6.1998 tarihinde komisyonumuza davet edilmiştir.
7- 2.6.1998 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazı ile; Rize Milletvekili Mesut
YILMAZ'm Milletvekili seçildiği yıldan itibaren; hangi Bakanlık görevlerinde bulunduğu,
bulunduğu Bakanlık görevlerinin başlama ve bitiş tarihleri ve hangi tarihler arasında Başbakanlık,
yaptığının bir dökümü istenmiştir.
8- 2.6.1998 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazı ile;Rize Milletvekili Mesut
YILMAZ'ın Milletvekili seçildiği, Bakanlık yaptığı ve Başbakanlık yaptığı dönemlerde Rize'de
kurulan Akfa Çay Fabrikası ile ilgili kredi yolsuzluğu iddiasıyla Mesut YILMAZ hakkında
verilen yazılı, sözlü soru, araştırma önergesi, soruşturma önergesi ve gensoru önergelerinin ve bu
konuda bir işlem veya görüşme yapılmış ise tutanaklarının birer suretleri istenmiştir.
9- 4.6.1998 tarihinde Meral AKŞENER'e yazılan yazı ile; tekit yazısı yazılmıştır.
10- 9.6.1998 tarihinde Sayıştay Başkanlığına yazılan yazı ile; en az 10 yıl deneyimli,
Maliye kökenli bir Uzman Denetçi, Bankacılık ve Sermaye Piyasasında deneyimli bir Uzman
Denetçi, Devlet İhaleleri konusunda bir Uzman Denetçi, Hukukçu Uzman Denetçi istenmiştir.
11- 9.6.1998 tarihinde Hazine Müsteşarlığına yazılan yazı ile; konusunda en az 10 yıl
deneyimli Bankalar Yeminli Murakıbı istenmiştir.
12- 11.6.1998 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne yazılan yazı ile; Merkezi
İstanbul'da bulunan Tekstilbank A.Ş.nin kuruluşundan itibaren hissedarları, hisse oranlan ve hisse
değişikliklerinin bir dökümü istenmiştir.
13- 11.6.1998 tarihinde Hazine Müsteşarlığına yazılan yazı ile; Merkezi İstanbul'da
bulunan Tekstilbank A.Ş'.nin kuruluşundan itibaren hissedarları, hisse oranları ve hisse
değişikliklerinin bir dökümü istenmiştir.
14- 11.6.1998 tarihinde Tekstilbank'a yazılan yazı ile; bankanın kurulduğu günden
günümüze kadar hissedarlarının kimliği, hisse oranlan ve yapılmış her türlü hisse değişikliklerinin
bir dökümü istenmiştir.
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Maltepe semtinde Delta Deri Giyim Sanayi A.Ş.'nin 1980 yılından itibaren bu semtte hazine
arazisi kiralayıp kiralamadığı veya bu şirket tarafından işgal edilip edilmediğinin kayıtlarınızdan
tespit edilerek bu konuda herhangi bir idari veya hukuki bir işlem yapılmış ise ilgili evrakların bir
suretleri istenmiştir.
16- 17.6.1998 tarihinde Delta Deri Giyim A.Ş.'ye yazılan yazı ile; Şirketinizin 1980-1994
yılları arasında kullandığı işyerinin arazisinin kime ait olduğunun, şirkete ait ise Tapu kayıt
örneğinin, Hazineye ait bir arazi ise ilgili evrakların bir suretleri istenmiştir.
17- 17.6.1998 tarihinde İstanbul 9 uncu Vergi Mahkemesi Başkanlığına yazılan yazı ile;
Davacısı Delta Giyim Sanayi A.Ş., Davalısı Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Esas No.'su
1989/328, Karar No.'su 1989/1130 olan dosyanızdan bir suretinin 26.6.1998 mesai saati bitimine
kadar komisyonumuza gönderilmesi istenmiştir.
18- 17.6.1998 tarihinde İstanbul Sicil Odası Başkanlığına yazılan yazı ile; Merkezi,
Ankara Asfaltı Küçük Yalı Kavşağı Aydınevler Mah.İnönü Cad.No.4 Küçükyalı /İSTANBUL
adresinde bulunan Delta Deri Giyim Sanayi A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren hissedarların kimliği,
hisse oranları ve tüm hisse devirlerinin bir dökümü istenmiştir.
19- 17.6.1998 tarihinde Delta Deri Giyim A.Ş.'ye yazılan yazı ile; Şirketin hissedarlarının
kimliği, hisse oranları ve bugüne kadar yapılan hisse devirlerinin bir dökümü istenmiştir.
20-19.6.1998 tarihinde Nuri ÖZALTIN'a yazılan yazı ile; Soruşturma komisyonu
önergesinde, şahsınızla ve şirketinizle ilgili bazı iddialarda bulunulmuştur. Bu iddialar; Başbakan
Mesut YILMAZ'ın oturduğu evin mülkiyetinin size ait olduğu, Başbakan Mesut YILMAZ'ın
nüfuzunun kullanılarak müteahit olarak sizin ve şirketinizin ihale, teşvik ve kredi gibi konularda
kolaylıklar sağlandığıdır.
Bu nedenle bu iddialarla ilgili olarak; Başbakan Mesut YILMAZ'ın oturduğu evin kira
ücreti, ödeme şekli, şirketinizin 1983 yılından itibaren kazandığı ihalelerin listesi ve bu konularda
kamu kurumları ve kamu bankalarından alınan her türlü teşvik ve kredilerin durumları hususunda
elinizdeki belgelerle birlikte komisyona davet edilmiştir.
21- 24.6.1998 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılan yazı ile; Rize Milletvekili Ahmet
Mesut YILMAZ'ın Milletvekili seçildiği günden günümüze kadar maaş bodrolarının birer sureti
istenmiştir.
22- 24.6.1998 tarihinde Milli Savunma Bakanlığına yazılan yazı ile; Merkezi Stuttgart'ta
bulunan Transalkim Uluslararası Nakliyat Şirketine Türk Silahlı Kuvvetlerince Almanya'dan
alınan yedek parça ve malzemelerin taşınması işinin 1983 yılından sonra verilip verilmediği
sorulmuştur.
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23- 24.6.1998 tarihinde Yeditepe Beynelminel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye
yazılan yazı ile; şirketin hissedarlarının kimliği, hisse oranlan ve bugüne kadar yapılan hisse
devirlerinin bir dökümü istenmiştir.
24- 24.6.1998 tarihinde İstanbul Sicil Odası Başkanlığına yazılan yazı ile; Merkezi,
Yıldız Cad. 80700 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan Yeditepe Beynelminel Otelcilik
Turizm ve Tic.A.Ş. (Conrad International Hotel)'nin kuruluşundan itibaren hissedarların kimliği,
hisse oranlan ve tüm hisse devirlerinin bir dökümü istenmiştir.
25- 24.6.1998 tarihinde Turizm Bakanlığına yazılan yazı ile; Rize Milletvekili A. Mesut
YILMAZ'ın Turizm Bakanlığı yaptığı dönem olan 17.10.1986-21.İ2.1987 tarihleri arasında izin
verilen Casino (kumarhane) bir liste dökümü istenmiştir.
26- 1.7.1998 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile; merkezi
istanbul'da bulunan Delta Deri Giyim San. ve A.Ş'nin, Genel Müdürlüğünüze bağlı Derince
Gümrüğünden 1984,1985 ve 1986 yıllannda ne kadar deri eşyayı (adet ve değer olarak) yurtdışına
sevkedildiğine dair ilgili tüm belge ve bilgiler istenmiştir.
27-1.7.1998 tarihinde Delta Deri Giyim A.Ş.'ye yazılan yazı ile; şirketin,
1- 1984,1985 ve 1986 yıllannda Derince Gümrüğünden ne kadar (adet ve değer olarak)
deri eşyayı yurtdışına sevk etti?
2- Şirketinizin bu imalatlar konusundaki kapasitesi nedir?
3- Şirketinizin bu konuda imalat ve bitim işleri defter kayıtları var mıdır?
yukandaki sorulann Şirketiniz tarafından cevaplandınlarak gerekli belge, bilgi ve doküman
istenmiştir.
28- 1.7.1998 tarihinde T.Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile;
Merkezi Ankara Arjantin cad. No:9 Gaziosmanpaşa'da bulunan Özaltın İnşaat Tic. ve San.
A.Ş.'nin bankanızın Cinnah Şubesinden aldığı bildirilen çeşitli teminat mektuplannın verilmesi
hususu ile ilgili bankanızın hangi işlemleri yaptığı?, ekspertiz raporlannın olup olmadığı?, ne
karşılığı teminat mektubu verdiği? bu konuda herhangi bir makamdan veya kişiden sözlü bir emir
alıp almadığı ile ilgili bilgi ve belge istenmiştir.
29- 1.7.1998 tarihinde Turgut YILMAZ'a yazılan yazı ile; 9.7.1998 bilgisine başvurulmak
üzere tarihinde komisyona davet edilmiştir.
30- 1.7.1998 tarihinde T.Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile; Merkezi
Ankara Arjantin cad. No:9 Gaziosmanpaşa'da bulunan Özaltın İnşaat Tic. ve San. A.Ş.'nin
bankanızın Ankara Şubesinden aldığı bildirilen çeşitli teminat mektuplarının verilmesi hususu ile
ilgili bankanızın hangi işlemleri yaptığı?, ekspertiz raporlarının olup olmadığı?, ne karşılığı
teminat mektubu verdiği? bu konuda herhangi bir makamdan veya kişiden sözlü bir emir alıp
almadığı sorulmuştur.
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- 13 31- 2.7.1998 tarihinde İstanbul 9 uncu Vergi Mahkemesi Başkanlığına yazılan bir yazı
ile; Davacısı Delta Giyim Sanayi A.Ş., Davalısı Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Esas
No/su 1989/328, Karar No.'su 1989/1130 olan karardan bir suret istenmiştir.
32- 8.7.1998 tarihinde Finansbank A.Ş.'ye yazılan bir yazı ile;
1- Kuruluşundan itibaren banka ortaklarının ve hisse durumlarını gösterir tasdikli pay
defteri ile ortak sermaye ve sermaye yapısındaki değişiklikleri gösteren ticaret sicili gazeteleri,
2- Sayın Mesut Yılmaz'a ait hisselerin saklama talimatının kimin tarafından hangi tarihte
verildiği, eğer bu talimatı başkası vermişse bir vekaletname ile yetkili kılınıp kılınmadığı,
3- Sayın Mesut Yılmaz'ın hissedar olduğu 1990-1995 yıllan arasında, kendisine kar payı
ödenip ödenmediği,
4- Genel Kurul toplantıları için Sayın Mesut Yılmaz'a davetiye gönderilip
gönderilmediği,
5- Sermaye artışlarında rüçhan hakkı kullanması için Sayın Mesut Yılmaz'a yazılı tebligat
yapılıp yapılmadığı,
6- Aynı dönemde, Sayın Mesut Yılmaz'a ait portföy tutulup, tutulmadığı, eğer tutulmuş
ise, bu portföyün, saklama hizmeti için mi? yoksa cari hesap işletmeciliği için mi? tutulduğu ve
başlama ve bitiş tarihleri,
7- Sayın Mesut Yılmaz'a ait hisselerin satış talimatını kimin verdiği, eğer başkası
vermişse bir vekaletname ile yetkili kılınıp kılınmadığı,
8- Sayın Mesut Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz ve şirketlerine, bankadan kredi
kullandırılıp kullandınlmadığı, eğer kullandırılmış ise tarih ve miktarları,
9- Kuruluşundan itibaren Maliye Bakanlığı'ndan tasdikli bilanço ve gelir tabloları
istenmiştir.
33- 8.7.1998 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı îç Ticaret Genel Müdürlüğüne yazılan
yazı ile; Finansbank A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren Genel Kurul hazerun cetvelleri istenmiştir.
34- 8.7.1998 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne
yazılan yazı ile; Finansbank A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren Genel Kurul hazerun cetvelleri
istenmiştir.
35- 8.7.1998 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına yazılan yazı ile;
Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlık yaptığı 23.06.1991-20.11.1991 ve 06.03.1996-28.06.1996
dönemlerinde Finansbank hisselerinin genel işlem hacmi içindeki yerini ve bu hisselerin
değerindeki artış ve azalışları gösterir liste istenmiştir.
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- 14 36- 8.7.1998 tarihinde Özaltın İnşaat Ticaret A.Ş.'ye yazılan yazı ile; Başbakan Sayın
Mesut YILMAZ tarafından kullanılan Ankara'da ki Nenehatun Cad. No: 113 ve 115 No.lu
konutların kira alındı makbuzları istenmiştir.
37- 8.7.1998 tarihinde Mesut YILMAZ'a yazılan yazı ile; halen kullanmakta olduğu
Ankara'daki Nenehatun Cad. No: 113 ve 115 No.lu konutlara ait kiraların ödendiğine ilişkin
belgeler ile sözkonusu konutlara ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarının istenmiştir.
38-8.7.1998 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile;
1 - Kığı Barajı ile ilgili etüt proje çalışmalarına fiilen hangi tarihte başlanıldığı?,
2-Araziyle ilgili zemin, sondaj, harita v.s. çalışmalar yapılmış mıdır?,i
3- Kığı Barajının yatırım programına alınması için Devlet Planlama Teşkilatına ilk yazı
ne zaman yazılmıştır?,
4- Bu projenin yatırım programına alınması Devlet Planlama Teşkilatı ve Yüksek
Planlama Kurulu'ndan ne kadar sürede sonuçlanmışdır?,
5- Benzer büyüklükteki bir projenin yatırım programına alınması ne kadar zamanda
gerçekleşir?,
6- Bu baraja ait kati projeler hangi tarihte, nasıl ve kaç liraya yapılmıştır?,
7- Projeninfinansmanıkimdir?,
8-Özlüce Barajının keşif artışı % kaç olmuştur?,
9- Devlet Su İşlerince tüm firmalardan Sayıştay'ca zimmet çıkarılan miktarlar kesildiği
halde neden Özaltın İnşaat'tan bu kesinti yapılmamıştır?,
yukarıda belirtilen soruların cevaplandırılması istenilmiştir.
39- 8.7.1998 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile; 1997-1998
yıllarında ihaleye çıkarılan barajlarda % kaç oranında kırım yapıldığı sorulmuştur.
40- 9.7.1998 tarihinde İstanbul Sicil Odası Başkanlığına yazılan yazı ile; Delta Dış
Ticaret A.Ş.'nin kurulduğu günden günümüze kadar hissedarlarının kimliği, hisse oranları ve
yapılmış her türlü hisse değişikliklerinin bir dökümü istenmiştir.
41- 14.7.1998 tarihinde Özaltın İnşaat A.Ş.'ye yazılan yazı ile; Başbakan Sayın Mesut
YILMAZ'ın 1993 yılından evvel şirketinize ait Cinnah Caddesindeki bir konutta ikamet edip
etmediği?, etti ise bu konuda yapılmış bir kira kontratı, kira ödemeleri ile ilgili alındı belgeleri
veya makbuzları, Sn. Mesut YILMAZ'ın şirketinize ait olduğu bildirilen Cinnah Caddesindeki ve
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şirketinizin yevmiye defteri ve defteri kebirleri istenmiştir.
42- 14.7.1998 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile; 1997-1998
yıllarında ihaleye çıkarılan baraj-inşaat işlerinin ihale tarihleri ve indirim oranlarını gösterir belge
komisyonumuza gönderilmiş idi. Bahse konu listede hangi firmaların ihaleleri aldığı ve keşif
bedellerinin ne kadar olduğunu belirtir liste istenmiştir.
43- 14.7.1998 tarihinde DSİ Genel Müdürü Prof.Dr. Doğan ALTINBİLEK'in görüşüne
başvurulmak üzere komisyona davet edilmiştir.
44- 14.7.1998 tarihinde Hüsnü ÖZYEĞİN'in görüşüne başvurulmak üzere komisyona
davet edilmiştir.
45- 16.7.1998 tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazı ile;
Sayın Başbakan Mesut YILMAZ'ın nüfus aile tablosu ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri
hısımlarının nüfus kayıtları istenmiştir.
46- 16.7.1998 tarihinde Mesut YILMAZ'a yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca, ikinci
dereceye kadar kan ve sihri hısımlarınız ile, var ise gelinlerinizin ve damatlarınızın da 7 gün
içinde mal bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.
Bu nedenle, ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarınız ile varsa gelin ve
damatlarınızın isim ve yazışma adreslerini komisyonumuza bildirmeleri istenmiştir.
47- 22.7.1998 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile; aşağıdaki soruların
cevaplandırılması istenmiştir.
1- Kığı Barajının (Elektirik İşleri Etüt İdaresi) daha önce jeolojik etüt yapılmıştır. İhaleye
çıkma aşamasında daha önce yapılan arazi çalışması ve su kaynakları çalışması projeleri mevcut
mu idi? Bu Baraj ihalesi safhasında Dolsar firmasına ne projeleri yaptırıldı? ayrıntılı olarak
bildirilmesi, hangi tarihte firmayla sözleşme yapıldı? ne kadar para ödendi?
2- Özlüce Barajının temelden yüksekliği 144 mt olarak öngörülmüşken uygulamada 140
mt.ye düşürülmesine rağmen, baraj gövdesi dolgu hacminin 7.6 hm3 (hektometreküp) den, 13.05
hm3 e yükselmesinin sebepleri ?
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-1648- 23.7.1998 tarihinde Ayşe Nilüfer ÎKÎZ'e yazılan yazı ile;3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca, 7 gün içinde
komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
49- 23.7.1998 tarihinde Kadir Yiğit İKİZ'e yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyannca, 7 gün içinde
komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
50- 23.7.1998 tarihinde Emir Hasan YILMAZ'a yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyannca,
7 gün içinde komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
51- 23.7.1998 tarihinde Mehmet Yavuz YILMAZ'a yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyannca,
7 gün içinde komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
52- 23.7.1998 tarihinde Canan YILMAZ'a yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca, 7 gün içinde
komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
53- 23.7.1998 tarihinde Hakan YILMAZ'a yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyannca, 7 gün içinde
komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
54- 23.7.1998 tarihinde Didem YILMAZ'a yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19,maddesi uyarınca, 7 gün içinde
komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
55-23.7.1998 tarihinde Claudia YILMAZ'a yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca, 7 gün içinde
komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
56- 23.7.1998 tarihinde Mehmet Turgut YILMAZ'a yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca,
7 gün içinde komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
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Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca, 7 gün içinde
komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
58- 23.7.1998 tarihinde Berna YILMAZ'a yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca, 7 gün içinde
komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
59- 23.7.1998 tarihinde Mesut YILMAZ'a yazılan yazı ile; 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca, 7 gün içinde
komisyonumuza mal bildiriminde bulunulması istenmiştir.
60- 27*7.1998 tarihinde Finansbank Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile; Bankanın
kuruluşundan buyana ortaklar pay defterine Mesut YILMAZ adı altında herhangi bir kayıdın
yapılıp yapılmadığı, şayet yapılmış ise yapılan herbir kayıdın mahiyeti, mesnedi ve tarihine ilişkin
izahat, pay defterinin ilgili sayfaların onaylı birer örneği; Yapılan kayıtlarla ilgili olarak T.Ticaret
Kanunu ilgili hükümleri uyarınca Banka Yönetim Kurulu'nca alınan bir karar veya yapılan bir
işlem bulunmakta ise bu konuya ilişkin açıklama.
Kuruluşundan buyana yapılan sermaye artırımlarının tarihleri, bu artırımların şekli ve
hangi kaynaktan karşılandığına ilişkin bilgiler ile dağıtılan temettülerin tutan ile hisse başına oran
ve miktarları istenmiştir.
61- 27.7.1998 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına yazılan yazı ile;
Finansbank A.Ş. sermayesini temsil eden hisse senetlerinin ilk defa halka arzı işlemleri ile ilgili
olarak Kurul nezdinde mevcut bilgi ve belgelerin birer örneği istenmiştir.
62- 27.7.1998 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına yazılan yazı ile;
Finansbank A.Ş. sermayesini temsil eden hisse senetlerinin borsada işlem görmeye başladığı tarih
ve bu tarihten 16.1.1995 tarihine kadar geçen sürede gün sonu kapanış fiyatları istenmiştir.
63- 29.9.1998 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazı ile; T.B.M.M.
Genel Sekreterliği aracılığıyla elimize geçen ilgi yazınız ile Sayın Başbakan Mesut YILMAZ
hakkında açılan Soruşturma Komisyonuna intikal eden tüm bilgi ve belgeler, Başsavcılığınız
tarafından yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere istenmektedir.
Anayasanın 100. maddesine göre kurulan Komisyonumuzun çalışmaları T.B.M.M.
İçtüzüğünün 110. maddesinde belirtildiği üzere ' gizli olarak" yürütüldüğünden, Komisyon
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-18çalışmalannın sonuçlandırılıp Genel Kurul'un onayına sunulacağı tarihe kadar talebinizin yerine
getirilmesi mümkün görülmediği ifade edilmiştir.
64- 8.10.1998 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile; Kığı barajının ölçekli
krokisi istenmiştir.
65-12.10.1998 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile;
1- Müteahhit Özaltın înş. Tic. ve San. A.Ş.yükleminde bulunan Özlüce Barajı ve HES
İnşaatı ile ilgili olarak,
14 Haziran 1991, 23 Ağustos 1994, 20 Mayıs 1997 tarihlerinde verilen keşif artışları ve
1998 yılında verilmesi planlanan %16 oranındaki keşif artışı (verilmiş ise) bunlara ilişkin ilk keşfe
mukayeseli keşif cetvellerinin onaylı birer suretlerinin,
2- D.S.İ. B-15312 poz nolu resmi analiz ve tarifi ile işin devam sırasında ocak değişikliği
gerekçe gösterilerek Özlüce Barajı hakedişlerine dahil edilen B-15312/A Özel poz nolu analiz ve
tarifi ile özel analizin gerekçesinin onay tarihli birer suretleri istenmiştir.
66-12.10.1998 tarihinde Finansbank Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile;
1- Banka hisse senetlerinin 1990 yılı başında halka arzına ilişkin olarak; Sermayenin
halka arz oranı, tutarı, tarihi, fiyatı ile halka arzı gerçekleştiren aracı kurum adlan, bu kurumların
hisselere ait satış tutarları ve satış listeleri,
2- Banka nezdinde mümkünse kuruluşundan bu yana (aksi halde geçen on yıl içinde)
Mesut YILMAZ adına açılan Türk Parası ve yabancı para her türlü mevduat, yatırım ve saklama
hesaplanna ait ekstreler ile yatınm ve saklama hesabına yapılan herbir kayda ilişkin olarak
düzenlenen muhasebe işlem fişlerinin (varsa ekleri ile birlikte) birer örneği,
3- Aynı dönem içinde (saklama hizmetinin verilmesine başlanması öncesi ve sonrasında)
bir Banka ortağı olarak Mesut YILMAZ adına nakden ya da hesaben yapılan her türlü temettü
ödemelerinin ve Mesut YILMAZ adına kullanılan rüçhan haklarının ve bedelsiz olarak verilen.
hisselerin tarih ve tutarları
4- Bankaca 11.7.1990 ve 24.1.1991 tarihlerinde Mesut YILMAZ'a gönderilen Genel
Kurul'a çağrı ilanlarının birer örneği istenmiştir.
67- 12.10.1998 tarihinde Turizm Bakanlığına yazılan yazı ile; Talih Oyunları
Yönetmeliğinin 14 Nisan 1987 tarih ve 19431 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 19. maddesinde
yapılan değişiklikten sonra;
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- 19 İşletme Belgesi verilen Talih Oyunları Salonu ve/veya oyun makinalan mahalli bulunan
tesislerin;
a) Adı,
b) Adresi,
c) Yatırım Belgesi tarih ve numarası,
d) Yatak sayısı,
e) Müracaat tarihinden bir önceki yıl kazandığı USD veya karşılığı döviz miktarı,
f) İşletme Belgesi tarih ve numaralarının,
Komisyonumuza bildirilmesi istenmiştir.
68- 12.10.1998 tarihinde Dışişleri Bakanlığına yazılan yazı ile; Almanya'nın Köln
Kentinde faaliyette bulunan Sparkasse Bankasında Sayın Mesut YILMAZ adına açılmış olan bir
banka hesabı var mı? var ise; şu anda ki hesap durumu ve geçmişe yönelik hesap ekstrelerinin bir
dökümü istenmiştir.
69- 12.10.1998 tarihinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile;
1- İstanbul'da bulunan Yeditepe Beynelminel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. Conrad
International Hotel Yıldız Cad. 80700 Beşiktaş/ÎSTANBUL adresinde bulunan Conrad Oteli
hissedarlarından Erdal AKSOY ile 28.12.1984 tarihinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
arasında yapılan sözleşme ile sözleşmeyi onaylayan Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun
10.1.1985/1318 sayılı kararlarından birer suretini,
2- 20.12.1989 tarihinde imzalanan ve Yönetim Kurulu tarafından da 20.12.1989/1993
tarihli karar ile onaylanan ek hasılat sözleşmesi ve onu onaylayan kararın bir suretinin,
3- Conrad Otelinin kurulu bulunduğu 25.243 m2 arsanın kaç m2 sinin Genel
Müdürlüğünüze ait olduğu,
4- Conrad Otelinin sermaye artırımına iştirak edilmesi yolundaki yönetim kurulunun
19.3.1992 tarih ve 618 sayılı kararının bir sureti istenmiştir.
70- 12.10.1998 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılan yazı ile;
İstanbul'da bulunan Yeditepe Beynelminel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. Conrad International
Hotel. Yıldız Cad. 80700 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan Conrad Oteli ile ilgili
Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanlığınızca yapılan teftiş kurulu raporu ve rapor neticesi herhangi
bir hukuki işlem yapılmış ise konuyla ilgili tüm teftiş raporu dosyası ve hukuki işlem neticelerinin
birer suretleri istenmiştir.
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71- 14.10.1998 tarihinde Bodrum Belediyesi Başkanlığına yazılan yazı ile; Başbakan A.
Mesut YILMAZ'ın eşi Berna YILMAZ'a ait Eskiçeşme 343-7 adresinde bulunan gayrimenkulun
Başkanlığınıza verilmiş emlak vergisi beyannamesi ve kaç m2 inşaat alanı olduğunu ayrıca, var
ise tapu kayıdının birer örneği istenmiştir.
72- 15.10.1998 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına yazılan yazı
ile; borsa üyesi Tekstil Bank A.Ş. ile yatırımcı Bekir Sıtkı KUTMEN arasındaki ihtilafla ilgili
olarak; varsa Başkanlığınız denetim elemanlarınca yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş
Raporların, bu raporlar hakkında Başkanlığınız yetkili organlannca alınan kararlar ile yapılan
işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin ve konu hakkında ilgili taraflar ile başkanlığınız arasında
yapılan yazışmaların birer örneği istenmiştir.
73- 15.10.1998 tarihinde GSD Holding A.Ş.'ye yazılan yazı ile; Şirketin kuruluşundan
bugüne (unvan değişikliğine gidilmiş olması halinde değişiklik öncesi dönem de dahil olmak
üzere) sermaye, ortaklık ve yönetim yapısına ilişkin bilgilerin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri
ile ortakların ad ve unvanlarını ve meydana gelen değişiklikleri de kapsayacak şekilde bilgi
istenmiştir.
74- 15.10.1998 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile; Müteahhit
Özaltın İnş. Tic. ve San. A.Ş. yükleminde bulunan Kığı Barajı inşaatı ile ilgili olarak,
Sözleşmeye esas keşif özeti, varsa mukayeseli keşif cetvellerinin onaylı sureti ve DSİ
analizlerinin bir takımı istenmiştir.
75- 15.10.1998 tarihinde İstanbul Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılan yazı ile;
Rize Milletvekili Mesut YILMAZ'a ait Eski Haydar Paşa Vergi Numarası 9669470022, Yeni
Erenköy Vergi Numarası 96660007115 ile 1983-1997 yıllarına ait yıllık Gelir Vergisi
Bayannamesi ve Tahakkuk Fişlerinin onaylı birer sureti istenmiştir.
76- 15.10.1998 tarihinde Rize Milletvekili Sn. Mesut YILMAZ'a yazılan yazı ile; Eşiniz
Berna YILMAZ'a ait Sarıyer Zekeriyaköy'deki gayrimenkulu satın alan Raif ZIHNALI adlı
şahısla, sizin ve ailenizin herhangi bir akrabalık veya iş ilişkisinin olup olmadığı, kan ve. sıhhi
hısımlığınızın bulunup bulunmadığını komisyonumuza bildirmeleri istenmiştir.
77- 27.10.1998 tarihinde Rize Milletvekili Sn. Mesut YILMAZ'a yazılan yazı ile; Sakarya
Milletvekili Sn. Nevzat ERCAN'ın sorduğu sorunun cevaplandırılması istenmiştir.
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- 2 1 78- 27.10.1998 tarihinde Ateş AMlKLÎOĞLU'na yazılan yazı ile; bilgisine başvurulmak
üzere 5.11.1998 günü tarihinde komisyona davet edilmiştir.
79- 27.10.1998 tarihinde Mehmet KARADUMAN'a yazılan yazı ile; bilgisine
başvurulmak üzere 5.11.1998 tarihinde komisyona davet edilmiştir.
80- 27.10.1998 tarihinde Enver TOÇOĞLU'na yazılan yazı ile; bilgisine başvurulmak
üzere 5.11.1998 tarihinde komisyona davet edilmiştir.
81- 27.10.1998 tarihinde Agah CONGER'e yazılan yazı ile; bilgisine başvurulmak üzere
5.11.1998 tarihinde komisyona davet edilmiştir.
82- 27.10.1998 tarihinde M. Emin SUNGUR'a yazılan yazı ile; bilgisine başvurulmak
üzere 5.11.1998 tarihinde komisyona davet edilmiştir.
83- 27.10.1998 tarihinde Yalçın SAYIN'a yazılan yazı ile; bilgisine başvurulmak üzere
5.11.1998 tarihinde komisyona davet edilmiştir.
84- 2.11.1998 tarihinde İstanbul Göztepe Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne yazılan yazı ile;
Rize Milletvekili Mesut YILMAZ'a ait Rize Milletvekili Mesut YILMAZ'a ait Eski Haydar Paşa
Vergi Numarası 9669470022, Yeni Erenköy Vergi Numarası 96660007115 ile 1983-1997
yıllanna ait yıllık Gelir Vergisi Bayannamesi ve Tahakkuk Fişlerinin onaylı birer suretinin
istendiği ancak, Erenköy Vergi Dairesi 1987 yılında kurulmuş olması sebebiyle 1983-1987
yıllanna ait bilgilerin bulunduğu, bu nedenle bu bilgilerin Komisyonumuza gönderilmesi
istenmiştir.
•
85-3.11.1998 tarihinde Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'ne yazılan ile; Komisyon üyesi
Aksaray Milletvekili Mehmet ALTINSOY'un ekli önergesinde talep ettiği bilgi ve evraklann
Komisyonumuza gönderilmesi istenmiştir.
86- 12.11.1998 Tarihinde Başbakanlık Makamına yazılan yazı ile; 30.10.1998 tarihli
Yüksek Planlama Kurulu Karanının kayıt tarihi, Başbakanlığa gidiş tarihi, Başbakanlık ilgili
Birimine geliş ve kayıt tarihi ile 10.8.1998 tarihine kadar olan işlemlerini seyrine ait dökümler
istenmiştir.
Yazışmalarımıza verilen cevaplar raporumuza eklidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 780)

- 2 2 -

B) Tanıklar:
1 - Meral AKSENER (İstanbul Milletvekili) :

Sayın Akşener, buyurun efendim.
MERAL AKŞENER (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Başbakan Mesut Yılmaz hakkında 3628
sayılı Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddeleriyle Türk Ceza Kanununun 240 inci
maddesine muhalefetten dolayı açılan ve Komisyonunuzca yürütülen Meclis
soruşturmasında, soruşturma önergesindeki ilk imza sahibi olarak

bilgime

müracaat edilmiştir. Bu hususta bildiklerimi arz edeceğim. Ayrıca,

bilgim

dahilinde olan hususlara ilişkin belgeleri de bir dosya halinde ilişikte takdim
edeceğim.
Elimizdeki

bilgi

ve

belgeleri,

maddeler

halinde

Komisyonunuza

sunmadan önce, bazı genel açıklamalarda bulunmamız yararlı olacaktır.
Başbakan Mesut Yılmaz'ın ve ailesinin sahip oldukları servette, son
yıllarda

muazzam

getirilmiş ve bu

bir

artış olduğu, basında

ve

kamuoyunda

sıkça

dile

durum, Yılmaz ailesinin servetinin kaynağı konusunda haklı

kuşkulara neden olmuştur. Gerçekten, Mesut Yılmaz'ın, bugüne kadar bakanlık
ve başbakanlık yaptığı dönemlerde, Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığına
verdiği

mal bildirimlerinde, kaynağı izah edilemeyecek

şekilde

servet artışı olduğu gözlenmektedir. Hatta, bu durum, bugünkü

büyük

bir

hükümette

koalisyon ortağı olarak yer alan Demokratik Sol Parti tarafından, Haziran 1996
tarihinde Meclise verilen bir soru önergesine de konu olmuştur.
Diğer

yandan,

Başbakan

Mesut

Yılmaz'ın

servetinin

kaynakları.

Komisyonunuzca araştırılırken, kardeşi Turgut Yılmaz'ın servet unsurları da
göz önünde bulundurulmalıdır; çünkü, Başbakan Mesut Yılmaz'ın
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-23büyük ölçüde kardeşi Turgut Yılmaz üzerinde gösterilerek, gizlendiği ve iki
ailenin kasalarının aynı olduğu kuşkusunu yaratan birçok iddia ve bu iddiaları
destekleyen emareler mevcuttur.
Nitekim, Turgut Yılmaz'ın, zaman zaman kardeşi Mesut Yılmaz ve eşine,
ayrı ayrı ve değeri milyarlarla ifade edilen, çok pahalı zırhlı arabalar
hediyeler verdiği bilinmektedir. Ayrıca, aşağıda örnekleri verileceği

gibi

üzere,

Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ile kardeşi Turgut Yılmaz arasında hisse
devri gibi işlemlerle kaynak aktarmaları yapıldığı bir gerçektir.
Bütün

bunlar,

Mesut

Yılmaz'ın

bakanlık

ve

başbakanlık

görevleri

sırasında, görevini kötüye kullanarak kendisine ve ailesine haksız menfaat
sağladığı,

yolunda

ciddî

ve

kuvvetli

emarelerin

mevcut

olduğunu

göstermektedir. Üstelik/kamuoyundaki bu kuşkuları güçlendiren birçok delil ve'
emare mevcuttur.
1- Bunlardan

ilki, Başbakan

Mesut Yılmaz'ın, Finans

Bankta

sahip

olduğu hisseleri gizlemesi fiilidir. Gerçekten de, Başbakan Mesut Yılmaz'ın,
Finans

Bankta, 1990 yılında

sattığı;

ancak,

bu

sahip

hisseleri,

bu

olduğu

tarihler

hisseleri,
arasındaki

12.1.1995
mal

tarihinde

bildirimlerinde

göstermediği Meclis Araştırma Komisyonunca yapılan incelemeler

sonunda

tespit edilmiştir. (10/198 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu,
sayfa 46,47)
Ayrıca, bu husus, adı geçen Bankanın bilgisayar belgeleriyle de sabit
bulunmaktadır. Finans Bank dosyasını size takdim edeceğim. Her ne kadar.
Mesut Yılmaz, sahip olduğu bu hisselerden haberdar olmadığını iddia etmiş
ise de. bankacılık
kimsenin,

haberi

mevzuatının
olmadan

bir

katı ve emredici hükümleri
bankanın

hissedarı

olamayacağı

varestedir.
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-24Diğer yandan, Mesut Yılmaz'ın bankacılık mevzuatına aykırı

biçimde

hissedarı olduğu dönemde Finans Bankta portföy sahibi olduğu, belgelerle
ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Mesut
bildirimlerinde

Yılmaz'ın,

Finans

gizlemesi fiili, 3628

Bankta

sahip

sayılı

Kanunun

olduğu

hisseleri

13 üncü

mal

maddesinde

düzenlenmiş olan suçu oluşturmaktadır. Bu durumda, yalnızca bu fiil dahi,
Mesut

Yılmaz'ın

Yüce

Divanda

yargılanmasını

gerektirecek

nitelikte

bulunmaktadır.
Diğer taraftan, mal bildirimlerinde

Finans Bank hisselerini

gizleyen

Mesut Yılmaz'ın, mal bildirimlerinde beyan etmediği başka servet unsurlarının
da olması kuvvetle muhtemeldir. Esasen, bu tür iddialar, basında sıkça yer
almıştır.
Başbakan Mesut Yılmaz hakkında, basında ve kamuoyunda dile getirilen
ve birçoğu, kuvvetli şüphe yaratacak delil ve emarelere dayanan bu iddiaları,
soruşturma önergemizde ayrıntılı olarak belirttik. O nedenle, bunları, ayrıntıya
g i r m e d e n , başlıklar halinde dikkatinize sunmak istiyorum.
2- Mesut Yılmaz ye kardeşi Turgut Yılmaz'ın, Tekstil Bankın

gerçek

sahipleri oldukları y o l u n d a yaygın iddialar mevcuttur. Vergi kaçırdığı tespit
edilerek Maliye Bakanlığınca 520 milyar lira vergi cezası tahakkuk ettirilen bu
Bankada yapılan usulsüz ve yolsuz işlemler, müfettiş raporlarıyla sabit olmuş:
ancak, bunlar, her nasılsa hasıraltı edilmiştir.
İlişik dosyada sunduğum belgeler, bu husustaki iddiaları

doğrulayıcı

niteliktedir.
Ayrıca. Komisyonunuzca yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda.
durumun net bir şekilde ortaya çıkacağına inanıyorum.
3 - Mesut Yılmaz ve eşinin, kardeşi Turgut Yılmaz ve eşiyle

birlikte

Almanya'da kurdukları ve uluslararası TIR nakliyatı yapan Trans Alkim adlı
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Şirketin halen gerçek sahibi oldukları ve bu Şirkete, yüklü miktarlarda resmî
nakliye ihalesi verilmesini sağladıkları iddia edilmektedir. Her ne kadar, adı
geçen

Şirket,

Herbert

görünmekteyse

de,

Bader

yıllık

isimli

cirosu

bir

100

muhasebeciye

milyon

markı

devredilmiş

aşan

bu

gibi

Şirketin,

Almanya'da, 60 metrekarelik bir evde yaşayan, orta halli bir muhasebeciye ait
olması, bir muvazaayı akla getirmekte ve bu nedenle inandırıcı gelmemektedir.
Nitekim, Turgut Yılmaz'ın, Türkiye'de aynı ismi taşıyan bir şirketi -Trans
Alkim Uluslarası Nakliyat ve Ticaret Limitet Şirketi- vardır.
Ayrıca, adı hayalî ihracat olaylarına da karışan Almanya'daki

Trans

Alkim Şirketine ait TIR'ların, Turgut Yılmaz'ın işgal ettiği istanbul'daki hazine
arazilerini TIR parkı olarak kullandığı bilinmektedir.
Bu hususlara ilişkin belgeleri de ilişikte sunuyorum.
Konuyla ilgili diğer belgeler, Komisyonunuzca, ilgili resmî makamlardan
temin edilmelidir.
Mesut Yılmaz ve eşinin, Delta Deri Giyim Sanayii Anonim

Şirketinde

sahip oldukları hisselerin, kardeşi Turgut Yılmaz'a devredilmiş gibi gösterildiği
iddiaları da yaygın olarak dile getirilmektedir.
Nitekim, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın bu Şirketteki hisselerinin
bir bölümünü Turgut Yılmaz'a satarak Şirketteki payını, eşinin 1993 yılında
verdiği mal bildirimine' uydurduğu, basında haber olarak yer almıştır. Vergi
kaçırdığı

mahkeme

kullanılarak

kararıyla

hazineye

sabit

ait arazileri

olan

bu

Şirketin,

işgal ettiği, yine,

Başbakanlık
herkesçe

nüfuzu

bilinen

bir

husustur.
Mesut Yılmaz ve eşinin, Almanya'da Köln Kentindeki Sparkasse Bankası
nezdinde milyonlarca mark tutarında hesaplarının

bulunduğu, bunların

bir

kısmının da yine Mesut Yılmaz ve eşi adına kayıtlı göründüğü iddiaları basında
yer almıştır.
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- 26 Bizzat Turgut Yılmaz'ın mal bildirimlerine ve adı geçenin açıklamalarına
göre, bu hesaplarda, sebebi anlaşılamayacak şekilde önemli artış ve azalışlar
meydana gelmektedir.
Uzun

bir

zamandır

ve

halen,

Başbakan

sıfatıyla,

Ankara'da,

bir

müteahhite ait muhteşem bir villayı konut olarak kullanan Mesut Yılmaz'ın
başbakanlık nüfuzunu kullanarak bu müteahhite ve bunun gibi yakın ilişki
içerisinde olduğu işadamlarına ihale, teşvik, kredi gibi konularda

kolaylık

sağladığı iddia edilmektedir.
Esasen, bir başbakanın, devletin kendisine tahsis ettiği konut varken,
bir müteahhitin malikanesini konut olarak kullanması, cumhuriyet tarihimizde
görülmüş bir olay değildir.
Komisyonumuzca, bu işadamının, son dönemde, devletten ne gibi ihale,
teşvik, kredi vesaire aldığı ve ne gibi yatırımlara giriştiği hususları, özellikle
araştırılmalıdır.
Başbakan Mesut Yılmaz'ın, Bodrum'da sahip olduğu süper lüks villanın,
iktisab ve inşaatında şaibeler b u l u n d u ğ u , basında sıkça dile getirilen iddialar
arasındadır. Verdiği mal bildirimlerinde, maaşı dışında bir gelir beyan etmeyen
Mesut Yılmaz'ın 200 milyar lira değer biçilen bu süper

lüks villayı

hangi

parayla yaptırdığı, bu parayı nereden bulduğu meçhuldür. Sayın Yılmaz, bu
villayı hangi kaynaktan edindiğini açıklamak zorundadır.
Mesut

Yılmaz

ve

ailesinin,

İstanbul'daki

Conrad

Otelinin

gerçek

s a h i p l e r i o l d u ğ u yolunda iddialar, basında sıkça dile getirilmektedir. Nitekim.
Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu dönemlerde, kamuya ait birçok toplantı.
resepsiyon

ve

sempozyumların,

adı

geçen

otelde

yapıldığı

ve

bunun

karşılığında büyük paralar ödendiği belgelerle sabittir.
Başbakan
oldukça

Mesut Yılmaz'ın

bazı şirketlere

sağladığı

dikkat çekicidir. Nitekim, Sayın Yılmaz'ın, Akta
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kolaylıklar

Grubuna

da,

usulsüz

-27olarak

kredi verdirdiği, Tekelin

Almanya

distiribütörlüğünün

Tekan

Ahen,

Aydın Yardımcı firmasına verilmesini sağladığı ve bu yollardan haksız kazanç
temin ederek servetini artırdığı basın ve siyasî parti sözcüleri tarafından sık sık
gündeme getirilmiştir.
Bunlardan

da

önemlisi, sosyal

zararı

kamuoyunca

bilinen,

günlük

ciroları milyarlarla ifade edilen ve devir, izin işlemlerinde, trilyonlarca liranın
döndüğü kumarhanelerin 36'sının açılma izni, Turizm Bakanı olduğu dönemde
mevzuata da aykırı biçimde Mesut Yılmaz'ın oluruyla verilmiştir.'
Komisyonunuzda, bu hususun
inanıyorum.

da

titizlikle

araştırılması

gerektiğine

.

Sonuç olarak, Mesut Yılmaz ve ailesinin bugün sahip olduğu inanılmaz büyüklükteki
servetin kaynağı meçhuldür, iş çevrelerince 1980 yılında hiçbir şirketin olmadığı ifade edilen
küçük bir işyerinde mütevazı sayılacak bir gelirle varlığını devam ettirdiği bilinen Yılmaz
Ailesinin bugün milyar dolarlarla ifade edilen servetinin kaynağının kamuoyunca bilinmesi
bir zorunluluktur. Türk Halkının bunu öğrenmeye hakkı vardır.
Hali hazırda komisyonunuza verebileceğim bilgi ve belgeler bundan ibarettir.
Komisyonunuza görevinde başarılar diler, saygılar sunarım.
Ben, bu dosyaları takdim edeyim.
BAŞKAN - Çok teşekkürler Sayın Akşener.
Değerli arkadaşlarım, sayın üyeler; Sayın Akşener'e soru sormak

isteyen

arkadaşlarımız; Sayın Arseven, Sayın Yalçınbayır...
fi

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, zabıtlara geçmesinde yarar var;
takdim edilen dosyanın, hiç olmazsa başlıklarıyla birlikte belki... Dizi pusulası var mı?..
MERAL AKŞENER (İstanbul) - Finansbank dosyası, Tekstilbank dosyası, Trans Alkim
dosyası, Delta dosyası, Sparkasse dosyası, Bodrum'daki villa dosyası, Conrad Oteli dosyası,
Akfa ve Tekal dosyası, Casino dosyası gibi 9 dosya.
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-28BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Arseven, buyurun efendim.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sağ olun Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; hoşgeldiniz Sayın Bakanım.
Şimdi, müsâadenizle, bu sizin ifadelerinizde ve önergenizle ilgili bazı sorular sormak
istiyorum size.
Önce şunu söylemek istiyorum: Siz, Türkiye Cumhuriyetinde İçişleri Bakanlığı gibi çok
önemli bir görevde bulundunuz ve bugün, bu soruşturma önergenizi Türkiye Cumhuriyetinde
Başbakanlık yapmış, halen Başbakan olan bir kişi için hazırladınız. Bu önergeyi siz mi
hazırladınız?
MERAL AKŞENER (İstanbul) - Evet, bir grup milletvekili arkadaşımla beraber
hazırladık.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Peki, bu Önergenin hazırlanmasından sonra bir grup
başkanvekinizin bu önergenin verilip verilmemesini Anavatan Partisine yapmış olduğu birlik
ve beraberlik çağrısına verilecek cevabın nihaî neticesine bağlamasını doğru buluyor
musunuz?
MERAL AKŞENER (İstanbul) - Ben, o konuda sadece basından takip ettim; Sayın
Turhan Güven'in sözlerini söylüyorsunuz. Kendisinin grupta veya Başkanlık Divanında
yaptığımız toplantılarda buna ilişkin herhangi bir açıklaması olmamıştır. Onun için, sadece
basından takip ettiğim bir konu.
Ayrıca, Sayın Genel Başkanımızın Anavatan Partisinin Türkiye'nin içinde bulunduğu
bu sıkıntılı dönemden çıkması açısından yaptığı o çağrıyı çok olumlu buluyorum ben. Ona
yönelik belki bu çağrıyı engelleyecek, bu çağrıya yönelik Anavatan Partisinin tavrını
engelleyecek noktada bu önergemize bir süre zaman ayrılmasının bu niyetle, bu iki büyük
partinin, merkez sağdaki bu iki büyük partinin belki uzlaşabileceği, Türkiye'nin bazı önemli
problemlerine aynı bakış açısından baktığı iddia edilen, buna da inandığımız bu iki büyük
partinin, bu uzlaşma çağrısında engel olmaması açısından verdiğini düşündüğüm -yani,
bizzat kendisinden dinlemedim- bu beyanatı onun için kötü karşılamıyorum.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Peki, Türkiye'de bu iki siyasî partinin bir araya
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- 2 9 gelmesinde ülkenin menfaati olduğu doğrudur; ama, bu soruşturma önergenizdeki ithamlar
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyla ilgili çok ağır ithamlardır. Bu iki partinin bir araya gelme
gerçeği, eğer bunlar hakikaten Mesut Yılmaz tarafından işlenmiş suçlarsa, bunu ortadan
kaldırır mı sizce?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkanım, usul hakkında bir itirazım
var.
BAŞKAN - Anlıyorum... Lütfen, özgürce tartışalım...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bu soruşturma komisyonunun bununla ne
alakası var? Bir sanığı sorguya çeker gibi sual soruyor.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Nasıl soracaktım efendim?
BAŞKAN - Sayın Aykurt, lütfen...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - itirazımı tekrarlıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Lütfen, bilgiye dayalı sorular soralım.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Efendim, bilgiye dayalı sorular soruyorum. Şimdi,
ortada bir basın beyanı var. Grup başkanvekillerinin ifadesi var. Ben onu ifade etmedim; onu
Sayın Bakan ifade etti. Ben iki partinin birlikteliğinden lalan bahsetmedim.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, lütfen... Özgürce tartışalım...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz, Sayın Turhan
Güven'in beyanatı var. işte, basında yer almış; Anadolu Ajansının... Ben, onu soruyorum.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Efendim, bu iki partinin birleşmesi, efendim,
aynı şeyi düşünmesiyle bu dosyanın, bu tahkikatın ne ilgisi var Sayın Başkan?
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Bunu söyleyen sizin grup başkanvekiliniz değerli
arkadaşım, ben değilim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sevgili arkadaşım, ne alakası var bunun
konuyla?.. Konu içerisinde, olaylara karşı ve buna yönelik sorular sorar; ama, siz...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Dinlerseniz, konuyla alakasını söyleyeceğim.
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz...
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Arseven sorularını bitirsin.
Buyurun efendim.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Güven ifade ediyor ki, Sayın Bakanım, Başbakan
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-30Yılmaz'ın malvarlığı hakkındaki Meclis soruşturma önergemizi gelecek cevaba göre işleme
koyacağız. Ben, bunu soruyorum. Bu soru önergesiyle ilgili değil mi? Bu önerge, soruşturma
önergesiyle ijgili değil mi?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Akşener cevapladı, olabilir...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Peki.
Şimdi Sayın Bakanım, siz ve mensubu olduğunuz parti, 1991 sonrası, ki, sizin bu
soruşturma önergesinde ifade etmiş olduğunuz suçlardan, isnat etmiş olduğunuz suçlardan
bir çoğu Anavatan Partisinin ve Mesut Yılmaz'm bakanlık yapmış olduğu sizden önceki
döneme rastlıyor. Partinizin iktidar olduğu dönemde veya sizin ülkede bakanlık yapma
sorumluluğunu taşıdığınız dönemde bu önergeyi hazırlayan bir kişi olarak bu isnatlarınızla
ilgili herhangi bir tavrınız oldu mu? Mesela, bir Akta olayını, Akfa gibi daha birçok güncel
önergenizde yer alan konuyu içişleri Bakanı olarak talimat vermek suretiyle araştırdınızmı?
Çünkü, o gün o yetki sizin elinizdeydi.
MERAL AKŞENER (istanbul) - içişleri Bakanlığının bu tür bir malî bir konuda görev
verme yetkisinin olduğunu zannetmiyorum.
Şimdi, bakın, ben bu önergeyi hazırlarken vatandaşlık hakkımı kullandım. Bu
iddiaların sahibiyim ve Yüce Meclis bu iddiaları onayladı. Bu iddiaların doğruluğunu ya da
yanlışlığını ortaya koymak için de bu komisyonu kurdu. Dolayısıyla, eğer, benim iddialarımı
tamamen doğrudur diye kabul etmiş olsaydı, direkt Sayın Yılmaz Yüce Divana giderdi;
yanlıştır diye kabul etseydi, o zaman da bu iddialar, bu önerge reddedilirdi.
Şimdi, bu soruşturma komisyonunun görevidir benim iddialarımla ilgili makamlardan
benim verdiğim belgelerin dışındaki belgeleri ve bilgileri toplamak. Ayrıca, bu soruşturma
komisyonunun görevidir Sayın Yılmaz'ı mahkemeye gönderip, orada aklanmasını sağlamak.
Çünkü, Mecliste şu anda en fazla konuşulan konu, isnat edilen, iddia edilen konuların
Meclisi yıprattığı, bütün liderlerin, bütün bu konuda isnat, iddia karşısında kalan kişilerin
aklanıp gelmesi şaibeden kurtulması.
Onun için, bu araştırma komisyonunun görevidir benim iddialarımla ilgili çalışmaları
yapmak. Yüce Meclis, Yüce Parlamento bu görevi sizlere verdi.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Yani, şunu mu anlayacağım sizin cevabınızdan. Siz.
bakanlığınız döneminde bu iddialarınızla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadınız mı?
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-31MERAL AKŞENER (istanbul) - içişleri Bakanlığı yaptığım dönemde, ben, görev
alanıma giren her türlü sorumluluğun gereğini yerine getirdim. Daha sonraki dönemde de bu
önergeyi hazırladık ve gereğinin yapılması talimatını Yüce Meclis bu komisyona verdi.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Bakanım, siz, Sayın Yılmaz döneminde 36 tane
kumarhane açıldığını iddia ediyorsunuz değil mi?
MERAL AKŞENER (İstanbul) - Evet.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Bunu destekleyecek bir belgeniz var mı?
MERAL AKŞENER (istanbul) - Casino dosyamızda mevcuttur.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Bakabilir miyim...
Ben, demin tetkik ettim. Burada Türkiye'de açıklan tüm kumarhanelerin zaman ve
tarih gösterilmeden sayıları var. Şimdi, ben, size soruyorum. Türkiye'de açılan
kumarhanelerden sadece 2 tanesinin altında Sayın Mesut Yılmaz'ın imzası vardır; bunu
biliyor muydunuz? Siz 36 olduğunu iddia ediyorsunuz; sadece 2 kumarhanenin, Adana
Büyük Sürmeli Oteli -elimdeki devletin belgesidir- ve Ankara Merit Altınel Otelinin
kumarhane açılma iznini Sayın Mesut Yılmaz vermiştir; bunu biliyor muydunuz bu önergeyi
hazırlarken?
MERAL AKŞENER (istanbul) - Görebilir miyim...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Buyurun efendim.
Tarihleri itibariyle hangi sayın bakanların döneminde hangi kumarhanelerin
açıldığının belgesidir Başbakanlık Teftiş Kurulundan aldım.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Teftiş Kurulu söz sahibi değildir ki; o bakanlığın kendi
kayıtlarında...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Siz de oradan sorarsınız...
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım lütfen.
Sayın Arseven, sorularınız bittiyse...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Hayır efendim; bitmedi Sayın Başkanım devam ediyor...
Biliyor muydunuz efendim?
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-32MERAL AKŞENER (istanbul) - Ben, bu belgeleri biliyordum.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Siz o belgeleri biliyordunuz.
MERAL AKŞENER (istanbul) - Evet.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Peki, Sayın Bakanım, siz, Türkiye Cumhuriyetinde
bakanlık da yapmış olmanız itibariyle böyle bir soruşturma önergesi hazırlarken bütün bu
iddia ettiğiniz suçlarla ilgili hep gazete beyanları ve siyasîlerin ifadesi ve bunların bir söylenti
olduğundan bahsediyorsunuz. Bunu, bu dosyalarınızda kuvvetlendirecek bugün bize
sunacağınız -yani, bütün iddialarınızla ilgili olarak söylüyorum- bir mahkeme kaydı,
mahkemeye intikal etmiş bir belge ve bu suçlamalarınızla ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı,
bunun gibi bir şey var mı elinizde?
MERAL AKŞENER (istanbul) - Evet, Sayın Yılmaz'ın Finansbank'a ait hisseleriyle
ilgili Meclis araştırma komisyonunun raporu var. Ayrıca, Hazineye ait bir alanın işgaline ait bir
resmî yazımız mevcut. Ayrıca, vergi kaçırdığına dair mahkemenin verdiği bir karar var. Evet,
Tekstilbank'ın bir mahkeme kararı var.

"

NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Peki efendim, bütün bunlar bir önceki soruşturma
komisyonunun; yani, liderlerin malvarlığıyla ilgili yapılan soruşturma komisyonu sırasında,
bu, sizin ifade etmiş olduğunuz bütün bilgi ve belgeler, o komisyonun arşivine ve bilgisine
girdi ve oradan Sayın Başbakanla ilgili olarak; yani, hakkında önerge vermiş olduğunuz
kişiyle ilgili olarak bir suç tasniği çıkmadı; bunu biliyor muydunuz? Yani, bu dayandığınız
belgeler, bütün bu komisyonda, bir önceki komisyonda hepsi incelenmiş belgelerdir; onun
dışında, şu anda siz bir şey ifade etmediniz. Hepsini tek tek size sunabilirim bu
söylediklerinizin. Hepsi bende, komisyonumuza da intikal etmiş belgelerdir bunlar. Bunların
dışında; yani, yeniden bu önergeyi vermenizi gerektirecek elinizde başka bir belge var mı?
MERAL AKŞENER (İstanbul) - Ben bir dosya takdim ettim. Komisyonun değerli
üyeleri ve Sayın Başkan bu klasörü, bu dosyaları incelerlerse görülecektir. Ayrıca, resmî
makamların, kurumların, bu iddialarımızla ilgili resmî kurumlardan istenecek belge ve
bilgilerle bu iddiaların ortaya çıkacağını biliyordum.
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-33BAŞKAN - Sayın Arseven...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Efendim, son bir soru soracağım, müsaade ederseniz,
bitiriyorum; başka bir şey yok zaten.
BAŞKAN - Lütfen... Lüften...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Ali Rıza Gönül arkadaşımızın bütün bu sizin
saymış olduğunuz isnatlarla ilgili (9/9) esas sayılı bir Meclis soruşturma önergesi var; hemen
hemen bu sizin önergenizde isnat etmiş olduğunuz, Sayın Yılmaz'la ilgili suç isnatlarının
tamamını kapsayan bir önergesi var. Daha sonra, yine komisyonumuzun değerli üyesi bir
arkadaşımız da başta olmak üzere, zannediyorum, 6 veya 7 arkadaşımızın bu önergeden
Doğru Yol Partili 6 veya 7 arkadaşımız imzalarını çekmek suretiyle bu önergeyi düşürmüşler;
bu konudan bilginiz var mı?
MERAL AKŞENER (istanbul) - Var.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN - Peki, çok teşekkürler Sayın Arseven.
Sayın Yalçınbayır, buyurun efendim.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Akşener önergedeki iddiaları okudu.
Bunların, genellikle araştırma önergesine dayalı olduğunu gördük; şüphesiz ki, ileriki
safhalarda değerlendireceğiz. Sayın Akşener'in soruşturma önergesinde -hem şimdiki
beyanında- bir DSP'li tarafından verilen soru önergesinden bahsediliyor. Biz, Meclis
kütüphanesinden, tutanak bilgi bankasından sorulan tüm soruları celbettik; konuyla ilgili
olsun veya olmasın 1988'den bu yana Sayın Yılmaz'la ilgili tüm yazılı, sözlü soruları,
gensoruları, Meclis soruşturma önergelerini celbettik. Bunların arasında 1996 tarihinde Sayın
Akşener'in bahsettiği herhangi bir soru önergesi yok. O soru önergesi kendilerinde var mı.
biliyorlar mı, tarih ve numarasıyla? Sadece İsmail Karakuyu'nun 18.6.1996 tarihinde Sayın
Yılmaz'ın Bodrum'da yaptırdığı iddia edilen villaya ilişkin sözlü soru önetgesi var. Bunun
dışında bir bilgileri var mı? Birinci sorum bu.
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- 34 İkinci sorum, o konuda bilginiz, belgeniz var mı DSP'li bir milletvekili tarafından
verilen soru önergesiyle ilgili?
MERAL AKŞENER (istanbul)-Basında çıkmış bir belgemiz mevcut.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sonraki sorum şu: (9/9) esas sayılı soruşturma
önergesi Ali Rıza Gönül ve 61 arkadaşı tarafından imzalandı. Siz, buradaki birinci imza
sahibi olarak, burada da imzanız var mı sizin bu soruşturma önergesinde?
MERAL AKŞENER (istanbul) - Onu hatırlamıyorum.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Bizim incelememize göre herhangi bir şey
görülmüyor, imzalarını geri çeken arkadaşlarınız ki, bunların arasında Sayın Kemal Aykurt da
var. Bunların bu tavırlarıyla ilgili bir bilginiz var mı?
MERAL AKŞENER (İstanbul) - Hayır, herhangi bir bilgim yok.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Başkaca deliliniz var mı Sayın Arseven sordu?
Benim başkaca şu anda soracağım bir şey yok.
BAŞKAN - Peki, çok teşekkür ederim Sayın Yalçınbayır.
Sayın Üçpınarlar, buyurun efendim.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, müsaadelerinizle, Sayın
Akşener'e sorum şudur: Sayın Yılmaz'ın şu anda ikamet ettiği ve kullanmakta olduğu bir
binanın bir müteahhide ait olduğunu ve bu müteahhidin de devletten ihaleler aldığı iddiası
var. Bu müteahhidin ismini ve gerçekte Sayın Yılmaz'ın ikamet ettiği binanın bu müteahhide
ait olduğuna dair belgesi ve ayrıca, bu müteahhidin almış olduğu devlet ihaleleriyle ilgili
bilgiler varsa onları rica edeyim.
MERAL AKŞENER (İstanbul) - Şimdi, ben iddianın sahibiyim ve Yüce Meclis de bu
konudaki bilgi ve belgeleri isteme görevini bu komisyona tevdi etti. Dolayısıyla, bu iddiaya
ilişkin olarak bu müteahhidin kim olduğunu ben biliyorum; ama, komisyonunuzun ilgili, şu
anda Sayın Yılmaz'ın ikamet ettiği evin tapusunun kime ait olduğu, Sayın Yılmaz'ın oraya ne
kadar kira ödediği veya ödemediği araştırılırsa, istenirse bulunabilir.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan...
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Buyurun.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Efendim, öncelikle bir şey istirham edeceğim.
Bazı komisyon üyesi arkadaşlarımız Sayın Akşener'in burada söylemlerini yönlendirmekle
kendilerini görevli addediyorlar herhalde. Benim sorduğum soruda herhangi bir apolitik kısım
yok; iddia eden kişinin bu bilgilere haiz olup olmadığını soruyorum. Evet, biz komisyon olarak
araştırırız; ama, bu komisyonun bir an evvel görevini bitirebilmesi için, eğer bu iddia ettiğiniz
hususlarla ilgili belgeleriniz mevcutsa bunları sunmanızda da herhangi bir mahsur yok.
Benim anlamadığım bir nokta var; yani, bu müteahhidin ismini biliyorsunuz, niçin
söylemekten imtina ediyorsunuz; ben burada bir anlam veremedim.
MERAL AKŞENER (istanbul) - Sayın Nuri Özaltın.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Bir de şeyi sormuştum Sayın Akşener, devlet
ihalelerinden bu kısa sürede veya evvelden, devlet ihaleleri aldığına dair bir şeyiniz, kanıtınız
var mı?
MERAL AKŞENER (istanbul) - Bu, demin söylediğimi tekrarlamak istiyorum: Bu
konuda ciddî, yaygın şayialar mevcut. Sayın Özaltın'ın baraj ihaleleri aldığı konusunda,
komisyonunuz bu konudaki bilgileri de getirtme imkânına da sahiptir.
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, son olarak bir şey söylemek
istiyorum...
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Bir şey sorabilir miyim. Sayın Başkan, bir dakika, baraj
ihaleleriyle ilgili olarak hangi döneme ait, hangi yıllara ait, ki, rahat bulabilsin diye
söylüyorum.
MERAL AKŞENER (İstanbul) - Özellikle son dönemde, Sayın Yılmaz'ın Başbakanlık
yaptığı dönemde ve bu iş adamının evinde oturmaya başladıktan sonraki -ki, ben
konuşmamda da söyledim- dönemin özellikle incelenmesi, titizlikle irdelenmesi gerektiğini
düşünüyorum.
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açıklamak istiyorum:
Meclise girdiğim günden itibaren söylemiş olduğum bir söz var. Meclisin, bilhassa
bakanlar ve başbakanlar hakkında verilen soruşturma ve araştırma önergeleriyle
çalışmasının engellendiği yönünde devamlı olarak fikir ortaya koymuş olan bir arkadaşınızım.
Burada soruları gayet ciddî olarak soruyoruz. Eğer, bu iddialar varsa, tekrar istirham
ediyorum. O eldeki deliller bu komisyonu tekrar araştırmayla kaybedecek olduğu zamanı
engelleme bakımından ortaya konulmasında fayda vardır. Bunun kaçak bir şekilde ifade
verilmek veya sorulara cevap verilmek şekliyle daha da çalışmalarımızın zorlanacağı
kanaatini taşıdığımı ifade etmek istiyorum ve yapılan iddiaların da açık ve net olarak ortaya
konulmasında sayısız faydalar mülahaza ediyorum.
T

eşekkür ediyormu.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Üçpınarlar.
Buyurun Sayın Çakan.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Akşener, özellikle soruşturma önergesinde birinci imza
sahibi olarak, ağırlıklı bir şekilde Çaykur ve malvarlığından bahsediyorsunuz. Ali Rıza Gönül,
şu anda mensup olduğunuz siyasî partinin eski grup başkanvekili. Genel Kurulun 19.6.1996
tarihli 64 üncü Birleşiminde Ali Rıza Gönül ve arkadaşlarının Çaykur'u zarara uğratmak
suretiyle - k i , iddia ettiğiniz bu önergede de bu son derece ağırlıklı bir şekilde yer alıyor- ilgili
verdiği soruşturma önergesinin Genel Kurulda reddedildiğini biliyor musunuz?
MERAL AKŞENER (istanbul) - Hayır, bilmiyorum.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Ayrıca, yine ağırlıklı bir şekilde önergenizde soruşturma
önergelerinin bundan önce de bir hayli açıldı, fazla miktarda açıldı ve bu soruşturma
önergelerinin belirli iddialarla ilgili olarak sizin soruşturma önergenize, de mesnet teşkil
ettiğini ifade etmeye çalışıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Bugüne kadar Sayın Mesut
Yılmaz'Ia ilgili olarak 2 soruşturma önergesi açılmış, 3 tane açılmış. Bunun bir tanesi Genel
Kurulun 19.6.1996 tarihli 64 üncü Birleşiminde reddedilmiş, ikincisi, yine mensubu
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olduğu, bazı arkadaşları tarafından da imzalan geri çekilmiş; dolayısıyla, düşmüş.
Üçüncüsü...
BAŞKAN - Sayın Çakan, reddedilme yok; galiba, Ali Rıza Gönül Beyin geri alma...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Hayır efendim, iki ayrı soruşturma önergesi var. Bir, bu
zamana kadar Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili olarak açılan Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve
61 arkadaşının vermiş olduğu (9/7) esas numaralı soruşturma önergesi Anavatan Partisi
Genel Başkanı Mesut Yılmaz partisine oy kazandırmak amacıyla, Çay işletmeleri Genel
Müdürlüğü yöneticilerine verdiği talimatlar neticesinde, kaldı ki, ağırlıklı bir şekilde sizin de
önergenizde mevcut, Çaykur'u zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ileri
sürülmektedir. Genel Kurulun 19.6.1996 tarihli 64 üncü'Birleşiminde reddedilmiştir bu olay.
iki, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 61 arkadaşının verdiği (9/9) esas numaralı
soru önergesinde Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili olarak basında
yer alan haberlere istinaden, kendisi, eşi Berna Yılmaz ile kardeşi Turgut Yılmaz'ın edinmiş
oldukları, gayrimenkul, hisse senedi, mücevheratla ilgili haberler kaynak gösterilerek Mesut
Yılmaz'ın -okuyorum- 1985 sonrasında siyasal gücünü servet edinmekle kullandığı -sizin
önergenizin aynısı- Trans Alkim Nakliyat Şirketi ve bu şirketin hayalî ihracata karıştığı -sizin
önergenizde mevcut- Yılmaz Ailesinin Almanya'nın Köln Kentindeki

Sparkasse

Bankasındaki hesapları -önergenizde mevcut- Delta Deri ve Tekstil Fabrikasının hazineye
ait olan işgal yerleriyle ilgili haksız bir şekilde kullanıldığı -önergenizde mevcutFinansbank'taki hisseleri -önergenizde mevcut- İstanbul Eminönü'ndeki Beyaz Saray
işhanmdaki aile hisselerinin edinilmesine ilişkin iddialar, Bodrum'daki villanın iktisap ve
inşaattaki şaibeler -önergenizde mevcut- Akfa grubunun usulsüz kredi kullandığı, teşvik
sağladığı -önergenizde mevcut- Conrad Otelinin Yılmaz Ailesinin ortak olup olmadığı.
önergenizde mevcut.
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sizin mensup olduğunuz siyasî partinin Genel Sekreteri de var. imzasını çekiyor. Siz, o siyasî
partiye mensup ve içişleri Bakanlığı yapmış bir kişi olarak...
MERAL AKŞENER (istanbul) - Genel Başkan Yardımcısıyım aynı zamanda...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısısınız. O zaman siyasî
ilişkileriniz Genel Sekreterle çok daha yakın mertebededir. Siz, niçin böyle bir önergeyi
vermeden önce Sayın Nurhan TekinePe; yani, Genel Sekreterinize, siz imzanızı niye çektiniz
diye bir soru yönelttiniz mi?
MERAL AKŞENER (istanbul) - Sayın Çakan, esas olan benim önergemin Yüce
Parlamento tarafından kabul edilmesidir.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Hayır, tabiî ki, o edilmiş ki, bugün bu soruşturma komisyonu
kurulmuş. Ama, ben de şunu söylüyorum, imzalarını, aynı konuları içeren bir önergede
imzalarını geri çekme konusundaki siyasî sorumluluğunuz...

>

MERAL AKŞENER (istanbul) - Ama, şu anda benim önergem kabul edilmiş, Yüce
Parlamento bu soruşturma komisyonunu kurmuş; dolayısıyla, o arkadaşlarımızın niçin çektiği,
niçin o önergeyi vermedikleri bu şu andaki konuştuğumuz konuyla ilgili olduğunu
zannetmiyorum.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Şu anda konuştuğumuz konuyla ilgili olduğunu ben
zannediyorum; şunun için soruyorum; diyorum ki: Mevcut aynı şekilde verilen önergelerle
ilgili olarak bakanlık yapmış...
MERAL AKŞENER (İstanbul) — Ben sanmıyorum Sayın Çakan...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Yalnız ben sorumu tekrarlıyorum. Bakanlık yapmış, şu anda
da partinizin önemli bir görevinde bulunan Sayın Nurhan TekinePin imzasını geri çekmeleri
sizin bu
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sahip olduğum için soruyorum, tekrar ediyorum: Bunu, bu önergeye vermeden önce, imzayı
niçin geri çektiğini sorabildiniz mi, sordunuz mu?
MERAL AKŞENER (Devamla) - Ben de size cevap veriyorum: Bu sorunuzun, şu
anda konuştuğumuz konuyla ilgisi olduğunu sanmıyorum.
ZEKİ ÇAKAN (Devamla) - O zaman üçüncü maddeye geliyorum: "Ankara Milletvekili
Sayın Saffet Arıkan Bedük ve 57 arkadaşı -şu anda Grup Başkanvekiliniz yine- vermiş
oldukları 9/6 esas numaralı soruşturma önergesine, Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı
döneminde, Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın rüşvet karşılığında verdiği
krediler ve çıkar temin eden bazı tasarruflara karşı gerekli işlemleri yapmamak suretiyle
görevini kötüye kullandığı iki mevcut önergenizde de -sizin- ileri sürülerek, açılan soruşturma
Türkiye Büyük Millet Meclisinde değerlendirilmiş -tekrar ediyorum- Türkiye Büyük Millet
Meclisinde değerlendirilmiş ve bahsedilen konuda Başbakan Mesut Yılmaz'ın herhangi bir
sorumluluğunun olmadığı kabul edilmiştir." Bu konuyu biliyor muydunuz?
MERAL AKŞENER (Devamla) - Sayın Çakan, şu anda, benim verdiğim önerge, imza
sahibi olduğum ve 71 arkadaşımla beraber verdiğimiz önerge kabul edilmiştir. Daha önce
hangi konuların niçin reddedildiği, şu anda konumuzun dışındadır. Şu anda konuştuğumuz
şey, benim önergemin, iddiamın, soruşturma komisyonu tarafından... Beni, bilgi edinmek için
çağırdınız, ben size bilgi verdim; onun dışında bir klasör dosya teslim ettim. Onun, bu
sorduğunuz sorunun, şu anda benim önergemin kabul edilmesiyle bir ilgisi yok. Eğer, benim
önergemi de Yüce Parlamento reddetmiş olsaydı, zaten burada olmazdık; ama, kabul etmiştir
ve bu komisyonu kurmuştur. Onun için, onların reddedilmiş olup olmaması, konumuzun
dışında zannediyorum.
ZEKİ ÇAKAN (Devamla) - Konumuzun dışında değil tabiî, sizin düşüncesiniz.
Teşekkür ediyorum.
Ancak, şunu da açıklamak istiyorum: Bir işadamının, özellikle evinde oturduğunu
iddia ettiniz ve ihaleler aldığını söylediniz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Demokratik.
laik. sosyal hukuk devletinde, bir işadamının evinde oturmak sizce suç mu? Bu işadamının
normal, hukukî yönlerden ihaleye fesat karıştırmadan, eğer bir ihale aldıysa, ki, sizin yakın
çevreniz, sizin arkadaşlarınız, böyle bir işlem bugüne kadar yapıp yapmadılarını kendiniz
bilirsiniz. O konuyla ilgili, gerektiğinde biz de yakın çevrenizde bir araştırma yapma gereğini
duyarız. Ancak, şunu soruyorum: Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinde bir işadamının
ihaleye fesat karıştırmadan -eğer varsa fesat, onun hesabını zaten komisyon sorar, fikrimi
söylüyorum ben- ihale alması sizce suç mu? Almış ise....
MERAL AKŞENER (Devamla) - Şimdi, elbette, demokratik, hukuk ve sosyal devlette
bir işadamının, piyasa ekonomisine inanan bir siyasî partinin mensubu olarak, elbette ki, iş.
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tahsis ettiği konut dururken, bu çok sayın işadamının evinde oturması, kira ödeyip
ödemediğinin belli olmaması ve bu sayın işadamının -bizim iddiamız- aldığı işlerlerle ilişkili
olarak Sayın Yılmaz'ın, siyasî nüfuz kullandığı konusundadır. Bu konuda, bu iddianın,
iddiayla ilgili gereği de...
ZEKİ ÇAKAN (Devamla) - Kullanıp kullanılmadığını araştırmamızı istiyorsunuz...
MERAL AKŞENER (Devamla) - ...siz araştıracaksınız.
ZEKİ ÇAKAN (Devamla) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mı?

Sayın Yalçınbayır; buyurun.,
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Şimdi Sayın Bakan, önce, bildiğini ifade ettiği
bir şeyi söylemekten kaçındılar; daha sonra ifade ettiler. Bilinmektedir ki, burada herkes
doğrulan söylemek zorundadır, aksi de suçtur. Bir de, bunun siyasî etik tarafı da söz
konusudur. Sizin bildiğinizi... Bildiğiniz, burada, şu anda ifade etmediğiniz herhangi bir bir
husus var mı?
MERAL AKŞENER (Devamla) - Hayır, ben...
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) - işin perde arkası da dahil, siyasî etik
açısından soruyorum: Siz, bir Başbakanın kendisine- tahsis edilen konut varken, bir başka
yerde oturmasını siyasî etikle bağdaştırmadınız. Bu önergeyi, bu soruşturma önergelerini siz
siyasî etikle bağdaştırabiliyor musunuz?
MERAL AKŞENER (Devamla) - Sayın Yalçınbayır, ben, Sayın Nuri Özaltın'ın adını
bildiğimi söyledim ve şu anda, kamuoyunda pekçok kişinin de bunu bildiğini biliyorum;
çünkü, basına da yansımış bir konu; ama, ben hukukçu değilim. Sayın Nuri Özaltın'ın ismini
söyleyip söylememekte tereddüt etmem hukukî anlamdaydı ve daha sonra da söyledim;
ama, diğer konular, yani, perde arkasında ne biliyorsunuz, perde önünde ne biliyorsunuz
diye, ben bildiklerimi komisyonunuza söyledim,, bir dosya olarak da sundum. Ayrıca, elimize
tekrar belge, bilgi akışı söz konusu olursa, elbette ki komisyonunuza ben bunları teslim
edeceğim. Dediğim gibi, Sayın Nuri Özaltın'ın sadece adını söylemekte tereddüt ettim ben:
bunu da hemen akabinde söyledim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ercan.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir hususa özellikle işaret etmek istiyorum: Şimdi, Sayın
Başkan, iddia sahibi olarak Sayın Akşener'i davet etti Yüce Komisyon. Sayın Akşener. bir
yazılı: ama, şifahen de tabiî, Yüce Komisyona bildiklerini, soruşturma önergesiyle ilgili
birtakım bilgiler sundu. O bilgilere ilaveten de, 9 adet dosya takdim etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 780)

- 41 Şimdi, bu dosyalarda, iddiayla ilgili celbi gereken dosyalar, belgeler var ise, ki,
bakacağız onlara, Yüce Komisyon elbette ki, bu ilgili dosyaların, ait olduğu mercilerden
celbini talep edecek; bunları hep göreceğiz.
Yalnız, burada, bilhassa Anavatan Partili Komisyon üyesi arkadaşlarımın, çok farklı
tavırlarına tanık olduğumu ifade etmek istiyorum. Şu bakımdan: Şimdi Sayın Akşener iddia
sahibi; yani, hem iddia sahibi hem hâkim hem savcı bir anda olması düşünülemez. Bu
soruşturma önergesini Yüce Meclis görüştü, öngörüşmesini yaptı ve oylandı ve soruşturma
komisyonu kurulmasına karar verildi. Şimdi, bu komisyon, bu iddiaların bir kısmı doğrudur,
yanlıştır, gerçektir, değildir; bunu araştırmak komisyonun görevidir Celbedilecek dosyalar
falan, bu iddiaların ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu zaten ortaya koyacak. Bunu
Sayın Akşener'den istemek gibi bir hakkımız yok bizim. O kendi soruşturma önergesine
mesnet teşkil eden dosyaları Yüce Komisyona takdim etti; şimdi onların celbi olacak.
Yalnız, burada, ben, özellikle dikkat ettim Anavatan Partisinden arkadaşlarımın,
komisyon üyesi arkadaşlarımın yönettikleri sorulara. Şimdi, yanlış anlaşılmasın; Sayın
Çiller'le ilgili de bir soruşturma, Türkiye Büyük Millet Meclisine soruşturma önergesi verildi
Anavatan Partisi tarafından. O soruşturma önergesi... Yüce Meclis görüştü, komisyon
teşekkül etti ve soruşturma komisyonu raporu oylandı#.mal varlığına ilişkin; Yüce Meclis bunu
reddetti, Aslında, yani, komisyonun bu kararı kesin bir karardı; çünkü, nihayet, Ceza
Muhakemeleri Usulü Yasasına göre, bir takipsizlik kararı niteliğindeydi; ama, buna rağmen,
bir yıl sonra, ben, şimdi hangi maksatla, siyasî amaçlı veya değil, tekrar aynı konunun Yüce
Meclisin geçmişte reddettiği soruşturma önergesinin benzer bir önergesini Yüce Meclisin
gündemine getirip görüşen bir Meclisin ve onun Anavatan Partisinin bu komisyondaki
üyelerinin, yeniden soruşturma açılmasına ilişkin irade beyan ettiklerini bilen biri olarak,
bugünkü tavırlarını yadırgadığımı söylemek istiyorum. Yani, geçmişte bu arkadaşlarımız
soruşturulmuş ve Mecliste reddedilmiş bir konuyu tekraren Yüce Mecliste görüşmek gibi bir
iradeye katılıyorlar...
ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Bizim konumuzla, bizim komisyonumuzla ilgisi
yok ki...
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Hayır efendim, sizin sorduklarınız bunlar burada.
ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hayır canım... Bırakın Allah aşkına!
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Sayın Yalçınbayır, ben sizin. Fazilet Partisinden
ayrılmadan önce de. Yüce Mecliste görüşülen birçok konuya ilişkin iradelerinizin ne, hangi
istikamette olduğunu bilen biriyim ben. Bugün Anavatan Partisindesiniz; ama. farklı bir tavır
sergiliyorsunuz.
ERTUGRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Hiçbir istikrarsızlık yok...
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Müsaade edin, beni dinleyin.
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AHMET UYANIK (Çankırı) - Sizin verdiğiniz önergeler siyasî etiğe uygn da, bizimkiler
değil mi?
BAŞKAN - Sayın Ercan sizleri dinledi, lütfen...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Önergeniz siyasî etiğe uygun mudur...
AHMET UYANIK (Çankırı) - Kendilerininki demokratik, bizimki demokratik değil;
kendilerininki ahlaklı, bizimki ahlaklı, değil...
BAŞKAN - Âkşener'e yönelik sorunuz varsa, lütfen, sözlerinizi...
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bitiriyorum.
Sayın Akşener'in, burada, bu komisyona, bugün, iddia sahibi olarak geldiğini
hatırlatmak isterim; sanık değil Sayın Akşener. Burada hâkim de değil, savcı da değil; bir
iddianın sahibidir. Eğer, iddia ettikleri hükme vermeye yetseydi; yani hüküm niteliğinde
olsaydı zaten, burada bu komisyonun teşekkülüne, yeniden birçok bilgiyi, belgeyi araştırıp,
değerlendirmesine gerek yok. O bakımdan, Sayın Akşener'in bu konumunu arkadaşlarımızın;
yani, bir iddia sahibi değil de, bir sanık gibi sorgulamalarını yadırgadığımı... Tavırlarını,
benzer soruşturma önergelerindeki tavırlarını bilmekle, bugünkü tavırlarını yadırgadığımı
söylemek isterim.
Maruzatım bundan ibaret.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Karapaşaoğlu; buyurun efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, bu komisyonun
çalışmasının müstenidadı, başlangıcı, dayanağı, Yüce Parlamentonun kararıdır. Yüce
Parlamentonun kararına saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Efendim, daha önce yapılmış olan
işlerin doğruluğu veya eğriliğini araştırma komisyonu değil bu komisyon. Dolayısıyla, biz,
hemen gündemi, iddialar üzerindeki araştırmaya, tartışmaya sevk etmemiz lazım. Aksi
takdirde, bu tip tartışmalar bize boş zaman kaybettirecektir, benim teklifim budur. Bunlar
yeteri kadar tartışıldı, şimdi, bundan sonra neler yapacaksak onu görüşelim derim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN - Sayın Âkşener'e soru sormak isteyen arkadaşımız var mı?
Sayın Öztop; buyurun.
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Âkşener'e sorudan çok, görüşmenin yöntemiyle
ilgili bir dileğim var. bir önerim var; izin verirseniz, onu anlatmaya çalışıyorum.
Biz..burada, elbette ki her birimiz, birer siyasî partinin temsilcileri olarak bulunuyoruz:
ama. burada, şu kapıdan girdiğimiz andan itibaren, bence, eğer parti kimliğini dışarıda
bırakmazsak, burada vereceğimiz karar daima tartışma konusu olur. O nedenle, benim
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önergesinin görüşülmesi arasında bir paralellik kurmayı çok doğru bulmuyorum.
ikinci olarak, burada, hiçbirimiz, ne Sayın Tansu Çiller'i ne de Sayın Mesul Yılmir/'ı
savunma durumunda olmayalım; aksi halde, yaptığımız görevde objektif olduğumuz
söylenemez, sübjektif götürürüz ve sağlıklı bir karara varmakta zorluk çekeriz diye
düşünüyorum. Bu önerimi izninizle getirmiş oluyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, Sayın Akşener'e soru soracak arkadaşımız yoksa,
Sayın Akşener'e izin veriyoruz, ileride, eğer tekrar gerekli olursa, komisyonumuz böyle bir
ihtiyaç duyarsa, tekrar davet edeceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Akşener.
MERAL AKŞENER (Devamla) - Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım.
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Sayın Özaltın, hoş geldiniz.
NURİ ÖZALTIN - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Nuri Bey, siz, memleketimizin çok saygın işadamlarından birisisiniz, çok
başarılı işadamlarımızdan biri olarak tanıyoruz.
\ Konuyu biliyorsunuz, sizinle ilgili değil. Yalnız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Yüce
Meclisin bize verdiği görev gereğince, Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili bazı iddialar nedeniyle sizi
buraya çağırdık. Konu yazılı olarak da size İletildi; bir hazırtiğınızın da olduğunu umuyorum.
Değerli arkadaşlarımız sizden bilgi talep edecekler. Onun için, baştan da söylediğim gibi, sizi
tedirgin edecek, heyecanlandıracak da bir konu yok; tamamen bilgiye dayalı," ö atmosfer
içerisinde biz çalışmamızı sürdüreceğiz.
Ancak, şimdi, başlamadan önce, bir yemin var, kısa bir yemin metni; usul gereğince,
onu lütfen ayağa kalkarak okuyacaksınız.
Teşekkür ediyorum.
NURİ ÖZALTIN - "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Madde 57
Bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın, kimseden korkmayarak, bir tesire
kapılmayarak, bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin
ederim."
BAŞKAN ~ Teşekkür ederim.
Ben yine hatırlatma bakımından, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen soruşturma
önergesinin sizinle ilgili, yani, Sayın Mesut Yılmazla ilgili bölümünü bir kez daha dikkatinize
sunuyorum Komisyon üyelerimizle birlikte:
"Uzun bir zamandır ve halen Başbakan sıfatıyla, Ankara'da bir müteahhide ait
muhteşem bir villayı konut olarak kullanan Mesut Yılmaz'ın, Başbakanlık nüfuzunu
kullanarak, bu müteahhide ve bunun gibi yakın ilişki içinde olduğu işadamlarına ihale, teşvik,
kredi gibi konularda kolaylıklar sağladığı iddia edilmektedir."
Bu kadar bu bölüm ve arkasından, bazı iddialar olduğu, biz onu size yazılı metinle
sunduk, onları biliyorsunuz.
Şimdi sizi dinleyelim; buyurun.
NURİ ÖZALTIN - Sayın Başkanım, sizin, tabiî, yazınızı aldım. Bu yazı üzerine.
istenilen belgeleri, bir dosyanın içerisinde takdim edeceğim; ama, takdim etmeden evvel, bu
bilgileri sayın milletvekillerinin huzurunda, Sayın Başkanımızın huzurunda, takdim edilen
belgeleri izah edeceğim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şirketimizin 1963 ve 1971 yılları arasında Nuri
Özaltın firması olarak, 1971 yılından itibaren Özaltın Şirketi olarak bugüne kadar yaptığı
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-45fabrika ve endüstriyel tesisler, kombinalar, içmesuyu tesisleri ve su depoları, hastaneler,
eğitim tesisleri, enerji nakil hatları, konutlar, turizm tesisleri, yollar, tüneller, barajlar ve
hidroelektrik santrallar ülkemize kazandırdığı tesislerdir.
Yüce Heyete, şirketimizin hizmet derinliğini anlatabilmek bakımından, 1983 yılı
öncesinde, başta DSİ ile 1978 yılında çalıştığımız Van Koçköprû Barajı ve HES tesisiyle,
1976 yılında Burdur Bozçay Karataş Gölü Depolama ve Derivasyon Tesisleri olmak üzere
-ben, 83'ten evvelki işleri anlatıyorum- birçok sosyal tesisler, kombinalar, fabrikalar, İçmesuyu
tesisleri ve su depoları, hastaneler, eğitim tesisleri, enerji nakil hatları ve yollar, şirketimizin
ülkemize kazandırdığı eserlerdir.
Şirketimiz, belirtilen süreç içerisinde yüzlerce ihaleye ve davete katılmıştır. Alınan
ihaleler ve bunlarla ilgili teşvik ve krediler hususunda, 1983 yılından itibaren, istenilen
bilgiler, veriler dosyamızda takdim edilmiştir. Ben dosyayı zatı âlinize takdim edeceğim.
Sayın Yılmaz'ın oturduğu ev ve nüfuz kullanma... Heyetinize intikal eden birtakım
ihbar mektupları sizi meşgul ederken, bizi de ruhen sıkıntıya sokmaktadır. Ben, yapmış
olduğum bu hizmetlerle ülkeme ve milletime hizmetin mutluluğunu yaşamaktayım. Hiçbir
kamu bankasına nakit borcum yoktur, işlerin hiçbirinde, tüyü bitmemiş yetimin hakkına el
uzatmak aklımızın ucundan bile geçmemiştir.
Sayın Başbakan şirketimizin mülkünde kiracı olarak oturduğunda, sadece Mesut
Yılmaz, bir milletvekili ve muhalefette bir partinin genel başkanıydı. Hiçbir surette, onun
başkanlığına ve nüfuzuna yatırım yapmak, aklımızın ucuna gelmemiştir, zaten gelmesi de
mümkün değil. Çünkü, bir işadamı, bir muhalefetin bir milletvekiline veya liderine herhalde
vermez yani, kiralamaz başta şey olmak üzere.
Makine parkımız, Türkiye'de inşaat alanında faaliyet gösteren en büyük makine
parklarından biridir ve bir millî servettir; boş kalması, millî servetin ziyanı olur. Bu nedenle,
şirketimizin davet edildiği veya ilan edilen işlerle ilgili tüm ihalelere katılmaktayız. Sizin
içinizden biri olan damadım Ali Talip Özdemir'in ismi de bu vesileyle sıkça zikredilmektedir.
Ali Talip Bey, bugüne kadarki tutumuyla, haysiyet sahibi bir milletvekili olduğunu
kanıtlamıştır. Bizimle ilgili olarak asılsız, imzasız ihbarlar, hem onu hem de işadamı olarak
bizi yaralamaktadır. Ali Talip Beyin adı, damadım olmadan önce de, yirmi yıllık siyasî
hayatında hiçbir olumsuz olayın içinde geçmemiştir. Yüce Heyetin de aynı onuru taşıdığına
yürekten inanıyorum. Yüce Meclise ve Heyetinize saygımdan dolayı, şerefle davetinize
icabet ettim.
Yaptığımız hizmetler, bölge itibariyle çok zor şartlar altında gerçekleşiyor. Özlüce
Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaat» Bingöl bölgesinde Mehmetçikle omuz omuza bir
mücadeleyle, âdeta bir vatanî hizmet olarak gerçekleştirilerek, bu yılın ağustos ayı içerisinde
su tutulacaktır. Vaki PKK saldırılarında, inşaatta çalışan işçilerimiz ve güvenlik güçleri dahil
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-4680'e yakın şehit verilmiştir. Biz, hırsız ve soysuz ile dürüst işadamı ve parlamenteri birbirine
karıştırırsak mülkü çökertiriz, biz de onun altında kalırız. Adını bile yazmaya cesaret
edemeyen jurnalcilerin ihbarları hem Yüce Heyetinize hem de bize zaman kaybettirmektedir.
Geliyorum esas konuya... Sayın Mesut Yılmaz'ın oturduğu ev şahsıma ait değil; ama,
şirketimizin mülkiyetindedir. Sayın Yılmaz, söz konusu konutta 1.1.1993 tarihinden itibaren
kiracı olarak oturmaktadır. Bununla ilgili size takdim ettiğim dosyanın içinde, kira kontratları
ve vergi beyannameleri, yeminli malî müşavir tespit tutanağıyla beraber ekindedir. Bugünkü
koalisyon hükümetinin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'ın, nüfuzunu kullanarak, şahsıma ve
şirketimize kolaylıklar sağlaması da asla söz konusu değildir ki, beri bunu sizlere belgelerle
ispatlayacağım.
Şöyle ki, 1983 yılından itibaren, şirketimiz tarafından alınan ihaleler 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununa uygun olarak alınmıştır, bu kanuna tabi olmayan kuruluşlarda ise, işler, ilgili
kuruluş ve mevzuata ve yasalara uygun olarak yapılmıştır.
Müsaade ederseniz, o bölüme bakayım şimdi. İstenilen listeyi, 83'ten itibaren işler
listesini Sayın Başkan yazınızla istediğiniz için yaptım ben burada.
Özlüce Barajı ve HES tesisleri inşaatı, Bingöl... DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa göre 22.02.1985, söztâşme tarihi 24.10.1985, ANAP Turgut
Özal dönemine rastlamıştır. Sadece rastlamıştır; yani, mevzuata, ihale kanununa göre
yapılmıştır.
Özlüce Barajı site tesisleri inşaatı, Bingöl... DSİ Dokuzuncu Bölge Müdürlüğü; 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa göre, 30.5.1985-17.1.1986, ANAP Turgut Özal Hükümeti
dönemine rastlamıştır.
Posta İşletme Binası, Sivas... PTT İşletme Genel Müdürlüğü, kapalı teklif usulü
-onların yasasına göre-, 15.5.1991'de sözleşme tarihi 7.6.1991, ANAP Yıldırım Akbulut
Hükümeti dönemine rastlamıştır.
Yine, Ana Depo Binaları, Diyarbakır... PTT işletme Genel Müdürlüğü, kapalı teklif
usulüyle, 15.5.1991-14.6.1991, yine, ANAP Yıldırım Akbulut Hükümeti dönemine rastlamıştır.
Beydağı Barajı inşaatı, İzmir... DSİ Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa göre, 27.10.1993'te ihale tarihi, sözleşme tarihi 16.12.1993'te, DYP-SHP Tansu
Çiller Koalisyon Hükümetine rastlamıştır.
Yine, Cindere Barajı inşaatı, Denizli... DSİ Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa göre. 22.12.1993-8.2.1994'te mukavele tarihi, DYP-SHP Tansu Çiller Koalisyon
Hükümetine rastlamıştır.
Atıksu Arıtma Tesisleri, Antalya'dadır bu. Antalya Büyükşehir Belediyesince, önseçim
ve teklifle yapılmış, 28.6.1996'da ihalesi, sözleşme tarihi 16.9.1996'da yapılmış, DYP'li Hasan
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- 47 Subaşı Belediye Başkanının başkanlığına rastlamıştır; yani, bunlar ihaleyi vermiş anlamında
konuşmuyorum; kanunlara göre yapılmış ihaleler, üzerimizde kalan ihalelerdir.
Kiğı Barajı ve HES Tesisleri, Bingöl... DSİ Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet ihale
Kanununa göre yapılmış, 19.1.1998-9.2.1998'de mukavele tarihi. Dikkat ederseniz, ANAPDSP, şu hükümet, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz Koalisyon Hükümetine rastlamıştır.
Uşak Merkezi -yeni aldık- kanalizasyon inşaatı, teklif aldık; bu teklif de yine kapalı
teklif usulüyle 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre değil tabiî, yeni tebliğlere göre,
ortalama sistemdir; o ortalama da bize denk geldi, bizde kalmış durumda; ama, resmî
olmayan sonuçlara göre bize kalmış durumda.
işte, burada görüleceği üzere, Mesut Yılmaz Hükümetinde bir tek iş rastlamıştır. Bunu
ben bu noktaya gelince, detay olarak burada, bunu vermiş durumundayım, size takdim
edeceğim dosyayı.
Şirketimizin 1983 yılından bugüne kadar, kararnameler gereği/mevzuata uygun
olarak almış olduğumuz yatırım teşvik belgeleri... Yani, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
bugün bir teşvikler alınıyorsa, bununla ilgili kararnameler vardır. Yani, bu kararnameler
mevzuatına göre teşvik belgesini talep etme imkânına sahibiz ve buna göre tanzim edilir.
Ben, tabiî, aldığımız bu teşvikleri, hiçbir dönemde, -rastladığı dönemleri bahsedeceğim ki,
onu, teşvik belgelerini de buraya ekledim, Mesut Yılmaz Hükümetine hiç rastlamamıştır
sanırım. Hem teşviklerin tarihi var hem de icmali var.
1983 yılından bugüne kadar, kararnameler gereği, mevzuata uygun olarak firmamız
adına verilen yatırım teşvik belgeleri... Sıra no, belge no, bunlardan bahsetmeme gerek var
mı bilmiyorum, isterseniz arz edeyim.
Sıra no 1, belge no 15010, tarih 29.1.1986; belgenin verildiği işin adı, Özlüce Barajı
ve HES tesisleri, ANAP, Turgut Özal Hükümeti dönemine rastlamıştır.
2- Belge no 33117, tarih 16.3.1993, Özlüce Barajı ve HES tesisleri, DYP-SHP
Süleyman Demirel Koalisyon Hükümeti zamanına rastlamıştır.
3- Belge no 35314, tarih 31.12.1993, Gloria Golf Resort tesisleri -Antalya'da bir otelDYP-SHP Tansu Çiller Koalisyon Hükümeti dönemine rastlamıştır.
4- Belge no 48421, veriliş tarihi 28.11.1996, sera tesisleri var ki, bunlar memlekete
hizmet geliştirmişiz. Serik-Antalya... Refah-DYP Necmettin Erbakan Koalisyon Hükümeti
dönemine rastlamıştır. Baktığınız zaman da, Mesut Yılmaz döneminde bir teşvik belgesi
alınmış rastlamamıştır; yani, rastlayabilirdi, rastlamamıştır.
Kamu bankalarıyla ilgili -bizim tabiî özel bankaları sormuyorsunuz- şeylere
geliyoruz... Teşvik belgeleriyle ilgili, dayalı kredi kullanılmış değil. Tabiî, ticarî krediler
kullanmışız, kısa dönemlerde, üç aylık dönemlerde ve o üç aylık dönemlerdeki kredileri de
kapattırmışız; yani, ihtiyacımız olduğu zaman ticarî kredi...
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: (780)

-48Sizin, tabiî, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yani, yazınıza baktığım zaman, 831en
itibaren alınan kredilerden, kamu bankalarından bahsettiğiniz için, biz, tabiî, teminat mektubu
aldığımız kamu bankasından, hangi bankadan aldıksa... Teminat mektupları, işlerle ilgili
alınan mektup, hangi idarelere verilmişse, dokümanı yaptık o bankadan onaylatarak. İşte,
zaten biri Vakıflar Bankası, bir de Emlak Bankasından almış durumdayız; dökümü de
buradadır. Yani, bu, normal ticarî kredilerimizle ilgili teminat mektupları. Taahhütlerle ilgili,
yani, alınan işlerin yapımıyla ilgili teminat mektuplarıdır bunlar. Toplamını vermişiz herhalde...
Yaklaşık 814.063.486.991... Evet, bu, Vakıf bank'tan, işler yapımıyla ilgili -herhalde bir
yanlışlık yapmayalım, ama, dosyanızda vardır- teminattır, bufiun resmî belgesi vardır, Vakıflar
Bankasından aldığımız...
Burada, iaede edilmiş bulunan teminat mektuplan denilmiş; bu da yaklaşık, 34 milyar
979 milyon 378 bin, iade edilen mektuplar...
Emlak Kredi Bankasının... Tabiî, çalıştığımız bankalar, kamu bankalarından oluyor,
başka yerde çalışmadığımıza göre... Mektupların dökümü... Yani, yaklaşık, 180 milyara yakın,
173 küsur; yani, ilgili, alınan işlere verilen kesin teminat mektuplarıdır; yani, 173 küsur milyar
civarındadır.
Tabiî, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; isteğiniz üzerine, biliyorsunuz, bu teşviklerle
ilgili, Kalkınma Bankasından, böyle bir talebiniz olduğu için, onu da resmî belgeledim
"Firmaya, 31.12.1993 ve şu sayılı, yani, 35314 sayılı teşvik belgeleri kapsamında
yapmış olduğu yatırım için, bankamızca herhangi bir turizm kredisi kullandırılmamıştır.
Bilgilerinizi rica ederiz." Bu var.
Yine, Kalkınma Bankasından...
"ilgi: 24.6.1998 tarihli Bankamıza olan müracaatınız.
Şirketiniz adına düzenlediklerini beyan ettiğiniz ve ekte suretlerini gönderdiğiniz,
aşağıda tarih ve sayıları yazılı teşvik belgelerinize istinaden, bankamızca orta vadeli iç ve dış
kredi kullandırılmamıştır.
Bilgilerinizi rica ederiz."
Zaten bu teşvik belgelerinin numaları var, sizin dosyanın içinde de var teşvik
belgeleri.
28.11.1996 tarih ve 48421 sayılı teşvik belgesi demiş.
16.3.1993 tarih ve 33117 sayılı teşvik belgesi. 25.1.1996 tarih ve 15010 sayılı teşvik
belgesi... Üç tanesi burada, bir tanesi unutulduğu için bir daha müracaat etmiştik.
Dördüncüsü de, demin bahsettiğim 31.12.1993 tarih ve 35314 sayılı teşvik belgesi olunca.
dört tane teşvik belgemiz ve bununla ilgili, biz, Kalkınma Bankasından herhangi bir kredi
kullanmamışız.
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- 4 9 Diğer kamu bankalarından bu teşviklerle ilgili de Emlak Bankasıdır çalıştığımız.
Müracaat ettik Emlak Bankasına da. İşte;
"Özaltın İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. Ankara
ilgi: 23.6.1998 gün ve 98359 sayılı yazınız.
Teşvik belgelerine dayalı herhangi bir nakit kredi kullandırılmamış ve firmanızdan
böyle bir talep gelmemiştir. Ayrıca, yazınızda belirttiğiniz gibi, 1983 yılından bugüne kadar,
üç aylık ya da daha kısa vadelerle muhtelif tarihlerde alınan ticarî krediler gününde
kapatılmış olup, yazımız tarihi itibariyle nakit kredj borcunuz bulunmamaktadır. İşbu belge,
firmanızın isteği üzerine verilmiştir." Emlak Bankasının şeyi.
Vakıf Bank'ın;
"Özaltın İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. Ankara
İlgi: 23.6.1998 gün ve 98359 sayılı yazınız.
ilgi yazınızda belirtildiği şekilde, Bankamız nezdinde teşvik belgelerine dayalı
herhangi bir nakit kredi kullandırılmamış ve firmanızdan da böyle bir talep gelmemiştir.
Ayrıca, yazınızda belirttiğiniz gibi, 1983 yılından bugüne kadar, üç aylık ya da daha kısa
vadelerle muhtelif tarihlerde alınan ticarî nakit kredileri gününde kapatılmış olup, yazdığımız
tarih itibariyle nakit kredi borcunuz bulunmamaktadır.
İş bu belge firmanızın isteği üzerine düzenlenmişti''-"
Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; görüleceği üzere, Sayın Başbakan Mesut
Yılmaz bir milletvekili ve bir muhalefet lideriyken, o dönemde kiralamış olduğu bir şey. Böyle
I

•

bir nüfuzu kullanmış değildir.
BAŞKAN - Ekinde belge var dediniz; ama, ne kadara kiraladınız?
NURİ ÖZALTIN - Ekinde var efendim. Şimdi, o günkü koşullarda, 1993 yılında 2 000
dolar üzerinden kiralamıştır.
BAŞKAN - Aylık?..
NURİ ÖZALTIN - Evet.
Bununla ilgili de, o dönemden itibaren vergiyle beyannameler intikal ettiğine dair
resmî kayıtlarda var.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Başlangıç tarihi nedir?
NURİ ÖZALTIN - Tarihine bakalım... 1.1.1996 tarih itibariyle.
METİN ARİFAĞAOĞLU (Artvin) - Hayır; biz, 1.1.1993 diye kayıt
başlangıç tarihi.
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BAŞKAN - Ama, belgelerde var diyorsunuz?
NURİ ÖZALTIN-Daktilo hatası olabilir. 1996...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Noterden mi yapılmış bu kira sözleşmeleri?
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Aslı gibidir diyor; suret bu.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Şirketin tasdiki zannediyorum...
NURİ ÖZALTIN - Şöyle olabilir: 1993'ten beri gelebilir; ama, bunlar yenilendiği için,
1996'da yenilenmiş demek. Son olanı koyduk. Ama, benim hatırladığım da o dönemledir,
ondan evvelkiler de vardır yani. Burada gözüken 1.1.1996'dır; ondan evvel de belki kira
müddeti dolduğu için yenilemiş olabiliriz. Anlatabildim mi?
Tespit tutunağını okuyorum.
"Kavaklıdere Vergi Dairesinin 663 03 04 32 numaralı yükümlüsü olan Özaltın İnşaat
Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin aktifine kayıtlı Nenehatun Caddesinin, No:113 ve 115
Ankara adresine kayıtlı gayrimonküller, 1.1.1993 tarihinde İtibaren, ayrı ayrı, aylığı 1 000
dolar, yıllığı 12 000 dolar, Mesut Yılmaz'a kiraya verilmiştir. Mesut Yılmazla tahsil edilen kira
tutanağının tamamı 1993, 1994,1995, 1996 ve 1997 yıllanna ait yasal defterlere gelir olarak
kaydedilmiş olupi ilgili yıllardaki kurum kazancı tespit edilirken nazara alınmış.
Şimdi, tabiî, kontrat bitmişse, eskilerini koymadık. 1996 yılında yenilemişiz, olay bu.
İstiyorsanız eski evrakları da koyabiliriz dosyaya.
BAŞKAN - Sayın Özaltın, sizin konuşmanız tamamlandıysa, soru-cevap bölününe
geçeceğiz.
Sayın Cemalettin Lafçı'nın söz talebi var; buyurun.
CEMALETTİN LAFÇI (Amasya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben, Nuri
Beye, stopaj konusunu sormak istiyorum.
Stopajı, Sayın Mesut Yılmaz mı ödüyordu, yoksa, sizler mi ödüyordunuz? Bu konuda
bilgi almak istiyorum.
NURİ ÖZALTIN - Şimdi, tabiî, bu muhasebeyle ilgili konu olduğu için, siz bunun
covabını istiyorsanız, benim muhasebeye sormam lazım.
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etmiyorum; ama, ben, bunu, muhasebe müdürüne sorayım.
BAŞKAN - Peki, tutanaklara geçti.
Sayın Nevzat Ercan'ın söz talebi var; buyurun.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Sayın Nuri Özaltın
Beyin açıklamalarını dinledik. Tabiî, bu açıklamalarına dayanak bir kısım belgeleri de dosya
halinde Komisyona takdim ettiler, edecekler daha doğrusu. Tabiatıyla, Komisyon üyesi
arkadaşlarımızla bu dosyadaki belgeleri, bilgileri inceleyeceğiz hep beraber. Bu belgeler
doğrultusunda, belki yeni taleplerimiz olabilecektir.
Genelde benim sormak istediğim hususlarla ilgili Sayın özaltın açıklamalarını yaptı.
'Hangi tarihten itibaren Sayın Yılmaz bu taşınmazda oturuyordu" diye bir sualle konuya giriş
yapacaktım "1.1.1993" dediler; onu zabıtlara geçirdik. "Kira parası o tarihte 2 000 dolar
-şirkete ait bu taşınmaz- bu kira parasını ne şekilde ödüyordu, banka yoluyla mı, şirketin bir
hesabına mı yatırıyordu, kira parasını ödeme şekli.nasıldı Sayın Yılmaz'ın" onu soralım.
"Geçen süre içerisinde -sene 1998- kira parasında meydana bir gelen bir artış var mı, onu
, yazılı bir şeye dökmüşler mi" diye soralım. Zannediyorum şirket yapmış bu sözleşmeleri. Bir
de, kira parasıyla ilgili olarak o tarihten itibaren vergi beyannamelerinin celbini isteyelim.
Şimdi, onun dışında, Hazineden teşvikler, devlet ihaleleriyle ilgili bankalardan aldığı
teşvik ve kredilerle ilgili suallerim vardı. Bunların hepsini kendi açılarından izah ettiler,
bakacağız bu dosyadaki belgelere.
Bir de, tabiî, "bu şirketin -şirkete ait olduğuna göre- özelleştirme yoluyla herhangi bir
şirket veya varlık alıp almadıklarını" soralım Sayın ,Özaltın'a. Yine, "Millî Emlaktan hazine
arazileri satın alıp almadıklarını" sizin aracılığınızla soruyorum.
Bir de, ödedikleri vergi miktarına ilişkin bir açıklama getirebilirler mi?
Devlet ihalelerine katıldıklarına göre "şirketiniz veya ikinci dereceye kadar kan ve
sihri hısımlar dahil, onların devlet ihalelerine katılıp katılmadıklarını" soralım; yani, ikinci
derece dahil, kan ve sihri hısımlar dahil, devlet ihalelerine girip girmediklerini kendilerinden
öğrenmek istiyoruz.
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_52Turizm amaçlı/gerek Orman Bakanlığı gerek Hazineden, pek tabiî Turizm Bakanlığı
vasıtasıyla, üst hakkı alıp almadığı hususunda açıklama getirmesini kendilerinden rica
edelim.
"Teşvik veya krediyi diğer kamu bankalarından kullanıp kullanmadıkları" hususunu
soralım. Kendileri, burada, iki bankadan aldıklarını -Emlakbank ve Vakıfbank- kullandıklarını
söylediler. Biz, bu iki banka dışındaki kamu bankalarından da bir yazıyla -Komisyon uygun
görürse- bu hususları isteyelim. Bu konuda, tabiî, beyanları var, tekrar bu soruma cevap
verebilirler.
laeneııiKie sorularımı sormadan kendileri birçok konuya açıklık getirdikleri için, aynı
şeyleri tekrar etmek istemiyorum.
BAŞKAN - Sizin 9 sorunuzu aldım. Siz takip edin lütfen. Ben, tekrar, size söz
vereceğim Sayın Ercan.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Devlet Bankalanhdan alınan teşvik ve kredileri soralım.
Şimdilik bu kadar.
BAŞKAN - Sayın Özaltın, ben, şimdi, sorulan tekrarlamak istiyorum zatıâlinize.
Sayın Mesut Yılmaz'ın kira ücretini ödeme şekli nasıldı; posta, banka ya da elden,
cash olarak mı ödeniyordu?
NURİ ÖZALTIN - Efendim, bir bölümü elden, bir bölümü de banka kanalıyla.
BAŞKAN - Teşekkürler.
Bu arada artış oldu mu kira bedelinde?
NURİ ÖZALTIN - Hayır efendim...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Başkan, bir açıklama getirebilir miyim; galiba
atlıyoruz. Sayın Nevzat Ercan "2 000 dolar" dedi. Halbuki burada kontratlarda bakıyorum 2
000 dolar değil. 1 000 dolar aylık kirası, iki tane; birisi 113 numaralı bina, birisi 115.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Ben demedim; beyefendinin açıklaması doğrultusunda
sordum soruyu.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Yalnız, bunun bir tanesi mesken olarak kullanılıyor;
meskenler de, malumunuz, kiracı mesken olarak kullanıyorsa stopaja tabi değil.
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Sayın Özaltın, bunların vergi beyannameleri cetvellerde gözüküyor mu efendim ?
NURİ ÖZALTIN - Gayet tabiî...
BAŞKAN - Sayın Özaltın, özelleştirme yoluyla edindiğiniz bir mülk ya da şirket var
mı?
NURİ ÖZALTIN - Yok efendim.
BAŞKAN - Hazine arazileri konusunda Sayın Ercan'ın bir sorusu oldu. Hazine
arazilerini hangi amaçla olursa olsun kiralama ya da satın almak gibi bir işlem cereyan etti
mi?
NURİ ÖZALTIN - Sayın Başkan, bu konuda böyle bir talebiniz olmadığı için, ben her
ihtimale karşı o notu da getirdim.
BAŞKAN - Var mı efendim?
NURİ ÖZALTIN - Tabiî, var. Dosyanıza koymadım; ama, istiyorsanız verebilirim.BAŞKAN - Bilgi verir misiniz?
NURİ ÖZALTIN - Şimdi, efendim, şunu söyleyeyim: İsmi -şu anda memlekete
kazandırdığımız- Gloria Golf Resort tesisleri diye bir tesis yaptık. Uluslararası düzeyde de
isim yapmış bir tesis. Bu Gloria Golf Resort tesisleri Antalya Belek turizm merkezi Acısu
mevkiindedir. Tesislerin kurulduğu arazi için 19 Temmuz 1996 tarih ve 2579 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Turizm Bakanlığının kamu arazisi tahsis duyurusu ilanına başvurduk.
Yapılan başvuru neticesinde söz konusu arazi, turizm amaçlı yatırım yapmak üzere,
firmamıza tahsis edildi. Arazi tahsisi, Turgul Özal hükümeti ve Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'e
rastlamıştır.
Sayın Başkan, sayın üyeler; tabiî, ben, şunu da arz edeyim: O dönemde dışarıdan
gelen turist sayısı hemen hemen çok az olduğu için, bu tahsislerin... Hatta bir tanesinde
örnek verebilirim; o dönemde, Bayındır inşaat, başka bir firma daha vardı -şu anda aklıma
gelmedi- bu tahsisleri de iade ettiler; yani, yatırım konusu çok zor ve düşündürücüydü. O
günkü koşulları anlatabildim mi; yani, o dönemlerde bizlerle tahsis alan arkadaşların bir
bölümü de iade etti. Biz, o dönemde, bu tesisin altından nasıl kalkarız düşüncesiyle, iade
etmedik açıkçası. Yani, bir şey çıkardılar, bir bö|ümü de iade etti.
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Sayın Ercan'nın bir başka sorusuyla bu çakıştı. İzin verirseniz, turizm alanıyla ilgili...
NURİ ÖZALTIN - Şimdi, ben, bunu bir arz edeyim. Böyle bir talebiniz olmadığı halde
böyle bir soruyla karşılaşacağım için, bunu ayrıca yanıma not aldım.
İkincisi, yine, Antalya Belek lleribaşı mevkiinde Turizm Bakanlığının 30 Aralık 1997
tarih ve 23216 sayılı Resmî Gazetede verilen kamu arazisi tahsis duyurusuna göre
02.2.1998 tarihinde firmamız tarafından arazi tahsisi için başvurulmuştur. Arazi tahsisi için
yapmış olduğumuz başvuru, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun ve Kamu Arazisinin
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenerek
firmamıza arazi tahsisi uygun bulunmuştur; şu andaki pozisyonu. Arazi tahsisi, Sayın Mesut
Yılmaz Başbakanlığında bu Hükümet döneminde, Koalisyon Hükümeti Turizm Bakanı
İbrahim Gürdal dönemine rastlamıştır. Buradaki tesisler gerçekten uluslararası düzeyde bir
örnek teşkil etmiştir. Bu bir referans teşkil etmiştir. Seçimiyle kendileri tarafından yapılmıştır.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) —Bunun metrekaresi ne kadar?
NURİ ÖZALTIN - Neyin?
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Ne kadar alan tahsis edilmiş?
NURİ ÖZALTIN - Metrekare olarak yaklaşık söyleyeyim sayın milletvekilim. Şöyle bir
durum var: 50 ile 60 dönüm arasında. Onu, tabiî, resmîleştirmedlkleri için, 8'e bölmüş
durumdalar ve plan hazırlıyorlar. O gelecek plana göre...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - TURBAN'la ilgili değil mi?
NURİ ÖZALTIN - Evet.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir tanesi de galiba Bayındır Holdinge?
NURİ ÖZALTIN - Bayındır Holding bunun içinde değil.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - içinde değil; ama, yanı başındaki.
NURİ ÖZALTIN - Yok; o, Beldibi'nde.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Evvela, Sayın Özaltın Beyin bahsettiği bu kamuya ait
tahsis edilen arazi öncelikle bir 4 paya...

,

BAŞKAN - Belekle mi dediler?
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Sondan 8 parçaya -zannediyorum- bölünerek tahsis işlemleri yapılmış. Bayındır
Holdingle ilgili taşınmaz da, Beldibi'ndeki de, kamuya ait büyük bir alan 2'ye ayrılarak tahsise
tevessül edilmiş; sonra, Bayındır Holding bunu tatminkâr bulmadığı için, tek parça halinde,
bu tahsis işlemi o şekliyle dönüştürülmüş. Bu konuda benim arktardığım bilgileri teyit eder
veya etmez nitelikte bir bilgileri varsa alalım kendilerinden.
NURİ ÖZALTIN - Tabiî, benim Beldibi ile ilgili bilgim yok. Müracaat etmedim çünkü
Beldibi'ne; ama, diğer konuyla, müracaat ettim. Normalde bir otelin yapımıyla ilgili asgarî 5060 dönüm yeterlidir. Birkaç taksim yapmışlarsa, nihayetinde birkaç tesis kazandırma
düşüncesi olmuş olabilir; bu, tabiî, idarenin tasarrufu olduğu için bu konuda bir. bilgi
aktarmam yok.
BAŞKAN - Hazine arazileriyle ilgili anlatacağınız başka bir şey var mı satın aldığınız
veya kiraladığınız?
NURİ ÖZALTIN - Sayın Başkanım, şu anda yok. Size bütün açıklığıyla her şeyi
belgelemişim, altına da imzalamışım.
BAŞKAN - Sayın Ercan'ın diğer bir sorusu^oldu; ikinci derecedeki yakınlarınızın
devlet ihalelerine katıldığı...
NURİ ÖZALTIN - Hayır. Hatırlamıyor değilim, ikinci derece akrabalarından katılan
yok. Bu akrabalarım başka işteler. Ticaretle uğraşıyorlar. Akraba geniş de, bu işlerle uğraşan
yok.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Bir soru daha oldu. Ödediğiniz vergi konusu gerçi konumuzla ilgili değil ama -Sayın
Ercan'ın affına sığınarak söylüyorum- böyle bir soru da var. Takdir sizin...
NURİ ÖZALTIN - Sayın Başkan, bu kayıtlarda. Sizin, tabiî, böyle bir sualinizle
karşılaşacağımı düşünmediğim için.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Kamu bankalarından, daha önce andığınız iki banka dışında, kredi kullandığınız oldu
mu?
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gerçeklerle gelmiş durumdayız. Sizin/arkadaşların, milletvekillerinin, böyle

tereddütleri

varsa, Merkez Bankasına sorarsınız.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Tereddütten falan değil. Olaya açıklık kazandırmak için.
NURİ ÖZALTIN - Ben, buraya olayı olduğu gibi, açıklığıyla getirmiş durumdayım.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hazineden ve kamu bankalarından demiştim.
NURİ ÖZALTIN - Hazineden de, tabiî, teşviklerle.-ilgili olan şeyler bellidir. Yatırım
Bankasıyla bu işler yapıldığı için.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Aykurt'un söz talebi var; buyurun.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Esas konuya geçmeden evvel, Sayın
özaltın'dan şu hususun sorulmasını istiyorum delaletinizle.
1988 ve 1994 yılları arasında Cinnah Caddesinde bulunan evinizde Sayın Mesut
Yılmaz kiracı olarak oturdu mu, oturduysa orada kirayı verdi mi?
NURİ ÖZALTIN - Tabiî, oturdu. Senesini bilmem; oturdu ve kirasını ödemiş durumda.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sözleşmesi var.
NURİ ÖZALTIN-Var.
Mevcut oturduğu evden bahsettiğiniz için getirdim, onunla ilgili de kira sözleşmesi ve
vergi şeyi yar, oturmuş olduğu sene için oradaki kayıtlara bakmam lazım. Belgeyi takdim
edebilirim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Başka bir konuya geçeceğim Sayın Başkan.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Baykal son kurultay konuşmasında "Bir
memleketin Başbakanı malikânesini kendisine tahsis etmiş olduğu işadamına; yani, Nuri
Özaltın'a 1997 yılı yatırım programında yer almayan, plan ve projesi dahi bulunmayan
trilyonluk baraj ihalesini bizzat vermede başrol oynarsa, o memlekette demokrasiden nasıl
bahsedilir" diyor. Bu beyana göre, Özaltm AŞ, biraz evvel kendilerinin de ifade ettikleri gibi,
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verilişiyle ilgili olarak açıklama ve sorularımı sormak istiyorum.
Kığı Barajı 1997 yatırım programında yer almamasına rağmen, Peri Çayı üzerindeki
Özaltın AŞ tarafından yapılmakta olan Özlüce Barajının yaklaşık 45 kilometre Menbo
tarafındaki Kığı Barajı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün ancak ön etütü
yapılmış safhada bulunan projenin 1997 yatırım programına alınması için, Sayın Mesut
Yılmaz, Sayın Işın Çelebi, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından talimat verildiği
iddiası var. Böylece, Devlet Su işlerinin 1997 yılı proje safhasında dahi bulunmayan bu
barajın bir ay gibi kısa bir zamanda, 1997 yılının son ayları olmasına rağmen, yatırıma
alınması ve Kığı Barajına ait katî projelerin ve keşif özeti özel bir müşavirlik firmasına
yaptırılmıştır denmektedir.
Projenin birinci keşif özeti 28 trilyon lira mertebesinde olmasına rağmen, dikkat
çekmemesi yönünden, müteahhit tarafından birinci keşif özeti 20 trilyon liraya düşürülerek
ihaleye çıkarılması kolaylaştırılmıştır. Bu ihaleye Özaltın AŞ ve Anavatan Partisine
yakınlığıyla bilinen Limak İnşaat, MNG-MAPA İnşaat, Ecetaş, GÖÇAY, PEKER, vesaire gibi
isimler çağrılarak davet usulüyle bu ihalenin yapılması sağlanmıştır. Sayın Bakan, bu
firmalara 2886 sayılı Yasanın 44 üncü maddesine göre davet usulüyle çağnlması için Devlet
Su İşleri Genel Müdürüne talimat vermiş ve Kığı Barajı ihalesi yüzde 15 tenzilatla Özaltın
AŞ'ye yapılmıştır.
Bu itibarla;
' 1- Anılan projenin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1997 yılı kesinleşmiş yatırım
programında yer alıp almadığı hususunun kendisinden sorulması;
2-Ayrıca, 1997 yılı sonunda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan
1998 yılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün yatırım program teklifinde bu projenin Devlet
Su İşlerince teklif edilmediğini sorulması;
3- 1997 yılı sonlarında ve 1998 yılı başlarında davet usulüyle ihalesi yapılan tüm
ihalelerin, Maliye Bakanlığınca her biri tasdik edilmeyip, üç dört ay bekletildiği halde, bu
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Devlet Su Işlerince derhal yer teslimi yapıldığının sebeplerinin kendisine soruyorum.
4- Buna emsal ihaleler için 1998 yılında sembolik ödenekler konulmuşken, Kığı
Barajına neden 5 trilyon lira ödenek ayrılmıştır, konulmuştur. Bu konunun gerekçeleriyle
birlikte kendisinden sorulması;
5- Barajın katî projleri, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce, Devlet Planlama
Teşkilatı ve YPK işin 1997 yılı programına alınması teklif edildiği tarihte hazır mıydı? Yoksa,
özel proje firması olan DOLSAR'a parasının dahi nasıl verildiği belli olmayan bir şekilde
sonradan mı ikmal edildiği hususları...
BAŞKAN - Sayın Özaltın, siz de dinlediniz, Kığı Barajıyla bize önce genel bir bilgi
verir misiniz? İhbar mektubundan kaynaklanan hepimize gelen bilgiler bunlar.
özet olarak iddia şu: 1997 yılında Kığı Barajı yoktu, bu nasıl oldu da Mesut Yılmaz
Beyin Başbakan olduğu dönemde zatıâlinize veya şirketinize bu kolaylık sağlandı diyelim,
kolaylıkça...
MEHMET ALTfNSOY (Aksaray) - Sayın Başkan, sanıyorum, bu sualin muhatabı
Sayın Özaltın değil.
BAŞKAN - Bir kısmının değil; ama, ben arkadaşlarımın...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, müsaade edin...
BAŞKAN - Lütfen, söz vermiyorum. Neden vermiyorum; arkadaşlarımız, tabiî, söz
talebinde bulunuyorlar, ben ne konuşacaklarını bilemem önceden. O açıdan, sordular, uygur
gördükleri kadarıyla, kendilerini ilgilendiren bölümüyle ilgili cevap verirler.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Usul hakkında bir şey söylemek istiyorum Sayın Başkan.
Şimdi, Sayın Başkanın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Müsaade ederseniz
burada, daha önce iddia makamının iddialarıdır.
Şimdi, zabıtlara geçiyor. Siz de "size yardımcı olunduysa nasıl olundu" diye
soruyorsunuz. Bakın, bu, karşı tarafı büyük bir suçlamaya götürüyor. Şimdi, arkadaşımızın
Sayın Aykurt'un sorduğu bütün soruların muhatabı ilgili bakanlıktır. Yani, şimdi, biz burada
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dikkat etmemiz lazım.
Şimdi, programda olmadığı halde nasıl programa alındı; bu, soru mu? Nasıl
programa alındığını nasıl bilecek karşı taraftaki? Sorduğuz sorunun... Ben, yıllarca
genel müdürlük yaptım...
BAŞKAN - Ben bilmiyorum diyebilir.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Efendim, bilmiyorum der, demez; beni ilgilendirmez. Ben,
sadece usul hakkını söylüyorum. Biraz önce Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, sorulan sorulara
verecek cevap, ilgili bakanlığa... O zaman, Sayın Aykurt der ki, bunun niye programa alınıp
alınmadığını Sayın Başkana, size yöneltir, ilgili bakandan sorarız; programda mı, değil mi;yani, yanlış anlaşılmasın. Soruların karşılığında vereceği cevapların ne olacağını, tabiî ki, ne
ben bilirim ne siz bilirsiniz; ama, muhatap olarak bakanağa sorulması gereken sorular.
Örneğin, yatırım programına alındı mı, alınmadı mı? Şimdi, yatırım programına alınıp
alınmadığını, A, B şahısları veya biz, içimizden biri bilebilir miyiz? Yani, bu soruların
muhatabı değil. Ben, açıklık getirmek adına, usul hakkında konuştum.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bir cümle ilave edeceğim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Aykurt, buyurun.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Şimdi, efendim, değerli arkadaşımız
açıklamasını yaparken, zaten, ben, ilgili birimlerden sormak için bir şey hazırladım; onu arz
edeceğim; ama, değerli müteahhit arkadaşımın açıkmasıyla verilecek cevaplar arasında
paralellik kurabilmek için, bir konunun kendisinden dinlenmesinde ben fayda mülahaza
ediyorum. Muhakkak ki, illa, şu anda rakam, tarih olarak vermesi mümkün olmayabilir; ama,
bu olay nedir, bu ihale nedir; bu konuda kendisinin dinlenmesinde zaruret görüyorum.
BAŞKAN - Peki...
Sayın Özaltın, buyurun efendim, Kığı Barajıyla ilgili kısa bilgi rica ediyoruz.
NURİ ÖZALTIN - Sayın milletvekilimize teşekkür ediyorum Sayın Başkan; onu arz
edeyim size. Ben, tabiî, Devlet Su işleri ve Enerji Bakanlığıyla ilgili konuşma yetkisine sahip
değilim ve bu konuda şunu söylemek isterim: Devlet Su işleri büyük kuruluştur; programa
alınmamış bir işi ihale etmesi söz konusu değil. Böyle bir tereddüt varsa ilgili kuruluştan...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bir ay içinde programa alınmış, örneği yok
bugüne kadar.
NURİ ÖZALTIN - Şimdi, tabiî, bu, benim bilgimde değil; yani, Devlet Su işleri bir ayda
alır. altı ayda alır; ben bilemem tabiî, onların adına da konuşamam; ama, bildiğim şu: Devlet
Su işleri büyük kuruluştur, programa alınmamış bir işi ihale etmez; bu bir.
ikincisi, sayın milletvekilim dedi ki, bildiğim kadar, LİMAK, MNG ile ilgili 25 firmaya
davetiye çıkmış durumda. Şunu da arz edeyim: Bu 2886 sayılı İhale Kanununa göre
davetiyeler bakan yetkisindedir. Kaldı ki, bu yetkinin dışında da, onun yetkisinde olmasına
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genelgeler de vardır. Güneydoğudaki -Bilgöl de dahil- işlere, o kânunun o maddesine göre
davetiye usulü çıkarılmasına dair. O genelgeyi size takdim edebilirim ve bunun üzerine 25
firmaya çıkmış durumdadır.
_
v
BAŞKAN - Sayın Çakan'ın bir sorusu var.
Buyurun efendim.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Ben bir soru sormak istiyorum. Sayın Tansu Çiller döneminde
almış olduğunuz ihaleyi 44 üncü maddeye göre mi aldınız?
NURİ ÖZALTIN - Hayır.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Neye göre aldınız?
NURİ ÖZALTIN-Normal ilan suretiyle.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Kaç ihale aldınız Tansu Çiller zamanında?
NURİ ÖZALTIN - 2 ihale aldık.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - 2 ihale aldınız... Teşekkür ederim.
NURİ ÖZALTIN - Tabiî, şunu ekleyeyim Sayın Milletvekilim, onların genelgesi de, o
taraflardaki işlerin -tabiî, burası anarşi bölgesi olduğu için- o genelgelere göre de bu
maddeye göre yapılıyor, yalnız Bingöl yöresi değil. Bu, olağanüstü ve mücavir alanların
içinde Kars'a kadar gider.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın)-Hepsi o genelge doğrultusunda yapıldı diyorsunuz...
NURİ ÖZALTIN - Ben, o genelge doğrultusunda derken onu kastetmedim. Hem o
genelgeler var hem de zaten bu genelgeler olmasa dahi, o kanunun bilmem hangi
maddesine göre bakan yetkisindedir; ama, tabiî, onu anlatmaya çalıştım ben. Dolayısıyla, bu
genelge ve bakan yetkisine göre, 25 firmaya davetiye çıkmıştır. Bunlar içinde, atılan zarfların
içerisinde iş bizde kalmıştır. Bu da, tabiî, anarşi bölgesinin içinde, daha birkaç gün evvel yeni
bastılar Özlüce Barajını, 3 kişi öldürdüler, 8 kişi yaralıdır. Ben, yani, arzu da etmiyordum açık
söyleyeyim; çünkü, oralara gidemiyoruz.
BAŞKAN - Sayın Arseven, soru mu soracaksınız?
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Hayır efendim, bir açıklama getirmek istiyorum.
Sayın Özaltın'ın ifadeleri ve değerli arkadaşımızın soruları üzerine, size, Başbakanlık
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan, Bayındırlık ve iskân
Bakanlığına hitaben yazılan 1994 tarihli bir genelgeyi okuyacağım arkadaşlarımın bilgi
sahibi olması için. Bu genelgede deniliyor ki: "Olağanüstü hal uygulanan Batman, Bingöl.
Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri. Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illeri ile mücavir iller olan
Adıyaman, Elazığ ve Muş illerinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel idarelerin -belediyeler
hariç- yapacakları ihalelerde 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 44 üncü maddesinin
önseçim ilanı yapılmaksizın uygulanmasının uygun görüldüğü ilgi genelgeyle bildirilmiştir.
Ancak, hassas durumları itibariyle Kars, Ardahan, İğdır, Ağrı İllerinin de söz konusu ilgi
genelge kapsamına dahil edilmesi uygun görülmüştür.
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Prof. Dr. Tansu Çiller
Başbakan."
Genelge budur. Bugün hâlâ yürürlükte olan bir genelgedir. Devlet Su Işlerinin.yapmıç
olduğu bu ihale de ona göre...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli)-44'e göre yapıldığına itirazımız yok bizim.
BAŞKAN - Bilgi istiyoruz.
Başka soru soran arkadaşmız var mı Sayın özaltın'a^fendim?
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU (Bursa) - Ozaİtın'a değil sorum; ama, konuyla
ilgili olduğu için, ilgili makama sorulması açısından bir teklifim var sadece.
BAŞKAN - Daha sonra konuşalım onları.
Sayın Özaltın ile ilgili bölümü tamamlamak istiyorum eğer sorunuz yoksa.
Efendim, çok teşekkür ediyoruz, bizi bilgilendirdiniz. Memleketimize hizmet yolunda
başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz Sayın özaltın.
NURİ ÖZALTIN - Ben, sayın millotvokillorimo, başta Sayın Başkanımız olmak üzere,
hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten, bizim birikimimiz vardır yani, otuz sene birikimimiz
var. Bu birikimimizi memleketimize, milletimize hizmet etmek isteriz ve gayemiz de budur
zaten.
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN - Biz, dosyayı alalım.
NURİ ÖZALTIN - Tabiî efendim, size takdim edeceğim.
BAŞKAN - Çok teşekkürler.
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- 62 3 - Turgut YILMAZ (Delta Deri Giyim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı):
Hoş geldiniz Sayın Yılmaz; buyurun.
TURGUT YILMAZ - Hoş bulduk, Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Bildiğiniz gibi komisyonumuz Yüce Meclisimiz adına görev yapıyor,
ağabeyiniz Sayın Mesut Yılmaz'ın, Başbakanımızın mal varlığıyla ilgili bazı sorular var,
iddialar var, bunlara açıklık getirmek açısından bilginize ihtiyaç duyuldu. O nedenle
buradasınız. Ancak, Soru cevap bölümüne geçmeden önce, açıklamalar bölümüne
başlamadan önce bir
kısa yeminimiz var. Lütfen, ayağa kalkarak yemin metnini okur musunuz.
TURGUT YILMAZ - Bir şey saklamaksızın, birşey katmaksızın, kimseden
korkmayarak, bir tesire kapılmayarak, bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru
söyleyeceğime yemin ederim.
BAŞKAN - Teşekkürler.
Sayın Yılmaz, arkadaşlarımız sizlere soru yöneltecekler. Lütfen, soruların
karşılığındaki yanıt dışında, herhangi bir tartışmaya meydan verecek şekilde detaya
girmeyelim. Onu ben sizden rica ediyorum Aslında, hatırlatmaya da gerek yok. Aynı
hatırlatmayı komisyon üyesi arkadaşlarımın da affına sığınarak onlara da yapmayı istiyorum.
Burada, amacımız, tamamen bilgi toplamak, gerçek bilgilere ulaşmak ve sağlıklı bir çalışma
yürütmek, bunun dışında hiçbirimizin herhangi bir amcı yok, olmadığına göre, bu çerçeve
içerisinde kalarak lütfen şey yapalım. Ben, başkan olarak, bazı sorular yöneltmek istiyorum.
Ondan sonra, arkadaşlarımız izleyecekler, eksik bulurlarsa kendileri de soru yöneltecekler.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Belki kendi açıklaması da olabilir.
BAŞKAN - Onu düşündüm. Sayın Yılmaz'a bir söz hakkı baştan verelim; ama, hepsi
hakkında bir şeye girebilirler.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Turgut Yılmaz Beyin komisyona bir açıklaması olacaksa
alalım ve dinleyelim.
BAŞKAN - Açıklaması olacak. Okuduklarıyla ve kendilerine yöneltilen sorular veya
basında, dışarıda yapılan tartışmalar ışığında hepsine cevap vermek zorunda kalabilirler diye
düşünüyorum.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan, önce bir açıklama yapsın, sonra sorular
ona göre oluşsun. Arkadaşlarımız değerlendirsinler, belki sormaktan vazgeçebilirler onun
açıklamaları karşısında.
BAŞKAN - Sayın Yılmaz, buyurun.
TURGUT YILMAZ - Sayın Başkan, elimde Meclis Başkanlığına Sayın Meral Akşener
ve 71 arkadaşının verdikleri Meclis soruşturması açılmasına ait önerge var. Eğer heyetiniz
müsaade ederse, bu önergede benim ismimin geçtiği, bana atıfta bulunan konulara bir
açıklık getireyim. Ben, sizin, heyetinizin her türlü sorularınıza açık olduğumu burada
söylemek istiyorum.
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istemiştiniz. Bu evrakların Meclis Başkanlığınıza ulaştığını zannediyorum, dün itibariyle teslim
alındı, belgesi bende var. 1984, 1985, 1986 yılı evraklarımı verdim. Ancak, takdir edeceksiniz
ki, hem Vergi Usul Kanununun 253 üncü maddesine göre, tüm evraklarımı ve tüm
defterlerimi ancak 5 yıl saklama zorunluluğum var. Türk Ticaret Kanununun 68 inci
maddesine göre ise bu süre azami 10 yıl; sizin benden istemiş olduğunuz evraklar 15 yıllık
evraklardır. Delta'nın bana geçtiği 1976 yılının aralık ayından bugüne kadar bu evrakların
tamamı şirketimde mevcuttur. Mevcut olduğunu -1984, 1985, 1986 yılının belgelerinin
fotokopilerini ekleyerek koydum- belgelediğimi zannediyorum.
Delta Deri Giyim Sanayii, 1976 senesinin, yanılmıyorsam, şubat ayında kurulmuş bir
şirkettir. Ben, bu şirketi, 1976'nın aralık ayında devraldım. Delta Şirketini kuran Pepko diye bir
şirkettir. Fazıl Ortaçsu, Nilgün Akoy, Yusuf Parmaksızoğlu ve Kenan Basralı'dır. Pepko Şirketi
bugün de mevcuttur. Diğer 4 ortak hayattadır. Kurucu ortaklardan olan Fazıl Ortaçsu Bey şu
anda Delta Deri Giyim Sanayiinde çalışmaktadır. 22 yıl sonunda da Delta'da çalışmaktadır.
Şunu söylemek istiyorum: Delta Giyim Sanayii, kprulduğu günden bugüne -kadar
istanbul gümrükleri dışında herhangi bir gümrükten ihracat yapmamıştır. Delta Deri Giyim
Sanayii AŞ'nin tüm ihracatları ya kara ya hava ya da denizyoluyla yapılmıştır. Karayoluyla
yapılanlar Halkalı Erenköy gümrüğünden, havayoluyla yapılanlar İstanbul Yeşilköy
gümrüğünden, denizyoluyla yapılanlar da Haydarpaşa gümrüğünden yapılmıştır. Delta'nın
tüm evrakları görüşünüze hazırdır. Benim firmamın tam unvanı Delta Deri Giyim Sanayii
Anonim Şirketidir. Firmamın adı, maalesef, geçmişte adı hayali ihracat iddialarına da karışmış
olan Delta Dış Ticaret Anonim Şirketi ile sıkça karıştırılmıştır. Adı geçen bu şirketle isim
benzerliği dışında herhangi bir benzerliğimiz, işbirliğimiz veya bir ortaklığımız olmamıştır.
Kurulduğumuz günden bugüne kadar istisnasız her yıl ihracatta ya takdirnameyle ya
gümüş madalyayla ya da altın madalyayla onurlandırıldık. Bu madalyaların tamamı
mevcuttur. 1984, 1985, 1986 senesinin takdirname ve madalya fotokopilerini ekte şahsınıza
sundum. Bir firmanın hayali ihracatçı olabilmesi için, firmanın ticari hayatında zaman içinde
kesintiler olması lazım. Bir firma, eğer, bir yıl 20 milyon dolar ihracat yapmışsa, ondan üç yıl
sonra 2 milyon dolar ihracat yapmışsa, bu, o firmanın hayali ihracatçı olduğuna dair bir
karine teşkil edebilir. Ama, benim firmam, kurulduğu 1976 yılının aralık ayından bugüne
kadar, her yıl, -dolar bazında yüzde 15 artma veya eksiltmeyle her yıl aynı ihracatı
gerçekleştirmiştir ve her yıl da madalyayla onurlandırılmıştır.
Ben, bugüne kadar, ülkeme yüz milyonlarca dolar döviz kazandırdım. Hiçbir vergi,
hiçbir SSK borcum veya gecikmem olmadı. Hiçbir gün, firmamın saygınlığından hiç kimseye
karşı ödün vermedim, bu ödünü vermek niyetinde de değilim. Ancak, kamuoyunda çokça
tartışılan Delta Deri Giyim Sanayiinin ihracatçı olduğuna karşı dedikodu mahiyetindeki
duyumlara karşı her türlü belgeyi beş yıllık ve on yıllık sürelerle kısıtlı kalmamak üzere
Türkiye Büyük Millet Mecİisi

(S. Sayıcı : 780)

- 6 4 tarafınıza ibraz etmeye, sunmaya -firmamın tüm hesapları, kurulduğu günden bu yana tüm
defterlerimiz mevcut-tarafınıza vermeye hazırım.
Yine, bu önergeye baktığım zaman Mesut Yılmaz'ın servetinin, büyük ölçüde, kardeşi
Turgut Yılmaz üzerinde gösterildiği, gizlendiği ve iki aile kasalarının aynı olduğu kuşkusunu
yaratan iddialar olduğu belirtiliyor bu önergenin içinde. Bir kere şunu açıklıkla belirtmek
istiyorum ki, Mesut Yılmaz Delta Deri Giyim Sanayii Anonim Şirketindeki hisselerini siyasete
atıldığı 1983 senesinde veya ondan sonra değil, 1981 senesinde eşi Berna Yılmaz'a
devretmiştir. Devir tarihi 1981'dır. Delta Deri Giyim Sanayiinin ticaret sicilinde 1982 yılının
evraklarını isterseniz eğer, burada, Mesut Yılmaz'ın değil, Berna Yılmaz'ın ortak olduğunu
-daha 1982 yılında-belgeleyebilecek durumdayım.
Şimdi, eğer, Delta Deri Giyim Sanayiinde herhangi bir usulsüzlük varsa, Berna
Yılmaz 1981 yılında firmamıza ortak olduğu günden bugüne kadar, herhangi bir gün yönetim
kurulunda görev almamıştır. Dolayısıyla, eğer, bir mesuliyet söz konusu ise, bu, ancak
yönetim kurulu üyelerinin mesuliyetidir, Berna Yılmaz'ın bir-mesuliyeti yoktur. Çünkü, JBerna
Yılmaz hiçbir gün yönetim kurullarında görev almamıştır ve bu firmaya, 1981 yılında eşinin
hisselerini devralarak başlamıştır. Bunu niye anlatıyorum; bunu şunun için anlatıyorum: Biz,
Mesut Yılmaz ile ben birbirini hem sayan hem de seven iki kardeşiz. Ama, buna rağmen,
ticaret hayatında birtakım çekişmeler olabiliyor. 1981 yılında daha ben 31 yaşına iken abimle
olan bir ufak"ticari tartışmamız nedeniyle, abim, hisselerini eşi Berna Yılmaz'a devretmiştir.
1981 senesinde, Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz'a hisselerini devrettiği tarihte, ben, eşiyle
beraber, aynı şirkette ve aynı yönetim kurulunda eşit seviyede ortak olmayacağımı belirttim;
çünkü, benim ailemin efradıyla bir ortaklık yapma mecburiyetim yoktu. Ancak, Delta Deri,
ticari faaliyetlerini genişleten ve yükselen bir şirketti. Abimin menfaatlerine de halel
gelmemesi için, bu devir esnasında, Berna Yılmaz'ın hisselerinden, yanılmıyorsam, üç veya
dört adedini, 5'er bin liralık hisselerin bir tanesini kızım Didem Yılmaz ismine, bir diğerini
kızım Canan Yılmaz ismine, bir diğerini, yanımda çalışan Lale Tuluy ismine, bir diğerini, yine
yanımda çalışan Selçuk Türköz ismine devraldım. Dolayısıyla, 1982 yılı genel kurulundan
itibaren, Delta Deri Giyim Sanayiindeki benim idaremde olan hisse sayısı 50,004'e, Berna
Yılmaz'ın hissesi ise 49,006'ya inmiş oldu.
Şimdi, bu önergede "1980 yılında mütevazı bir işyerinde çalışırken'' falan deniliyor
benim için. Turgut Yılmaz olarak, ben. ilk gayrimenkulumu 1969 yılında satın aldım, daha 19
yaşındaydım. Belgesi, size sunacağım dosyadadır. Ben, 1970 yılından beri gelir vergisi
mükellefiyim. Kurumlarımın tamamı kurumlar vergisi mükellefidir, ilk şirketimi 1974 yılında
Yılmaz Adi Komandit Şirketi Turgut Yılmaz ve Ortakları olarak kurdum; 990 bin lira sermayesi
vardı. Aynı yıl, 73 342 lira 97 kuruş kâr elde ettim. Yılmaz Adi Komandit Şirketinin kuruluşu,
bilançosu, size ekte takdim edilmiştir.
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gayrisafi servetim 1 528 633 lira 50 kuruştu. Servet bildirimimi Mercan Vergi Dairesine
verdim. Şirket kaydı yevmiye, kebir ve envanter olarak 23 Aralık 1974 tarihinde istanbul 8 inci
Noterliğince 37823, 37822 ve 37821 numaralarıyla tasdik edilmiştir. Mercan Vergi
Dairesindeki hesap numaram 10-52875'tir. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Kanununun geçerli olduğu bu yıl da Almanya'da iki evimin ve bir arsamın gözükmekte
olduğunu devlet arşivlerinden tespit edebilirsiniz. 1977 yılında, Turgut Yılmaz, artık, sadece
Yılmaz Adi Komandit Şirketi ve Turgut Yılmaz ve Ortakları şirketinin şeriki değil, aynı
zamanda, Tanatar Anonim Şirketi, Pursan Anonim Şirketi, Delta Deri Giyim Sanayii Anonim,
Şirketi ve Yıltır Limited Şirketinin de ortağıdır.
Mesut Yılmaz ve Turgut Yılmaz arasında 1980 yılı öncesinde de çeşitli şirketlerde
hisse devirleri gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birisi, Yılmaz Adi Komandit Şirketinde olan
hisse devridir. Bunlardan bir diğeri, Pursan Poliüretan Sanayii Anonim Şirketinde olan hisse
devridir. Bana göre, bu tip işlemler ticari hayatın vazgeçilmez gerçekleridir. Bu gerçeklerde
kardeşlik bağı falan da etkili olamaz.
Yine, bu önergede, benim ağabeyime veya yengem Berna Yılmaz'a çok pahalı, zırhlı
arabalar falan hediye ettiğim söz konusu edilmektedir. Bir kere, Mesut Yılmaz'm siyasete
atıldığı gün olan 6 Kasım 1983'ten itibaren, benim, eşi, yengem Berna Yılmaz'a Ankara'da
araba tahsis ettiğim doğrudur. Ama, bu arabaları tahsis eden, Turgut Yılmaz değil, Berna
Yılmaz'm ortak olduğu Delta Deri Giyim Sanayii Anonim Şirketidir. Dolayısıyla, burada bir
hediye falan söz konusu değildir. Burada, bir şirket ortağına yaptığımız araba tahsisi, bir
hakkın tahsisi söz konusudur. Şirketimiz, bütün üst düzey yöneticilerine araba tahsis
etmektedir. Arabanın yanında ayrıca da şoför tahsis etmektedir. Berna Yılmaz'a şoför tahsis
edilmemiştir; ama, emrine araba tahsis edilmiştir. Olayda söz konusu edilen araba BMW
marka 34 NGV 02 plakayla trafiğe kayıtlı arabadır. Bu araba zırhlı falan değildir. Zırhlı olduğu,
bir dedikodudan ibarettir. Aracın alış tarihi 20 Haziran 1996'dır. Araç İstanbul trafiğinde Delta
Deri Giyim Sanayii Anonim Şirketi üzerine de kayıtlıdır. Bu arabadan bir önce Berna Yılmaz'a
tahsis edilmiş olan araba da BMW marka araba İdi, onun da plakası 34 KHT 22 idi. Alış tarihi
15 Ağustos 1990'dı, satım tarihi ise 13 Haziran 1996 idi, o araba da Delta Deri Giyim Sanayii
üzerine kayıtlıydı. Gerek Delta Derinin defterlerinden gerek istanbul trafiğinden bunun da
kontrolü yapılabilir. Söz konusu aracın alımı tarihinde, yani, 20 Haziran 1996 tarihinde,
benim abim bu ülkenin Başbakanıydı. Ben, benim abimin, eşine, devlet imkânlarını değil de,
karısının ortak olduğu şirketin imkânlarını tahsis etmesiyle övündüğümü heyetinizin önünde
bir kez daha dile getirmek İstiyorum.
Berna Yılmaz ile Turgut Yılmaz arasındaki hisse devri, bu önergede söz konusu
edilmiş, bunu da açıklamak istiyorum. Demin açıkladığım üzere, Mesut Yılmaz, hissesini,
Berna Yılmaz'a 1981'de devretmiştir. Mesut Yılmaz'm siyasete atıldığı tarihse 6 Kasım 1983
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49.0096 hisseye sahip bulunduğu Delta Derideki hisselerinin yüzde 10'luk bölümünü
sermaye artırımına da katılabilmek içinTurgut Yılmaz'a satmak mecburiyetinde kalmıştır.
Sayın heyetiniz kabul eder ki, benim Berna Yılmaz'ın genel kuruldaki oyuna, sermaye artırımı
yapabilmek için ihtiyacım yoktu. 50.001 hisseyle, bu şirkette, nakdi sermaye artırımına
gidebilirdim ve Berna Yılmaz'ın hisselerini, dilersem yüzde 40'a, dilersem yüzde 30'a,
dilersem yüzde 10'lara indirebilirdim, sermaye artışıyla orantılı olarak. Benim Turgut Yılmaz
olarak maddî gücüm, bu şirketin yapacağı sermaye arttırışinı sağlamaya yeterliydi. Ancak,
abimin, yengemin ve yeğenlerimin haklarına riayet etmek için, yüzde 10'luk hissesini
yengemden satın aldım ve bu satın almada hakkaniyet kurallarının da ötesinde, kardeşler
arasında herhangi bir muvazaaya yer verilmemesi için, ben, bu satış bedelinin ne olması
gerektiğini istanbul 9 uncu Asliye Ticaret Mahkemesinde belirlettim. istanbul 9 uncu Asliye
Ticaret Mahkemesinin bu konuda verdiği kararın bir örneği de komisyonunuza-tevdi
edilmiştir. Bu satıştan sonra, şirketin sermayesini 15 milyar liradan ilk önce 50 milyar liraya
çıkardım. Berna Yılmaz benden aldığı paranın bir kısmıyla bu orandaki hisse artışına iştirak
etti. Daha sonra 15 milyar lira olan şirketin sermayesini 50 milyar liraya çıkardım. Ondan
daha sonra 1997 yılında genel kurulda aldığımız bir kararla şirketimizin sermayesini 150
milyar Türk Lirasına çıkardık. Aradaki farkı nakit olarak değil, firmamızın içerisinde oluşmuş
fonlardan ve yeniden değer artış fonundan sağladık. Bununla ilgili size takdim edeceğim
dosya numarası Ek 5'tir; Ek 5'te bütün bunları belgelemeye çalıştım.
Basında ve bu önergede Turgut Yılmaz'ın Tekstilbank'ın sahibi olduğu yoluna iddialar
vardır, müsaade ederseniz buna bir açıklık getirmek istiyorum. Turgut Yılmaz Tekstilbank'ın
sahibi falan değildir. Ama, Turgut Yılmaz'ın ne bu bankanın ne de bir başka bankanın sahibi
olabilmesi için hiçbir yasal engeli falan da bulunmamaktadır. Ancak, olmayan şeye var
demek mümkün değildir, eğer sahibi olsaydım veya ortağı olsaydım, çıkar, ben, Turgut
Yılmaz olarak bu bankanın veya şu bankanın ortağıyım derdim. Bunu da belgelerdim. Ancak,
Turgut Yılmaz'ın yönetim kurulu başkanı olduğu kasım 1986'da kurulan, ülkemizin medarı
iftiharı GSD Dış Ticaret Anonim Şirketi Tekstilbank'ın yüzde 30 ortağıdır. GSD Dış Ticaret AŞ
1986 yılı kasımında kurulmuştur. 96 eşit paylı ortağa sahiptir. Yani, GSD Dış Ticaret AŞ'de 96
eşit paylı ortak vardır. Daha sonra, bundan iki yıl önce yaklaşık 1996 yılında, tam tarih
vermem gerekiyorsa Ekim 1996'da, GSD Dış Ticaretin yüzde 15 hissesi Japon fonlarına çok
yüksek bir bedelle satılmıştır. GSD Dış Ticaret AŞ daha sonra GSD Holding AŞ olmuştur.
GSD Holding AŞ önümüzdeki bir iki ay içerisinde halka arz edilecektir.
Ben, bu 96 eşit paylı şirketin Türkiye'de ilk sektöre! dış ticaret sermaye şirketinin hem
kurucusuyum hem de yönetim kurulu başkanıyım. O tarihten bu tarihe kadar da değişmez
yönetim kurulu başkanıyım. GSD Dış Ticaret AŞ dış ticaret faaliyetinin dışında, 1986 ylından
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Tekstilbank AŞ'nin yüzde 30 hissesini satın almıştır. Turgut Yılmaz GSD Anonim Şirketinin
yönetim kurulu başkanı olarak, aynı zamanda, Tekstilbank danışmanlar kurulunda GSD Dış
Ticaret AŞ'nin haklarını savunabilmek için danışmanlar kurulu üyesidir.
Yine, bu önergede, her nasılsa hasıraltı edildiği iddia edilen, Tekstilbanka Maliye
Bakanlığınca tahakkuk ettirildiği ileri sürülen 520 milyar liralık bir vergi cezası
araştırmasından bahsedilmektedir. Şimdi, bu işlerin üzerine gelinmesinin miladı, maalesef, 6
Ekim 1994 tarihinde, benim, devrin Devlet Bakanı Sayın Kıratlıoğlu ile çıktığım bir televizyon
tartışmasıyla başlamıştır. Ama, dikkat ederseniz, bu 520 milyar liralık vergi cezasının
tahakkuk ettirildiği ilan edilen yılda Doğruyol Partisi-SHP Hükümeti görev başındadır, Sayın
İsmet Attila Maliye Bakanıdır. Eğer, hasıraltı böyle bir vergi cezası varsa veya hasıraltı
edilmişse, o zaman, bunu bana sormak yerine, devrin maliyesine ve bugünkü Maliyeye
sormakta fayda vardır diye düşünüyorum. Eğer, usulsüz bir-işlem varsa, usulsüz bir işlemin
dönemi bu dönemdir. Ama, istiyorsanız, o konuya da değerli üyeler soruyorsa, niye bu vergi
cezasının tahakkuk ettirilmesi söz konusudur onu da açıklamak isterim.
Ben, 6 Ekim 1994 tarihinde hayatımda ilk defa bir canlı yayında televizyona çıktım,
kendi haklarımı savunmak mecburiyetinde kaldım. Devrin hükümeti, o dönemde, çok ciddî
şekilde üstüme geldi, tüm şirketlerime, bankaya. Bankaya derhal hemen ertesi gün bankalar
yeminli murakıpları yollandı, banka aylarca araştırıldı, banka yeminli murakıpları herhangi bir
şey bulamadılar. Banka, zaten, halka açık bir banka, hem SPK elemanlarınca denetleniyor
hem üç ayda bir bankalar yeminli murakıplarınca demetleniyor. Bunlarda bir şey çıkmayınca,
bu sefer, bankaya maliye vergi denetçileri de yollandı. Maliye Bakanlığının sözlü talimatıyla
yollandı. Tekstilbankta yapılan vergi araştırmasının neticesinde, Türkiye'de eşi, emsaline
rastlanmamış bu uygulamaya Tekstilbank sözlü olarak muhatap oldu. O da şudur: Bildiğiniz
gibi, bankalar repo işlemleri yaparlar. Repo işlemleri üzerinden de damga vergisi kesmek
mecburiyetindedirler. Repo işlemleri, alan ve satan adına olduğu için iki nüshadır. Maliye
Bakanlığımız, bu iki nüshadan ve sadece faiz üzerinde değil, yani, bugün bir günlük repo
yapmışsınız 100 milyon lira vermişsiniz, ertesi gün bunu 101 milyon olarak geri alıyorsunuz;
uygulama, 1 milyonluk faiz üzerinden damga vergisinin kesilmesidir. Maliye Bakanlığı
elemanları, hayır faiz üzerinden değil, bu bononun tamamı üzerinden damga vergisi
kesilecektir diye zabıt tutmak istediler ve bu zaptı bankamıza vermek istediler. Tesadüfen,
Maliye Bakanlığı inceleme elamanları da bu işe şahit olacaklardır, ben, o gün, danışmanlar
kurulu üyesi sıfatıyla bankadaydım; ben, bu vergi tahakkukunun Tekstilbanka yapılmasını
istedim. Çünkü, Tekstilbank, çok azınlıkta repo işlemi yapan bir bankaydı. Bu ceza da 5 yıl
geriye gidiyordu. Tekstilbanktaki repo işlem hacmi son derece düşüktü. Sadece faizden
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ki, bizim şirketimiz, bu 520 milyar lirayı ödeyecek güçtedir ve ödemelidir. Ama, derhal,
cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Türkiye Cumhuriyet Ziraat
Bankası, Eximbank, Halkbank, Vakıflar Bankası, Akbank, Yapı Kredi gibi özel ve kamu
kurumlarının kamunun sahip olduğu bankaların ödeyecekleri vergi cezası miktarı, onların
sermayelerinin 50 ila 100 katı olurdu. Eğer, Tekstilbank 520 milyar lira ceza ödeyecekse bir
Akbank'ın veya Yapı Kredi Bankasının, Ziraat Bankasının o tarihlerde ödemesi gereken ceza
50 trilyonlarla ifade edilemeyecek bir ceza olurdu. Onun için, Maliye Bakanlığı, bu işten
hemen geri bastı ve üç gün sonra da yayınladığı bir tebliğle damga yergi resmi alınmasını
-anapara, faiz falan da değil- tamamen kaldırdı. Dolayısıyla, Tekstilbank, bu nedenle nayırtı
bir işe alet olmuştur. Bir nüfuz veya imtiyaz kullanımı söz konusu olamaz. Dediğim gibi, eğer,
olaya siyasî bir cephe içerisinde bakmak gerekirse, o dönemdeki iktidar, Doğruyol PartisiSHP İktidarıdır.
Yine, bu önergede, benim Almanya'da ne iş yaptığım, Almanya'da şirket .sahibi
olduğum, Almanya'da para ve banka hesabım olduğundan bahsedilmektedir. Ben, 1973
yılından beri Almanya'da hem oturma hem çalışma hem de iş kurma iznine sahibim. Bugüne
kadar, Almanya'da, herhangi bir dönemde, herhangi bir şirketi kurmadım veya herhangi bir
şirkete ortak da olmadım. Dediğim gibi, ortak olmam için,
kurucu olmam için, hisse devralmam için hiçbir yasal engelim yok, bütün
müsaadelerim Almanya'da var; ama, böyle bir ihtiyacım olmadı. Eşim Claudia Yılmaz, o da
Alman vatandaşıdır, o da bugüne kadar Almanya'da herhangi bir şirket kurmamış, herhangi
bir şirkete ortak olmamış veya herhangi bir şirketten hisse devri almamıştır. Alman vatandaşı
olduğu için, zaten onun doğuştan herhangi bir yasal engeli bulunmamaktadır. Bu iddialar,
10-198 No.'lu Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmiş tüm siyasi partilerin genel
başkanlarıyla yakınlarının mal varlıklarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis araştırma
komisyonunca yerinde incelenmiş ve sonuçlandırılmıştır. Bu komisyona Türkiye'deki
şirketimiz yardımcı olmuştur, ne yönde yardımcı olmuştur; p-dönemin komisyonu Almanya'ya
gideceklerini, büyükelçilikten görevlileri yanlarına alacaklarını ve Almanya'daki Transalkim
Şirketine gidip inceleme yapacaklarını belirtmişlerdir. Ben, o dönemde, Almanya'nın -gazete
beyanatları da vardır ekte sunacağım- bir muz cumhuriyeti olmadığını, Almanya'da Türk
büyükelçiliği elemanlarının veya Türk Parlamenterlerinin bir Alman şirketinde herhangi bir
inceleme yapmaya, maalesef, yetkili olmadıklarını; ama, buna rağmen benim bu incelemeyi
sağlayabilecek güçte olduğumu ve bu şirkete yapacağım bir telefon görüşmesi veya yazılı
mektupla muhterem heyetinize bu şirketin tüm defterlerinin açılacağını, yazıyla, o zamanki
komisyona bildirdim; buna ihtiyaç olmadığını söylediler ve Almanya'daki şirkete, maalesef, o
dönemdeki parlamenterlerimiz ilk önce giremediler, daha sonra bana müracaat ettiler. Ben,
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arkadaşlarımızı şirkette ağırladılar ve bu şirketin kurulduğu günden o güne kadar olan tüm
evrakları, ticaret sicil belgelerini ve kurucu belgelerini göstediler ve bu şirkette ne kuruluşta
ne kurulduktan sonra herhangi bir şekilde bizjm ortak olmadığımızı belgelediler, bu
belgelerde daha önce adını söylediğim meclis araştırma komisyonunun dosyalarında
mevcuttur.
Şimdi, bütün bunlara rağmen şirketin dar gelirli bir muhasebeciye, 60 metrekarede
yaşayan mütevazı bir muhasebeciye devredilmiş gibi gösterilmesi, bana göre, eğer bilgisizlik
değilse, maksatlı bir suçlamadır ve doğru değildir. Benim size sunacağım ekli dosyadaki
belgelerden göreceğiniz üzere, Almanya'daki Transalkim şirketinin kuruluşu, 19 Nisan
1980'dir. Almanya'daki şirketin iki kurucu ortağı vardır, bunlardan birisi Bay Bader'dir, bir
diğeri Bay VVarner'dir Bay VVarner, şirket kurulduktan üç yıl sonra, bir kalp nakli ameliyatı
geçirdiği için, bu kalp nakli ameliyatından önce kendi hissesini karısı Giselle VVarner'e
devretmiştir. Bu şirketteki tek hisse devri budur; bu şirkette kurulduğu günden bu güne kadar
başka bir hisse devri yoktur; Alman makamlarının belgeleri Meclis araştırma
komisyonumuzca mevcuttur. Türkiye'deki Transalkim şirketinin kuruluşu ise, 18 Haziran
1980'dir; yani, Almanya'daki şirketle Türkiye'deki şirketin kuruluşu arasında iki aylık bir süre
vardır. Her iki şirket birbirinin acentesidir, birbirlerini pazarlama, yükleme, boşaltma ve
gümrükleme işlemlerini yapmaktadırlar. Daha sonra, iki şirketin bu birlikteliği, 18 yıl sonra, bu
müspet çalışmaları, Türkiye'nin en büyük TIR şirketlerinden birisini doğurmuştur. Bu şirket,
7.11.1995 tarihinde, Türk Transalkim'i, Alman Transalkim Şirketi, Avusturya Transdanubian
Şirketi Turgut Yılmaz ve Mustafa Tuncer*in, 23 Ağustos 1995 tarihinde, Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan 2163 sayılı izinle Perfect Trans
Uluslararası Nakliyat Anonim Şirketi unvanlı yeni bir ortaklık oluşturulmuştur. Yine, bir siyasî
mülahaza olmaksızın bir gerçeği ifade etmek istiyorum ki, şirketimiz, Doğru Yol Partisi SHP
müşterek iktidarı döneminde böyle bir şirket kurmaya mecbur bırakılmıştır; çünkü, o tarihe
kadar Transalkim Şirketi sadece yabancı trafiğine kayıtlı.-yabancı plakalı TIR'larla taşıma
yapmaktadır. Ancak o tarihte, yine, 6 Ekim 1994, Sayın Kıratlıoğlu tartışmasından sonra,
Ulaştırma Bakanlığı şiddetle Türk Transalkim Şirketinin üstüne gitmiştir ve Transalkim
Şirketinin Türkiye'de yerli plakalı TIR sahibi olmadığı için, en az on TIR'lık filo kurmadan bir
yabancı nakliye şirketinin işlemlerine aracılık edemeyeceğine dair Ulaştırma Bakanlığından
bir karar çıkarttırmıştır. Aslında bu karar daha geniş kapsamlıydı, yabancı TIR'ların Türkiye'ye
girmesini önlemek şeklindeydi. Burada, Alman Transalkim, Alman Dışişleri Bakanlığını
harekete geçirmiş. Alman Dışişleri Bakanlığı buna karşılık Türk TIR'larına misilleme
yapabileceğini ima etmiş, onun üzerine bu karardan-vazgeçilmiş ve daha sonra, Türkiye'de
Alman Transalkim Türk Transalkim ve dünyanın en büyük TIR filolarının birinin sahibi olan
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- 70 Avusturya Transdanubian Firmasıyla Türkiye'de yabancı sermaye dairesindende izin
alınarak, jointventure bir şirket kurulmuştur ve bu şirket, 20 adet TIR'ı Volvo Şirketinden
Türkiye'ye ithal ederek, Türk plakası almış ve böylece işlemine devam etmektedir. Gerek
Alman Transalkim Şirketi gerekse Türk Trasalkim Şirketi, bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinden hiçbir resmi nakliye ihalesi almamıştır, ihaleyi alabilmek için herhalde ihaleye
müracaat gerekir. Bizim böyle bir müracaatımız bugüne kadar olmamıştır ve yine, hiçbir
şirketimiz, sadece, Türk Transalkim'le de sınırlı değil. Hiçbir şirketimiz, bugüne kadar
herhangi bir resmi ihaleye başvurmamıştır; hiçbir devlet ihalesi almamıştır; hiçbir şirketim,
bugüne kadar herhangi bir hayali ihracat olayına karışmamıştır. Bu yönde bugüne kadar
hiçbir gün soruşturulmadım, soruşturulmadık, kovuşturulmadım ve kovuşturulmadık.
Transalkim Şirketine ait TIR'ların park yeri istanbul Güneşli'de Transalkim Şirketinin sahibi
bulunduğu yedi dönümlük depo alanıdır. İşgal edildiği iddia edilen Hazine arazilerini TIR
parkı olarak kullanıldığı iddiası doğru değildir, ek 7'de bunu da belgeledim.
Yine, bu önergede çok ağırıma giden, şirketlerimizden herhangi birinin, isimde
verilmiş hayali ihracat olayına ..ve vergi kaçakçılığı sabit olan denilmiş, Delta Deri Giyim
Sanayi Anonim Şirketinin de vergi kaçırdığı iddiası vardır. Benim şirketlerimden herhangi
birinin -Delta Deri Giyim Sanayi Anonim Şirketi de dahil olmak üzere- vergi kaçırdığı iddiası
doğru değildir ve bu iddia mutlaka aydınlatılmaya muhtaçtır/Gazetelerden öğrendiğime göre,
Hürriyet Gazetesinden, 9 No.'lu vergi mahkemesini su basmış, kâğıtlar SEKA'ya gitmiş ve bu
dosyayı elde edememişsiniz. Şirket arşivinden bu dosyanın tamamının fotokopilerini size
takdim etmek üzere buraya kalın bir dosya halinde getirdim.
Bu, vergi kaçakçılığı hadisesi çok ağırıma gittiği için, müsaade ederseniz onu izah
etmek istiyorum. Burada, konu, ihracatta Katma Değer Vergisi iadesidir; kapsadığı dönem,
1986 yılının 7, 8 ve 10 uncu aylarıdır. Peşinen anımsatmak istiyorum ki, olayın geçtiği tarih,
Anavatan Partisinin ve Turgut Özal Hükümetinin tek başına bu ülkede iktidar olduğu bir
dönemdir. Yine, peşinen anımsatmak istiyorum ki, benim ağabeyim Mesut Yılmaz da, o
hükümetin bir bakanıdır. Olayda hiçbir siyasî, ayrıcalık falan kullanılmamıştır hiçbir siyasî
baskı söz konusu değildir. Hayatımın hiçbir gününde hiçbir imtiyaza sığınmadım. Her hukuk
devletinde olduğu gibi ve olması gerektiği gibi olayı hukuk yoluyla kovuşturdum; ne zamana
kadar, 1992 senesinin 10 uncu ayına kadar; yani, Danıştaydan kararı alana kadar. Danıştay
kararı da ektedir. 6 Kasım 1988 tarihinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, istanbul ili
Defterdarlığı Kontrol Büro Başkanlığı, ihracatta Katma Değer Vergi iadesiyle ilgili olarak
mutat incelemeyi yapmıştır ve 1986 senesinin 7, 8 ve 10 uncu ayları için firmamızın haksız
Katma Değer Vergisi iadesi aldığı yolunda bir rapor tanzim etmiştir. Raporun tarihi 6 Kasım
1988 olup, raporun sayısı 1988/71 -,20'dir. Rapor, vergi kontrol memuru Nurullan Dilmen
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etmektedir "yukarıdan beri açıklanan bu hususlar, Delta Deri Giyim Sanayi Anonim Şirketinin
raporunun 11-b bölümündeki bilgileri de nazara alındığında, ihraç kaydiyle sattığı
mamullerin tamamını üretebilecek kapasiteyi haiz olduğu anlaşılmaktadır; ancak, Delta
Anonim Şirketinin, yukarıda dökümü yapılan alış faturalarında, bu miktarlarla sınırlı
kalınmaksızın, Modensan Deri Sanayiyle ilgili olanların dökümü aşağıya çıkarılmış olup, bu
firmanın vergi incelemesini yapmış olan vergi kontrol memuru Leyla Bulut'un, 10 Ekim 1988
tarih ve 82-5 sayılı inceleme raporunda, Zeytinburnu Vergi Dairesinin KA30164 sicilinde
kayıtlı Modensan AŞ'nin mal temin ettiği firmaların defter ve belge ibraz edemeyişi,
beyanname verememe durumlarıyla, sahte fatura düzenledikleri tespit edilmekte, Modensan
Anonim Şirketi kaynakta satış faturalarının da gerçeği yansıtmadığı ve bu satış belgelerine
itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenledir ki, Delta Deri Giyim Sanayi Anonim
Şirketinin mal temin ettiği bir alt firma olan Modensan A.Ş'ye ilgili aşağıda dökümü yapılan
faturaların Katma Değer Vergisi iadesinde geçerli sayılamayacağı cihetle, adı geçen
şirketten; yani, Delta Deri Sanayiinden geri alınması gerekir. Bu nedenle, iade talebinde
bulunan mükellef kurulundan 13 milyon 7 bin 470 Türk Liranın Katma Değer Vergisi olarak,
kaçakçılık cezalı olarak Vergi Usul Kanununun madde 345'e göre geri alınması gerekir."
Burada, kaçakçılık cezalı olarak denildiği için, şirketimiz, derhal, istanbul 9 No.'lu Vergi
Dairesi Başkanlığına, 10 Mart 1989 tarihinde, 323 sıra nosuyla dava açmıştır. Kanunların
bize mal tedarik ettiğimiz firmaların kayıtlarını kontrol etme görevini vermediğini, böyle sonu
belli olmayan bir zincirleme sorumluluk yükünün uygulama imkânı olmadığından bize
yüklenemeyeceğini, malın bize gelinceye kadar geçtiği tüm firmaların vergi, sorumluluk ve
ödevlerinin yerine getirip getirmediklerinden sorumlu tutulmamızın hiçbir kanunî ve mantıkî
nedeni olmadığını, ihtilaf konusu faturaları kesen Modensan A.Ş'nin ise, Kazlıçeşme'nin en
büyük sanayi kuruluşlarından biri olup, bu firmadan mal almakla zaten basiretli bir tüccar gibi
davrandığımız iddia edilmiştir. Ayrıca, dava.dilekçemizde Danıştayın 1986/27.31 karar no ile
yükümlülüğünü yerine getirmeyen, Katma Değer Vergisi ödemeyen diğer şirket ve kişilerin
fiilerini, yükümlülüğünün iştirak ettiği veya onlarla irtibatta olduğu tespit ve ispat edilemezse,
»kaçakçılık cezalı vergi salınmasının hatalı olduğuna oy birliğiyle de karar verdiği belirtilmiştir;
ancak, buna rağmen, o dönemde, devletimiz, Katma Değer Vergi iadesindeki müteselsil
sorumluluk anlayışından hiç taviz vermeden, merhum Altan Tufan Beyin gelirler genel
müdürü olduğu dönemde, katı bir bürokrasi anlayışı içerisinde bunu uygulamış ve
uygulatmıştır ve davamız da, 3 Ekim 1989 tarihinde İstanbul 9 uncu Vergi Mahkemisinde
reddedilmiş ve Katma Değer Vergisinin cezalı olarak tasdikine karar verilmiştir; yani, Delta
Deri Şirketi, İstanbul 9 uncu Mahkemesinde bu davasını kaybetmiştir; ancak, bunun üzerine
şirketimiz, 30 Ekim 1989 tarihinde, vergi mahkemesinin bu haksız kararının bozulması ve bu
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Danıştayımız, benzer bir davada 14 Mayıs 1994 tarihinde, yine, aynı deri
sektöründeki bir firma için, 1990 senesinde, 1250 karar No.'suyla şöyle bir karar vermiştir
"normal basiretli- bir tüccardan, hammedde aldığı firmalardan, onların Katma Değer Vergi
beyannamelerinin tam ve doğru olarak verip vermeyeceklerini ve Katma Değer Vergisini
doğru ve tam olarak ödeyip ödemeyeceklerini takip etmesi beklenemez. Zaten,
kanunlarımızda hiçbir kinseye de böyle bir mükellefiyet yüklenmemiştir. Danıştay, 22 Haziran
1992 tarihinde, 3 Nisan 1992 tarihinde de yürürlüğe giren 3787 sayılı bazı kamu
alacaklarının tahsilatının hızlandırılması ve matrah artırımı hakkındaki kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasında, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, vergi mahkemeleri veya
Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş ve
ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergi, resim ve harçların tamamını,
gecikme faizini ve vergi cezalarının ayrı ayrı yüzde 30'unun 4 eşit taksitte, Ekim 1992 sonuna
kadar tamamen ödenmesi, ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan bu şekilde
vazgeçilmesiyle, yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir" denilmesiyle uyuşmazlığımızı 22
Haziran 1992 tarihinde oybirliğiyle ortadan kaldırmıştır. Bu davanın tüm münderecatı ekli
dosyamızda, ek 9 numara içerisinde, vergi kontrol memurunun ilk tuttuğu zabıttan,
Danıştaydaki karara kadar, 1986-1992 yıllarını kapsayan 6 yıllık uğraşımızın belgeleri ek 9'da
size sunulmuştur.
Delta, Hazine arazisini işgal ettiği söyleniyor. Delta, Hazine arazisi falan işgal
etmemiştir. 1983 yılında mevcut arazisini Demir Çelik ve Treyler Sanayi Anonim Şirketinden
satın almıştır. Bu şirketin daha önce kullanımında olan, yeşil park olan, bahçe olan Hazine
arazilerinin Demir Çelik Treyler Sanayi Anonim Şirketi, Millî Emlak Müdürlüğünce
kullanmakta ve bunun bedellerini ödemekteydi. Delta, size daha önce ibraz ettiğim gibi,
kendi tapulu arazisini aldıktan sonra, geçmişte Demir Çelik Treyler Sanayi Anonim Şirketinin
kullandığı gibi, o arazilerin, yine, yeşil alan olarak kullanmak üzere Millî Emlak
Başmüdürlüğüne başvurmuştur. Milli Emlak Müdürlüğü, Delta Deri Giyim Sanayi Anonim
Şirketinden yaptığı ecrimisil tahsilatlarıyla bu kullanıma znrmen falan değil, açıktan onay
vermiştir; ancak, yine, bu işlerin miladı olan 6 Ekim 1994 tarihinde, Interstar Televizyonunda,
Devlet Bakanı Sayın Kıratlıoğlu ile yapılan bir tartışma sonucunda, bu kullanımın sona
erdirilmesi için, Sayın istanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'na yapılan baskılarla, Sayın Vali bu
görüşte hemfikir olmadığı halde, ekte Sayın Hayri Kozakçıoğlu'nun dönemin bakanına
yazdığı cevap vardır, bu işlem sağlanmıştır, önergede belirtildiği gibi, tarafımdan herhangi bir
nüfuz kullanılmamıştır, önergede belirtilenin tam aksine tarafımıza nüfuz kullanılmıştır. Bir
bakan, bu meseleyi kendine göreve addederek, devrin İstanbul Valisi Sayın Hayri
Kozakçıoğlu'na telefonla talimat vererek bu işin yapılmasını sağlamıştır. Devrin Valisi Hayri
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çerçevesinde" ibaresine bilhassa dikkatinizi çekmek istiyorum.
Mesut Yılmaz ve eşinin, Turgut Yılmaz ve eşinin Almanya'nın Köln Kentindeki
Sparkasse Bankası nezdinde milyonlarca mark tutarında hesaplarının bulunduğu ve bunların
bir kısmının Turgut Yılmaz ve eşi adına kayıtlı gözüktüğü iddiası vardır. Turgut Yılmaz ve eşi
Claudia Yılmaz'ın Köln Kentinde, herhangi bir tarihte, herhangi bir dönemde herhangi bir
banka hesabı olmamıştır. Turgut Yılmaz ve eşinin, 1973 senesinden beri, Almanya'nın
Geldern Şehrinde banka hesabı olmuştur. Bu hesaplar, o günden bu yana devam
etmektedir. O hesaplar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10-198 esas No.'lu Meclis araştırma
komisyonu başkanının talebi üzerine, 8 Mart 1995 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
temsil edilmiş siyasî parti ve genel başkanları ve yakınlarının araştırılması amacıyla kurulan
Meclis araştırma komisyonu başkanlığına benim imzamla da bildirilmiştir. Daha sonra, 15
Ağustos 1996 tarihinde, Almanya'daki evimi taşıma nedeniyle, bu hesaplar Geldern
kentinden 22 kilometre uzaklıktaki diğer kasabadaki aynı banka hesabına nakil olmuştur.
1974 yılından beri -Türkiye Cumhuriyeti maliyesine vermiş olduğum tüm servet
beyannamelerinde de gözüken, yine, takdir-Edeceksiniz ki, 1974-1980 seneleri, bizlerin
servet beyannamesi vermek mecburiyetinde tutulduğumuz senelerdir- vermiş olduğum
servet beyannamelerinde de gözüken bu durumun, bugün, mesele yapılmasını
anlayabilmem güçtür. Sahip olduğum ihracat şirketleri yılda 30 milyon doların üzerinde
ihracatı her yıl gerçekleştirmektedirler. Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı
Kanunun uygulamasına yönelik, Resmi Gazetenin 11 Ağustos 1989 tarih ve 20249 sayılı
nüshasında yayımlanan 32 sayılı kararın dış ticaretle ilgili 8 inci maddesi hükümlerine göre,
söz konusu mal bedellerinin yüzde 70'inin fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içerisinde
yurda getirerek, bankalara ya da özel finans kurumlarına satmam halinde, bakiye yüzde
30'luk bölümünün kambiyo mevzuatı açısından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın, ihracatçı
olan şirketlerim ve şahsım tarafından, istenildiği, kanundaki ifadesiyle dilediği şekilde
kullanabilme hakkına sahibim. Malî idare, yurt dışında serbestçe tasarruf edilebilen bu
bedellere yönelik harcamaların, Türk vergi hukukuna uygun-belgelerle kanıtlanması halinde,
Kurumlar Vergisi matrahından da düşülebilmesine olanak tanımıştır; ancak, Bakanlık,
uygulamada ortaya çıkan güçlükler nedeniyle, 22 Ocak 1997 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 253 No.'lu Vergi Usul Kanunu tebliğiyle, bu belgelerin yurt dışı
temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlikçe, Türkçe tercüme ve tasdik zorunluluğunu da
ortadan kaldırmıştır. Turgut Yılmaz ve eşi Claudia Yılmaz, Türkiye ile Almanya arasında
yürürlükte olan, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ve Türk vergi mevzuatı mucibi
Almanya'da elde ettikleri faiz gibi gelirlerini de Türk vergi mevzuatı mucibi gelir vergi
beyannamesinde gösterirler ve vergisini öderler. Turgut Yılmaz ve eşim Claudia Yılmaz
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hesabım falan yoktur. Almanya gibi karaparayla mücadelenin en sıkı şekilde yapıldığı, vergi
tahsil memurlarının polis yetkisiyle donatılmış olduğu bir ülkede, zaten, para hareketlerimizin
tamamı, devletimizin ve devletin denetimi altındadır.
Yine, bu önergede belirtildiği üzere, ailemizin herhangi bir ferdinin -benim eşimin
çocuklarımın ağabeyimin anamın- Conrad Otelinin gerçek sahibi olduğu yolundaki iddialar
cevaplandırmayı gerektirmeyecek kadar dedikodu üslubu içerisine kaleme alınmış
gerçekdışı beyanlardır.
Sonuç olarak, bu önergede yazıldığı gibi 1980 yıllarında mütevazı bir yazıhanede iş
hayatına falan başlamadım. Hayatımın hiçbir döneminde mütevazı falan olmadım, istanbul
Sultanhamam tüccarlarından, istanbul'un bütün iş çevrelerince maruf Merhum Hasan
Yılmaz'ın oğluyum, önergede iddia edildiğinin aksine, servetimin kaynağı meçhul falan
değildir. Her talebinizi belgeleyebilir durumdayım. Önergede belirtilen küçük ve mütevazı
işyeri, 1955 yılının Beyazıttaki beyaz sarayıdır: olsa olsa, bugün, İstanbul Etiler'deki
Akmerkez'e eşittir. O kadar küçüktür ki önergede yazıldığı gibi, o dönemlerde hiç adet
olmadığı gibi, 1955 yılında, devrin istanbul Vali ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay
tarafından açılmıştır. 8 Eylül 1959 tarihli Akis Dergisini size takdim edeceğim, dosyanın ekine
koydum. 8 Eylüm 1959 tarihli Akis Dergisi, babamızın servet durumunu açıklamaktadır.
Ailemin serveti helal kazançla elde edilmiştir, son kuruşuna kadar da vergilendirilmiştir. Bu
servetin üzerinde hiç birinin kul hakkı falan olmamıştır; ama, bu servetin üzerinde hiçbir gün
devletin imtiyazı da olmamıştır. Devlet, Turgut Yılmaz olarak benim hem saydığım hem
güvendiğim hem korktuğum hem de gerektiğinde sığındığım bir kurumdur, ilk ticari işletmemi
kurduğum 1974 yılının Ekin ayından bu güne kadar, hiçbir devlet bankasının kapısından içeri
girmedim, ne Vakıflar Bankasının, ne Emlak Bankasının, ne Ziraat Bankasının, ne Halk
Bankasının varsa diğer kamu bankalarının. Hiçbir devlet bankasından nakdî veya gayrinakdî
veya bireysel herhangi bir kredi kullanmadım. Benim, herhalde daha 1974 yılında, 17 yıl
sonra birgün, ağabeyimin bu ülkenin başbakanı olacağını düşündüğümü söyleyemezsiniz.
Bütün bu saydıklarım, benim hayatımdaki şaşmazr sarsılrrtaz hayat düsturumdur,
çalışma düsturumdur. Yüce Meclisinizin çatısı altında böyle duyum
Yüce Meclisinizin çatısı altında, böyle, duyum ve dedikoduya dayalı bir önergenin
muhatabı olmaktan dolayı, hakikaten, gerçekten üzgünüm
Sayın Başkan, değerli üyeler; bütün hayatım, belge dosyalarım, belgeleriyle, ekleriyle
buradadır. Sizlere takdim edeceğim.
Benim hakkında, doğduğum günden bugüne kadar; benim işletmelerim hakkında
soracağınız bütün sorulara, gerçek cevapları vermeye ehilirri ve yetkiliyim. Onun için, beni,
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BAŞKAN - Çok teşekkürler Sayın Yılmaz.
Benim bir sorum olacak, gerçekten, arkadaşlar da haklı çıktılar, böyle, geniş, ayrıntılı
bir açıklama yaptınız ve bazı sorular da yanıtlarını buldu; ancak, benim eksik gördüğüm bir
konu var; Finansbank Genel Müdürlüğünün 7.3.1995 tarihli yazısına göre, Sayın Mesut
Yılmaz'a ait olduğu anlaşılan 710 adet hisse senedinin, sizin talimatınızla, 12.01.1995
tarihinde satıldığı ve bedelinin de, yine sizin talimatınızla bir tahsildara nakden ödendiği
ifade edilmektedir. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız.
TURGUT YILMAZ - Bu açıklamanız doğrudur Sayın Başkanım.
Mesut Yılmaz'ın vergi beyannamelerini ben yaparım. Mesut Yılmaz'ın vergi
beyannameleri, benim şirketimde, benim malî müşavirlerimce hazırlanır; Mesut Yılmaz
sadece imzalar. Bu, geçmişten beri böyledir.
Gazetelerde, bir haber okudum; Mesut Yılmaz'ın Finansbank'ta hissesi olduğuna dair.
Derhal, Mesut Yılmaz'a telefon açtım ve "bu hisse nedir" dedim, o da "benim bu hisseyle ilgili
herhangi bir bilgim yok" dedi. Bunun üzerine, Finansbank'ın sahibi ve Yönetim Kurumu
Başkanı Sayın Hüsnü Özyeğin'i aradım. Ben, Hüsnü Özyeğin Beyle çeşitli şirketlerde
müşterek yönetim kurulu üyeliklerinde bulundum; ama, merak etmek isterseniz, hayatımda,
Finansbank'la ilgili herhangi bir gün, bir kredi, bir teminat mektubu ilişkim falan olmamıştır.
Benim düsturlarım içerisinde, dostlarımla ticaret yapmama gibi bir anlayış da yatar. Hüsnü
Özyeğin'i aradım ve bu hissenin ne olduğunu sordum. Sayın Özyeğin, bana -Finansbank
Anonim Şirketinin- halka açılırken, o dönemlerde halka açıldığı yıllarda, 1990 veya 1991
olduğunu zannediyorum, daha, sermaye piyasaları mevzuatının derinleşmediği, borsanın
Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başladığı dönemlerde, bütün eşine, ahbabına, dostuna birer
lot hisse yazdığını ve böylece, bankasına güven duyulacak bir müessese olduğunu ve çok
talep yaratılmış olduğunu göstermek istediğini, bunun için de, Mesut Yılmaz'ın ismini de.
buraya zamanında yazmış olduğunu ve bu anda da, hatırlamamış olduğunu söyledi. O
dönemdeki hisse senedinin lot sayısını bilmiyorum; yanılmıyorsam, Bankanın halka açıldığı
tarihte bütün bin kişiye verilen birer lotluk bir hissedir. O zamanki dönemde, bedelinin
yaklaşık 7-7,5 milyon olduğunu zannediyorum. Ben, peki, bunun, yıl içerisindeki veya ertesi
senelerdeki artışını kim gerçekleştirdi; bununla ilgili olarak Mesut Yılmaz'ın sende bir imzası,
bir belgesi, sermaye artırımı katılımına dair bir belgesi var mı dedim; o da "hayır; Bankamızda.
500 veya 1000 kişilik özel insanlar için biz özel saklama merkezi kurarız ve bu hisselerin
dönem içinde yeniden değer artış fonlarıyla falan hisselerin kendi kendilerini çoğaltmalarını
sağlarız" dedi. Sat, hemen öde, sen, benim başıma bela getireceksin, ben, bu parayı
alacağım ve hayır kurumuna da bağışlayacağım dedim, ilk önce, bana itiraz etti "senin
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dedi. Aramızda sert bir münakaşa geçti ve hayır, benim imzamla ödeyeceksin ve benim
yolladığım insana ödeyeceksin, ben de bu parayı alıp bağışlayacağım dedim. Bu riski,
Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı göz önüne almıştır. Bu .parayı -yanılmıyorsam, 200J<üsur
milyon lira olarak- benim yolladığım adama ödemiştir. Bu, bir insanın, bir dosta yaptığı işin
bedeli, Turgut Yılmaz olarak, bana, ilk etapta 500 milyona, daha sonra 50 milyar liraya mal
olmuştur. Ben, burada gözüktüğü üzere, bu parayı aldım, 200 küsur milyondu. 27 Ocak 1995
tarihinde, bu parayı, Maltepe İlçesi idealtepe ilköğretim Okulu adına, Koruma Derneği
Başkanı Muteber Yarım ile bir protokol yaptım ve bunu, 500 milyon lira olarak Ziraat
Bankasının Maltepe Şubesine idealtepe ilköğretim Okulu Derneğine aynı gün yatırdım. Daha
sonra, bu paranın üzerine para toplayıp da bu okulu inşaa edemedikleri için, bu Dernekle bir
anlaşma imzaladım; bunu en iyi Sayın Ahmet Uyanık Bey bileceklerdir ve anamın adına,
Güzide Yılmaz ilköğretim Okulu olarak Maltepe ilçesinde 24 derslikli bir ilköğretim okulu
yaptırdım, Sayın Cumhurbaşkanı da gelip bu okulu hizmete açtı; olay budur.
BAŞKAN - Çok teşekkürler.
Değerli arkadaşlarım, soru sormak isteyen arkadaşım var mı?
Buyurun Sayın Karapaşaoğlu.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Yılmaz, ağabeyiniz Sayın Mesut
Yılmaz'ın hisselerini eşine devrettiği yıldan sonra olmak üzere, Sayın Mesut Yılmaz'a, eşine,
herhangi bir şekilde maddî, nakdî yardımınız, borç vermeniz oldu mu? Olduysa, nedir, ne
x
kadardır?
TURGUT YILMAZ-Sayın Başkanım, açıkçası oldu.
Şunu, peşinen söylemek isterim: 1986 senesinden itibaren, babamın vefatından
sonra, aynı zamanda, tüm ailemin ihtiyaç durumlarında, ticaret hayatındaki tek erkek evlat
olarak, izlemek, korumak ve kollamakla da mükellef hissederim kendimi. Benim, ağabeyim
gibi, bir de kızkardeşim var; annem de hayatta, 70 küsur yaşında. Dolayısıyla, kızkardeşimin
olsun, ağabeyimin olsun, annemin olsun, gelir vergisi beyannamelerini falan da ben tanzim
ederim. Ben, ağabeyimin maddî ihtiyaç duyduğu dönemlerde, geçmişte, 500 milyon lira, 600
milyon lira, 700 milyon lira gibi, bu tür para alışverişlerim oldu.
Bu tip para alışverişleri nedir; o şudur Sayın Başkanım: Benim ağabeyim, benimle
beraber, Beyazıt'taki Beyazsarayın aynı zamanda altıda bir hissedarıdır. Beyazıt'taki
-Beyazsarayın gayrimenkul kira gelirlerini -yanılmıyorsam, burada 170 dükkân vardır- ben
toplar ve toplatırım. Buranın kiracıları, kiralarını -çok yer olduğu için- üç ayda bir öderler.
kontratlar böyledir, üç ayda bir tahsil ederim. Dolayısıyla, diyelim ki, kirayı mart sonunda
tahsil edeceğim, ağabeyimin ocakta veya şubatta ihtiyacı olan Daraları, ağabeyime sağlarım.
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ederim, üstünü veririm. Bu, ağabeyimle benim aramda, benimle kızkardeşim arasında,
benimle anam arasında, her dönemde olan bir ilişkidir, bundan böyle de olacaktır ve olması
gerektiğini de doğru buluyorum Sayın Başkanım.
"
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın Ercan.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, izninizle, Sayın Turgut Yılmaz Beye
konuyla ilgili olarak sorulmasını istediğim birkaç sorularım olacak. Birkısmı genel mahiyette,
birkısmı da Finansbank ve Tekstilbankla ilgili.
Genel mahiyetteki sorularım 6 adettir. Gerçi, bu sorularımız, tarafımızdan daha
önceden hazırlandığı için, Sayın Yılmaz'ın açıklamaları içerisinde, bu soruların bir kısmına
cevap buldum.
BAŞKAN - Öyle mi; lütfen, özetleyerek...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 1- Ağabeyiniz Mesut Yılmaz ile iş ilişkiniz oldu mu?
Olduysa, bunlar nelerdir ve devam ediyor mu? Bunları zapta geçireyim, bir kısmını zaten
cevaplamış oldular.
2- Ağabeyiniz Mesut Yılmaz'ın eşi Sayın Berna Yılmaz'la iş ilişkiniz oldu mu? Olduysa
bunlar nelerdir ve devam ediyor mu?
3- Hali hazırda, ağabeyiniz Sayın Mesut Yılmaz ve eşi Sayın Berna Yılmaz'dan
alacağınız var mı? Varsa, hangi tarihten beri ve ne miktardadır?
4- Ağabeyiniz Mesut Yılmaz ve eşine, nakit yardımda bulunuyor musunuz?
5- Ağabeyiniz Sayın Mesut Yılmaz, eşi Sayın Berna Yılmaz ve çocuklarına -önergede
zırhlı araba olarak geçiyor- zırhlı araba gibi pahalı hediyeler aldınız mı? Aldıysanız, bunlar
nelerdir? Eğer, tabiî, bu arada, alacağım cevaplara göre de, ayrıca soracağım, bu konulara
ilişkin sorularım olacak.
Mesela, açıklamasında, zırhlı araba olmadığını ifade ettiler, şirketin tahsis ettiğinden
söz ettiler, şirkete aittir dediler. Şimdi, Sayın Mesut Yılmaz'ın mal bildirimlerinde, kendisine ve
eşi Berna Yılmaz'a yüksek tutarda borç verdiği beyan edilmiş Sayın Turgut Yılmaz tarafından.
Eğer, ağabeyinizle, malî konularda tam bir yardımlaşma içerisindeyseniz, bu borç ilişkisini
nasıl izah ediyorsunuz?
Bunlar, genel mahiyetteki sorularımdı. izninizle, Finansbank ve Tekstilbankla ilgili 4
adet sorum olacak.
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mı? Aldıysanız, tarihleri, miktarları nelerdir? Bir kısmını burada ifade ettiniz.
2- Ağabeyiniz Sayın Mesut Yılmaz'ın, 1990-1995 yıları arasında Finansbankta sahip
olduğu hisseleri mal bildirimlerinde göstermediği tespit edilmiştir. Ağabeyiniz, bu hisselerden
haberdar olmadığını söylemiş; oysa, sizin şimdiki açıklamanızda, ağabeyinizle bu konuyu
görüştüğünüzü ifade ettiniz. Bu hisseleri, onun adına siz mi alıp sattınız gibi sorum olacaktı
ona da bir açıklık getirdiniz; sizin sattığınızı söylediniz. Eğer, siz sattıysanız, ağabeyiniz Sayın
Mesut Yılmaz'ın adına, bu işleri yapmaya yetki veren bir vekâletnameniz oldu mü, var mı?
Sorularım şimdilik bu kadar.
BAŞKAN - Teşekkürler.
Sayın Ercan'ın da söylediği gibi, bir bölümü zaten cevaplandırıldı; ama, tutanaklara
geçmesi açısından, öyle takdir buyurdular.
Siz, buyurun, açıklamanızı yapın.
TURGUT YILMAZ - Derhal. Hay hay efendim.
Benim, Mesut Yılmaz'la geçmişte bir sürü iş ilişkim oldu. İş ilişkimin bitiş tarihi kasım
1983'tür, Mesut Yılmaz'la olan tek ilişkim, kasım ayında devam eden Transalkim Limitet
Şirketi hisseleridir. 6 Kasım 1983'te Mesut Yılmaz- millevekilliği seçimlerini kazandığının
zannediyorum ertesi gün veya üç beş gün sonrası, Mesut Yılmaz'ın Transalkim Limitet
Şirketindeki hisselerini noterden devraldım, noterden devralış belgesi, fotokopi olarak değil,
noter tasdikli suret olarak bu dosyanın içindedir.
Biz, geçmişte, Mesut Yılmaz'la müşterek işbirliği yaptık. Demin saydığım şirketlerde,
Mesut Yılmaz'la beraber aynı yönetim kurullarında beraber çalıştık. Ben, Almanya'da
okudum; Mesut Yılmaz, Almanya'da mastırını yaptı. Daha sonra, Türkiye'ye geldiğimiz
tarihten itibaren 1974 senesinde Yılmaz Komandit, Turgut Yılmaz ve Ortakları Adi Komandit
Şirketini 990 000 lira sermayeyle kurduğumu söylemiştim. Bu Şirketin ortaklarından birisi de,
Mesut Yılmaz'dır. Tahmin ediyorum ki, 1974 senesinde, 1976 senesinde, 1980 senesinde iki
kardeşin anlaşarak, müşterek iş yapmaları takdir edilecek bir iştir. Evet, müşterek iş yaptık.
1984 senesinden itibaren, Mesut Yılmaz milletvekili seçilip, artık, kamunun malı olduğu
günden itibaren Mesut Yıimaz'la herhangi bir ticarî iş ilişkim olmamıştır, yoktur; Mesut
Yılmaz'ın, şirketlerimizde herhangi bir ortaklığı yoktur.
Bu önerge, iyi çalışılarak hazırlanmış bir önerge değil; çünkü, benim, bir tek Delta
Deri Giyim Sanayii Anonim Şirketi adıyla ihraç şirketim yok. Benim, bir sürü ihracat şirketim
var. Eğer, beni incelemek Komisyonunuzun göreviyse, benim, çok daha yüksek kapsamlı,
yüksek cirolu şirketlerim ve fabrikalarım var; ama, bunların hiçbirisinde Mesut Yılmaz yok ve
olmadı.
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işbirliğimiz, ticarî birliğimiz oldu; babamız da sağdı ve başımızdaydı. Berna Yılmaz ile hiçbir
gün iş ilişkim olmadı. Açıkçası, benim, hanımlarla iş yapabilme gibi bir düsturum yoktur ve
olmamıştır. Dolayısıyla, hiçbir gün olmadı. Yengem, çok sevdiğim, saydığım yengem,
ağabeyimin eşi olması hasebiyle, daha 1981 senesinde ağabeyimin benimle olan bir
tartışması sonucunda, hisselerini eşine devretmesiyle, bu şirketin pasif ortağı olmuştur. 1981
senesinde, Mesut Yılmaz, hisselerini devrettikten sonra, bugüne kadar, Berna Yılmaz, hiçbir
gün bu şirketin yönetim kurulunda olmamıştır, görev almamıştır.
Ben, iyi bir kardeş olma gayreti içerisindeyim. Ağabeyimin çocuklarını koruma ve
kollama görevinin de benim sırtıma düştüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla, ağabeyimin
çocuklarıyla ilgili bir amcaya yakışır şekilde koruma ve kollama görevimi yapıyorum, yaptım
ve yapacağım; ama, ben, bunu sadece ağabeyimin çocukları için yapmadım. Ağabeyimin
büyük çocuğunun, Amerika'da okuması için, tüm öğrenim masraflarını zaman zaman ben
karşılıyorum. Benim kızım da Amerika' da okuyor; ikisi de aynı yaştalar. Benim kızım ve
amcamın oğlu, ağabeyimin oğlu, Amerika'da okuyorlar ve benim ağabeyimin bugünkü maddî
durumu, belki de, öyle bir tahsili karşılamaya yeterli olmayabilir; benim ağabeyimin oğlunun
tahsil edebilmesi için yardım yapmamda herhangi bir kanunî engel varsa, ben, bu kanunî
engeli bilmiyorum. Ama, ben, sadece kendi çocuklarımı değil, ayrıca, Amerika'da, firmamın
geleceğinde yer alacak, bir sürü çocuk okutuyorum. Bunlardan birisi çok başarılıdır. Daha
ortaokulda aldım. Ankara Fen Lisesini bitirttim, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik
Mühendisliğini üçüncülükle bitirdi, daha sonra bu çocuğu, Washington Ünivertesi San
Loui'ye yolladım. Şu anda, oradaki mastırını bitirdi, şimdi, Liverpool Üniversitesinde
bankacılık tahsili yapıyor ve Salomen Brothers'da çalışıyor. Bu çocuğu da... Ankara'daki bir
coğrafya öğretmeninin çocuğudur, çok başarılı olduğu için, ortaokuldan beri aldım ve
üniversitenin sonuna getirdim ve ben, eğitiyorum.
Dolayısıyla, benim, öğrenimine narcırah verdiğim bir sürü çocuk vardır. Ben, Türkiye
Cumhuriyetinde, Allah'a bin şükür, genç yaşımda, 50 derslikli, iki tane okul yapıp armağan
etmişim; bunlardan birisi Rize'nin Çayeli kazasında Hasan Yılmaz ilköğretim okuludur, bu
eserle iftihar ediyorum; bir diğeri, Maltepe Küçükyalı'daki Güzide Yılmaz ilköğretim Okuludur.
yaptığım o eserle de iftihar ediyorum. Allah kısmet ederse, önümüzdeki senelerde, yeni
ilköğretim okulları yapacağım.
Bir önemli hususu arz etmek istiyorum. Yaptığım her iki ilköğretim okulu da, herhangi
bir şirketimde gider gösterilmemiştir, vergi avantajı yaratılmamıştır; kurumlarımın Kurumlar
Vergisinden düşmemişimdir, kendi Gelir Vergi beyannamemden düşmemişimdir; tamamını
kendi paramla yapmışıdır ve devlete yük olmamışımdır.
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zaman alacağım da olur; çünkü, ağabeyimin kiralarını da ben tahsil ederim, onun İstanbul'a
gelip de kira tahsilatı yapması mümkün olmadığına göre, bütün ailenin kira tahsilatını ben
yaparım. O, çok yüksek rakamlara varan dediğiniz rakamlar, 500 milyon, 1 milyar eğer çok
yüksek rakamlarsa, aramızda, devamlı, bu tip alışverişler olur; bundan sonra da olmaya
devam edecektir.
Mesut Yılmaz'ın eşine nakit verir misiniz? Ben, yengemle ağabeyimi, hayatımda hiçbir
gün ayırmadım. Onlar, ayrılmaz bir bütündür. Ağabeyimin de bu tip ihtiyaçlarını karşılarım,
yengemin de bu tür ihtiyaçlarını karşılarım, yeğenlerimin de-bu ihtiyaçlarını karşılarım-Bunu
da, gururla yaparım.
Zırhlı araba falan yok. Kanunlarda, şirketimin kime araba tahsis edip kime tahsis
etmeyeceği tadat edilmiş değildir; ama, şirketimin ortağı olan bir insana, eğer araba tahsis
ediyorsam ve bu insan, zaman zaman başbakan olmuş, zaman zaman kısa dönem, zaman
zaman uzun dönem başbakanlık yapıyorsa; ama, buna rağmen, eşine, devletin arabasını
değil de, benim şirketimin arabasını tahsis ediyorsa, bundan da açıkçası onur duyuyorum.
Finansbanktan veya Tekstilbanktan kredi alır mısınız diye sordunuz. Sayın Başkanım,
affedersiniz, ben, eğer, devlet bankalarından kredi almıyorsam, özel bankalardan, yani
Sabancı'n'ın Akbankından, Karamehmet'in Yapı Kredi Bankasından, Akın Holdingin
Tekstilbankasından kredi almamın sizce bir mahsuru var mı? Ben, yılda, 30-40 milyon dolar
ihracat yapan, 100 milyon dolara yaklaşan cirolar istihsal eden şirketlerin yönetim kurulu
başkanıyım ve piyasanın güvenilir, saygın, ahlaklı insanıyım. Bütün bankalar, bana kredi
vermek için benim peşimde koşarlar. Doğru Yol Partisinin iktidar olduğu dönem de dahi,
Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, benim şirketlerime kredi vermek için, peşimde koştular;
ama, ben, hayatımda, hiçbir gün devlet bankalarıyla çalışmadım. Benim şirketlerim,
Tekstilbanktan kredi kullanırlar. Benim şirketlerim Türk Ekonomi Bankasından kredi
kullanırlar. Benim şirketlerim, zaman zaman Osmanlı Bankasından kredi kullanırlar. Bunlar.
ağırlıklı ihracat kredileridir. Hiçbir mahsuru olduğunu da zannetmiyorum. Finansbank
dediniz, hayır; hiçbir kredi kullanmadım.
Demin bir husus dikkatimi çekti, onu müsaade ederseniz, düzeltmek
mecburiyetindeyim. "Ağabeyinizle konuştuğunuz anlaşıldı" dediniz. Tahmin ediyorum ki.
bantlar her şeyi aldı. Ağabeyimle konuştum da ne zaman konuştum; gazetelerden
öğrendikten sonra, ağabeyimi aradım ve konuştum dedim, yani, daha önce konuşmadım.
Ağabeyimle aramızda, 7,5 milyon liracıklık meseleleri konuşmayız Sayın Bakanım.
Ağabeyimle konuştum, gazetelerde çıktı, bu ne diye; evet, ağabeyimle konuştum. Ne zaman;
gazetelerde bu olay çıktıktan sonra konuştum. Daha önce bilmediğim bir şeyi, ağabeyimin de
bilmediği bir şeyi, ağabeyimle benim konuşmamız herhalde mümkün değildir.
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.
Buyurun Sayın Öztop.
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Mesut Yılmaz'ın Finansbankta herhangi bir nakit
yatırmadan Hüsnü Özyeğin aracılığıyla ortak edildiği, hisse sahibi edildiğini açıkladınız Sayın
Yılmaz. Arkasından da, hisse artırımı nedeniyle, sermaye artırımı nedeniyle, bu rakamın 7,5
milyondan daha farklı bir noktaya ulaştığını söylediniz.
Finansbankta hiçbir katkınız yok, sermaye artırımınmda da hiçbir katkınız yok*, ama,
buna rağmen, bu parayı, daha doğrusu hisseleri nakte çeviriyorsunuz ve bir okula, yin© bir
hayıra harcıyorsunuz. Sizce, çok doğru mu? Hiç katkınız yok, hiç dahliniz yok ve bu
bankadan hissenin karşılığındaki nakiti bir başka yerde kullanıyorsunuz. Sizce,
kullanmamanız gerekmez miydi?
TURGUT YILMAZ - Polise mi götürüp vermeliydim efendim.
Şöyle anlatmam gerekirdi. Eğer, yolda para bulursam, gider karakola teslim ederim;
ama, yolda para bulmadım, Hüsnü Özyeğin'i telefonla aradım. Öyle bir şeyin olduğunu,
Hüsnü özyeğin'in kendisi de bilmiyordu. "Zamanmda 7,5 milyon liralık hisse, nereden
bileyim ki, bu adam bir gün başbakan olacak da, bu. işler benim başıma gelecek. Bin tane
arkadaşıma yazmışım, bunlara da bir lot hisse vermişim, talep dolsun diye" dedi. Bugün dahi,
şirketler halka açı lırken,: mezarlıktan veya partilerden isim yazarlar, sanki çok teklif gelmiş
gibi birer lot... Bir lot hisse yazmış, gazetelerden öğreniyorum, sene bilmem kaç. Hüsnü
Özyeğin ile benim aramda 5 milyon, 7 milyon, 10 milyonun lafı da olmaz. Hüsnü Özyeğin ile
ben, aynı zamanda yazıık komşusuyum. Sat o zaman, parayı bana ver dedim; mademki para
var, ver dedim, o da "peki satıyorum" dedi, önce "satmam, ağabeyinin imzası..." sat ver
dedim. Almışım 250 milyonu, ertesi gün 500 milyon olarak bir hayır derneğine yatırmışım,
daha sonra da, 50 küsur milyar olarak bir okul yaptırmışım. Yani, bu parayı, Hüsnü Özyeğin'e
bırakmaktan çok daha hayırlı bir işe bu paranın vesile olduğunu düşünüyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.
Sayın Arseven, buyurun.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Yılmaz'a birkaç
soru sormak istiyorum.
Aslında, kendi açıklamasında bu hazırlamış olduğum soruların birçoğunun cevabını
aldım. Ama, yine de, hem Komisyon üyesi değerli arkadaşlarımın aydınlanması için hem
zabıtlara geçmesi için, özellikle, Sayın Akşener'in önergesi ekinde, Komisyonumuza vermiş
olduğu ifade ekinde sunmuş olduğu dosyalar içinde bulunan birkaç şeyi, tekrar kendisine
sormak istiyorum.
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firmadan bahsedilirken, özellikle, kuruluş sermayesi olan 50 bin markın Almanya'ya nasıl
geldiği, Almanya'da, şirketin sermayesinin Türkiye çıkışlı olduğuna göre, kâr ve zararları
Hazineye deklare edilmiş midir diye soruluyor ve kazançlar Türkiye'ye transfer edilmiş mi,
yoksa Almanya'da mı tutulmuştur deniliyor. Tabiî, benim mantığımda, bunların hepsinin
cevabı var; ama, bunlar, önerge ekinde ifade edilmiş olduğu için, sırf zabıtlara geçmesi için,
Sayın Yılmaz'ın, lütfen bu soruma cevap vermesini istiyorum. Başka sorularım da olacak
efendim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yılmaz.
TURGUT YILMAZ - Efendim, Almanya'daki Transalkim şirketinin tam unvanı,
TRANSALKİM Internationale Spedition GmbH'dır. Alman ticaret sicilinde, bu şirketin
kurulduğu günden bugüne kadarki ortak yapısı mevcuttur ve bu evraklar da, daha önceki
Meclis araştırması komisyonunun arşivinde resmî kayıt olarak bulunmaktadır.
Biz, bu şirketin ortağı olmadığımıza göre, bu şirket için yurtdışına herhangi bir para"
transfer etmemizde söz konusu olamaz. Eğer, ben, bu şirketin ortağı olsaydım veya eşim
ortağı olsaydı veya bu şirketin sahiplerinden birisi, benim eşimin yakını, akrabası falan
olsaydı, o zaman, bu dediklerinizle bir illiyet rabıtası-olabilirdi. Bu Almanlar, her iki Alman da
-Warner ve Wader de- 1980'li yıllardan önce, Delta Deri Giyim Sanayiinin deri alıcılarıdır.
Bunlardan Bay Warner, Almanya'daki Salamander firmasının deri alıcısıdır. Benimle yaptığı
işbirliği içerisinde, daha sonra, eski mesleğinin nakliyecilik olduğunu, bir arkadaşının
olduğunu ve Almanya'da bir şirket kurmak istediğini, Almanya'da kuracağı şirketle, Türkiye'de
biz de bir şirket kurarsak, bu yükleme boşaltma işini yapabilir miyiz diye başlayan, daha
sonra, yükselen, büyüyen bir şirkettir. Biz, Almanya'daki şirketin bir ortağı değiliz. Biz,
Almanya'daki şirkete, ilk günden bugüne kadar ortak olmamışız. Bu şirket içinde, karı koca
arasında, kendi aralarındaki hisse devrinin haricinde bir hisse devri yok. Demek ki, ben,
buraya para çıkarmış olamam. Zaten, Türkiye'den de para çıkarmama da lüzum yoE.
Almanya içerisinde para havalesi yapabilirim; çünkü, benim, zaten, Almanya'da banka
hesaplarım var, Türkiye'den böyle bir parayı o dönemde çıkarmama da lüzum yok; ama.
böyle bir şey yok. Şimdi, karımın akrabası, yani onyedinci göbeğe kadar akrabaları falan da
olmadıklarına göre, ikisi de Stuttgart ile Gerden, Urfa ile Rize kadar birbirine uzak olduğuna
göre, dolayısıyla, o tarihe kadar, hayatımda, hiç Stuttgart'a gitmemiş olduğuma göre; çünkü.
ben de. ağabeyim de kuzey Almanya'da eğitim aldık. Ben, Mönchen Gladbach'da, ağabeyim
Köln'de... Stuttgart, Almanya'nın güneyidir. Böyle bir şirketi iki Alman kuruyor. Almanların
kazancını biz niye Türkiye'ye transfer edelim? Ne hakla? O kazanç, Almanların kazancı.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Teşekkürler.
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komisyon üyesi değerli milletvekili arkadaşlarımızın gerek Transalkim şirketinde gerekse
Alman bankalarından araştırma yaptığına dair belgeler ve dokümanlar var. Bu konudaki
açıklamanızı rica ediyorum. Alman bankalarında hesaplarınız var mı?
TURGUT YILMAZ - Doğru değil efendim. Araştırma yaptıkları doğru değil.
Almanya'da banka hesaplarım var. Almanya'daki bu banka hesaplarım muntazam 1973
yılından beri tutulmuştur, kayıtları vardır, dekontları vardır, Almanya'da hesabım var. Benim,
Almanya'da bir hesabımın olmasının bir manisi de yok; çünkü; karım Alman vatandaşı. Yani,
doğma büyüme Alman vatandaşının Almanya'da hesabı olması kadar da tabi bir şey yok
herhalde diye düşünüyorum. Benim Almanya'da hesaplarım var; ama, Almanya'daki
hesaplarımın araştırıldığı ve incelendiği doğru değildir. Almanya'daki hesapları, Alman
mahkemeleri, Alman Maliye Bakanlığı dahi araştırıp inceleyemez. Almanya'da, banka
hesaplarının incelenebilmesi için, Almanya'da yerel mahkemenin bir mahkeme kararı
vermesi gerekir.
Almanya'da yerel mahkemenin bir mahkeme kararı vermesi gerekir. Almanya'daki
yerel mahkemenin bu kararı verebilmesi için, Almanya'daki Karapara Kanununun adı
Kiriipara Kanunudur, Türkçede karaparadir, Almanya'da kirliparadır; yani, uyuşturucu madde
kaçakçılığı, kumar, karapara aklanması gibi işlere daîr ciddi delil ve emarelerin olması lazım.
Bu emarelerle Alman Maliye Bakanlığı, Alman yerel mahkemesinden karar alır; ancak,
ondan sonra Almanya'da hesap inceleyebilir, onun haricinde hesap inceleyemez. Ancak,
ben o zamanki komisyon üyelerine ve sayın komisyon başkanına Almanya'daki hesaplarımı
incelemek istiyorlarsa, kendileriyle beraber gelip kendilerine bu hesapların açılmasını
sağlayacağıma söz vermiştim; ancak, Almanya'daki hesaplarımı incelemediler. Ben-daha
önceki verdiğim dosyada, Almanya'daki hesaplarımı beyannamemde 1995'te bildirmiştim;
yanılmıyorsam 3 veya 4 Almanya'da değişik hesabım var hepsi aynı banka şubesindedir.
Niye değişik hesabın var diye sorabilirsiniz, bunlardan birisi karımın babasından gelen
parıdır, bir diğeri benim paramdır, bir diğeri kızım için ayırdığım tahsil parasıdır, kendi
içerisinde bu şekilde, kimisi de Almanya'daki evimin telefon, elektrik, su paralarının ve
Almanya'daki benim ve ailemin aylık sigorta ücretlerinin otomatik olarak alınabileceği bir
hesaptır, bu şekilde hesaplarım var efendim.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Teşekkür ederim.
Gerçi ifade ettiniz; ama, bir kere daha sormak istiyorum, siz hiç Türkiye'de bu
Transalkim firması adına devlet nakliyesi yaptınız mı, devletle ilgili Millî Savunma Bakanlığı
başta olmak üzere bir devlet kuruluşundan nakliye ihalesi aldınız mı?
TURGUT YILMAZ - Sadece Transalkim değif efendim, ben hayatımda hiçbir gür
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hiçbir devlet kurumundan hiçbir ihale almadım, almamanın ötesinde herhangi bir .haleye
müracaat falan de etmedim.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Peki çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalçınbayır.
~ ,
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkanım, Musut Yıİmaz'ın mal varlığıyla
ilgili bilgileri var m.?'Alda Grubuyla ilgili Mesut Yıİmaz'ın kendisine haksız menfaat elde ett.g.
yolunda bilgileri var m., kumarhaneler vasıtasıyla haksız menfaat elde ettiği yolunda bilgiler.
var m. ve onunda ötesinde diğer sorularım şu: özellikle 6 Ekim 1994 tarihli televizyon
programından sonra kendilerine yönelik bir nüfuzun kötüye kullanıldığı hususundaki ıddılar,
bu iddialar suç teşkil ediyor mu kendi kanaatince, bunlarla ilgili herhangi bir suç
duyurusunda bulunuldu mu, bu kişilerle ilgili hukuki ve cezai davalar aralarında geçti mı? bu
konuda bizi bilgilendirirlerse memnun olurum ve bu arada, Esat K.ratl.oğlu o sırada bakan
mıydı?
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yılmaz.
TURGUT YILMAZ - Sayın Esat Kıratlıoğlu, 6 Ekim 1994 tarihinde benimle Inter Star
televizyonuna çıktığında bakandı. Benim hakkında elinde suç delilleri olduğu, benim
kaçakçılık yaptığımı, şirketlerimin kaçakçılık yaptığını, hazine arazisi işgal ettiğimi ve
Tekstilbankın ortağı olduğumu, camiyi çalıp minareyi hazırladığımı falan gibi herhangi bir
belgeye falan dayanmayan şeyler söyledi.
Ben o gün ifade ettim ilk defa televizyonlarda, dedim ki ben 1 Ekim 1950
doğumluyum ve beni lütfen doğumumdan itibaren araştırın; yani, bu 80'lerden itibaren
araştırmanız doğru değil doğumumdan itibaren araştırın.
Ben, Sayın Esat Kıratlıoğlu'na o tarihlerde gereken cevabı gerektiği şekilde
televizyonda verdiğime inanıyorum onun için de kendisi hakkında herhangi bir suç veya
ceza davası açmadım; ancak, Sayın Kıratlıoğlu'nun bunlar kaçakçıdır lafını, Doğru Yol
Partisinin Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller Hanım 1995 senesinde seçimlerden önce Show
Haber Kanalında kullanmıştır, Sayın Mesut Yılmaz ile yaptığı bir televizyon mülakatı
esnasında "sizin kardeşiniz kaçakçıdır, belgelidir" demiştir. Bunun üzerine Sayın Tansu
Çiller aleyhine dava açtım, bu davayı kazandım, Sayın Tansu Çiller 300 milyon tazminat
ödemeye mahkum oldu; ancak, Sayın Tansu Çiller bu kararın haksız olduğuna dair daha
sonra temyiz etti kararı, ben de bu kararın haklı olduğuna; ama, bu tazminatın Sayın Tansu
Çiller'e çok az olduğuna dair ben de temyiz ettim, mahkeme temyiz davayı bozdu, 300
milyonun az olduğuna karar verdi, aynı mahkemede bu duruşma yeniden görüldü mahkeme,
tazminatı 300 milyon liradan 500 milyon liraya çıkardı, şu ânda bu dava da temyizdedir;
tahmin ediyorum temyizde sonuçlandıktan sonra Sayın Çiller bana kaçakçı demiş olduğu
nedeniyle 500 milyon liralık manevi tazminat cezasına hükmedilecek, onanacak ve para
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sonuçlandıramadım. Kısmet olursa, Sayın Çiller'in 500 milyonunu bu tazminat davası
nedeniyle elde etmiş olacağım.
Mesut Yılmaz, Akfa ilişkileri konusuda benim duyumlar haricinde bir bilgim olmadığı
için birşey söylemem yanlış. Ben hayatımda hiçbir gün Akfa şirketler grubu içerisinde veya
onların yan şirketleri içerisinde ortak falan olmadım, ben hayatımda çay işi yapmadım veya
domates işi yapmadım, hiçbir gün Akfa şirketlerinde benim veya ailemin veya herhangi bir
kimsenin benim altımda üstümde yanımdaki sıhriyet bağımlı olduğum kimselerin hiçbir gün
Akfa şirketleriyle herhangi bir ilişkisi, ortaklığı, hissesi falan olmamıştır.
Mesut Yılmaz'ın kumarhane izni verdiğine dair, 30 kumarhane izni vermiş, onu takip
ediyordum; yani, nasıl bir anda 30 kumarhane izni vermiş diye, daha sonra gazetelerden
öğrendim ki, Turizm Bakanlığı döneminde en az kumarhane açma izni veren galiba kendisi,
2 adet kumarhane açma izni vermiş, onu öğrendim.
Mesut Yılmaz'ın mal beyanı hakkında, Mesut Yılmazın serveti nedeniyle bilgi
sahibiyimdir; yani, Mesut Yılmaz'ın nesi vardır dediğiniz zaman, Mesut Yılmaz'ın beyaz
sarayda 6'ya 1 hissesi vardır, daha önce Sayın İsmail Karakuyu tarafından yapılan isnatlarda
eşlerimizin de diğer 6'da 1 ortağı olduğu söylenmiştir; doğru değildir, benim babam Beyaz
Sarayın yüzde 50 sahibidir, diğer yüzde 50 sahibi Hasan Halil Paker'dir. Dolayısıyla, bize
verasaten intikal etmiş olan, 6'da 1'dir; her kardeşe, bana, ağabeyime ve kızkardeşime.
Mesut Yılmaz'ın bu ortaklığını bilirim. Yine Mesut Yılmaz'ın İstanbul Kadıköy Suadiye Çolak
ismail Sokağında katı olduğunu bilirim. Sonuçta yıllarca alt alta oturduk, onun altı da
benimdir. Bodrum'da evi olduğunu biliyorum. Yanılmıyorsam Ataköy de bir dairesi yardı,
Ataköy'deki dairesini sattı, Çiftehavuzlarda bir dairesi vardı, siyasete girdikten sonra sattı ve
yanılmıyorsam, 1991 senesi sonu 1992 senesi başında Zekriyaköy'de Garanti Koza
İnşaattan bir ev satın aldı, onun haricinde eşinin Delta'da olan yüzde 40 hissesi var, onun
haricinde Mesut Yılmaz siyaset sayesinde 83'ten 98'e çok ciddi mesafe kaybetmiştir. Onun
haricinde, bir mal varlığından en azından benim bilgim yok.
BAŞKAN - Sayın Uyanık buyurun.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Sayın Yılmaz birçok soracağımız soruları aydınlattınız;
ancak, kafamda takılan bir iki soruya daha size sormak istiyorum. Önümde şirket mukavele
ilanı diye Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış olan 18.11.1994 tarihli bir devir senedi var.
Devir senedinde Sayın Berna Yılmaz size devrediyor, 5 bin, nominal değerdeki hamiline
yazılı 300 bin adet hisseyi, M. Turgut Yılmaz'a devrettim diyor. Bundan sonra bu hisseyle ilgili
her nevi hak ve mukavelelerin devralana ait olduğunu beyan ve kabul ederim diyor. Siz de
altında bu hissenin altında devir alıyorsunuz. Bunun ekinde bir ödeme planı var. Yani 14
milyar 032 milyon 500 bin liranın devir ilanı var aynı gazetede. Yine, burada 14 milyar 032
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_ 86 milyon 500 bini koymuş... Ve şöyle diyorsunuz 16.12.19941e adınıza ödenen sermaye borcu
9 309 888 714 geriye dönüyorsunuz, 10.01.92 -yani, iki sene öncesine dönüyorsunuztarihinde Mesut Yılmaz'a ödenen 500 milyon lira. 20.5.1993 tarihinde yine Mesut Yılmaz'a
ödenen 661 552 500 lira ve 26.12.1994 tarihinde hesaba yatırılan hangi hesaba olduğu belli
değil 3 561 058 786...
TURGUT YILMAZ- Hangi hesaba olduğu belli efendim.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Hayır burada belli değil.
TURGUT YILMAZ - Benim size verdiğim eklerde belli olması lazım.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Ondan sonra dönüyoruz, bunu devrettikten sonra,
dönüyoruz yine sizin imzanızla ekteki 31.12.1994; yani, bu devirden sizin paralarını
yatırdığınızdan 4 gün sonra, ekteki... tarafıma sattığınız 300 bin adet hisse karşığı olan...
bahsediyorsunuz, tarafımdan olan borcu tahsil edilmiş, seraye borcu ödenmiş ve bakiye,
falan filan... Hesabınıza onu tevit etmek için söylüyorum, yatırılmıştır. Bu işlemlerle ilgili
hesap dökümü de ektedir diyorsunuz. Hemen bunun arkasından, aynı tarihte şirket
sermayesi 50 milyar liraya çıkarılıyor ve 19 milyar 997 milyon 250 bin Türk Lirasıyla tekrar
hisse yapılmış oluyor; ancak, mal varlığını karıştırdığımız zaman bu 95 senesindeki mal
varlığı beyannamesinde görünmüyor. Burada bir yanlışlık mı var, yoksa bizim göremediimiz
bir taraf mı var?
TURGUT YILMAZ - Sizin göremediğiniz bir taraf var.
AHMET UYANIK (Çankırı) - İki, Delta... Büyük hissedar olan Delta Holdingin
hissedarları kimlerdir ve bu hisseler nedir, bu holdingte Mesut Yılmaz ve eşinin hisseleri var
mıdır, holdingin kuruluş tarihi nedir?
TURGUT YILMAZ- Holdingin kuruluş tarihi muhtemelen Aralık 1994'tür. Holdingin
sahibi yüzde 99,96 bir puan yanılabilirim Memmet Turgut Yılmazdır. 0.001 kızı Didem
Yılmazdır. 0,001 Kızı Canan Yılmazdır. 0,001 holding yöneticisi Cezmi Öztürk'tir. 0,001
Holding yöneticisi Ekrem Başgör Beydir.
Delta Holding, yanılmıyorsam 1994 veya 1995 yılında kurulmuştur. Tamamı Turgut
Yılmaz'ın sayılabilir. Mesut Yılmaz, eşi ve çocuklarının herhangi bir ortaklığı yoktur. Tam
senesini hatırlamıyorum, 1994 veya 1995'te vergi mevzuatı değişti şirketlerimiz dağıttıkları kâr
payları üzerinden dağıtmasalar dahi şahıslarımız şirketlerimiz kâr dağıttıkları zaman bu
parayı ele almasak dahi, bunun üzerinden gelir vergisi ödeme mükellefi olduk. Dolayısıyla,
ben bir holding kurarak şirketlerimin kârlarını bu tarihten itibaren yapılan genel kurullarda
şirketlerimin hisselerini de holdinge devrettim. Dolayısıyla şirketlerim artık kârlarını artık
holdinge ödüyorlar. Dolayısıyla holdingte bu para bir yıl kalıpda bir yıl sonra holding bana
kâr dağıttığı zaman ben de buradaki vergimi bir yıl geç ödemiş oluyorum ve enflasyondan
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Yılmaz'ın, Berna Yılmaz'ın veya onların çocuklarının herhangi bir ortaklığı falan söz konusu
değildir.
Şimdi, bu Berna Yılmaz'ın hissedevriyle ilgili bir açıklama apmak istiyorum: Şirketin
sermayesi 15 milyar liradır, 15 milyar liralık hissede Berna Yılmaz'ın Turgut Yılmaz'a satıp
devrettiği hisse bu hissenin yüzde 10; yani, 1,5 milyar liradır. Delta Anonim Şirketinin bir
hissesi 5 bin lira değerde; yani, 1,5 milyarı 5 bin liraya böldüğümüz zaman 300 bin adet
hisse çıkıyor. Şimdi 300 bin adedi nominal 5 bin lira değerli hisse senedini Berna Yılmaz,
Turgut Yılmaz'a satacak, bunu nasıl alacağız; bunun için satıştan önce istanbul Asliye Hukuk
Ticaret Mahkemesine müracaat etmişim, bütün şirket envanter gayri menkullerinin şirket
değerlerini vermişim, 9 uncu Asliye Ticaret Mahkemesi bir karar vermiş demişki bir hissen
senin 5 bin lira değil, 46 bin 775 lira olmalıdır. Peki, o zaman ne yapmışım, tutmuşum 300 bin
adet hisseyi 5 binle değil de 46 775 Türk Lirasıyla çarpmışım, 14 milyar 032 bin 500 lira
çıkmış. Şimdi, ne yapmışım, bunun 9 309 888 714 kuruşu bu 15 milyardan 50 milyar Türk
Lirasına çıkarken, Berna Yılmaz'ın nakit sermaye ihtiyacı, dolayısıyla sermaye artırımından bir
kere bu parayı koymuş 9 309 888 714. Bizim ağabeyimle üç ayda bir veya yengemle 300
milyon 500 milyon para alışverişi olabilir; fakat, bu verdiğim paraları ben unutmuşum 1 milyar
161 milyon. Ağabeyim beni ikaz etmiş, demiş ki, madem ki hisseleri aldın Berna'ya para
ödeyeceksin bu paraları senden Berna almıştır parani da kes kardeşim, paramı da kesmişim;
Ondan sonra 3 561 058 786 lira kalmış, onu da Tekstilbank merkez şubesinden Nezahat
Berna Yılmaz'ın Tekstilbank Çankaya şubesindeki hesabına 26 Aralık 1994 tarihinde
yatırmışım.
Şimdi, yine size verdiğim hisselerde görmeniz gerekirdi ki, burada 15 milyardan 50
milyara çıkarken Berna Yılmaz 50 milyarın yaklaşık yüzde 40 sahibi 39,98. 50 milyarın yüzde
39,90 küsuru da 19 milyar 997 250 lira ediyor; ama, burada yeniden değer artış fonları var ve
firmanın kendi fonları var; yani, Berna Hanım bu parasını şirketteki hissesinin üzerine nakit
parasını koyuyor ayrıca şirketin sermaye artırımında şirketin kendi fonları var, yeniden değer
artış fonları var, yeniden değer artış fonlarına ilave ediyor ve 50 milyar liralık şirketin de
dolayısıyla 19 milylar 997 milyon lirasına sahip oluyor. Şimdi bu şirketin sermayesini 1998
senesine göre, bu sene yaptığım genel kurulda 50 milyar liraya çıkardım ve bu şirketin şu
anda 150 milyar lira sermayesi var. Ancak, bu 150-milyar lirayı, bu sene yapıldı bu genel
kurul 97 genel kurulu 98'de yapılmıştır. Ancak bu 150 milyar, şirketin tamamen kendi öz
kaynaklarından karşılanmıştır. Nakit olarak ortakların herhangi bir değer ilave etmesine
ihtiyaç kalmamıştır. Açık olmayan bir şey varsa izah etmek isterim.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aykurt.
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- 88 MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkanım, ben de yüksek delaletinizle
Sayın Turgut Yılmaz'dan bazı şeyler sormak öğrenmek, istiyorum. Hemen ifade etmeliyim ki
Sayın Yılmaz'ın bugünkü açıklamalarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ancak,
bu açıklamalar şahsen benim zihnimdeki tereddütleri ortadan kaldırmamıştır. Bilakis biraz
daha çoğaltmıştır. Bir banka düşününüz ki mudisinin yatırdığı mevduatı bilmiyor, hisse
senetlerinden haberi yok. Mudi kendisi hakkında verilen senetlerden haberi yok; ama, o
muhterem şahsın hazırun cetvellerinde ismi var ve gelişmelerden sonra Sayın Mesut
Yılmaz'ın kardeşi Sayın Turgut Yılmaz da vekalet olmadan, imza olmadan başkasına ait olan
hisse senetlerini alıyor bir başka yere yatırıyor. Yine Sayın Turgut Yılmaz, ifadelerinde
Almanya'daki Transalkim şirketiyle hiçbir organik bağının bulunmadığını iddia ediyor; ama,
hemen ilave ediyor ki araştırma komisyonu üyeleri Almanya'ya gittiğinde o şirkete telefon
edebiliyor ve o şirketin kapılarını buradan giden heyete açabiliyor bunun izahı fevkalade zor.
Şimdi, Sayın Turgut Yılmaz bugünkü açıklamalarında aynı konuda daha evvel
kendilerine sorulan suallere 28 Aralık Çarşamba gününe ait Hürriyet Gazetesindeki
cevaplara benzer açıklamalarda bulunmuştur.
Şimdi ben sormak istiyorum, Sayın Turgut Yılmaz bugünkü sorulara paralel olarak o
günkü sorulara verdiği cevapta, sahibi bulunduğu şirketlerin yurtdışında acentalıkları yoktur
diyor, temsilcilikelri yoktur diyor, hiçbir ticari bağlantım yloktur diyor; ama, bizim
araştırmalarımızda ve kayıtlarda görülüyor ki, bu şirketlerin yurtdışında acentalıkları da vardır,
temsilcilikleri de vardır. Mesela, sacdece Transalkim şirketin bir yerli, 57 yabancı ülkeyle
acentalık sözleşmesi vardır. Mesela Stutgart'ta bu acentalar-arasında Ömer Sarialioğly diye
bir şahıs var, bu şahıs kimdir? Bu şahıs hakkında birtakım ilginç duyumlar da vardır, bunların
açıklanması gerek. Şayet hiçbir ticari bağlantım yok diyor ise, Sayın Turgut Yılmaz Alman
bankalarında yatan ve şimdi daha da artmış görünen 1991 'in 800 bin markı nasıl izah
edecektir, bu para nereden gelmiştir, Türkiye'den geldiyse nasıl transferi yapılmıştır; bunların
açıklığa çıkması lazım.
Sayın Yılmaz, biraz evvelki beyanında Stutgart'ta param yoktur dedi, ben biraz sonra
numaralarını vereceğim.
İki, Saynı Turgut Yılmaz Transalkim Türkiye tamamen Almanlara ait olan Transalkim
Almanya şirketinin sadece acentasıdır diyor. Zira, Transalkim Türkiye tamamen Almanlara ait
ise;
1-18 Haziran 1998 tarih ve 23 sayılı ticaret sicil gazetesine göre Pürsan Poliüretan
San. Ticaret A.Ş'ye ait 52 hisseye karşı, Sayın Ahmet Mesut Yılmaz 18 hisseye karşılık, Ali
Bars 18 hisseye karşılık, Mustafa Tuncer 12 hisseye karşılık...
2 - 8 Ekim 1982 sayılı 602 sayılı Ticaret Sicili Gazetesine göre Sayın Ahmet Mesut
Yılmaz 170 hisseye karşılık/Mustafa Tuncer 170 hisseye karşılık, Pursan Poliüretan Sanayi
Ticaret A. Ş 510 hisseye karşılık.
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_893- 6 Ocak 1984 tarih ve 919 sayılı Ticaret Sicili Gazetesine göre şirket
hissedarlarından Ahmet Mesut Yılmaz şirketle mevcut 170 adet hisse karşılığında 850 bin TL
sermayesini Sayın Mehmet Turgut Yılmaz'a devretmiştir. Buna göre, Pursan Poliüretan
Sanayi ve Ticaret A.Ş 500 hisseye karşılık, Mehmet Turgut Yılmaz 170 hisseye karşılık,
Mustafa Tuncer 170 hisseye karşılık;
4 - Yine 13 Şubat 1985 tarih ve 1200 sayılı Ticaret Sicili Gazetesine göre Ali Bars 125
hisse karşığı 625 bin TL kıymetindeki sermayesini Necati Güney Akçar'a devretmiştir. Buna
göre, Pursan Poliüretan Saniye Ticaret A.Ş. 575 hisseye karşılık, Mehmet Turgut Yılmaz 125
karşılık, Mustafa Tuncer 300 hisseye karşılık yeni bir düzenleme yapılmıştır buna göre.
•
Sayın Turgut Yılmaz'ın eşinin hiçbir ticari faaliyeti olmadığını ifade etmektedir Sayın
Turgut Yılmaz. Yalnız, burada, benim çok merak ettiğim bir husus var: Yılmaz kardeşlerin
Allah rahmet eylesin ailelerinden kalmış olsa gerek bir beyaz saray işhanı var İstanbul'da.
Mal beyanlarında Beyaz Saray Sayın Mesut Yılmaz, Sayın Berna Yılmaz, Sayın Claudia
Yılmaz, Sayın Turgut Yılmaz şeklinde ifade edilmiş ve bu beyanda Sayın Turgut'un hissesi
daha fazla hatta Sayın Berna Hanımefendinin hissesi de Sayın Mesut Yılmaz'dan daha fazla
görülmektedir. Oysa ki, miras vefatı müteakip evletlara; yani, varislere eşit oranda intikal eder
ve eşler verasetten istifade edemezler. Bunun izahı acaba nasıl yapılacaktır. Sorumun bir
parçası bu.
BAŞKAN - Tamam mı efendim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Hayır, daha başka sorularım da var.
BAŞKAN - Biraz ara verin.
Sayın Yılmaz buyurun.
TURGUT YILMAZ - Son soruya vereceğim cevap için hakikaten üzgünüm. Özür
diliyorum sizden peşinen. O da şu Sayın Başkanım. Şimdi tapu kayıtları Türkiye
Cumhuriyetinde tapu kayıtları açıktır. Şimdi bir yanlış üzerine bir olayı monte edersek,
doğruya gitmemiz mümkün olmaz; yani, yanlıştan başlayıp doğruyu bulmamız mümkün
olmaz. Şimdi tapu sicil kayıtları açık, Beyaz Saray, 1955 yılında hizmete açılmış, kim bunun
ortakları Hasan Yılmaz, Halil Paker müşterek mülkiyeti üzerine kat iltifakı da... Şimdi, siz
dediniz ki Berna Yılmaz burada ortak, Claudia Yılmaz burada ortak, Turgut Yılmaz'ın
hissesi... Bu bir şirket değil sayın milletvekilim, bu bir gayri menkul. Gayri menkullerde tapu
sicil kaydı var. Şimdi, ben, bu tapu sicillerini tapu kayıtlarını size ibraz ettiğim zaman bu
tartışmanın bitmesi lazım, ibraz da etmişim dosyanızda olması lazım. 1955 yılında Hasan
Yılmaz, Halil Paker müşterek mülkiyeti, ortaklardan Hasan Yılmaz'ın 1986 yılında ölümü ile,
Hasan Yılmaz'ın 1/2 olan hissesi, 1/2 3'e bölünemeyeceğine için, tapu sicilinde bu hisseler 6
bütün diye tasdik edilir, 6'da 1'i Mesut Yılmaz, 6'da 1'i Turgut Yılmaz, 6'da 1'i Nilüfer Yılmaz
diye geçmiştir o tarihte -Nilüfer Yılmaz şimdi Nilüfer İkiz, kızkardeşim- diğer 6'da 3'ü de Halil
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- 90 Paker, daha sonra 1993'lü yıllarda Halil Paker de vefat etmiş onun da iki kızı var, 6'da 1,5;
6'da1,5.
Şimdi Claudia Yılmaz'ın, Berna Yılmaz'ın bu gayri menkulde ortak olduğunu nereden
çıkardığınızı benim anlamam mümkün değil; ama, duyumlar üzerine gidemeyiz. Ben size
belge verdim, diyorum ki Beyaz Sarayın 6'da 1 hissesi Turgut Yılmaz'ındır, 6'da 1 hissesi
Mesut Yılmaz'ındır, 6'da 1 hissesi Nülifer ikizindir. Tapu suretleri... Hâlâ duyum var diyorsanız
o zaman bu meseleyi tartışamayız diye düşünüyorum.
Şimdi, Beyaz Sarayda bizim eşlerimizin hiçbir gün, herhangi bir hissesi olmamıştır.
istanbul Tapu Sicil Muhafızlığının kayıtları herkese açıktır, hele size çok daha çabuk açıktır.
Şimdi, Almanya'da Transalkimle organik bağ var diyorsunuz, efendim bu şekilde
organik bağ kurarsanız, Almanya'daki Karlstadla, Almanya'daki Nekarvanla, Almanya'daki
Sevend-A mağazalarıyla, Amerika'daki Bulu Days mağazalarıyla, Japonya'daki Seyko
mağazalarıyla benim organik ilişkim var demektir. Ben bu şirketlerin hepsine pantolan
satıyorum, tişört satıyorum, swetshort satıyorum, deri satıyorum ve kürk satıyorum, bu
sattıklarımı da kendim üretiyorum. Yani, fason falan alıp ticaretini yapmıyorum, üreterek
satıyorum, bu şirketlerin benim olduğunu söyleyebilir misiniz, böyle bir hukuk mantığı olabilir
mi? Malımı satıyorum, adam da bana parasını ödüyor, İşbirliğimiz bu. Yani, şimdi ben onların
acentas.ı o benim acentam mı oluyor?
Ben Almanya'daki Irskens firmasına 22 senedir mal satıyorum. Şimdi, irskens firması
benim mi oldu veya irkens firması benim acentam mı oldu?
Sayın Başkanım, şimdi duyumlar üzerine gittiğimiz zaman olmaz. Yani, bakın, beni
anlatan yazı, 1994 senesinde burada gazetede çıkmış, Brüksel, Prestent Otelinin toplantı
salonunda ışıklar kısıldı, Tugut Yılmaz'ın fotoğrafı ekranı doldurdu, salondakilerin
dinleyecekleri başarı öyküsü 1974'de başlıyordu. On günlük evli genç adam Almanya'daki
irskens şirketinden 5 bin adet bluejeanlik ilk sparişini almıştı ve bu onun en büyük düğün
hediyesiydi. Bluejeanları diktirdi; ama, bu tür patolanların yıkanmış teslim edileceğinden
haberi yoktu, bu işi yapacak çamaşırhane olmadığını tespit etmesi için fazla vakti olmadı,
evin bodrumuna 5 tane çamaşır makinesi koydu, aUe makinaların başına geçti, asıl sorun
kurutmada çıktı, 5 bin pantolon, komşu balkonlarına ve mahallenin futbol sahasına yayıldı,
açık havada kurutulan pantolonlar kaskatı kesildi, o günlerin Türkiye'sinde yumuşatıcı
karaborsadaydı, paketlediği pantolonları hafifçe nemlendirerek yumaşatmayı denedi genç
adam, on gün sonra bir teleks aldı, bluejeanlar küflenmişti. Turgut Yılmaz, 700 kişiye
istihdam sağlayan Türkiye'nin en büyük pantoloncusu bugün, 1974'ün irskens'i 20 kişi
çalıştıran bir şirketti, bugün o da Almanya'nın en büyük pontolan üreticisi. İrskens için yılda
150 bin pantolon üretiyor bugün Yılmaz, ikisi beraber büyüdü, benim hayatım belgeli Sayın
Başkanım.
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- 91 MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Yılmaz izin verirmisiniz, biz iftihar
ediyoruz sizinle. Türk ekonomisine katkılarınız için. Bizim konumuz o değil.
Şimdi, siz diyosunuz ki, ben Türkiye'den giden heyeti kabul etmeleri için mektup
yazdım diyorsunuz.
TURGUT YILMAZ - Mektup yazmadım, telofon açtım.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Telefon açtım diyorsunuz, nasıl oluyor da bir
başka şirket sizi dinleyebiliyor.
TURGUT YILMAZ - Çok basit.
Sayın Başkanım, yurtdışındaki ticari ilişkileri bir günde, 3 günde, 5 günde
kuramazsınız, ben bu işe 23 senemi verdim. Almanya'da Türk firmaları içindeki en saygın..
firmayım, kalitemden hiç ödün vermedim, sözümü hiç yemedim, malımı her gün dediğim
günde yükledim, hiç kimseyi yarı yolda bırakmadım, hiçkimseye delik çırpık mal yüklemedim,
alanlar mallarını iyi sattılar. Ben bu işi 25 yıldır yapıyorum. Burada öyle, telefon... Karlstad'a
gidecekseniz Almanya'ya telefon açarım, hatta size indirim bile yaptırırım alacağınız maldan.
Böyle şey olur mu sayın Başkanım, ben bu işi 25 senede kurmuşum, beni bunlar 25 senedir
tanıyorlar. Ben Almanya'daki firmaların Sadece Transalkimin değil bütün konfeksiyon
firmaların yüzde 50'sine bir telefon açarım hepsi hesaplarını gösterirler, benim iş yaptığım,
böyle şey olur mu Sayın Başkanım.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Yılmaz, bu Harbert Bader kimdir,
muhterem eşinizle akrabalığı var mı?
TURGUT YILMAZ - 17 nci derecede dahil akrabası falan değildir. Karımla hiçbir gün
beraber olmamıştır, tanımamışlardır, ne karımın usulünden, Bader'in usulünden hiçbir
tanışıklıkları da yok, akrabalıkları da yok.
Ama cevaplamam gereken bir şe y var Sayın Başkan.
Siz dediniz ki, nasıl oluyor da bir banka müdürü mudisini tanımıyor, hisse senedini
alamıyor ve hazirun cetvellerinde bulunan adamı bilmiyor. Şimdi, bundan şu çıkıyor, yani,
Mesut Yılmaz bu bankanın genel kurulunda hazirun cetveline mi kayıtlı...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Dört yerde ismi var.
TURGUT YILMAZ - Nerede ismi var efendim?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Dört hazirun cetvelinde ismi var.
TURGUT YILMAZ -Hangi hazirun cetvelinde ismi var; yani, Mesut Yılmaz,
Finansbankın genel kuruluna gidip imza mı atmış efendim?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Hazirun cetvellerinde dört yerde ismi...
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- 9 2 TURGUT YILMAZ - imza mı atmış, gitmiş mi efendim, ismi mi var?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Hazirun cetvellerinde ismi var, dört ayrı
belgede.
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Hazirun cetveli olabilir de imzası var mı?
TURGUT YILMAZ - Bu belge var mı komisyonunuzda Sayın Başkanım?
Yani, Mesut Yılmaz, 1991 senesinde Başbakanken ve daha sonra milletvekiliyken,
üşenmemiş ve Finansbankın genel Kuruluna mı iştirak etmiş?
Sayın Başkanım rica ederim...
BAŞKAN -Tartışmaya gerek yok bilirkişilere soruyorum, bilirkişiler incelediler çünkü,
isim var, imza yok diyorsunuz.
' ,
TURGUT YILMAZ - Sayın Başkanım, Mesut Yılmaz'ı bir tane oğlunun düğününe
getirebilmek için altı ay öncesinden yemin billah aldık.
BAŞKAN - Sayın Aykurt, bilirkişiler incelediler ben özellikle incelettim. İsim var imza
yok diyor arkadaşlarımız, incelediler.
Sayın Köksalan soru soracaklar.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Efendim, izin verirseniz bütünlük
bozulmaması bakımından bir kaç soru daha sorabilir miyim.
BAŞKAN - Ben tamamladınız diye düşünüp...
MUSTAFA KEMAL AYKURT. (Denizli) - Efendim, Sayın Turgut Yılmaz, biraz önceki
beyanlarında Sperkase Bankasınta hesabım yok dedi.
TURGUT YILMAZ - V a r dedim efendim Köln kentinde hesabım yok, benim
hesabım...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Almanya'nır>Köln Kentinde Sparkase, var mı
Köln kentinde?
TURGUT YILMAZ-Efendim, ifadem burada kayıtlı...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Tamam yok dediniz.
TURGUT YILMAZ - Ben şunu dedim, Almanya'nın Köln kentinde
hayatımın hiçbir gününde hiçbir safhasında benim veya eşimin hesabı
olmamıştır. Benim hesabım Almanya'nın Geldern kentindedir.
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- 93 MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bizdeki bilgilere göre, Köln kentindeki
Sparkasse Bankası nezdinde 9206905 nolu hesapta, 650017015 nolu hesapta, 805572 ve
539775 nolu hesaplarda biriken paraların faizde bekletildiği ifade ediliyor.
TURGUT YILMAZ - Ben size noterden bir yetki belgesi veriyorum. Köln kentindeki
Sparkassede, lütfen gidin bu hesapları bulun.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Biz ille vardır demiyoruz, açıklama istiyoruz
sizden.
TURGUT YILMAZ - Ben yoktur diyorum; bunun ne açıklaması olabilir.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Toplam 2 milyon 83 bin DM'ın olduğu
söyleniyor.
TURGUT YILMAZ - O toplam da yanlış. O sizin okuduğunuz 2 milyon 83 bin mark
dediğiniz toplam yanlıştır. O toplamı, siz, benim 1995 senesinde Meclis araştırma
komisyonuna verdiğimiz kendi mal beyanımdan çıkarmışsınız; ama, iyi incelememişsiniz.
Alman markı olan bütün hesapları toplamışsınız, demişsiniz ki, senin 2 milyon markın var.
Evet, doğru, ama, bunun 850 bin markı Türkiye'deki bankalarda. Bu paranın 250 bin markı
Türk Ekonomi Bankasında, 500 küsur bin markı Tekstilbankta, geriye kalan sadece 1 milyon
küsur bin markı Almanya'da. Yani, marktaki tutar doğru, ama, o paranın Almanya'da olduğu
doğru değil. O benim kendi servet beyannamem, kendi elimle yazdım ben onu. Her satırını
imzaladım Sayın Bakanım.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bir hayali ihracat iddiası var; öğrenmek için
soruyorum. "Yılmaz ailesi denetimindeki Delta Dış Ticaret üzerinden yapılan yine Yılmanlar
denetimindeki Transalkim Uluslararası Nakliyat Şirketlerinin Türkiye ve Almanya'daki
büroları tarafından taşıması gerçekleştirilen ihracat konusunda hayali ihracının bulunması,
Alman makamlarını da meşgul etmektedir "deniliyor.
TURGUT YILMAZ - Sayın Bakanım, hangi şirket bir daha söyler misiniz, cümlenin
ikinci kelimesini okur musunuz. Yanlıştan gidersek vakit kaybederiz.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - "Yılmaz ailesi denetimindeki Delta Dış
Ticaret..."
TURGUT YILMAZ - Durun Sayın Bakanım. Benim ve benim sülalemin, Delta Dış
Ticaret diye bir şirketi olmadı, ortaklığımız olmadı. Delta Dış Ticaret Şirketi hayali ihracatçı bir
şirkettir. Devlet arşivlerinde hayali ihracatçı olduğu belgelidir, istanbul Ticaret Odasında
Mehmet Turgut Yılmaz olarak bilirkişi seçildim ve Delta Dış Ticaretin hayali ihracatçı
olduğuna dair vesaikin altında benim imzam vardır. VVarklus Liechtenstein'a ihracat yapmış
gözükmektedir, beni bilirkişi seçmiştir Ticaret Odası; bunun altında benim imzam var. "Delta
Dış Ticaret senin" derseniz ondan sonraki soruyu sormanıza lüzum yok. Benim Delta isimli iki
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-94tane şirketim var. Bunlardan birisi 1976 senesinin sene sonunda aldığım o zamanki ismi
Delta Pazarlama; kuruluşu ocak-şubat 1976; benim teslim aldığım tarih 31.12.1976; daha
sonra ismini değiştirdim, Delta Pazarlama yerine Delta Deri Giyim Sanayii AŞ yaptım. Bir de
1994 veya 1995 -tam hatırlayamadım- Delta Holdingim var; bunun haricinde Delta isimli bir
şirketim yok. Deminden beri Delta'daki hisse paylarını saydınız, ben yaşayan insanım, bırakın
duyumları, ben bütün bunları belgeyebilecek durumdayım." Duyumla olmaz bu iş Sayın
Bakanım. Delta Pazarlama; kuruluşu 1976, kurucusu Pepko Plan Proje Etüt, Nilgün Akoy,
Fazıl Ortaçsu, Yusuf Parmaksızoğlu, Kenan Basralı, beş kişi kurmuş. 31.12.1976'da ben satın
almışım, ben satın aldığım zaman bu şirketin hisseleri yüzde 25 Turgut Yılmaz, yüzde 25
Mesut Yılmaz; yani, yüzde 50'yi biz almışız. Diğer yüzde 50'si Nejat Güney Akçal, Cemil
Akçal, Erol Yılmaz Akçal; bu üçü de benim amcamın çocuklarıdır, rahmetli İzzet Akçal'in
çocuklarıdır. Benim amcam bir dürüstlük abidesidir; onun çocuklarıdır. Şimdi, biz, bu
İnsanlarla, bir tarafta Yılmaz, bir tarafta Akçal amca çocukları olarak müşterek bu şirkette
ortaklık etmişiz, ne zaman, 1976'dan 1981'e kadar. 1981'de Mesut Yılmaz Berna Yılmaz'a
devretmiş, onların ortaklıkları devam ediyor. Ne zaman amca çocuklarımla ortaklığım
bozulmuş; Mesut Yılmaz politikaya atıldıktan sonra. Bununla Mesut Yılmaz'm alakası yok,
beni soruşturacaksanız, ben hazırım. Benim amca çocuklarımla ortaklığım bozulmuş, ben
amca çocuklarımı işten ayırmışım, paralarını ödemişim ayırmışım; onlar benim bu işi
beceremeyeceğimi zannetmişler, benden daha kuvvetliler. Ben bir usulsüzlük, uygunsuzluk,
kendi iş prensiplerime uymayan bir meseleyi görmüşüm ve amca çocuklarımı bu işten
ayırmışım. Sayın Bakanım, biz bu terbiyeyle büyüdük. Usulsüz iş gören insanın kolunu
kesmek üzere eğitildik. Çok rica ediyorum. Delta Dış Ticaret diyorsunuz, bana hesap
soruyorsunuz. Devletimize hesap sorun, benim ne alakam var.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Efendim, zapta geçti, anlaşıldı. Teşekkür
ederim.
Sayın Yılmaz, ağabeyiniz Sayın Mesut Yılmaz'm 1983-1985 yıllarına ait mal
bildirimlerinde Izdaş hisseleri görülüvor. Sayın Mesut Yılmaz sonradan bu hisseleri size
devretti mi?
TURGUT YILMAZ - Olabilir.
Sayın Bakanım, hisse senetleri ikiye ayrılır. Hukukçu olarak siz bunu en az benim
kadar bilmek durumundasınız, nama yazılı, hamiline yazılı, istanbul Kıymetler Borsası
kurulduktan sonra şu anda Türkiye'de 300'ün üzerinde halka açık şirket var, bu şirketlerin
hamiline yazılı hisse senetlerini istiyorsanız sabah 10.00-12.00 seansında satın alırsınız,
öğleden sonra 14.00-16.00 seansında da satarsınız. Bir insanın hisse senedinin olmasında
ne var ki? Siz kurdunuz bu borsayı. Hisse senedi varsa var, almış, sonra da satmış; yani, ben
bilemem ki, ben günlük bir sürü hisse senedi alım satımı yapıyorum Sayın Bakanım. Günde
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Satıyoruz, alıyoruz, zarar ediyoruz, kâr ediyoruz, vergisini ödüyoruz. Kanunların imkân
verdiği şeyi yapmamızda bir mahzur mu var? Bunları yapmayacaksam, o zaman, bana
fırıncının ekmek de vermemesi lazım.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Global Menkul Değerler Şirketiyle bir ilişkiniz
var mıdır? İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi alıp satıyor musunuz? Bunu
ileride lazım olur diye, aydınlığa kavuşması bakımından-soruyorum, herhangi bir kastımız
yok.
TURGUT YILMAZ - Olabilir de.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli)-Kastımız olmaz.
TURGUT YILMAZ - Global Menkul Değerler Anonim Şirketiyle hiçbir ortaklığım falan
söz konusu değildir. Ailemin, Turgut Yılmaz, Claudia Yılmaz olarak hiçbir alakası yoktur.
Global Menkul Değerler Anonim Şirketinin yüzde 80 sahibi yabancılardır. Amerikan, ingiliz
ve Japon fonlarıdır. Bu şirketin, yanılmıyorsam, yüzde 20'sinin sahibi Türktür. Yine
yanılmıyorsam, bu şirketin yüzde 20'lik Türk payının yüzde 6 veya 7'si Mehmet Kutman'ındır.
Mehmet Kutman, benim amcam olan izzet Akçal'm kızının oğludur. Benim bu şirketle hiçbir
hisse ortaklığım falan yoktur. Hiçbir gün ortak olmamışımdır. Eğer, ben, Turgut Yılmaz olarak
bir gün hisse senedi alıp satarsam, bilin ki, bunu belgeli yaparım, bir üçüncü kişinin ismine
yapmam, kendi üstüme yaparım; yarın size belgelerini bilgisayardan çıkartıp ispat edecek
şekilde yaparım. Eğer, kârım olursa bunun vergisini veririm, zararım olursa bunu sineye
çekerim. Bugün, istanbul Menkul Kıymetler Borsasına açık olan şirketlerden Tekstilbank
Anonim Şirketinin danışmanlar kurulu üyesiyim. Rant Leasing Şirketinin yönetim kurulu
üyesiyim. Dolayısıyla, iki şirketimiz, bugün borsaya açıktır. Dolayısıyla, ben, ne kendi
şirketlerimizin ne yönetiminde bulunduğum şirketlerimin borsada hisse senetlerini almam
satmam, bu iş bir terciye işidir. Biz bu terbiyeye bankacılık anlayışı içerisine riayet ediyoruz.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli)-Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, başka soru yoksa oturumumuzun bu bölümünü
Sayın Yılmaz'a izin vererek kapatmak istiyorum.
Sayın Yılmaz, çok teşekkür ederiz. Komisyonumuzu bilgilendirdiniz, gerçekten
ayrıntılı bilgiler verdiniz, hatta, daha da ayrıntıya girerek, daha kapsamlı bir tartışma ortamı
yaratmış oldunuz. Teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.
TURGUT YILMAZ - Çok teşekkür ediyorum.
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Devlet Su işleri Gene) Müdürümüz, Prof. Dr. Doğan Altınbilek hoşgeldiniz.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, konuyu biliyorsunuz; ama, ben, yine de
hatırlatıyorum: Soruşturma Komisyonu, Sayın Mesut Yılmaz'ın mal varlığına ilişkin bir çalışma
yapıyor. Tabiî, bu işin sizinle ilişkisi şu: İddia ediliyor ki, müteahhitlerinizden, olan özaltın
İnşaata sahip Nuri Özaltın'ın evinde oturuyor Sayın Mesut Yılmaz ve bu kişi, Sayın Nuri
Özaltın da, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünde barajlar yapıyor; acaba, burada bir yanlışlık
var mı? Aradığımız konu budur. Sizin bilginize ihtiyaç var; ama, soru cevap bölümüne
geçmeden önce, kısa bir yemininiz olacak. Lütfen, ayağa kalkarak önünüzdeki yazılı yemini
eder misiniz.
(Yemin edildi)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
ilk soruyu ben sormak istiyorum; ama, genel açıklama arkadaşlarımız arzu ederler mi.
önceki toplantılarda biraz şey oldu; fakat, Sayın Genel Müdüre yönelik soru cevap bölümüne
doğrudan geçmede de yarar var. Ne dersiniz?
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Siz başlayın Sayın Başkan da, eksik kalırsa devam
edelim.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Soruya siz başlayın Sayın Başkan.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Genel açıklamayı bir dinleyelim, konuyu
biliyorlar, ondan sonra, arkadaşlar, lüzum görürlerse, istedikleri soruyu sorabilirler.
BAŞKAN-Peki.
Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
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cevap vermek üzere hazırlanmıştım; ama, Kiğı Barajı, biliyosunuz bir enerji barajıdır.
Bahsettiğiniz müteahhit, Devlet Su işlerinde halen 4 tane ihalesi olan bir müteahhit. 2 yıl 3 ay
önce Genel Müdür oldum, 3 hükümetle çalıştım. Türkiye'nin çok ciddî bir enerji darboğazı var.
Bu darboğazı yenmek için, enerji barajlarına ciddî ölçüde bir ağırlık veriyoruz. Yalnız bu
barajı değil, geçen yıl 3 tane enerji baraji ihale ettik. Ayrıca, 6 tane baraj için de kredili olarak
görüşmek üzere Bakanlar Kurulundan kararname çıkardık ve pazarlıklı usulle görüşüyoruz.
Yani, geçen yıl içinde 9 tane enerji barajını Türkiye'ye kazandırmak, başlatmak için bir hamle
yaptık ve DSİ bir süredir unuttuğu enerji barajı yapma görevine ciddî şekilde saldırdı.
Bunun yanı sıra. bu barajın bir özelliği var. Örneğin. 1996 yılı sonunda Barajlar
Dairesi Başkanım oraya gittiğinde, kil ocağında bir elemanımız, müteahhidin bir işçisi şehit
oldu. Özlüce Barajından bahsediyorum, Kiğı Barajının hemen altında yapmakta olduğumuz
bir barajdır. Toplam 17 işçimiz şehit edilmiştir. Bir kil ocağı baskınında 7 işçimiz şehit
olmuştur. Askerlerden 63 civarında şehit olduğu söylenmektedir. Bunlar resmî rakamlardır.
Gerçek rakamlar, belki fazla bile olabilir. Toplam 80 kişi şehit edilmiş, 100 kişi yaralanmıştır
Özlüce Barajında. Ne zaman, buranın ilgilileriyle, Bingöl Valisiyle, Kaymakamla ye 29 uncu
Mekanize Piyade Tugayının Komutanıyla konuşsak, telefonla bunu konuşuyoruz, giden
elemanlarımız, Barajlar Dairesi Başkanımız konuşuyor, bize, bir an önce, özlüce Barajını
bitirmeyi, su tutmayı ve Kiğı Barajını yapmayı telkin etmişlerdir ve bu şekilde, PKlCnın geçiş
yollarının tıkanacağını söylemişlerdir.
Biz, bu uyarıyı da, doğrusunu isterseniz, vatan görevimizin bir parçası olarak kabul
ettik, Yani, Kiğı Barajının yapılmasına hem enerji sektörü.açısından ihtiyaç vardı hem de bu
PKK uğraşına bir katkıda buıunmak amacıyla nızıı bir şekildesaldırdık. Ama, tek saldırdığımız
proje bu değil. Geçen sene 3 tane elektrik barajını, zaten ihaJe ettik. Kiğı Barajını ihale ettik.
ihalenin yöntemleri hakkında soru soracaksınız; ama, 25 tane baraj müteahhidini
davet usulüyle çağırdık. Doğu bölgesinde, esasen, bir genelgeye göre davetli yapmak gereği
var. Yani, ilanla yapma olanağı yok, davetle yapma gereği var. Davetle çağırdık. Gelen
firmaları şöyle topladım. Topluca, 160 tane filan iş yapmışlar. Aralarında hiç baraj yapmayan
firma yok. O listedeki hangi firmanın ne yaptığını, halen ne yapmakta olduğunu sorarsanız,
izah edeceğim Sayım Başkanım. Bunu, davetli olarak yaptık. Tabiî, adı geçen müteahhit yöre
müteahhidi olduğu için, bir başka şantiyesi olduğu için daha avantajlı durumdaydı.
Diğerlerini sorularınıza saklayacağım.
Yalnız, bir tek konuda bir açıklama yapmayı arzu ediyorum. Bu konu, bir ek programa
alındı ve YPK kararıyla alındı. YPK kararının içinde, bu konuyla ilgili ilk başvurumuzun
14.10.1997 olduğunu ve buna göre karar alındığını ifade ediyor, Buna dayanarak ve
sehven...
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- 98 BAŞKAN - Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığına mı rastlıyor ilk başvurunuz?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Evet efendim, geçen yıl içinde, 1997
yılında. Biz, bize sorduğunuz sorulara cevap verirken, 14.10.1997'de başvurduk, karar da
ekim sonunda çıktı dedik; fakat, daha sonra size gelirken hazırlık yaptım, bunun doğru
olmadığını gördüm, ilk başvurumuz, eylülün 26'sında. O 14.10. tarihli yazım, ikinci yazım,
DPTye yazmış olduğum tekit yazısı; ama, YPK kararında.onu esas almış gibi yazmışlar. O
yüzden, adeta onbeş günde karar çıkmış gibi olmuş. Müsaade ederseniz, bu yazıyı size
takdim etmek istiyorum. Bu, esas başvurumdur, ilk başvurumdur ek programa alınması için.
Bu yanlışlık için de özür diliyoruz; ama, YPK kararı bizi yanıltmış vaziyette; yani, bu, bir ay
dört gün süreyle çıkmıştır YPK'dan. Mesela, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine su taşınmasıyla
ilgili bir kararımız var. Geçen sene bunu da ekim ayında yazdık, kasım ayında, yirmibeş gün
içinde çıkardık; yani, YPK'dan işimizi takip ettiğimiz zaman, işler çıkıyor.
Efendim, ben bu kadarlık bir açıklama yapayım. Eğer sorular varsa, cevaplandırayım.
Sizin söylediğiniz konular bunlardı.
BAŞKAN - Şimdi, izninizle önce ben bir soru sormak istiyorum arkadaşlarımın izniyle.
Biraz açıklık getirdiniz gerçi; ama, Sayın Başbakanımıza da aynı soruyu yöneltmiştim ve
teknik konu olduğu için sizlerin cevap verebileceğini söylemişlerdi. Arkadaşlarım da benzer
sorular sordular o gün. Kesin projeleri hazırlanmış çok sayıda baraj var. Örneğin, Kayraktepe
Barajı 421 bin megavat gücünde, Yedigöze 300 bin,' Konaktepe 90 bin, Alparslan 200 bin;
yani, Kiğı Barajının aşağısı var, yukarısı var güç olarak. Bu hidroelektrik santralı tesisleri
dururken, 140 bin megavat kurulu güce sahip olan Kiğı Barajının 1997 yılı sonunda yatırım
programına alınıp ihale edilmesinin...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - 140 bin değil, 140 megavat...
BAŞKAN - Evet, düzeltiyorum. Bunun gerekçesi yalnız güvenlik midir anladığım
kadarıyla.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, güvenlik önde; fakat, diğer
projeler için de bir şeyler yapılıyor. Bu konuda bir açıklama yapmama müsaade edin.
Kayraktepe Barajını izah edeyim. Kayraktepe Barajı. 160 metre yüksekliğinde yapılacaktı:
fakat, 30 bin kişi su altında kalıyor. 30 bin kişinin su altında kalarak aktarılması mümkün
değil, çok büyük çevre sorunu yaratacak. Bu barajı yeniden, Japon EPCD Firmasına etüt
ettirdik ve barajı 40 metre düşürerek 120 metre yüksekliğe yapmayı, üstteki suyu da bir kanal
santralıyla almayı ve yerinden kaldırılacak çiftçilerin 10 bin kişiye düşürülmesini temin ettik.
Bu yüzden, bir proje revizyonu yapmamız lazım. Proje revizyonunu yapmadığımız için.
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siz 24 ifade ediyorsunuz, bu daha sonraki rakamlar belki. Örneğin, llısu, Yusufeli, Artvin,
Borçka, Muratlı ve Ermenek barajları için kararname çıkardık. Bunları ikili ilişkiler içinde,
pazarlık usulü konuşuyoruz. ılısu'yu İsviçrelilerle, Yusufeli-Artvin'i Fransızlarla, BorçkaMuratlı'yı Avusturyalılarla, Ermenek'i de yine Avusturyalılarla konuşacağız. Borçka-Muratlı'nın
protokolünü imzalamak üzereyim Hazineye yollamak üzere, sözleşmesini parafe etmek
üzereyim; yani, bu barajlara ihale edilmiş gözüyle bakabilirsiniz.
Diğerlerini de söyleyeyim: Söylemez Barajının projesi değişiyor. Torul Barajı zaten
ihale aşamasında. Cizre Barajını Kanada protokolü'kapsamında ikil yapmak için
Kanadalılarla anlaşma yapmayı teklif ettik. Konaktepe'yi. Amerikan protokolüne koyduk.
Amerikalılarla 10 baraj, Kanadalılarla da 6 baraj yapmak istiyoruz. Türkiye'nin, bütçesi, bana
evvelki yıl verilen bütçe 400 milyon dolar. Türkiye'nin ihtiyacı, önümüzdeki oniki yılda her yıl
1000 megavat eklenmesini gerektiriyor. Geçmiş kırkdört yılda DSİ yılda 240 megavat
koyabilmiş; yani, 4 katına katlamamız gerekiyor enerjiyi, yoksa hidroelektrik enerji istenilen
noktaya gelemeyecek. Bunun için de, 400 milyon dolar değil, bize yılda 1,3 milyar dolar
lazım. Bu parayı ancak dışarıyla kredili işler yaparak düşünüyoruz. Özköy Barajının projesi
düşmüş vaziyette, çok eski bir proje. Çıldır, Yahşihan, Lamas, Doğançay, Köprüler, Tohma,
Mursal ve Yenicekent kanal projeleri çok ufak kapasiteli projeler, çok ekonomik projeler
değil. Boyabat BOT'de, Ilısu'yu zaten arz etmiştim, İsviçrelilerle yapıyoruz. Yedigöze BOT'de,
Gürsöğüt'ü Amerikan protokolüne koyduk, Kargı'yı Amerikan protokolüne kredili koyduk.
Kayraktepe'de proje revizyonu yapacağız. Yusufeli, Artvin, Borçka, Muratlı ihalede, Kiğı'yı
ihale ettik. Geçen sene Atasu'yu ihale ettik, Süherbey'i ihale ettik. Başka da barajımızı yok
Sayın Başkanım, 26 tane baraj. Şu ande ihale edilmedik bir tek Kayraktepe var; onu da
projesini değiştiriyorum.
BAŞKAN - Bu iş için Devlet Su İşleri 1998 yılı.bütçesine ödenek hangi aşamada
konuldu, hatırlıyor musunuz?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, özelleştirmeden bir ödeneği
var.
BAŞKAN - Ödeneği ne kadar?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Arz edeyim efendim. Kiğı Barajının
1998 yılı ödeneği, 50 milyar lira bütçeden, 5 trilyon lira Özelleştirme Fonundan efendim.
BAŞKAN - Avans verildi mi peki?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Hayır, efendim, avans falan verilmedi.
50 milyarı harcayabilir bu sene. Bu 5 trilyon lira ödenek, biz projeyi teklif ederken, elimizdeki
özelleştirme paralarından koymuşuzdur. 1998.bütçesinde enerjiye 75,5 trilyon lira bütçeden,
115 trilyon lira özelleştirmeden para geldi; yani, 177 trilyon lira özelleştirme paramız var,
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Devlet Su işleri 103 tane baraj yapıyor, bunların 30 kadarı enerji barajı; 30 enerji barajına
115 trilyon lira, geri kalanı ise, 60 trilyon lira da sulama barajlarına geldi. Bu yüzden, enerji
barajlarımızın özelleştirmeleri daha iyi.
Şimdi, hem yürümekte olan barajlarımıza özelleştirme paraları koyduk hem de
gelecek sene ihale etmeyi düşündüğümüz, daha başlamadığımız Kiğı'yı ihale etmişiz.
Örneğin, Hakkâri Barajına 2 trilyon lira koyduk, Cindere Barajına 7 trilyon koyduk, Tozköy
Barajına 2 trilyon koyduk, Hacılar Barajına 1 trilyon koyduk/Bunların nedeni de, bu paraları,
eğer bir projeye para koyarsanız, sonra alıp başka yerde kullanmak zor oluyor. Gelecek
seneki projelere koyarsanız, diğer projelerimizin ihtiyacına göre alıp oradan kaydırıp
kullanma ihtimalimiz var, imkânımız var. Sahibi olmadığı için, kimse itiraz etmiyor; ama, bir
müteahhite tahsis ettiğiniz zaman onu alamıyorsunuz. Özelleştirme paralarımız enerji
sektöründe gayet iyi. Örneğin, Aşağı Dalaman-Akköprü'ye 8 trilyon, Çine Barajına 10 trilyon,
Alparslan Barajına 10 trilyon, Şanlıurfa tüneline 4 trilyon, Kiğı Barajına 5 trilyon, Dim Barajına
4,3 trilyon, Uzunçayır Barajına 9,5 trilyon koyduk; fakat, takdir edersiniz, bu paralar bu sene
gelmedi, gelecek gibi de gözükmüyor; yani, koyduk diyoruz; ama, bunlar gerçek anlamında
kullanılmış paralar değil.
BAŞKAN - Kiğı Barajının ihale edilebilmesi için ihalesi ertelenen barajınız var mı?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK-Hayır, yok.
BAŞKAN - Anladığım kadarıyla, aynı su üzerinde Özlüce ile ikisi değil mi; kaç
kilometre var aralarında biliyor musunuz?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Kesin söyleyemeyeceğim; ama,
hemen bir üstündeki baraj efendim.
BAŞKAN-Yani, güvenlik açısından diyorum, acaba?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, güvenlik açısından hiç sorun
yok. Bakınız, hem askerlerin yazısı var hem kaymakamın yazışı var.
BAŞKAN - Hayır, o açıdan sormuyorum; yani, arada yüzlerce kilometre mi var, yoksa
kısa bir mesafe mi var?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Yok efendim, gölün hemen sonundaki
projedir. Orada kaymakamdan aldığımız yazı aynen demektedir ki: "Bölgenin güvenlik
durumu dikkate alındığında projenin gerçekleştirileceği alanın PKK örgütünün sözde
Erzurum eyaleti diye adlandırdığı bölgenin merkezi olduğu. Erzurum. Bingöl. Erzincan.
Tunceli illerinin bölgeyi çevrelediği, barajın yapılması halinde örgütün barınma yeri olarak
kullanılan ve geçiş güzergahı olan bu bölgede terörden temizleneceği düşünülmektedir.
Bölgeden güvenlik açısından sorumlu 29 uncu Mekanize Tugay Komutanlığının baraj yapımı
ve terör etkisiyle ilgili görüşleri ekli yazıdadır. Kiğı Barajr hidroelektrik santralı yapımı
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katkılar yanında terörün azaltılmasında hayatî bir faktör olacaktır."
BAŞKAN - O yazının tarihini söyler misiniz.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Bu yazının tarihi 29 Aralık 1997
efendim.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Yani, baraj ihaleye çıktıktan sonra gelen yazı.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Hayır efendim, ihale onayını ben
kendim 30 Aralıkta verdim. 31 Aralıkta bakan ihale listesini onayladı. Daha önce DPT'ye
başvurduk; fakat, bizim bu askerlerle, bu kaymakamla, bu valiyle ilişkilerimiz yenLdeğil.
1996'da Barajlar Dairesi Başkanımın gittiği gün orada insanları vurdular; yani, biz bu
sorunları biliyoruz; ama, biz, onlardan bu yazıları da dosyalayıp yollamalarını rica ettik.
Yazılar eşzamanlı geldi; yani, bizim bu yazıların geleceğinden haberimiz vardı. Sözlü olarak
bunlar bize iletilmişti.
BAŞKAN - Peki, yeminli ifade veriyorsunuz Sayın Genel Müdür. Bu konuda size
Bakan ya da Başbakan tarafından hiçbir telkinde bulunulmadı mı Sayın Özaltın'a verilmesi
için.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Başbakan tarafından, ne bu projede
ne diğer projelerimizde bana hiçbir telkinde bulunulmamıştır.
< •
BAŞKAN - Ozaltınlara verilmesi için.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Hayır efendim, hiçbir telkinde
bulunulmamıştır. Ozaltınlara verilmesi konusunda Bakan tarafından dav hiçbir telkinde
bulunulmamıştır; ama, Kiğı Barajını ihale edelim mi etmeyelim mi konusunu Sayın Bakanla
defalarca görüşmüşümdür; yani, Bakandan habersiz DPT'ye yazmam konusu yok. Kiğı
Barajını ihale edeceğimi söylemişimdir.
BAŞKAN - Özlüce Barajıyla ilgili bir soru soracağım. Barajın temelden yüksekliği 144
metre olarak öngörülmüşken, uygulamada 140 metreye düşürülmüş. Baraj gövdesi dolgu
hacminin 7.6 hektometreküpten 13,05'e, yani aşağı yukarı iki katına yükselmesinin sebebini
açıklar mısınız lütfen.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, ben bunu yazılı olarak size
arz edeyim.
BAŞKAN - Peki, en kısa zamanda onu rica edelim.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Bu kararlar çünkü, daha önceden
alınmış kararlar. Ben, iki yıldır DSİ'deyim. Keşif artışlarının içinde bunların gerekçeleri vardır:
ama, yanlış bilgi vermekten endişe ediyorum. Yazılı olarak, barajdaki proje değişiminin
nedenini size arz edeceğim.
BAŞKAN - Diğer arkadaşlarıma söz vereceğim.
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Buyurun Sayın Uyanık.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Şimdi, delaletinizle Sayın Başkan, Sayın Genel Müdüre
birtakım sualler sormak istiyorum. Zannediyorum, hepinizde vardır önemli bilgi notu diye.
Bunu, yirmi senelik bürokrat hayatıma göre, dairenin dışından olan bir kişinin kaleme alıp
yazması mümkün değil; çünkü, bu yazılan önemli bilgi notu, bu kurumun içinde bulunan ve
olaylara çok iyi vakıf olan bir kişinin yazmış olduğu bilgi notudur. Öyle görünüyor, diğer
arkadaşlarımla, bürokrat arkadaşlarımla görüştüm.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, ek yazısı var onun, çalışanları
ibaresi var orada.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Yani, konuyu çok iyi bilen. Bu yazıda "Kiğı Barajı 1997 yılı
DSİ proje ve yatırım programlarında yer almamasına rağmen, ANAP istanbul Milletvekili Ali
Talip Özdemir'in kayınpederi ve Başbakan Mesut Yılmaz'ın ev sahibi Nuri Özaltın, meşhur
Karadeniz, yol ihalesinden kendisine pay ayrılmayınca, gayet zekice halen bitme noktasında
bulunan DSİ Elazığ Bölgesi Peri Çayı üzerindeki Özaltın inşaat AŞ tarafından yapılmakta
olan Özlüce Barajına yaklaşık 45 kilometre membağ tarafındaki Kiğı Barajı -bunu dahi biliyorElektrik işleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün ancak ön etüdü yapılmış safhada bulunan
projenin 1997 yılı yatırım programına alınması konusunda Başbakan Mesut Yılmaz'ın Ali
Talip Özdemir kanalıyla dosya sunularak kendisine" diğer konunun ödenmesi noktasında,
işin. 1997 yılı yatırım programına alınması için DPT'den sorumlu Devlet Bakanı Işın Çelebi ve
Enerji Bakanı Cumhur Ersümer'e Başbakan tarafından talimat verildiği dairece bilinmektedir"
deniliyor.
Şimdi, burada bunu bir başkasının bilmesi mümkün değil. Bunu geçiyoruz, bu bir
nottur, doğrudur, yanlıştır; ama, esas sualime geliyorum. Şimdi, eğer bu kadar önemliyse,
senelerdir bu konuyu biliyorsanız, kendi ifadelerinize göre, Sayın Genel Müdürün ifadesine
göre, 80'e yakın şehitin verildiği belliyse, bu baraj bu kadar önemliyse, neden 1997 senesi
normal yatırım programlarına alınmamıştır? Bunun cevabını istiyorum; bir.
Acilen, kısa bir zamanda -bu bilgi notu daha devam ediyor, bilgi notuna istinaden
değerlendiriyorum olayı- hemen programa alınıp neden bu Sayın Genel Müdürün 29 Aralıkta
okumuş olduğu yazıya ihtiyaç duyulduğunu, daha önce şifahi görüşmelerle bunları biliyorduk
demesine rağmen, bu'yazıya, bu gerekçelere, birtakım toplama bilgilerle buna -bürokratik
kararlarda bu var, hepimiz zamanında bu tip şeylerden geçtik- ihtiyaç duyulduğunu
anlatmasını rica ediyorum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Müdür.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, ben, Devlet Su İşlerine 15
Nisan 1,996'da Genel Müdür oldum. O yıl 4 tane baraj ihale ettik galiba, az sayıda baraj ihale
ettik. Bu enerji sektörüyle ilgili birtakım planlama çalışmaları' falan yapıldı; fakat, olayın çok
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şey olduğu ortaya çıktı ve geçen yıl, 9 tane baraj ihale ettik. Bu Hanlı ihaleler, bir önceki
hükümet zamanında zaten ilan edilmişti. Yeni'hükümet gelince onları da ilan ettik; fakat, 19
tane baraj, ihale ettik, 6 tane barajın da kararname yoluyla, pazarlık yoluyla yapılmasına
giriştik; yani, toplam 25 baraj devreye girdi. Bu Kiğı Barajı, şöyle söyleyelim; yani, bu kadar
baraj ihale edeceğimizi, doğrusu, 1997 yılı başında bilmiyorduk. Bu, biraz de hükümetin
programının eseri oldu ve Sayın Bakan, bu konuda bize genelde direktif verdi; yani, bu
barajların, bir sulama hamlesi yapmamız, bir enerji hamlesi yapmamız gerektiğini şey yaptı.
Devlet Su işleri de buna ayak uydurdu. Elimizde projesi olan neredeyse her şeyi ortaya
çıkardık, arz ettiğim gibi, projesi olan bir şey kalmadı gibi bir şey. Şu anda hızlı bix proje
yaptırma hamlesine girdik. Benim üniversiteden geldiğimi ifade ettiniz zaten; yani, ben bu
kurumlarda yirmi yıl çalışmış bir bürokrat değilim; yani, yılbaşında yapılan bir normal program
çalışmaları var, bir de ek program çalışmaları var; yani, ben ek program çalışmalarını da,
gayet kanunî, yapılabilir bir iş olarak görmekteyim; yani, istediğim zaman, istediğim projeyi ek
program vasıtasıyla gerçekleştirme imkânı bana verilmiş diye düşünüyorum. Yani, bunun
yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Eğer böyleyse bunu bilmek
isterim; ama, şey değil. Ben, ek programa da iş önerdim, bir kısmı kabul edildi, bir kısmı kabul
edilmedi. Mesela, Kıbrıs'a su taşıma projesini ek program marifetiyle yaptık. Kiğı Barajı gibi,
yani, hakikaten terör bölgesinde bir şey olunca,,bunu önermekte mahzur görmedim.
Bahsedilen yazıyı görme imkânı buldum. Birtakım DSİ çalışanları deniliyor; birtakım doğru
bilgileri içeriyor; ama, birçok yanlış bilgileri de içeriyor. Nitekim, altındaki imza da, DSİ'de
çalışan birinin imzası değil. Yani, böyle başkasının imzasıyla yazı yazan insanların tam doğru
bilgi vermelerinin mümkün olmadığını düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Sizler soru
sordukça, ben onun içindeki yanlışları size söyleyeceğim, konusu geldikçe.
BAŞKAN - Sayın Uyanık, buyurun.
AHMET UYANIK (Çankırı) - İkinci soruma geçiyorum. Şimdi, Sayın Genel Müdür.
başta sunuşlarında, birçok barajın, aklımda kaldığı kadarıyla 8-10 tane barajın yap-işletdevret modeliyle, yabancı sermayeyle anlaşmaların sürdürüldüğünü ve bu barajların çok acil
olduğunu, hatta. Kanadalılarla veya Fransızlarla belli noktaya gelindiğini ifade ettiler. Peki.
bu barajları yine elektrik enerjisi üretecek hidroelektrik santrallar diye düşünelim; bunlar
neden yabancı firmalarla görüşülüyor da. bu baraj ayrı tutulup hemen alelusul devreye
sokuluyor ve hemen ihale safhasına getirilip program dışı olarak, ek olarak. Bunlar da teklif
edilebilirdi. Hükümet karar verirdi, 15 tane baraj teklif ederdi. Biraz önceki kendi ifadesini
aynen naklediyorum: Hükümetin bu konuda bir atılımı oldu diyor, bu atılımda bizde ek
program teklif etmeye ve birçok barajı ihale etmeye kalktık. Doğrudur; ama, o zaman bu
barajı da, biraz önce bahsetmiş olduğu, yabancı sermayeyle görüşmelerinin devam ettiği
süreç içerisinde değerlendirebilirlerdi; bir.
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bunlardan da birkaç teklif etselerdi, 5 trilyon yerine yine emsal değerlere baktığımız zaman,
özelleştirmeden gelen emsal değerlere, en fazla 5 milyara baraj öngörülüyor son çıkılan
ihalelerde. Daha önceden, daha sembolik rakamlarla. Bunu izah eder mi lütfen.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Müdür.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, bu, ikili işbirliğiyle
yapılabilirdi. BOT'ye çok fazla teklif verileceğini bu tür baraja düşünmüyorum; ama, bizim
yaptığımız dış firmalarla ikili işbirliğiyle yapılan pazarlık usulünde yapılabilirdi; ama, gerek
Atasu Barajını gerek Süherbey Barajını gerekse Kiğı Barajını -ki, enerji barajlarıdır- biz DSİ
olarak yapmışız; yani, bunun belli bir kastı, bir nedeni yok; yani, o sırada elimizde yeni bir
protokol hazırlığı yoktu herhalde, bu şekilde yapmaya karar verdik; yani, öyle söyleyeyim.
BAŞKAN - Sayın Uyanık, başka sorunuz var mı?
AHMET UYANIK (Çankırı) - Yeterli cevap alamadım Sayın Genel Müdürden. Ben,
daha açık cevap istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Uyanık, son sorusuna ilişkin daha açık bilgi istiyor.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, deniliyor ki, niye bunu ek
programa sundun da yabancı şeylere sunmadın; yani, bunun projesi hazırdı, o sırada yeni bir
işe başlamıyorduk; yani, Fransız protokolü, İsviçrelilerle yapılan protokol ve Avusturyalılarla
yapılan protokol, bu Hükümet iktidara geldiğinin ilk onbeş gününde çıktı ve o sırada, geçen
sene yaz aylarında bizim yeni bir protokol yapma niyetimiz yoktu. Amerikalılarla olan
protokolü şubat sonlarında Amerika'da imzaladık, 1998 yılında ve Kanadalılarla olan protokol
henüz imzalanmadı. Kanada protokolüne teklif ettik dedik, daha soktuk demedim; yani,
geçen sene, ağustos, temmuz, haziran aylarında biz bu projeyi yapmaya karar verdiğimizde
ve olaylara hemen bir anda eylül ayında karar vermedik tabiî, yılın ortasında yapalım falan
diye düşünmeye başladık, proje durumlarımıza baktık, diğer durumlara baktık, keşifleri
çıkardık, eylülde yazdık yazısını. Ama, o sırada yeni bir protokol yoktu gündemde bunu
koyabileceğimiz. Ö yüzden, onu ek programa koymaya karar verdik. Bu konudaki en büyük
şeyimiz, hem enerji sektöründe bir hamle yapmak hem de projesi bitmekte olan bir şey var.
hem de bu askerlerin talepleri rol aldı; ben bunu arz ettim biraz önce. Bu. yeterince açık.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Son sualim Sayın Başkan. Şimdi, barajın kati projeleri.
DSİ Genel Müdürlüğünce, Devlet Planlama Teşkilatı ve Yüksek Planlama Kuruluna işin "997
yılı programına alınması teklif edildiği tarihte hazır mıydı; yoksa, özel proje firması olan
Dolsar'a parasının dahi nasıl ödendiği belli olmayan bir şekilde sonradan mı ikmal edilmiştir?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Bu soruyu sorduğunuz için çok
teşekkür ediyorum. Bu konuda çok kargaşa var, bizim kurumumuzun içinde de var Sayın
Başkanım. Bu Dolsar Firması, Devlet Su işlerinin normal olarak danışmanı olan bir firmadır.
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Atatürk Barajı, Şanlıurfa tünellerinde danışmanlık sözleşmesi var kendisiyle ve bu firma bize
o işi yapıyor. O yüzden, DSİ'ye daimi gelen giden bir firmadır; ama, bu barajın özelinde,
Dolsar, 1994-1995 yılları içinde EİEİ'ye bu barajın planlama yapılabilirlik çalışmasını yaptı. O
yüzden, bu yeni bir çalışmaydı. Yapmakta olduğumuz bazı barajlarda planlama çalışması
1970'lerde yapılmış oluyor, 1980'lerin başında yapılmış oluyor. O zamandan bu zamana çok
şey değişmiş oluyor. Örneğin, baraj havzasına yeni fabrikalar yapılmış, yeni binalar yapılmış
oluyor. Barajın birçok özellikleri değişmiş oluyor; ama, bunun planlaması 1995 yılında
yapılmıştı ve biz 1997 yılında proje çalışmasına DSİ olarak giriştiğimiz zaman, bu firmanın
yaptığı jeolojik etütlerden, topografik çalışmalardan ve sopdaj çalışmalarından yaradandık.
Bu firmaca yapılmış; 1993 yılında EİEİ zannedersem sondajları yaptırmış, 1994-19951© do
planlama çalışmasını yaptırmış ve bazı paftaları, örneğin haritaları onlardan aldık; yoni,
onların elindeki harita kuvvetleri komutanlığının 1/2000'lik olarak yaptığım haritaları alarak
yaptık. Bu paftaların geliş gidişi, zannediyorum, giden bir şey yok da, paftaların onlardan
alınması, onlara proje yaptırıldığı intibaını yarattı. Tabiî, orada planlamaya yapan
arkadaşlarla da konuştuk, böyle bir imkân yakalamışsınız, zaten danışmanınız, planlamayı
yapanlar orada. Bu, projeci ile planlamacı arasındaki sağlıklı bir işbirliği. Ne bir kuruş ödedik
ne de bu firmaya yaptırdık. Bizim 77,paftadır projelerimiz, hepsinin altında Devlet Su işleri
elemanlarının imzaları ve tasdikleri vardır. Hiçbir para ödememiz de söz konusu değil
kendilerine.
BAŞKAN-Sayın Uyanık?..
AHMET UYANIK (Çankırı) - Herhalde, sorumu yanlış anladı Sayın Genel Müdür.
Sayın Genel Müdürün izah ettiği konuda, daha önce Elektrik işleri.Etüt idaresi, bu paftalara
arazi çalışmasını ve hidroelektrik santralların ve su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde
genel bir proje çalışması yapıyor. Bu, 1940'lardan itibaren başlamış, hatta daha geriye gidip
cumhuriyetin kuruluşundan beri devam ediyor. Ama, ben, şunu soruyorum: Bunu zaten
Dolsar Firmasına yaptırmaya da gerek yok. Elektrik İşleri Etüt İdaresi, bu projeleri global
durumda çıkarır, önlerine koyar. Burada tekrar iyi bir çalışma yapılır. Ben diyorum ki. barajın
kati projesi, yani, gövde, hidrolik santrallara giden tüneller, gövdenin yapılış şekilleri.
yüksekliği, dolgu miktarı nedir, beton gövdesi, taş dolgusu, toprak dolgusu gibi hususların
projeleri yapıldı mı, yoksa var mıydı yahut bu firmaya mı yaptırıldı?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, ben bir barajın safahatı
hakkında kısa bir bilgi sunmak istiyorum önce. Bir ön etüt çalışması var. daha sonra br
planlama safhası var, daha sonra projelendirme safhası var, ihaleden sonra da bir tatbikat
projesi safhası var. Bir baraj yapılırken, bunların tamamının yapılması lazım. Her birinde aynı
Çalışmalar biraz daha net, biraz daha detaylı, biraz daha kesinleştiriliyor. Yani, ön etüt
safhasında da bir haritanın üzerinde baraj aksı konuluyor, imkânlara bakılıyor, yüksekliğe,
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tipine karar veriliyor. Planlama safhasında, yapılan arazi çalışmaları, harita çalışmaları,
sondaj çalışmaları, malzeme çalışmalarıyla barajın tipi daha kesinleştiriliyor. Proje
aşamasında ise, o proje çiziliyor.
Şimdi, bu barajın projeleri tamamıyla DSİ'de yapılmıştır, DSİ elemanlarınca
yapılmıştır. 77 paftadır, bizim tasdikimizden ve imzamızdan geçmiştir. Burada hiçbir şüphe
yoktur. Milletvekilimizin sorusuna kısa cevabım bu; ama, daha uzun cevabım, öyle EİEİ'nin
sıradan yaptığı bir planlama çalışması yok. Dolsar'a yaptırmış olduğu, karşılığında para
ödemiş olduğu detaylı bir planlama çalışması var. Bu planlama çalışmasındaki, o da çok yeni
olduğu için, hani daha önce niye yapmadınız sorusunpn cevabı da bu. 1993'te niye
yapmadınız; yapamazdık; çünkü, Kiğı Barajıyla ilgili planlama çalışması yoktu. 1995 yılında
bitirilmiş Dolsar tarafından. Bizim kendi barajlarımızın da hepsinin planlama çalışması ya
bizim tarafımızdan yapılmış ya bir firmaya yaptırılmış yahut EİEİ'ce yapılmış planlama
çalışmaları var. Şu listede arz ettiğim hepsinin ve daha sonra da yaptığımız kesin projeler
var. Daha sonra da müteahhit alıyor, tatbikat projesi yaptırıyor ve onu kabul ediyoruz, öyle
başlıyor çalışmalar. Projeleri biz yaptırdık, hiçbir para da kimseye ödemedik.
AHMET UYANIK (Çankırı) — Biraz önce Sayın Genel Müdür yine, Elektrik Etüt
idaresinin Dolsar'a yaptırdığını son çalışmayı, onun için de para ödediğini ifade etti.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK —EİEİ ödemiştir diyorum.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Ödediğini bilmiyorsunuz.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, mutlaka, bedava bir şey
yaptıramaz ki. Dolsar'a ihaleyle...
A^MET UYANIK (Çankırı) - O ihalenin tarihinden sonra mı önce mi?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Önce efendim, 1994-1995 yıllarında
yaptırmış.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Peki, bu sualin Elektrik işleri Etüt İdaresinden sorulmasını
talep ediyorum Sayın Başkan; yani, biraz önce Sayın Genel Müdürün ve benim izah ettiğim...
BAŞKAN - Bir yazılı not haline getirir misiniz.
Sayın Aykurt, buyurun.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkan, izninizle, bir sual sormak
istiyorum Sayın Genel Müdürümüzden. Özlüce Baraj ihale bedeli. 1984 Devlet Su İşleri birim
fiyatlarına göre 20 milyara liraya yapılmış. Bundan sonra üç defa keşif artışı yapılmış. Birinci
keşif artışı 14.6.1991'de 44 milyar, ikinci keşif artışı 23.8.1994'te 29 milyar 880 milyon.
üçüncü keşif artışı 20.5,1997'de 15 milyar 799 milyon lira. Toplam keşif artışı, yüzde 100
değil, yüzde 200 değil, yüzde 528. 2886 sayılı Yasaya göre, yüzde 30 üzerinde işin yapımı.
karşılıklı isteğe bağlıdır deniliyor. Buna rağmen, 20 milyar liraya ihale edilen bir projenin
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üzerinde üç defa keşif artışı yapılmak suretiyle, yüzde 528 oranında artışın sebebi nedir.
bunu nasıl izah eder Sayın Genel Müdür.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Müdür.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, Özlüce Barajında gerçekten
çok fazla keşif artışları olmuş; fakat, bu, biraz sonra izah edeceğim gibi, çok olmakla beraber,
başka barajlarda da rastlanan bir husus. İlk keşif artışı, 1991 yılında yüzde 275 olmuş, ilk
ihale bedeline göre ve bunun yüzde 42'si hafriyat miktarları ve yollardaki hafriyat miktarları
ve kazılardan, yüzde 29'u Dolusavak'taki proje değişikliğinden, yüzde 78'i ulaşım yollarının,
nakliye mesafelerinin artmasından, yüzde 20'si enerji yapılarındaki proje revizyonundan ve
diğerleri de daha detaylı işlerden olmuş.
BAŞKAN - Bu, ilk keşif artışı.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK- Bu ilk keşif artışı 1991 yılında.
BAŞKAN - Peki, ihale edilirken bunlar belli olmuyor mu Sayın Genel Müdür?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, onu ben izah edeyim hemen.
Bakınız, diğer barajlarımızdaki keşif artışlarını arz edeyim müsaade ederseniz. Dicle Barajı,
geçen sene su tutturduk, yüzde 213 keşif artışı yaptı. Kralkızı Barajı yüzde 124 keşif artışı
yaptı, dün Danıştayta güvenlik görevlileriyle ilgili bir dava kazandılar; büyük bir ihtimalle onu
ödersek, o da artacak. Yenice Barajı, Eskişehir'de, yüzde 400 keşif artışı var, bitmek üzere.
Kürtün Barajı, yüzde 457 keşif artışı var. Çatalhan Barajını bitirdik, yüzde 184 keşif artışıyla
bitti. Çat Barajının gelecek hafta açılışını yapıyoruz, yüzde 425 keşif artışı var. Obruİ< Barajının
inşaatı devam ediyor, yüzde 195 keşif artışı var. Bu şekilde, hepsinin keşif artışları var.
BAŞKAN - Keşif artışı olmayan yok mu Sayın Genel Müdür?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Vallahi çok az Sayın Başkanım; ama,
gelmeden baktım, yurtdışındaki barajlarda da keşif artışı var. Hatta, bir tane ekstrem olay
gördüm; bir nükleer santral yüzde 4000 keşif artışıyla bitmiş. Yüzde 400'e kadar keşif artışları
var, dünyanın her tarafında var. Nedeni, gidiyorsunuz, ne kadar sondaj yaparsanız yapın.
başlıyorsunuz kazmaya, altında fay hattı buluyorsunuz, altında bir mağara buluyorsunuz.
altında uygun olmayan bir zemin buluyorsunuz. Bunu tutup değiştirmek zorunda
kalıyorsunuz. Tüneli yaparken göçüğe giriyor,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 780)

- 108 orada bir proje değişikliği yapmak zorunda kalıyorsunuz. Barajlar,
okullar, hastaneler gibi yerüstü yapıları değil; bir hastaneyi çok daha az bir
keşif artışıyla yapabilirsiniz; fakat, zemine dehşetli şekilde giren yapılarda bu
keşif artışları kaçınılmaz. Bu yüzden de, bütün bunlar tünel ve klasla keşif
artışına müsaade edilmiştir. Bu barajda, bir de güvenlik harcamalarımız var;
bütün etrafını tel örgüyle çevirmişizdir,
bütün
etrafını
tel
örgüyü
genişletmişizdir...
BAŞKAN - Özlüce ile ilgili bölümü tutanaklara geçiyor, Sayın Aykurt'un
sorusunu tamamlayalım, Özlüce'ye devam eder misiniz?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Bu birinci keşif
artışını Sayın Cengiz Altınkaya imzalamıştır, onun bakanlığı zamanında. İkinci
keşif artışı, 23.8.1994 yılında yüzde 49,8; yani, artan keşfe göre yüzde 49,8,
orijinal duruma göre yüzde 186; yani, ilk keşfe göre yüzde 186; fakat, birinci
keşif ikinci keşfe eklendikten sonra, o duruma göre yüzde 49'dur. Derivasyon
yapılarında, enerji ve su alma yapılarında, dolu savakta, proje gövdesi ve
batardolarda, salt sahasında, enjeksiyon galerilerinde, tünel şartlarında ve
yollardaki değişen şartlardan olmuştur. Bu ^ e ş i f artışını da, Sayın Mustafa
Yılmaz'ın bakanlığı zamanında imzalanmıştır, .22.8.1994.
Daha sonra, üçüncü keşif artışı 20.5.1997 tarihindedir, ilk keşfe göre
yüzde 18, o zamanki duruma göre; yani, barajın o zamanki maliyetine göre,
diğer keşiflerle beraber yüzde 17'lik bir keşif artışıdır. Bunun da en önemli
bölümü yüzde 6,8 salt sahası ulaşım yolundan yüzde 3 kil ocağının Yayladere
ilçe yoluna bağlanmasından, yüzde 2'si de sansahilin jeolijik yapısından
dolayı perde enjeksiyonunun artmasından yapılmıştır. Bunu da, Sayın Recai
Kutan imzalamıştır.
Üzülerek ifade ediyorum, şu'anda...
BAŞKAN - Siz incelediniz, benzer hizmetler yok mu içinde?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Var efendim
BAŞKAN - Aynı yol içinde ikinci bir keşif artışı nasıl oluyor?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Aynı yol için
değil efendim.
BAŞKAN - O zaman benzeri yok?..
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Benzer değil
efendim, başka işler; yani, işler ilerlemiş oluyor, başka işler için, daha üst
katmanlarda yaptığımız başka işler için...
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Şu anda barajımız bitiyor, önümüzdeki aylarda su tutacağız, santralını
da yaptırtıyoruz TEMSAN vasıtasıyla, zannediyorum, bitmeden önce yüzde 16
bir keşif artışı daha, benim dönemimde Cumhur Beye sunacağız efendim.
MUSTAFA KEMAL AYKUBT (Denizli) - Sayın Başkanım, ben bir şeyi
anlayamıyorum. Bu yerin jeolojik etütü yapılır... Yapılmış, değil mi?.. Jeolojik
etütü yapıldığına göre, önceden tahmini mümkün olmayan, düşünülemeyen
birtakım arazlar çıkabilir, kabul ediyorum; ama, yüzde 528 olur mu? Yani, DSİ
ne yapıyor?.. Jeolojik etütü kim yapıyor, nasıl yapılıyor, bu kadar fahiş hata
olur mu? Yani, birtakım emsaller verilerek falan baraj şu kadar oldu olayı, bu
ayıbı ortadan kaldırmazki. Yani, yüzde 528 oranında, önceden tahmin
edilmeyen bir masraf çıkar mı? Bunun açığa çıkması lazım. Acaba, Sayın
Genel Müdür, bunu nasıl izah edecek?
O zaman ya jeolojik etütte hata var ya bir yerde kaçak var, bunun
açıklanmasını istiyorum.
BAŞKAN - Bu konuda, siz kendiniz suçlanıyormuş gibi bir izlenime
sakın kapılmayın, genel bir bilgi akışını sağlıyorsunuz, bilgi veriyorsunuz, o
açıdan değerlendirin.
Sayın Genel Müdürüm buyurun.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Efendim, Çat
Barajını yaptım, su tuttum, enjeksiyon yapmıştım, bir baktım, tüneldeki iki
delikten 150 litre/saniye su akıyor aşağıya doğru. Yaptığımız enjeksiyondan
sonra su akıyor; yani, hiç bilemediğimiz ön taraftaki bir karker zeminden
tünelin içine su aktı. Şu anda Sazlıdere Barajını yaptık dedik, enjeksiyonu
yapılmış, Sazlıdere Barajını 14 kotun üstüne çıkaramıyorum, Sazlıdere
Barajının içinden istanbul'dan su akıyor. Yine koydum enjeksiyon aletimi,
barajın gövdesini deldim, temeline enjeksiyon yapıyorum; yani, bu temel
şartları, inşaat mühendisine öğretirler, homojen olmayan, üniform olmayan,
her an değişebilen şartlardır; yani, tutup, şu Meclisin altında Ankara kili
olmasına rağmen, şartların bir noktadan öbür noktaya aynı olduğunu söylemek
mümkün değildir. Kaldı ki, Ankara kili oldukça üniformdur. Konuştuğumuz
yerler, Özlüce, Deriner, bir başka vadiler, yani bu vadilerde demekki
istediğimiz netlikte temel sondajları yapamamışız efendim, yani zamanında
yapamamışız ki, bütün bunlar başımıza gelmiş; bir izahatım bu. Bizim ilk
yaptığımız keşifler, demekki sağlıklı değil. Bu konu, beni de fevkalade
üzmektedir. Ben, bunun, kurumum için çok büyük bir ayıp olduğunu da
düşünmüyorum, DSİ 187 baraj gerçekleştirmiştir, neticede ortaya çıkan
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maliyetler
dünya
maliyetleriyle
karşılaştırıldığı
zaman,
hâlâ
dünya
maliyetlerinin oldukça altındadır. Ama, bu keşif artışı gerçektir ve şu durum
var: Mesela Özlüce Barajının yeni yüzde 16'lık durumunu, benim zamanımdaki
proje değişikliği gerçekleştirdi; fakat, çoğu kez, bana gelen keşif artışları,
benden önceki genel müdürler zamanında alınan proje değişikliği kararlarının
sonucu.
Müteahhit
bir
projeyi
değiştiriyor,
değiştirerek
uyguluyor,
uygulatıyorlar, ondan sonra keşfi dolduruyor, bana geliyorlar diyorlar ki, ya şu
anda artık projeyi teşekkür edeceğiz, işe son vereceğiz, başka birine kalan
kısmı ihale edeceğiz -ki, mümkün değil o noktada- yahut da bir keşif artışı
vereceğiz; yani, eliniz mahkum oluyor, veriyorsunuz. Yani, şu anda da mesela
yüzde 16 bir keşif artışı vermezsem ö z l ü c e Barajının kalan işleri ikmal
edilemeyecek. Durum bu.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) Sayın Başkan, müsaade ederseniz,
arkadaşımın dediklerine bir ilave yapmak istiyorum.
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Sayın Akyurt ifade etti, bir kere
keşif artışını ayıp olarak görmek mümkün değildir. Bayındırlık İşleri genel
şartnamesinde çok açıkça ifade edilir, o yüzde 30 keşif artışı sınırı normal işler
içindir; temelden ve tünelden gelen artışlar için böyle bir kayıt da yok. Ayrıca,
şunu zannediyorum, şu masanın etrafındaki bütün arkadaşlarım takdir
edeceklerdir ki, bir yapıda d a h i i yapı derken bir inşaatta, genel müdür ifade
etti, bir hastane inşaatından, bir okul inşaatından ve bunun gibi aslında
keşfinin çok sağlıklı yapılması mümkün olan yapılarda dahi Türkiye
şartlarında, Türkiye'deki bayındırlık anlayışına göre keşif artışları kaçınılmaz
bir unsurdur, yani barajlar bunun ekstrem örnekleridir.
Milyonlarca
metrekarelik baraj gölünün teşekkül ettireceğimiz bir yerde, bilyonlarca
metreküp dolgu, kazının yapıldığı bir yerde, keşif artışının yapılmaması,
bugünkü anlayışla, Türkiye'deki bayındırlık anlayışıyla mümkün değildir.
Tekrar ifade ediyorum, yapılarda dahi yüzde 100'ün üzerinde keşif artışlarıyla
bugün Türkiye'de bu işler bitmektedir. Onun için bunu düzeltmek istiyoruz ve
altında birçok sayın bakanımızın, birçok eski, yeni genel müdürümüzün imzası
vardır; önlerine gelen fiilî durumu bizatihi onaylamak durumunda kalmışlardır.
İşte demin ifade edildi, birçok sayın bakanımızın, bu keşif artışlarının altında
imzası var.
Teşekkür ederim.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Sayın Başkan,.önemli bir nokta var. Sayın
Genel Müdürün kendi ifadesinde bir husus dikkatimi çekti. Her ihale ve
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sözleşme yapılırken hangi hususlarda
sözleşmenin
dışına
çıkılacağı
"konturgaranti" diye tabir ettiğimiz veya etmeyeceğimiz hususlar belirtilir.
Sayın Genel Müdür dedi ki "efendim, terörden dolayı yüzde 500'e yakın artışlar
vardır" Ama, ihale yapılırken ona göre girecek adam, yani yüzde 500 artış
varsa... Terör, memleketimizde yeni bir olay değilki, onbeş senedir devam
eden bir husus. Acaba, Devlet -bunun sualimle ilgisi yok- Su işleri, bu
bölgelerde ihale yaparken terör artışını dikkate almak suretiyle ihaleye çıksa
belki daha fazla kırım olacak, belki daha fazla kırımla başka firmalar da girmiş
olacak, yani genel madana söylüyorum bunu; ama', iş çıktıktan sonra terörden
dolayı bir artış olursa bu yanlıştır diye düşünüyorum.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Efendim,
terörden dolayı keşif artışı değil; fakat, biz, burada tabur kuvvetinle bir kuvvet
konuldu, şantiyenin etrafını çitle çevirdik, iki adet zırhlı araç müteahhit
tarafından askeriyeye verildi, biz de, üç adet zırhlı aracı İçişleri Bakanlığından
alarak Jandarma Genel Komutanlığına aktardık. Tşbiî bunların hepsinin
onaylarını alarak koruma birliği iskânı içerisinde tabur hizmet binaları yaptık.
Ayrıca, civarda malzeme ocaklarına güvenlrk kolları, koruganlar, aydınlatma
tesisleri yaptık; ekstra bu masraflarımız vdr denildi. Bunları ifade etmek
istedim; ama, yüzde 500 keşif artışının nedeni bunlar değil.
Sayın milletvekilimin söylediği husus çok doğru, aynı şeyi mesela
Kralkızı Barajında gündeme getirdiler: Bir genelgeyle, bu müteahhitler,
genelde 60, 70, 80 güvenlik görevlisini beslemek zorunda kalıyorlar ve bu
besledikleri güvenlik görevlilerinin paralarını biz onlara ödemiyoruz; deniliyor
ki "müteahhitlik kârından sen yapacaksın" bu kararname böyle söylüyor ve
müteahhitlere diyorlar ki "Yahu ben bu işe teklif atarken..." Mesela Kralkızı
Barajımız bu kararnameden önce ihale edildiği için, müteahhit haklı olarak
diyor ki "Ben teklifimi atarken bunu düşünmemiştim. Siz, bunu bana verin" Biz,
bunu haklı bulduk, Danıştaya yolladık, geçen haftaki şeyinde müteahhidin 160
milyar lira alması karara bağlandı; yani, bu güvenlik görevlilerine yaptığı
harcamadan dolayı. Çünkü, askerlerin isteğiyle kurulmuş ve sayısı askerlerce
belirlenen sayıda güvenlik görevlisini orada tutmak zorunda. Şu anda işler
bitti, yine gitmelerine müsaade edilmeyen güvenlik görevlileri bunlar. Ama.
şimdi, o kararnameden sonraki şeylerde, müteahhit bunu bilecekti ve yapacağı
işlerine bunu katacaktı diye düşünüyoruz; fakat, işin şurası gerçek ki, doğuda
baraj yapmakla batıda baraj yapmanın maliyeti aynı değil efendim. Yani,
Güneydoğu Anadoludaki Olağanüstü Hal Bölgesinde yapılan barajlarla batıda
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baraj yapmanın şartları, maliyeti aynı değil ve bunu bizim birim fiyatlarımız
yansıtmıyor.
BAŞKAN - Özaltınlar'ın batıda işi yok mu sizde?..
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Var efendim;
biri İzmir'de, biri Aydın'da projeleri var.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkanım, Sayın Genel
Müdürümden şunu soracağım: Sayın Genel Müdürümüz açıklamasının başında
"Kığı Barajını, terörden dolayı hızlandırdık ve kısa sürede bunun ihalesini
yaptık" dedi. Herhalde, aynı gerekçe Özlüce'de de vardır; y a n i , terörün
mevcudiyeti ihaleden evvel görünüyor, var...
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Efendim,
Özlüce, 1985 yılında ihale edildi,
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Müsaade eder misiniz?
ihaleden sonra terör ortaya çıkmış değil. Şimdi, diyor ki "efendim, terör
sebebiyle etrafına çit çektik, tel çevirdik, şu yaptık, bu yaptık..." diye. Bunlar
önceden var. Önceden belli olan şeylerin şartnameye konulması lazımdı.
Şartnameye koymuyorsunuz, ondan sonra terör sebebiyle tatil ettik diyorsunuz
burayı; ama, ondan sonra, birtakım ilave-- yığın masrafları ekliyorsunuz,
müteahhide haksız kazanç sağlıyorsunuz, bana göre.
Ben teknik adam değilim, şunun cevabını alamadım, zaten bu cevap da
verilmedi bana göre, 2886 sayılı Yasaya göre, müteahhit beklenilmeyen
masrafların yüzde 30,'una kadar karşılaması mümkün değil deniliyor, onu
tekabbül etmiş oluyor. Ama, bunun dışındaki artışları yüzde 528 oranında
artışlar kabul edildiğine göre, burada çok büyük bir kârlılık marjı var k i ,
müteahhit bunu kabulleniyor ve bu kadar şeyi verebiliyor. Burada bir şüphe
var, tereddüt var, bu tereddütün izale edilmesi lazım. Ben, şahsen aydınlığa
kavuşmadım, aydınlanmadım, verilen cevaplar beni tatmin etmiyor.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Efendim, burada neyin soruşturmasını
yapıyoruz? Yani, barajların keşif artışını mı konuşuyoruz yoksa Sayın Mesut
Yılmaz'ın mal varlığıyla ilgili bir konuyu mu araştırıyoruz; ne bağlantısı var?..
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) Efendim, sualimi
size
sormuyorum... Ben zatıâlinize sormuyorum. Gayet açık sorum, yüzde 528 artış
var.
Ama, neden verildi, kime verildi...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bağlantısı şu: Şirkete ait konutta Sayın
Yılmaz oturuyor.
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BAŞKAN - Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Aradaki özel ilişkiden dolayı Kığı Barajının
da...(Karşılıklı konuşmalar)
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Kığı Barajıyla ilgili bir soruşturma önergesi
verirsiniz, Meclis kabul ederse, burada tartışırız; yani, konular ayrı.
BAŞKAN - Bu tartışmaya hiç gerek yok. Ben, Sayın Genel Müdüre cevap
hakkı için söz veriyorum.
Lütfen buyurun.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Efendim, Özlüce
Barajının ihale yılı 1985. 1985'te belki terör olayları belki bu kadar yoğun
değildi ve bu tesisler daha sonra orada güvenlik sistemleri devreye girdi. 1985
yılında ihale edilmiş ve 14.11.1985 tarihinde inşaata başlanmış. 22.2.1985'te
ihale edilmiş; bu, bu.
Kığı Barajında da, bizim yaptığımız herhangi bir güvenlik projesi yok.
Oraya başladığımız zaman, oraya askerlerden, bir tabur konulmasını
isteyeceğiz, askerlerin talepleri olacak İBu talepleri de, zaten baraj
kapsamında değil, baraj kapsamı dışında karşılamaya çalışıyoruz. Yüzde 30'a
kadar ihale artışları genel müdürün onayı altındadır, yüzde 528'e kadar
artması çok kârlı olduğunu falan göstermiyor; yani, müteahhidin kabul
etmesiyle ve bakanın onaylamasıyla temel tünel şartlarına bağlı olarak keşif
artışı genel müdürün teklifi ve bakanın onayıyla verilebiliyor. Durum bu. Arz
mettim, örneğin Kürtüm Barajına da yüzde 457 keşif artışı vermek zorunda
kaldık. Bir tek artış da değil, birçok böyle yine artışlar ve bunların hepsi bakan
tarafından onaylanarak tabi veriliyor.
BAŞKAN Sayın Aykurt sorunuzu
soruyorsunuz,
çok
güzel,
aydınlanıyoruz, gerçekten Sayın Genel Müdürün de verdiği bilgiler ışığında;
ama, Sayın Arseven'in itirazında biraz haklılık payı var. Şu açıdan: Soruşturma
konusu, Özlüce Barajındaki keşif artışları Mesut Yılmaz dönemini yansıtmıyor;
yani, isimleri de okudu arkadaşımız. Tabiî genel bir bilgilenme oluyor, ben de
hak veriyorum, bilgileniyoruz; kamuoyu
ve bizlerin
de bu
konuda
aydınlatılmasında büyük yarar var. Bunlar, kamu vicdanını rahatsız eden
konulardır. O konuda, genel müdür de bir ölçüde zaten cevap v e r i y e
rahatsızlığını dile getiriyor.
'
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkanım, siz de işaret
buyurdunuz. Biz, burada Genel Müdürümüzün şahsına müteveccih bir ithamda
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olarak d e ğ i l ; ama, burada, keşif artışlarında muazzam bir haksız kazanç
sağlanıyor birileri lehine, Sayın Genel Müdürün şahsına müteveccih bir
şeyimiz yok.
Keşif artışlarında, birinci keşifte yol işleri toplamı kaç lira iken, ikinci
keşifte kaç lira olmuştur, bu cevapta yok; artış oranının açıklanmasını
istiyorum.
Enjeksiyon işleri, benim öğrendiğime göre, yanlış değilse, tartışılır, en
büyük enjeksiyon işlerinde oluyormuş; yani, yüksek basınçla yapılan
enjeksiyon belli yerlere çimento enjeksiyonu yapılıyormuş. Bunun kontrolü da
mümkün değil. Meydana çıkacak masraflar, yani sınırsız bir şey var, eğer kötü
niyetli bir uygulama varsa, korkunç bir kaçak var. Enjeksiyon işlerinde de,
keşif artışlarında ne miktar masraf yapıldığının sorulmasını istiyorum, buna da
cevap yok. Eğer Sayın Genel Müdür hazır değilse, bunu yazılı olarak
cevaplandırmasını istiyorum. Burada verilen cevaplarda hiç açıklık yok,
enjeksiyon nedir, ne kadar pompalanmıştır, ne kadar masraf edilmiş; en büyük
sıkıntı orada var, bunun açıklanmasını istiyorum.
BAŞKAN - Altını çizerek tekrar söylüyorum, Sayın Genel Müdür, lütfen
siz de, bu tarihleri bize bildirin keşif artışlarını. Soruşturma konumuz Mesut
Yılmaz ile ilgili olduğu için, o dönemleri yansıtmıyor, benim anladığım o, onun
altını çizmekte yarar var; yani, Sayın Mesut Yılmaz'ın Bakanlığı ve
Başbakanlığı döneminde...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Peki, Kığı Barajını sorayım Sayın
Başkanım.
BAŞKAN - Kığı Barajında henüz bir artış yok herhalde, var mı? Söz
konusu d e ğ i l .
Sayın Aykurt'un konusuna katılıyorum. Siz, şeyle ilgili yazılı cevap
verecektiniz, 13.05, değil mi?.. 7,6'dan 13.05... Nasıl tabir ediyorsunuz onu?..
Hektometreküpe çıkışını yazılı olarak bildirirseniz... Bu keşif artışlarıyla ilgili
bir bilgi notu verirseniz... Konumuz dışında; ama...
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Keşif artışı
onayları yanımda, hemen takdim edebilirim.
BAŞKAN - Onlar olur, peki... Onları biz alalım.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Onun içinde tek
tek izah var; her biri altı sayfa gerekçesi var. içerisinde enjeksiyonlarla olan
şey de ayrıca anlatılıyor.
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DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Hepsi var
efendim.
BAŞKAN - Sayın Aykurt, buyurun.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkan, Kığı Barajının
Devlet Planlama Teşkilatına teklif tarihi 14.10.1997, program dışı.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - 28.9 efendim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Yanlış mı anladım, idarenin,
Devlet Planlamaya yazdığı yazı 14.10...
BAŞKAN - Karışmış o, onu düzelttiler değil mi?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Efendim,
28.9'da bir yazı yazdım Sayın Milletvekilim, 14.10'da tekit ettim; fakat, YPK
kararında, o karara esas iki tekit yazısını esas almış. Biraz önce Sayın Başkan
ilk yazımı sundum.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - İhale tarihi 19.1.1998. Aradaki
sürece baktığımız zaman, işlem 106 günde ikmal edilmiş. Şimdi, Sayın Genel
Mödüre soruyorum: Böyle bir örnek, bu çapta bir işte emsal ihalelerde var
mıdır?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) Mesela
efendim, KKTC suyuyla ilgili teklifimi, Kıbrıs'a su taşınması projesiyle ilgili
teklifimi daha sonra yaptım, 14.10'da falan yaptım, müsaade ederseniz
bulayım. 23.10.1997'de KKTC'ye su taşıma projemi DPT'ye yazdım, 18.11'de
çıkardım oradan, onu da geçen yıl ihalesi olarak, Aralık ayı dolmadan ihale
ettim efendim.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Baraj mı o?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Hayır efendim',
bu, bir yükleme tesisi, bir boşaltma idi. Bir başka proje örnek benim
zamanımda yaptığım bir başka projeyi veriyorum. Bazı işlerimiz daha yavaş
sürüyor olabilir, bazı işlerimiz de daha hızlı gidiyor; yani, 30.12.1997 tarihinde
7 barajın -1997 ihalesidir bunlar, programımda bunları ihale etme imkânı
bulamamıştım geçen sene, mutlaka da ihale etmeyi arzu ediyordum- ihale
onayını imzaladım, Sayın Bakana götürdüm. Sayın Bakan, bunları 31 aralık
günü onayladı ve bu 7 ihaleyi, size yolladığımız listede var, 1998 yılında
birinci ve ikinci ayda arka arkaya yaptık. Bunların sırası değişebilirdi; yani, bu
barajı birinci ayın sonunda veya ikinci ayın basında da yapabilirdik.
Arkadaşlarımız, her hafta bir ihale veya her hafta iki ihale yapalım dediler.
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Mesela 6'sında bir ihale, 7'sinde bir başka ihale yaptılar, ertesi hafta 19'unda
bir ihale, 20'sinde bir ihale yaptılar, mesala 6'sındada Çekerek Süreyya Bey
Barajını yaptılar, 6'sında bu Kığı. barajını-da ihale yapabilirdik, hayır, onu
yapmışız, Karacasuyu sonra yapmışız, Kığı Barajını 19'unda, Kapıkaya
20'sinde, Gördes 21'inde, 19 Mayıs 26'sında, Hamzadere'yi 5'inde yaparak
1997'ye ait ihalelerimizi bitirdik; yani, bunların hepsi 31 Aralıkta imzalandı,
ihale onaylandı, bakan tarafından davetleri ve yapıldı. Hepsi de gayet hızlı
gerçekleştirildi.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bunların ihale bedelleü ne
kadar?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK ( D e v a m l a ) , - Efendim, ihale
bedellerini de sizlere sunmuştuk, şuradan okuyayım:
Karacasu Barajı 4 trilyon, Kığı Barajı 20 trilyon, Kapıkaya Barajı 4,5
trilyon, Gördes Barajı 9 trilyon, 19 Mayıs Barajı 2,8 trilyon, Hamzadere Barajı
10 trilyon lira.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Efendim, bir sorum daha.
Sayıştay sorgulamasında, diğer firmajarın tümünden kesinti yapıldığı
halde, niçin 2 trilyon lira bu firmaya kullandırılmaya devam edilmiştir? 2 trilyon
lira kullandığı tarihten bugüne kadar, bugün, finans piyasasına göre
değerlendirirsek 2,5 trilyon lira haksız bir kazanç temin etmiştir müteahhit
burada. Bu kesinti niye yapılmamıştır? Herkesten kesildiği halde, bunu
açıklayacak Sayın Genel Müdür?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Efendim, bunu
size sunduğum yazıda yazmıştım zaten. Müsaade ederseniz oradan okuyayım.
Özlüce Barajı tesisleriyle ilgili Sayıştay Başkanlığının yazısı zimmetle
ilgili olmayın Sayıştay Başkanlığı yazısında belirtilen ödemeyle
ilgili
nedenlerin genel müdürlüğümüzce açıklanması istenmiştir. Bu açıklamalar
Genel Müdürlüğümüzce, Sayıştay Başkanlığına yazılı olarak bildirilmiştir.
Sayıştay Başkanlığınca konu ilama bağlanmadığı için, Genel Müdürlüğümüzce
herhangi bir işlem yapılmamıştır. Müteahhit Özaltın'ın taahhüdü altında
bulunan 3 baraj inşaatı daha bulunmakta olduğundan, eğer ilam tanzimi ile
sonuçlanırsa, bu barajların hakedişlerinden her zaman kesinti yapmak
mümkündür. Diğer bazı firmalarımızın hakedişlerinde de Sayıştay kararı
olmadan kesinti yapılmamış, sadece bazı bölümleri saymanlığa emanete
alınmıştır.
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MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Affedersiniz, bir hususu öğrenmek
istiyorum. Barajdan çıkacak herhangi bir zimmeti başka bir ihaleden kesmek
mümkün mü?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Mümkün
efendim, kesiyoruz, müteahhidin yürüyen bir diğer işinden kesiyoruz.
BAŞKAN - izin verirseniz, Sayın Aykurt son sorusunu sorsun.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Genel Müdür, devrinde 19
ihale yapıldığını söyledi. 19 ihaleden Boztepe, Alpu, Bezirgan, Ayvacık Baraj
ihaleleri ilanı yapılmış aleni, vekalete dayalı. Şimdi, Boztepe Barajında indirim
oranı yüzde 59,99 ilanlı olan, Alpu Barajı yüzde 66,10, Bezirgan Barajı yüzde
67,17, Ayvacık Barajı yüzde 65,65 indirim yapıldığı halde/davet usulü yapılan
ihalelere bakıyoruz, mesela bizim üzerinde durduğumuz ihalede ortalama 17
indirim var. Acaba bunun sebebini nasıl izah edebilirler, ilanlı olanlarda bu
kadar farklı indirim olmasına, büyük indirim olmasına ve devletin lehine
indirim olmasına rağmen, burada, devlet aleyhine haksız bir kazanç temini
olmuyor mu, elde etmiş olmuyor mu ilgili müteahhit?
BAŞKAN - Sayın Genel Müdür, nasıl izah edersiniz, buyurun.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK (Devamla) - Efendim,
müsaade ederseniz genel bir şey söyleyeyim. Bu çok fazla indirimli barajların,
Devlet Su İşlerinde pek bitmesi mümkün değil. Böyle yüzde 50 indirimlerle
falan fazla baraj bitmiş değil. Örneğin 4 Eylül Barajını yüzde 47 ile Rutu almış,
tasfiye edilmiş; Çaltıkoru'yu Doğa inşaat yüzde 51 ile alınmış, tasfiye edilmiş;
Akdeğirmen yüzde 52 ile alınmış, tasfiye edilmiş; Çokal yüzde 47 ile alınmış,
Turizm inşaatça tasfiye edilmiş; Eşmekaya yüzde 60 ile alınmış, ASAR diye bir
firma, tasfiye edilmiş; Çine yüzde 54 ile alınmış, tasfiye edilmiş; Karacasu
yüzde 55 ile alınmış, tasfiye edilmiş, diğer yürüyen bazı yüksek indirimli
barajlarımız var; fakat, bunlar da o kadar güzel gitmiyor.
Şimdi, şu konu hakkında bilgi vermek istiyorum, ilk Genel Müdürlüğe
geldiğim sırada yaptığım 4 ihaleyi, davetli olarak yaptım; fakat, derhal bu
davetli... Akçeli bir yerde çalışıyorum Sayın Başkanım, her yapılan şeyde
dedikodu çıkıyor. Bunu, ben, üniversiteden gelen bir insan olarak bunlardan
fevkalede rahatsızım ve böyle şeylerin olmasına da müsaade edecek bir insan
d e ğ i l i m . Bu yüzden davetli sisteme dönmesine karar verdik ve Recai Bey
zamanında bu 4 barajı ilan ettik. Bu barajlardan Boztepe Barajı da, zaten
Recai Beyin seçim bölgesindedir ve ilan ettik gazeteye, Recai Bey geldiğinde
bir seçim değişikliği oldu, iptal ettik, yeni bakana arz ettik, ilanlı olarak devam
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edelim; fakat, indirimler yüksek olacaktır dedik ve nitekim şu indirimlerle,
inanınız bu barajların bitme şansı fevkalede zordur ve nitekim müteahhitler işe
başlamakta ağır davranmaktadırlar, birtakım kârlı kazı dolgu işlerini yaptıktan
sonra kaçıp gitmektedirler. Yüzde 67 indirim yapacak, yüzde 5 de stopojı
olacak, üçte birine baraj yapacak. Efendim, ya birim fiyatlarınız fahiş derecede
yanlış olacak ki, birim fiyatlarının İçinde herkes 100+25 kâr olduğunu; yani,
125'de 25, yüzde 20 bir kâr olduğu ifade ediliyor Bayındırlık Bakanlığı birim
fiyatlarında, bu da ciddi bir kurum tarafından yapılan bir şey. Biz,, buna
inanıyoruz. Şimdi, bu ilan 11 şeyleri yaptığımız ' z a m a n , yeni gelen -sayın
bakanımızın haklı olarak tepkisi, biz sınıfta kaldık, bu barajlar bitmeyecek
denildi ve bunlardan Ayvacık Barajı da, zaten kendi bakanımızın seçim
bölgesinde ve bitmeyeceği endişesine ciddi olarak kapıldı yüzde 65 indirimi
görünce ve bu işlerin bitebilmesi için benzer iş yapan ehil firmalar ve bunlar
arasında DSİ'ye hiç iş yapmamış firmalar çıktı geldi. Baraj yapmamış, doğrusu
hiç baraj yapmamış firmalara böyle büyük barajlarda şans tanımak, bana da
ters düştü. Bize, kanun, 44 üncü maddeye göre ilan 11 iş yapma hakkı da
veriyor, davetle iş yapma hakkını da veriyor;-'bundan sonraki davet sistemine
döndük. Şimdi, davet sisteminde yüzde 15-17- indirim oluyor. Sayın Başkanım,
bunu ben kontrol etmiyorum ki, benim kontrol edebildiğim davet listesine giren
firmaların ehil firmalar olmasıdır ve arz ediyorum, gerek Kığı Barajında gerek
isteyeceğiniz her hangi bir listede göstereceğim hepsi baraj yapmış veya
yapmakta olan firmalardır. Şu Kığı listesindeki 25 şirket topluca 162 DSİ işi
gerçekleştirmiştir veya gerçekleştirmektedir; yani, son derece ehil firmaları
çağırıyorum. Şimdi, bunlar, eğer yüzde 65 indirim verirlerse, ihaleyi iptal de
edemiyorum. Hakkâri'de Dilimli Barajı örneği var. Benden önceki genel müdür,
Dilimli Barajıyla ilgili ihaleyi iptal etmiş. Müteahhit derhal mahkemeye gitmiş
"yüzde 60 kırmıştım; fakat, ikinci gelen yüzde 59, üçüncü gelen yüzde 55
kırmıştı, demekki başka müteahhitler de bu fiyatları veriyorlar, öyleyse ben
uygun bir fiyat verdim" demiş ve mahkeme, kararı bozmuş, o ihale geçerli
sayılmış. Bu, önümüzde olduğu sürece, biz bu yüksek kırımlı şeyleri iptal de
edemiyoruz. İçimize de sindiremiyoruz; ama. bir şey de yapamıyoruz, elimiz
kolumuz bağlı, çünkü, yargıda örnekleri var. Çok ucuz indirimlerse, yani yüzde
20 kâr marjı olan bir şeyde yüzde 15, yüzde 16, yüzde 17, artı stopajını da
düşünürseniz çok ters değil Türkiye uygulamasında; ama, yüzde 5, yüzde 3 bir
şey olsa, ben de, onu şey yapacağım; ama, kâr marjının teorik olarak veya
gerçekte yüzde 20 olarak hesaplandığını dikkatinize sunmak istiyorum. Bu
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yüzde 15, yüzde 17, yüzde 18 şey yaparsa; bu, o, diğerlerini yaptık. Şimdi,
aralarında yüzde 48'likler de var. Dediğim gibi, bu olayı ben kontrol
etmiyorum. Bu olayı, serbest rekabet içinde müteahhitlerimiz kontrol ediyor.
Piyasanın kuralları nasıl işliyor, ben, onu bilmiyorum. Ben de, sizin gibi
gazetelerde okuyorum, duyuyorum; ama, benim yapabileceğim sadece
çağırabileceğim ehil müteahhitleri çağırmaktır. Uygun bir indirimle iş
yapabilen ehil bir müteahhide işimi vermektir. Geçen seneki programımda bu
büyük ölçüde gerçekleşmiştir efendim.
BAŞKAN - Teşekkürler.
Sayın Ercan buyurun.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Gelen cevabı yazıya bakıyorum, 1997,
1998 yıllarında ihale çıkarılan baraj inşaat işleri ihalesinde indirim oranları
büyük oranda indirilmiş, Sayın Genel Müdürün görevde bulunduğu tarihlerde
Mesela, Bayır Barajı, ihale tarihi 25.12.1997, indirim oranı yüzde 46,86; Pazaryolu
Barajı, ihale tarihi 26.12.1997, indirim oranı yüzde 48,50; Kiğı Barajı da 19.1.1998; aralarında
bir ay fark da yok. Bu farklı indirim oranlarını ne şekilde izah edebiliyor efendim Genel
Müdür?
BAŞKAN - Buyurun Genel Müdür.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Sayın Başkanım, bunların ihale şeyi
mümkün değil. Bu müteahhitleri ben çağırıyorum, bunlar aynı müteahhitler de değil, değişik
müteahhitler. Her baraja, ihale listesinde aynı müteahhitleri çağırıyor değiliz. Belki, bazı
müteahhitler bir iki baraja birden çağırılıyor; ama, değişik^ insanlar çağırılıyor, bunlar ihale
odasına geliyorlar, zarfları atıyorlar. Biz de zarflar açılıncı görüyoruz sonucu. Yani, bunların
bir mantığı yok. Kabul edilir ki, doğudaki bir barajda daha zor çalışma şartları vardır, daha az
bir çalışma süresi vardır; o yüzden müteahhitin sabit giderleri daha fazla olacaktır, daha az
bir indirim yapması lazım. Batı şartlarında da daha yüksek indirimler olabilir; ama, sadece
coğrafî şartlarla da açıklanamıyor. Dediğim gibi, bu konuda çok rivayet var; akçeli bir
kuruluşta çalışıyorum, her türlü rivayet çıkıyor; ama, ben Genel Müdür olarak, zarflar
açıldıktan sonra en düşük çıkan indirime bakıyorum, bu indirim çok düşük olursa hadde layık
değildir deyip ihaleyi iptal edebilirim ve bir daha ihaleye gidebilirim, daha uygun bir indirim
arayabilirim. Çok yüksek bir indirimse, mahkeme örneği var, hiçbir şey yapamıyorum.
Dediğim gibi yüzde 15 bir indirimi de stopajları falan da düşünerek uygun bir indirim olarak
değerlendiriyorum. Bir izah veremiyorum sayın milletvekilime bu konuda.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bir sorum daha var.
BAŞKAN - Sayın Ercan, buyurun.
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olarak bir ön etüt safhası bulunduğunu -öyle not aldım, eksik de bırakabilirim; Sayın Genel
Müdür tamamlasın eğer eksik ifade ediyorsam- planlama, proje safhası, tatbikat safhası
olarak belirli aşamalardan geçtiğini ifade ettiler. Buradaki iddia şu: Kiğı Barajı .1997 yılı DSİ
proje ve yatırım programında yer almıyor; yer almamasına rağmen deniliyor ki, 1997 yılı
sonundaki 1998 yılı bütçesi de Meclis komisyonuna sunulmuş, Meclise takdim edilmiş. O
tarihlerde yatırım programında olmayan bu Kiğı Barajı, yine Genel Müdürün ifadesiyle
Türkiye'nin içine enerji ihtiyacından kaynaklandığını, ayrıca bir de güvenlik açısından bir
zorunluluk arz ettiğini ifade etti. Arkadaşlarım defaatla sordular, enerji ihtiyacı 1997'nin son
aylarında falan keşfedildi değil; güvenlik meselesi de 1997 yılının son aylarında ortaya
çıkmış bir olay da değil. Yani, her iki gerekçe de Türkiye'nin enerjiye olan ihtiyacı da.
güvenlik sorunu da. yıllar yılı devam edegelen önemli sorunlar. O itibarla, eğer o bölgede
Kiğı Barajının yapımı, gerek enerji ihtiyacından gerek güvenlik açısından yapımına gerek
duyulmuşsa, neden 1997 yatırım programına alınmamış? O konuda Sayın Genel Müdürün
tatmin edici cevaplar vermesi lazım; onu bekliyoruz.
Bir de, bunu biraz daha açarsa Genel Müdürüm, bir barajın yapımına ilişkin, ihale
aşamasına kadarki safhaları bir defa daha eksiksiz zikreder ve onların da herbirini
tarihlendirirse, zannederim ki, bu konuya bir ölçüde açıklık getirilmiş olabilir. Mesela, ön etüt,
planlama, proje safhası diyor; bilmiyorum tatbikat safhası arada başka bir safha var mı. 1997
yılı son aylarında DPT'ye yazılmış, 28 Eylül'de ilkyazı yazılmış; ikincisi 14.10.1997 deniliyor.
Neden 28.9 tarihine sarkmış bu? O konuda Sayın Genel Müdürümden açıklama bekliyoruz
efendim.
BAŞKAN - Dinlediniz. Sayın Ercan bir şekilde diyorlar ki, eğer güvenlik nedeniyle ise
-güvenlik sorunu ortaya çıktığında bir talep yazısı olmuştur size sanıyorum- o zaman neden
programa alınmadı Sayın Genel Müdür?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, projesi yoktu ortada 1996
yılında, 1997'de yaptırdık projeyi. Proje yetişecek mi, yetişmeyecek mi endişelerimiz vardı.
Fakat, yetiştiğini görünce ihale şeyine sunmaya karar verdik.
Sayın milletvekilimin söylediği diğer o şeyleri izah edeyim; metelojik ve hidrolojik
rasatlar 1961 yılında Eğe tarafından ölçülmeye başlanmış; yani, suyu ölçmeye başlamışlar;
temel sondaj çalışmalarını 1987 yılında yapmaya başlamışlar; yapılabilirlik raporu sondaj
loğlarının değerlendirmesi 1994 yılında olmuş; planlama çalışması araç tipinin boyutlarının
belirlendiği 1995 yılında bitirilmiş. Bu gerek sondaj şeylerini gerek yapılabilirlik planlama
çalışmasını Dovsar yapmış Eğe için, para karşılığıdır mutlaka sorulacak o. Biz de 1997 yılı
içinde bunu yaptırdık; harita işleri de 1992 yılında yapılmış. Bu havzaların etütü DSİ'de çok
eski, o ön inceleme dediğimiz kısım DSİ'de 1970'li yılların başında bile her havzada hangi
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yapılmıştı. Daha sonra planlama çalışmalarında bir kısmı değişti. Mesela, Atatürk Barajı bile
Karababa Barajı diye tanınan bir barajdı, daha sonra bir başka baraj, Orta Karababa, Yüksek
Karababa birleştirilerek Atatürk Barajı oldu. Böyle değişikliklerde olabiliyor. Bu yüzden.
vatandaşlarımız, bazen ben gidiyorum. 1970'den beri bilinen barajı yapmıyorsun diye
üstüme geliyorlar. Halbuki, bir ön etüt yapılmış, adı konmuş, nerede olduğu biliniyor, aksi
tarihte yapılmış; ama, planlaması projelendirmesi bitmemiş. Bu durumda, 1995 yılında
planlaması bitmiş. 1997 yılında da projeleme çalışmasına başlamışız.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hangi tarih ay itibariyle efendim?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - 1997 yılı başlarında başladık.
Üstündeki tarihe baktım, 29.12.1997'de onaylanmış efendim.
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu, buyurun.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, ben delaletinizle Sayın Genel
Müdürümden şu konuda bilgi almak istiyorum. Bu ihaleler yapılırken, gerek ilamlı gerek
davetli her nasılsa, bu işler biliyorsunuz büyük çaplı işler, uluslararası kuruluşlara bu ihaleleri
duyurmaya engel ülkemizde herhangi bir yasal düzenleme var mı?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Bu sorunuzun cevabını bilmiyorum
efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, bu sorunun cevabı şu, ben
size söyleyim. Uluslararası kuruluşlar da bu ihalelere girerse, bizim müteahhit firmalarımız da
kendilerini daha düzenli bir şekilde, daha gerçekçi bir şekilde ihalelere hazırlarlar. .Bu bir
ekonomik görüştür, liberal bir görüştür. Niye bir uluslararası birtakım kuruluşlara ülkemizi
açıyoruz, yatırımlara davet ediyoruz, birtakım imkânlar veriyoruz da, niye bu ihalelerde
kendilerinden yararlanmıyoruz; arkasından o soru gelir.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Hiçbir hukukî sorun yoktur. 21 Haziran 1989'dan itibaren,
uluslararası ihalelere her firma gidebilir, bizim müteahhitlerimiz de dışarıda gidebilir.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - 2886 sayılı Yasaya göre yapıyoruz bu
ihaleleri. Hukukçu olmadığım için bir bakmam lazım efendim, yanlış bir beyanda bulunmak
istemiyorum.
BAŞKAN - Sayın Altınsoy, buyurun.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Sayın Genel Müdür, Kiğı Barajının bahis konusu
olması, Sayın Başbakanın kiralı kirasız her neyse evinde oturduğu veya şahsî münasebetleri
olduğu veya hemşerisi olduğu için kendisine iltizam edilerek plan dışı bir baraj yapımının
ihale edildiği hakkındaki bir iddiadan çıkıyor bu. Şimdi, önce bu Kiğı Barajını tanıyalım. Gerçi
şu anda bazı şeyler söylendi; ama, tam olarak füluğ kaldı. Kiğı Barajı nedir, özellikleri nedir,
bu bir dolgu baraj mıdır, betonarme baraj mıdır, su hacmi nedir, gölün sahası nedir, yapacağı
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söylerseniz... iki, ihale bedeli 20 trilyon lira yazılıyor, bu hangi yılın şeyine göredir; bitim tarihi
neyse o zamana kadar muhtemelen eskalasyonla neye mal olacaktır?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, Kiğı Barajı enerji üretimine
dönük bir barajdır. 140 megawat kurulu gücü ve 499,5 milyon kilowat/saat enerji üretimi
amaçlanmaktadır bu barajla. Barajın gölü brüt düşüşü 207 metredir, barajın göl hacmi 550
milyon metreküptür, aktif hacmi 354 milyon metreküptür, net düşüşü 178 metredir. Baraj,
merkezi kil çekirdek dolguludur, kaya dolgu tipinde bir barajdır; kretkotu 1 370 metre
yüksekliğidir, kret uzunluğu 540 metredir; gövdesi 14,8 milyon hektometreküp olacaktır. Bir
tane sol sahilde derivasyon tüneli var; bir tane dipsavak var; kapasitesi 166
metreküp/saniyedir. Bir dolusava var sıçratmalı, 2 130 metreküp/saniye kapasitelidir. Diğer
şeyleri var, santral binası 140 megawat, 450 milyon kilowat/saate yakın bir şeyi var. 20 trilyon
lira 1997 yılı bedeliyle keşif bedelidir. Şu andaki eğer ödenekler tahsis edilebilirse, işin bitim
süresi 2003 yılıdır. Bu konuda bir broşürüm de var, gitmeden size takdim edebilirim efendim.
BAŞKAN - Sayın Altınsoy, buyurun.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Türkiye'de enflasyon yüzde 90'larda, 100'lerde
cereyan ediyor; ama, değerli Hükümetimiz yüzde 50'ye indireceğini vaat ediyorlar; inşallah
yüzde 50'ye iner. Yüzde 50'ye inmesi şartıyla ve herhangi bir keşif artışı yapılmadığı takdirde,
2003 yılında kaç Türk Lirasına mal olma ihtimali var? Bir global hesap rica etsem...
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - E f e n d i m , biz o hesapları çok
yapmıyoruz da, 20 trilyon karşılığı doları çeviriyoruz. Dolarla söylemek de ayıp oluyor; ama,
mesela GAP projelerimizin 16 milyar dolar olduğunu, bunun yarısını harcandığımızı
söylüyoruz. Çünkü, bu rakamlar katrilyonları buluyor yüzde şey yaptığımız zaman. Yani, 20
trilyon karşılığı dolardır diyelim, bu 20 trilyon bu sene...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Enflasyonla devalüasyon birbirini kovaladığına
göre, yine de yaklaşık...
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Bu seneki fiyatlarla bu 35 trilyon
olduysa; yani, geçen sene 20 trilyon 97 fiyatlarıydı, yüzde 70 artış varsa...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Eskalasyon, 70 mi?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - 70 küsur efendim.
Şimdi, 35-36 trilyon olsa, bu da ne kadar ediyor; 140-150 milyon dolar karşılığı bir
paraya bitecek.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Yani, 2003 yılında 500 trilyon desek mübalağa mı
olur?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Belki daha çok olur efendim.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Efendim, şimdi bir başka hususu rica edeceğim.
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hizmete girmiş santrallar vardır. 21 334 megavvat hidrolik ve termik toplam; bunun içerisinde
140 megavvaflık bir şey yüzde kaçı oluyor acaba? Yani, yüzde kaç bir katkıda bulunuyoruz

genel enerjiye?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Bu sizin söylediğiniz herhalde termik
artı hidrolik toplamdır. Bizim buna katkımız 140/21 334 oranında oluyor.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - 1997-1998'de bir ilave, ciddî bir şey yok galiba; var
mı?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Var efendim; söylediğim gibi, biz
hidrolik santrallara şu anda ben genel müdür olduğumda 3 küsur megavvat inşa ediyorduk,
benim inşa ettiklerimle beraber... Termikleri dışarıda bırakmama bir an müsaade eder
misiniz?
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Tabiî efendim.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Ben geldiğimde yaklaşık 10 000
megavvat'ın biraz altında hidrolik güç vardı. Çatalhan Barajını ekleyince 10 000 megavvat'ın
biraz üstüne çıktı, 3 300-3 400 megavvaflık bir inşaatı sürdürmekteydik 30 barajda. Şimdi,
benim ihale ettiklerimle beraber 4 000 megavvat'ın üstüne çıktı. Fakat, şu konuştuğumuz
kredili sistemleri gerçekleştirebilirsek, bir 3 000 megavvat da onlardan ekleyeceğiz efendim.
Yani, toplam 4 000+3 000; 7 000 megavvat ekleyeceğiz ve hidrolik gücü önümüzdeki yedi
sekiz sene içinde 10 000 megavvat'dan 17 000 megavvat'a çıkarmayı amaçlıyoruz.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - 1999 itibariyle 9 933 megavvat, 11 401 de terrpik.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Biliyorum rakamları da ben hidroliklere
daha işanayım ondan.
I
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Peki efendim; teşekkür ederim.
Sayın Genel Müdürüm, bir hususu rica edeceğim. Şimdi, ihale iki usulden birisiyle
yapılıyor; 44 üncü maddeyi tercih ediyorsunuz mıntıkanın özelliği bakımından; ayrıca, 2886
sayılı Kanunda bazı özel imalat isteyen yapıların da 44 üncü maddeyle yapılmasına amirdir.
Bu bakımdan herhangi bir hukukî mahzur yok. Ancak, kırımlar dikkati çekiyor.
1998 yılında yaptığınız ihaleler:
6.1.1998; 10 trilyon 500 milyar, Süreyyabey Barajı Çekerek Barajı; kırım yüzde 16,04.
1.7.1998; 4 trilyon, Aydın Karacasu Barajı, kırım 16,12.
Balıkesir içmesuyu ve arıtma tesisi, bu baraj değil, 2 trilyonluk bir iş; ama, o da 1.7'de,
16,20.
Umurbey Ovası sulaması, sulama işidir; ama, bu da yine 2 trilyon 100 milyar, 16,60.
Konya içmesuyu inşaatı, 1 trilyon 500 milyar, 9.1'de ihalesi, 50,95.
Kılavuzlu sulaması birinci kısım inşaatı, 11 trilyon, 23.1.1998, 16,01.
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Pompaj sulama istasyonunu geçelim.
Gördes Barajı; 9 trilyon, 21.1.98, 16,51.
Kapıkaya Barajı; 4 trilyon 500 milyor, 15,80.
Kiğı Barajı; 20 trilyon, 15,11.
Van Özalp Kurucan Göleti ve sulama inşaatı, 550 milyar, kırım 69,95.
19 Mayıs Barajı, 2 trilyon 800 milyar, kırım 59,99.
Hamzadere Barajı, 10 trilyon, kırım 17,52.
Samsun su deposu ve kanalizasyon inşaatı, 12.2.98, kırım 49,97.
Mavitünel Barajı, 23 trilyon 500 milyar, kırım 49,59.
Şimdi, bunların hepsi sanıyorum davet usulüyle yapılmış olanlar.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Mavitünel'in dışında... Mavitünel,
yeterlik yoluyla...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Ama, yeterlik belgesini kurumunuz veriyor değil mi?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Başvuranlar arasında puanlıyoruz.
evet.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Şimdi, burada dikkatinizi çeken aşağı yukarı 15, 17,
14 arında; ama, iki üç tanesi, üstelik tünel gibi, hatta bazı buradaki su deposu falan gibi
betonarme işleri olanlar da -ki daha risklidir baraj inşaatı- orada 49-59 kırılıyor, burada da 17
kırılıyor. Şimdi, buyurduğunuz şeye iştirak ediyorum, bu yüksek kırımla alanlar genelde işi
bitiremiyorlar, işini bitiremedikleri zaman şöyle iki şey çıkıyor ortaya; eğer, Bayındırlık birim
fiyatları hakikaten doğruysa, buyurduğunuz gibi yüzde 25 müteahhit kârı vardır bununtyüzde
5'i zaten şantiye masrafıdır, müteahhitlerin ancak yüzde 20 içinde oynama hakları vardır,
kendi kârlarından feragatla; ama, bu şey doğru değilse, yüzde 60, yüzde 59 kırımla iş alanlar
işi bitiriyorlar ise -onu soracağım biraz sonra- o zaman iki şey çıkıyor, Bayındırlık fiyatları
doğru da gerçekte kırılmıyorsa, yüzde 15 artışı da alırsak yüzde 45, bir müteahhite haksız
kazanç demektir. Eğer aksi varsa, o zaman da işler bitmemek suretiyle, devlet çok daha fazla
zarara duçar oluyor; çünkü, bir işin yarım kalması aslında çok çok büyük külfetler getirir takdir
edersiniz.
Bir şey buyurdunuz, dediniz ki karar var; karar münferit bir karar. Danıştaydan bir
karar çıkmış, Danıştayın emsal kararı başka.bir hadisede uygulanmayabilir; birkaç defa daha
çıksaydı, deneseydiniz derim; bir. İkincisi, böyle yüzde 50'nin üzerinde kırımla almışlar, işi
bitiren hiç mi müteahhit yok; onu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Müdür.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Sayın Milletvekilim, denemeyi ciddî
olarak düşündüm; fakat, hukuk müşavirlerim aksi görüş verdiler, savunamayız dediler. Çünkü
yeni bitti Dilimli Barajı örneği, örnek gösterir dediler. Yani, ilk böyle yüksek kırımlı ihale
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müşavirlerim o geçmiş davanın müktesep örnek teşkil ettiğini söyledi; bu yüzden, onların
görüşlerine uyarak iptal etmedim.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - 50'nin üstünde kırılmış, işini bitirmiş müteahhit yok
mu hiç?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, olabilir: fakat, pek yok. Biraz
önce arz ettim...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Efendim, o bitiremeyenler.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Bir izahta bulanacağım efendim.
1980'li yılların başlarında yüzde 60-70 oranında bir sürü tenzilatlı iş yapılmış; ancak, bu işler
yürümemiş. Bu yüksek tenzilatlarla bu işlerin yapılamayacağını devlet de kabul etmiş; bu
yüzden Bakanlar Kurulu, 26.7.1984 tarihinde 8341 sayılı Kararnameyi yayınlamış, bütün
tenzilat oranlarını, 20'nin üzerindeki tenzilat oranlarını yüzde 20'ye indirmiş.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Ben bir saplantı yapacağım. Bu kararnamenin çıkma zamanı
devlet başkanı Sayin Kenan Evren'in bir okul ziyaretidir. "Bu okul ne zaman başlamıştır"
demiştir, o okul senelerden beri devam etmiştir, kırımı nedir demiştir, oradan başlamıştır.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Bu kararname gereğince,
müteahhitlere işi tasfiye hakkı vermiş, isteyen tasfiye etmiş, isteyen de yüzde 20 kırımla
devam etmiş; yani, 1984'e kadar olan yüksek kırımların hepsi affedilmiş. 1985 yılında Atatürk
Barajının yürümesinde zorluklar görülmüş, ödenen yıllık fiyat farkları, aylık fiyat farkı dolar ve
Türk Lirası bazında bir katsayıya bağlı olarak yeniden düzenlenmiş. Bu da esasında yeni bir
kırım düzenlemesidir. 18.6.1986'da Şanlıurfa Tüneli için yine dolar, Türk Lirası bazında
katsayıya bağlı bir şey düzenlenmiş. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla, müteahhitler özellikle
dışarıdaki müteahhitler, DSİ müteahhitlerine imreniyorlar. Onlar büyük müteahhitler gibi
görülüyorlar, mutlaka DSİ müteahhiti olma arzusundalar. Bazı müteahhitler belli miktar zararı
göze bile alsa, bu kırımları yapabiliyor herhalde diyorum; onun nasıl o rakamı oraya yazdığını
bilemiyorum. Bir de, mesela, biliyorum Konya projesinde Erko diye bir firma var, bu firma
bizimle yeni tanıştı, Pursaklar ishalesini almıştı, çok kırdı, fakat güzel bir iş yaptı; ama küçük
bir iş, yani birkaç yüz milyarlık bir iş. Sonra, tuttu bir başka ishale hattı aldı Ankara'da, onu
normal kırımla aldı; bu Konya'daki işi kırdı. Fakat, biliyorum Melen ihalemiz var önümüzde,
geliyor, 1 milyar dolarlık oniki parça halinde ihaleler yapacağız. Buna iş bitirme hazırlamaya
çalışıyor. Mesela Erko'nun Konya'daki kırımını ben böyle izah edebiliyorum. Bu alçak
kırımlarla ilgili bir sorunuzu da galiba unuttum bu arada; özür diliyorum bir sorunuz vardı.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Estağfurullah. Bitirmiş iş var mı diye sormuştum. Bir
şey acaba dikkatinizi çekmiyor mu bu teknik kişi olarak, mutlaka zatıâlinizin ve dairedeki ilgili
bütün yetkililerin. Efendim, bir bakıyorsunuz, aynı mealdeki işten yüzde 15, ötekinde yüzde
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49-59; her ne kadar davetle cağırsanız da. acaba müteahhitler arasında özel bir şeyle, pek
de ahlakî olmayan düzenlerle düzenleyip de böyle mi yapılıyor, anlaşamadığı zaman mı çok
kırılıyor veya içerden herhangi bir şey mi oluyor diye aklınıza gelmedi mi?
BAŞKAN - Şimdi ben şu hatırlatmayı yapayım; biz Yüce Meclis adına görev
yapıyoruz, tabiî bütün milettvekillerinin de bu tür bilgilenme ihtiyacı çok fazladır. Sanki
soruşturma konusu dışına çıkıyor gibi de bir izlenim doğuyor; ama, olsun, ben sabırla...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Hayır efendim, konu dışına çıkmıyoruz. Şunu tespit
etmeye çalışıyoruz, şimdi içimizde bir şüphe kalmasın; yüzde 15,11 kırımla 20 trilyonluk Kiğı
Barajının normal usullerle yapılmış hiçbir tereddütü olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz.
BAŞKAN - Tabiî, mutlaka.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, ben bir öğretim üyesiyim;
geldim, bu işi genel müdür olarak götürüyorum, genel müdürlük tarafını biliyorum.
müteahhitler tarafını bilmiyorum efendim. Genel müdürlük tarafından görünen hikâye şudur
ki, ben ne bir müteahhite görev veriyorum bu işi sen alacaksın ne öbür müteahhitlere bunu
şu arkadaşınıza verin diyorum. Böyle bir şey, benim kurumumdan benim genel müdürlüğüm
sırasında kesinlikle olmamıştır; ne de bir müteahhitin listesini alıp bu liste bu müteahhit için
ayarlanıyor. Bunun garantisi benim efendim. Şimdi, karşı tarafta, bunlar bir araya gelip çay
içip kura atıyorlar mı, şans oyunu yapıyorlar mı, birisine veriyorlar mı; bunu bilemem efendim.
Bu konuda gazetelerde benim de okuduğum, sağdan soldan duyduğum çok rivayetler var.
Sizlere de geliyordur; ama, şimdi ben genel müdür olarak bunları araştırabilecek en son
şahısım. Son burnumu sokmaya başladım di rivayetler çok muhtelif oluyor. Yani, sizin
milletvekili olarak bu olaylara bakma göreviniz var ve rahatlıkla soruyor Mehmet Bey. Bu
sorduğu şeyi ben müteahhite soramıyorum; ama, benim de bazı tahminlerim var, tamamen
şahsıma dönük tahminlerim. Yani, Mehmet Beyin düşündüğü şeyleri hepiniz
düşünüyorsunuz; ama, neticede benim baktığım, kırımlar çok düşük değilse, uygun bir firma
ehil bir firma bunu aldıysa, serbest rekabetin kuralları kapalı odada mı işledi, kahvede mi
işledi, hakikaten zarfları ayrı mı doldurdular, nasıl verdiler; bunu bilemiyorum efendim; ama,
sizi temin ediyorum, Devlet Su işleri 187 baraj yapmıştır, şu kadar 2,5 milyon hektar sulama
yapmıştır, 19 tane büyük şehirin suyunu vermektedir, Türkiye'nin en az bozulmuş
kurumlarından biri olduğunu zannediyorum teslim edeceksiniz; yani, en sağlam devlet
kurumlarından biri olduğunu. İftihar ediyorum kurumumla.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Efendim, benim mensup olduğum kurum;
talebeyken amele olarak çalıştım Devlet Su İşlerinde.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Başkan, sıra bize geldi.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Bitmedi.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sual olsun da. vakit kalmadı; sohbete dönüşmemeli. ,
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etmemizdeki sebep Sayın Genel Müdür bu şeyleri kendi şahsına almasın diye. Efendim, bu
demin okuduğum bütün 1998 yılının birinci ayından ikinci ayına kadar ihale edilen özellikle
barajları -sulamaları falan da çıkaralım içinden- hangi tarihte teklif ettiniz? Kiğı hariç, 1997
yatırım programında var mı?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Evet efendim, hepsi var şüphesiz:
hatta bunların bir kısmı birkaç senedir yatırım programlarımızda sarkıyor efendim.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Teşekkür ederim.
Ayrıca, bir husus var; bildiğim kadarıyla, 1998 yılı yatırım programı kurumlarda yedinci
ayda başlar etütü, çalışması ve dokuzuncu aydan evvel mutlaka Devlet Planlamaya verilmesi
lazım gelir; çünkü, onuncu ayda Devlet Planlamadan çıkıp Hükümete gelmesi lazım. Mesela
1997 yılının Resmî Gazetede ilanı 14 Ekim 1996. Demek ki, 1998 programı da ekim ayının
içerisinde Resmî Gazetede ilan edilip Hükümet tasarısı olarak gelecekti. Siz 28.9'da bu
ihtiyacı duyduğunuza göre, yedinci sekizinci ayda da bu ihtiyacı bilmeniz gerekirdi. Neden
1998 programına koymayıp da alelacele buraya getirdiğinizin izahı var mı?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, bu barajı yapmakta saydığım
iki nedenle arzuluydum; bir tanesi, enerji problemimize çözüm getirecek; bir tanesi de, orada
PKK'ya karşı yürütülen savaşta bir faydası olacak-diye yaptım. Nitekim, şu anda, Sayın
Milletvekilim, haklı olduğum ortada. Bakın, 1998 programina koysaydım, bu sene henüz
1998 yılında hiçbir baraj ihalesi yapmadım, Maliye tarafından konulan yüzde 1ö şartı
nedeniyle yapamayacağım gibi de gözüküyor. Yani, 15 trilyon yüzde 10'u bulamazsam, 10
tane baraj, 17 tane sulama ihalesi planlamıştım, bunun için ödenek istedim ve sanki hiçbir
ihale yapmadan gidecek gibiydi, yedinci aya geldim, hâlâ hiçbir baraj ihalesi yapmadım,
DPT'den hiçbir yeni müsaade alamadım, hiçbir barajımın da dosdoğru şeyi yok. Sdftiz tane
ihale yapabildim; hepsi ıvır zıvır küçük su işlerinden şeyler. Yani, Kiğı Barajını bu seneye
bıraksaydım, bu gerçekleşmeyecekti.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Yani, bunu 1998 yatırım programını yaparken biliyor
muydunuz; yani, Hükümetin böyle yapacağını?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Hayır bilmiyordum efendim; fakat.
dediğim iki nedenden, bu projeye ben genel müdür olarak ehemmiyet verdim ve ek program
olayının da yasal bir olay olduğu kanısındayım. Yani. ek programa benim proje sunma
hakkım olduğu kanısındayım ve benim genel müdürlüğüm
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 780)

— 128 —
zamanında üç tane projem, Hatta daha fazla projem sunuldu ve geçti, birkısmı da DPT
tarafından onaylandı.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Sayın Başkan, hatırlattı; ama, bir defa daha,
izninizle ben sorayım, bunun alelacele programa alınmasında herhangi bir telkin oldu mu
size?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK-Hayır efendim.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Müsaade eder misiniz...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Müsaade ederseniz bitirelim.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Pardon, bitti diye... Buyurun.
BAŞKAN - Sayın Altınsoy, bir arkadaşımız daha var.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - İzin verirseniz, bitiriyorum efendim.
Şimdi, bu kati proji ne zaman yapıldı, tarih?..
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Kati projenin onay tarihi 29.12.1997
efendim.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Yani, 28 Eylülden sonra.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Bu, olağandışı bir durum değil.
Mesela, Hamzadere Barajında da aynı durum vardı. Yani, ben bunların projesinin
bitirilebileceği sözünü Barajlar Dairesinden aldıktan sonra programa teklif ettim, projenin
bitmesini bekledim, 30. 12 günü ihale kararını 7 barajla beraber aldım, Sayın Bakanıma arz
ettim, 31.12 günü de davet şeyini imzalattım.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Kati projesiz, nasıl bunların fiyat analizini
yaptırmadan ihaleye çıktınız?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Kati proje büyük ölçüde bitmişti
efendim, sadece, yapılması gereken bazı ilave şeyler vardı. Dediğimiz gibi bir keşiftir, bir
ihale bedeliyle çıkıyoruz. 20 trilyon lira. zamanla.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Ama, belki de katrilyona mal olacak?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK -Evet efendim, evet... Devlet Su İşleri
çok büyük bir kuruluş. 103 tane baraj inşa ediyoruz, hepsi için dediğiniz şeyler geçerli.
Devlet Su İşleri için baraj ihale etmek, madem kurumdanım diyorsunuz; yani, olağan kurum
hizmetlerinden biridir.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Peki, şunu izah etmek mümkün mü: Gerekli etüdü
EİEİ yapmış: yani, Elektrik işleri Etüt İdaresi. Barajın lüzumuna da askeriye karar vermiş.
Devlet Su işleri ne yapmış?
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Böyle koyarsa, hiçbir şey anlaşılmaz ki?!
BAŞKAN - Lütfen... Bir dakika...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Şimdi, arkadaşlar...
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İRFAN KÖKSALAN (Ankara) -Tahammül sınırlarımızın aştığı bir noktadayız Sayın
Başkanım.
BAŞKAN - Sayın Altınsoy, ne soracağını bilecek düzeyde bir insan.
Soruya cevap lütfen.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Siyasete dönüşmemeli...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Ne soracağımı biliyor musunuz?
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Hayır, Sayın Altınsoy, bizim ne söyleceğimizi... Müsaade
ederseniz, iki defa, üç defa soru hakkı bana tevcih edildiğinde, ben, size verdim; ama, ben,
sizin ne konuşacağınızı bilmiyorum.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Hayır efendim... .
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Müsaade dereseniz, hemen "ne soracağımı bilmiyorsunuz"
diye suçlamayın; benim, ne söyleyeceğimi siz biliyor musunuz?!
BAŞKAN - Tam bitirmişken, yeniden bir tartışmaya başlamayalım Sayın Çakan.
Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK -Devlet Su işlerinin yaptığı olay şudur: 2
yıl önce 10 000 megavat bulduğum hidroelektrik santral kapasitesini vo yürümekte olan 3
000 küsur megavat inşaatın üstün© ekleyerek yeni projeleri, gerek ihaie yoluyla gerek
uluslararası pazarlıklı ikili ilişkiler kapsamında 17 000-megavata çıkarma amacındayız.
Bunun, şu anda 15 000 megavatını görebiliyoruz, 2 000 megavatı da, eğer, Kanada
ve Amerika'yla yaptığımız protokeller gerçekleşirse, toplam 1 000 megavat gücünde tesisler
var orada, bu gerçekleşecektir.
Türkiye'nin geride kalmış, böyle, büyük, sır bir projesi yok birden katlayabilecek.
Geriye kalan potansiyelimizi değerlendirmek için 364 projenin yapılmasılazım. Şu anda,
sıkıntımız, inanın proje darboğazına girdik. Biz, elimizdeki her şeyi, biraz önce arz ettiğim gibi
26 tane projesi olan şeyi ortaya attık ve şu anda bir proje yaptırma işine girdik. Hatta,
yabancılarla yaptığımız yerde, projesini yap, sonradan inşaatını konuşalım şeklinde bir
yaklaşıma girdik. Ama. dediğim gibi, Türkiye'nin ihtiyacı olan hidroelektrik enerji 201.0 yılında
26 000 megavattır. Bizim gördüğümüz 2003, 2004, 2005 yılında, henüz 17 bin magavaîtır.
Türkiye'nin, ben, orada olayım olmayayım, bu Hükümet burada olsun olmasın, bu hamleye
devam etmesi lazımdır. Eski alıştığımız hızda, eski alıştığımız yöntemle bu yapılamazdı. Bunu.
ben global olarak arz ediyorum. Bu şeyin içinde Kiğı Barajının da yeri var, Süreyya Barajının
da yeri var. bütün BOT pojelerinin de yeri var ve bütün ikili işbirliğiyle yapılan barajların yen
var.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Son sual efendim.
BAŞKAN - Sayın Altınsoy, son sorunuzu sorun, buyurun.
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MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - 140 megavat, yaklaşık gelen enerji toplamının
yüzde 5 veya 6'sı civarında. Şu anda, programa almadığınız barajlar içerisinde bu rakamdan
yüksek oranı olan var mı, yok mu?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK -Bu rakamdan yüksek; fakat, henüz
fizibilitesi bile yapılmamış Doğanlı, Beyhanı gibi Dicle Nehri üzerinde, Zap Suyu üzerinde ve
Botan Çayı üzerinde ele alınmadık projelerimiz var Sayın Altınsoy. Bunları da, bir kısmını
Avusturya protokolünde bir kısmını Amerikan protokolünde karşı firmalara kredi karşılığı
yaptırmayı amaçladık. 8 tane projemizin, bu şekilde projeleri yabancı firmalarca yapılıyor.
Kendimiz de yerli proje ihale yapıyoruz.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Çok teşekkürler.
Sayın Gürtan, buyurun.
Size haksızlık olmasın; ama, kısa lütfen...
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Kısa olacak.
Arkadaşlarımız, kafalarına takılan birtakım sorulan soruyorlar; ama, dikkat edersek,
hep sorulan sorular aynı mahiyette, aynı düzeyde, verilen cevaplar da aşağı yukarı aynı
oranda oluyor.
Ben, değişik bir şey soracağım: Türkiye'nin, enerji ihtiyacı ne kadar? Bunun, ne
kadarını kendi özkaynaklarımızla karşılıyoruz, ne kadarını da dışkaynaklardan satın almak
suretiyle karşılıyoruz?
Bu barajlar, planladığınız! programa soktuğunuz bu barajlar.bitirildiği zaman, devreye
girdiği zaman, bizim enerji ihtiyacımız karşılanıp, bu enerji darboğazı aşılacak mıdır?
Bu konularda bilgilendirirseniz memnun olurum.
Teşekkür ediyorum.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Efendim, yine hidroelektriğe
dayanarak söyleyeyim: Türkiye'nin hidroelektrik gücü, 1993, 1994'ten sonra çok fazla artmadı
ve çok fazla da yeni hidroelektrik santral bitirilemedi. Yeterli ödenekler ayrılamadığı için,
Kralkızı, Dicle, Batman, Çatalan ve diğer bazı barajlarımız, 12, 13 sene gibi sürelere girdi. 2
sene önce. 1996'da, Dicle'ye yaptığımız bir gezide, Sayın Cumhurbaşkanı bunların
hızlandırılmasını emretti, ödeneklerini artırarak, geçen sene Kralkızı Barajında, Dicle
Barajında su tuttuk. Bu sene eylül ayında Batman Barajında su tutacağız. Dicle ve Kralkızı
Barajında bu sene üretime geçeceğiz. 15,5 sene sürmüş Çatalan Barajını bitirttik. Yani.
elimizdeki programı bir an önce tamamlamaya çalışıyoruz. Bunları tamamlayabilirsek,
Türkiye'nin hidroelektrik gücünü yüzde 30'lardan yüzde 38'e çıkaracağız ve yeni ihaleler
yapıyoruz. Bu yaptığımız ihaleler de biterse, 17 bin megavata erişirsek yüzde 50'ye
çıkacağız. 2010 yılı için yüzde 85'e çıkmamız lazım.
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Şu anda, Türkiye, ciddî bir enerji krizindedir; fakat, geçen sene çok şanslı bir yıl
yaşadık. Hidrolik santrallerimize yüzde 82, 85 su geldi uzun yıllar ortalamasına göre; ama,
üretebileceğimiz enerjinin yüzde 128'ini ürettik. Bu, nasıl oldu derseniz; Atatürk Barajında,
Keban Barajında birikmiş fazla suları tükettik. Ben, şahsen, çok endişedeydim. Eğer, bu sene
iyi bir yağış yılı olmasaydı, bunu belki şey yapamayız diye. Geçen sene nispeten enerjiyi
şeye geçirmemiz bu sayede oldu; fakat, bu sene, Allah'a şükür çok güzel bir su yılı geldi. Bazı
seller falan da oldu maalesef. Fakat, neticede barajlarımız normal seviyelerine yükseldi ve
bakalım bu yıl nasıl bir yıl olacaktır. Enerji ihtiyacımız her yıl yüzde 10 civarında artmaktadır.
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Dışarıdan enerji alıp bunun karşılığında bir bedel
ödememiz gerekiyor...
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Şu anda alıyoruz efendim. Mesela,
doğalgazla enerji üretiyoruz veyahut da termik santrallerde petrolle enerji üretiyoruz. Bunlar
dışarıdan alınan enerji olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, Gürcistan'dan enerji ithal ediyoruz.
Belki Bulgaristan'dan da ediyoruz, tam emin değilim Bulgaristan konusunda.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, sorusu olan yoksa, bir Sayın Genel Müdürümüz
i daha var...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, ben, bir şey sormak istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Çakan, buyurun.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Müsaade ederseniz, 'değerli arkadaşlarımız her türlü soruyu
yönelttiler; ama, usul hakkında da bir iki cümle söylemek istiyorum: Buradaki esas irtibatı
kurulmak istenen şey, Kiğı Barajını alan müteahhitten dolayı, Sayın Genel Başkanım, şu an
Başbakanımız, bu evde oturmasından dolayı Kiğı Barajının alımıyla ilgili bir baskı yapılmış
mıdır, yapılmamış mıdır? işin özü bu mudur; budur. Dolayısıyla, şimdi, 2886 sayılı Devlet
ihale Kanunu yürürlükte mi; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 44 üncü maddesi dahil
yürürlükte mi; yürürlükte. Sayın Genel Müdüre şu soru soruluyor ve zabıtları bir dahaki
toplantıda özellike işaretleyeceğim, bilgi alma değil, sanki, suçlu gibi belirli konularda sorular
yönelttiler, bu. son derece beni üzdü, açık söylüyorum. Bir dahaki toplantıda, o soruları tek
tek işaretleyeceğim, suçlu gibi mi soruldu, bilgi almak için mi soruldu, hep beraber burada
karar vereceğiz.
2886 sayılı Devlet ihale Kanununu değiştirecek olan merci kimdir; Türkiye Büyük
Millet Meclisidir, biz milletvekiliyiz, biziz. Yürürlükte olan bir kanunu uygulayan bir Genel
Müdüre suçlar gibi soru sorulması son derece yanlıştır: bir.
İkincisi; Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan her ihalede usulsüzlük varsa,
usulsüzlükle ilgili gereken işlemin yapılmasıyla ilgili her türlü önergeyi verecek olan buradaki
arkadaşlarımızdır; ama, burada illiyet bağı başka şekilde aranması gerekirken, on defa soru
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için zorlamanın alemi var mı, yok mu bilmiyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi çok kısa süre içerisinde... Meclisin aldığı karara hepimiz
saygılı mıyız; saygılıyız, demokrasi çoğunluk rejimidir. Bir başka siyasî partinin veya kişinin
düşüncesi, eğer, çoğunluğun düşüncesi doğrultusunda değil; ama, çoğunluğun düşüncesi
benimseniyorsa, bu, kanun olarak Meclisten çıkar.
Bırakın, biraz önce Sayın Genel Müdür söyledi "yüzde 4000'e varan Avrupa'da artışlar
söz konusu" dedi. Avrupa'nın, Amerika'nın, Japonya'nın teknolojisinden Türk teknolojisi
ileride mi?! O teknolojiyle elde edilemeyen bazı konularla ilgili keşif artışları normal görülüyor
da, buradaki keşif artışlarını yapan, örneğin bir Cengiz Â'ltınkaya, 1994 yılında DYP-SHP
Hükümetinin bir Mustafa Yılmaz, 1997 yılında bir Recai Kutan, bunların hepsi mi suçlu?
Bunlar da keşif artışları vermişler, onaylamışlar. Orada oturan bakan, ilgili genel müdürü
çağırıp da sormuyor mu ki...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Değerlendirme.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Müsaade eder misiniz. Siz, her türlü değerlendirmeyi yaptınız,
müsaade edin biz de yapalım. Orada oturan bakan, üç tane ayrı hükümetin ayrı bakanı
sormuyor mu ki bunun keşif artışı nedir diye? Mutlaka soruyordur.
Mühendis olarak söylüyorum, yeraltında meydana geien hadiselerin icraata
başlandığında, proje bittiğinde gelişmesiyle ilgili tam neticeye varmak mümkün değildir.
Bugün Adana'da deprem oldu. Adana'nın fay hattını Türkiye'de depremle ilgili bütünbürokratlar Adana'da deprem olabilecek diyorlar mı? Meydana gelen bir hadise, orada bir
deprem meydana getiriyor. Eğer, bazı hadiseleri yeraltında bilmek mümkün olsa, depremin
geleceğini bizim bilmemiz lazım.
Sonra, şunu arkadaşlarımın bilgisine sunmak istiyorum: En son yerüstünde
meyadana gleen, sekiz yıllık eğitime verilen değer gereğince ve Mecliste günlerce tartışılan
bir ihale kanununda, Bayındırlık Bakanlığının yapacağı ihale Millî Eğitim Bakanlığına
devredildi ve Millî Eğitim Bakanlığı davetiye usulü yapmada ısrar etti. Israrı neydi, Meclis
zabıtlarından hep beraber okuyalım: "Bir an önce bu binaların bitirilmesi ve alan
müteahhitlerin fazla kırımla işleri savsaklayacağı." Hangi ticaret erbabı, aramızda ticaretle
uğraşanlar da var, ticarette zarar söz konusu mudur? Yüzde 25 müteahhidin kârı var, yüzde
86 ile bu adam ihale alıyor. Ben. soruyorum değerli milletvekili arkadaşlarıma, kardeşlerime.
yüzde 86 ile yüzde 50 ile yüzde 60 ile işi aldınız, 20 yılda işi bitireceksiniz. Sordukları soruyla
ilgili olarak, ilintili olarak söylüyorum, 20 yılda bitecek o iş. Kaça aldınız; 10 trilyona aldınız.
Adam ne yapıyor, müteahhit işin kaymağını yemek için, gidiyor, hemen makineleri yığıyor,
kazıyı yapıyor...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Siz cevap mı veriyorsunuz?
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- 133 ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Müsaade eder misiniz. Ben, şimdi, cevap vermiyorum...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Burada 19 Mayıs Barajı var, döneminizde yüzde 60 ile
verilmiş; çelişiyorsunuz siz.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Müsaade eder misiniz, iki saattir, ben...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Kendi kendinizle çelişiyorsunuz.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Ben çelişmiyorum...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Niye çelişmiyorsunuz?!
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Müsaade eder misiniz.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bak, 19 Mayıs Barajı 26.1.1998'de ihale edilmiş; yüzde
59,99.
-'•
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Müsaade eder misiniz. Ben, burada hiçbir savunmaya da
geçmiyorum.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Bakın, ne kadar fevrisiniz.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Fevri değilim; ama, olayları çarpıtıyorsunuz.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Çarpıtmıyorum. Ben, size, şunu soruyorum. Diyorum ki...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - 1 saattir sizi dinliyoruz.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - 1 saat değil, daha 2 dakika oldu konusalı. Fikir beyan
ediyorum.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Ne kadar tahammülsüzsünüz!
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - O, tahammülsüzlükten falan kaynaklanıyor değil,
görmemezlikten geliyorsunuz bazı şeyleri.
BAŞKAN - Sayın Ercan...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Ercan, ben.fikir beyan ediyorum...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Olur mu öyle şey!
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - ...diyorum ki, ticarette yüzde 25 müteahhitin kârı var mıdır
2886 sayılı Devlet İhale Kanununda. Yani, şunu soruyorum: Yüzde 50, yüzde 60'la bu adam
işi alıyor. Ben de, kendi fikrimi beyan ediyorum. İşi alıyor, gidiyor, işin kaymaklı yeri nedir;
toprak harfiyatını alıyor. Ondan sonra, işi tasfiye etmeye kalkıyor. Aradan 10 yıl, 20 yıl geçiyor.
bu iş savsaklanıyor. 10 yıllık deflatör dediğimiz bütçe büyüme hızı da dahil olmak üzere, bu
ihale 10 yıl sonra yapıldığında yüzde 20 bir tenzilatla yapılmış olsa mı daha kârlı. 10 yıl-'
sürüncemede kalıp, üretime katkısı söz konusu değil. Ben, bu konudaki fikrimi beyan
ediyorum, hiç kimseyi savunmuyorum; ama, burada esas bizim üzerinde duracağımız şey, bu
ihaleyle ilgili Sayın Genel Müdüre baskı yapıldı mı yapılmadı mı; bunun cevabını on defa
verdi. En sonda...
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- 134 NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Genel Müdür, burada bana baskı yapıldı diyecek
hali yok.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Efendim, tabiî ki, var veya yok...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bu olayı, Kiğı Barajıyla ilgili bilgi, belgelerden,
sorularımızdan, harici tezahürlerden bir noktaya varmaya çalışıyoruz...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - O, sizin yorumunuz.
NEVZAT ERCAN (Sakarya)•- ...oldu veya olmadı.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - O zaman, niye o sulali sordunuz?
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Müsaade ederseniz, ben, kendi fikrimi söylüyorum. Ben,
diyorum ki, eri son Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bırakın yeraltını...
BAŞKAN - Sayın Çakan, toparlayın lütfen.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Efendim, 15-20 dakika, 1 saat konuştular, niye toparlayım
Sayın Başkan?!
BAŞKAN - Toparlasanız iyi olur Sayın Çakan.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Soru mu soruyorsun anlayamadım?
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Bir dakika... Ben, soru soruyorum. Gerekirse de, sizin
söylediklerinize cevap veriyorum. Nasıl cevap veriyorum...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Genel Müdür adına...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Hayır efendim, kendi düşüncelerimle ilgili izahatta
bulunuyorum. Ben, diyorum ki şimdi, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu yürürlükte. Biraz önce
soru yönelttiniz. Dediniz ki "bunu, bu şartlar altında niye yaptınız?" O zaman, müsaade edin,
2886 sayılı Devlet ihale Kanununu, bir önerge verelim hep beraber kaldıralım, eğer noksan
yönleri varsa.
BAŞKAN - Sayın Çakan...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ben, bir araya girebilir miyim, izin verirseniz?
BAŞKAN - Hayır...
Sayın Köksalan söz istemişlerdi; buyurun.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Başkan, teşekkür ederim...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Ki, daha çok sorum vardı da, zaman geçirmeyim diyorum.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara)-Takriben 1,5 saattir...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Biz dinliyoruz...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - ...anlattıklarınız arasında, benim sorduğum suallerin
de yer yer cevabı var. Ben, bir açıklık kazanması için iki şeyi soracağım:
1 - Bu Kiğı Barajı ihalesindeki davetli kaç müteahhit vardı? Biri o.
2 - Hidroelektrik ve termik, her ikisi, bir yıl evvel Türkiye'nin kurulu gücü kaç megavattı,
bu bir yılda yaptığınız hem hidroelektrik hem termik ihalelerle kaç megavatlık yeni bir kurulu
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enerji açığı olacak?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Cevaplandı bunlar.
BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Aykurt, sizi dinliyoruz. Gözünü seveyim, on defa aynı
soruyu tekrar ettiniz... Zabıtlarda... Gözünü seveyim!
BAŞKAN - Sayın Genel Müdür, kaç davetli vardı Kiğı Barajıyla ilgili?
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Biz size tahammül ettik. Ben, zaten konuşmamın
başında dedim ki, laf arasında geçti, açıklık, netlik kazanması için...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Beyefendi, verilen cevap var...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Müsaade et kardeşim! Yani, tahammül ediyoruz kavga
çıkarmamak için. Saygılı, terbiyeli olsana!
BAŞKAN - Sayın Köksalan, çok rica ediyorum.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Estağfurullah... Sen, saygılı ol.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - 1,5 saattir sizi dinliyoruz. İlk defa sual soruyorum.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Okumadan gelmişsin...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Başında dedim, konuşma arasında geçti; ama, açıklık
kazansın dedim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Elinizdeki metinde hepsi var.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sana ne be! Terbiyeli olsana!
BAŞKAN - Sayın Köksalan, çok rica ediyorum canım.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Ama, müsaade edin, bu kadarı da fazla! 1,5 saattir
bunları dinliyoruz, iki sual soracağım başında da izah ediyorum, uvertür yapıyorum, diyorum
ki, kardeşim, açıklık ve netlik kazansın. Müsaade et de, ben de o kadarını sorayım!
'
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Elinizdeki yazılı metinde var, okumadınız mı?
BAŞKAN - Sayın Aykurt...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Yeter artık be! Niye tahammülsüzsünüz bu kadar?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Okumadan gelmişsiniz.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Ne okumadan geldim, açıklık netlik...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Elinizde yazılar...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Zabıtlara geçiyoruz, tutanak, tutanak deniliyor... Yeter
artık yahu!
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sormuyor ki o.
BAŞKAN - Lütfen... Lütfen...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Avukat, müvekkil münasebetine benzemez bu.
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- 136 ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, dokunulmazlıklar var, eğer
dokunulmazlıklara gitmezsek çeşitli şüpheler, çeşitli dedikodular olabilir.
BAŞKAN - Hayır, hayır... Şimdi, gündemdışı konuşmalar var. Takip edelim onu.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Olmaz ki ya! Ne kadar tahammülsüzler yahu!
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Müdür.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Baraj ihalesine...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Pardon Sayın Başkanım, sizden de rica ediyorum,
önümüzdeki zabıtlarda süre olarak ne kadar arkadaşlarımız soru sordular...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Evet, herkese dakika verelim.
BAŞKAN - Ben, sizin yerinizde olsam bu değerlendirmelere hiç girmem, açık
söyleyeyim.
'
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Olmaz ama.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Olur mu öyle şey?
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Susuyoruz burada.
BAŞKAN - Herkes sorusunu sorsun, Sayın Genel Müdür de cevabını versin, sakin
sakin toplantıyı tamamlayalım.
Buyurun.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK -Bu baraj ihalesine 25 tane firma
çağırdık. Bunlar, Age İnşaat, Asge İnşaat, Aydıner İnşaat, Eren inşaat, Göçe inşaat, Güriş
İnşaat, İçkale, İçtaş, İsmail Çelik, Kiska, Koçoğlu, Kolin, Limak, Nurol, Ortek, Özaltın, Özkar,
Peker, Ruto, Tisan, Ünal, Yet, Yücelen, Yüksel ve Ziya Çarmıklı Firmalarıydı. Bunlardan 23
tanesi teklif verdi. Bu firmaların bir bölümü, zaten kamuoyumuzda çok iyi tanınan firmalardan
diğer yaptıkları işlerve DSİ'ye yaptıkları işler için. DSİ'de de, bu firmaların topluca yaptıkları iş
sayısı 162 eserdir. 89 eseri bitirmişler, 73 eseri yapmışlar. Herbirinin işi şeyi elimde.
Dediğim gibi, biz 10 000 megavatın biraz altında bulduğumuz hidroelektrik gücü, 26
000 megavata 12 senede çıkarma amacındayız. Yılda 240 megavat olan üretimini DSİ'nin,
44 yıllık tarihinde, önümüzdeki 12 yılda, her yıl yılda 1 000 megavat yapmak zorundayız.
Bunu yapmazsak. Türkiye karanlıkta kalacaktır. Çünkü, TEAŞ'ın yaptığı enerji planı ucuca
gelecektir. 2010 yılında 26 000 megavat hodriliğin konulması lazımdır.
13 000 megavat, bizim sürdürdüğümüz, benim bulduğum inşaatlarla beraber Genel
Müdürlüğüm döneminde koymaya çalıştığım toplam tesis 4 000 megavattır. 17 000 megavat
olacak. Bu da, önümüzdeki 6 senede bitirilmeye çalışılacak; ama, geriye kalan baraj sayısı
300'ün üzerindedir efendim.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, tek bir soru soracağım müsaade ederseniz, net
bir soru.
BAŞKAN - Sayın Altınsoy'da söz istiyor.
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- 137 ZEKİ ÇAKAN (Bartın)-Tek soru soracağım.
BAŞKAN - Tabiî, ben, söz istenirken hep söylüyorum, ne soracağınızı bilmeden söz
veriyorum.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Başkan, lütfen hakkaniyeti temin edin.
BAŞKAN - Elbette...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Yani, sual sorma hem zaman açısından hem sabır
açısından... Bir hakkaniyet bugün olmadı.
BAŞKAN - Hem birbirimizin sabrını taşırmayalım... Sayın Köksalan da o tepkiyi
gösterdi, sonunda pişman olmuştur mutlaka; ama, o sabrı da taşırmamak lazım.,.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Hayır, olmaz ki?!
BAŞKAN - Ben, sizin anlayışınıza bırakıyorum. Yani, burada, bir Başkan olarak, ben
otorite yetkisine sahip bir insan değilim, sizlerden biriyim. Onun için, karşılıklı toleranslı
yaklaşmamız...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, yalnız, bu konuda adeletsizlik yapıyorsunuz.
Müsaade ederseniz, zabıtları inceleyin, 2-2,5 saatten beri arkadaşlarımız soru soruyorlar.
BAŞKAN - Doğrudur.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - ilk defa sual sordum, 2 dakika ve kısa sordum.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Üç defa da söz hakkını bana verdiniz, Sayın Başkanımız dedi,
ben buyurun dedim, zabıtlarda da vardır.
BAŞKAN - Ben de istedim ki, aydınlanmamış bir konu kalmasın. Sayın Genel Müdür
de çok güzel bilgiler veriyor.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Bir tek soru soracağım müsaade ederseniz.
BAŞKAN - Peki... Buyurun. .
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Kiğı Barajına 1998 bütçesinden özelleştirme kaynaklı 5 trilyon
lira ödenek konulduğunu söylediniz biraz önce, bilmiyorum yanlış mı anladım, özelleştirme
kaynaklı 5 trilyon. Diğer, enerji barajlarına bu şekilde özelleştirme kaynaklı para koydunuz
mu? Koyduysanız, hangi barajlar ve miktarlarını istiyorum?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK -Özelliştirmeden kurumuma 177 trilyon
bütçe tefrik edildi. Bunun 115 trilyon lirasını enerji projelerine ayırdık. Daha doğrusu DPT
tarafından böyle uygun görüldü. 1998'de biten projelere 3,5 trilyon, devam eden projelere 96
trilyon ve yem projelere 12 trilyon ayrıldı. Önemli olan rakamlar... Yani, her projemize, aşağı
yukarı enerji barajlarına harcadık. Biliyorsunuz, biraz önce de arz ettim, 30'un altında enerji
barajımız var yürüttüğümüz; ama, 103 baraj var, tamamı, sulama barajları, içmesuyu
barajlarıyla beraber.
İçmesuyu barajlarımızın durumları kötü; ama, Çine Barajına özelleştirme kaynaklı
örneğin 10 trilyon, Akköprü Barajına 8 trilyon koyma imkânı oldu. Uzunçayır'a 9,5 trilyon, Kiğı
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trilyon konuldu. Çınarcık Barajına 3,15 trilyon konuldu. Hatta, bu arada, gelecek sene ihale
edeceğiz dediğimiz Hakkâri Barajı, AdıgüzeMI, Tozköy gibi barajlara da bir 12 trilyon koyduk.
Bu para henüz gerçekleşmedi. Gerçekleşseydi, fazla koyduğumuz, ihale etmediğimiz
barajlardan alıp, öbür barajlardaki inşaat durumumuza göre inşa edeceğimiz barajlara
aktarma yapma imkânımız olacaktı. Arzu edilirse, bu isteği de takdim edebilirim.
BAŞKAN - Teşekkürler.
Sayın Altınsoy, buyurun.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Evvela, Zeki Beyden özür dilerim. Ben, Zeki^Beyin
sözünü almadım. Konuşurken, zatıâliniz, Zeki Beyi işaret ettiniz, henüz sözümün
bitmemesine rağmen, Zeki Bey buyursun diye, ben kendilerine müsaade ettim. Bir yanlış
anlaşılma var. Biz, kardeşiz, farketmez, olur böyle şeyler.
BAŞKAN - Hata bende oldu; çünkü, ben, sizin bitti zannederken Sayın Zeki Çakan'a
döndüm, meğer bitmemiş.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Bir hususa işaret etmek istiyorum. Buyuruyorlar ki,
Sayın Genel Müdürle ne alakası var. Allah korusun, eğer, bu işin sonunda bir mesuliyet
çıkarsa, Sayın Genel Müdür de bunun içinde olacak. Onun için, Sayın Genel Müdürü, elbette
ki ilgilendiriyor. Onun için etraflıca soruyoruz. Tabiî, tenzih ederim, inşallah olmaz böyle bir
şey.
BAŞKAN - Açıklamanız için teşekkür ederim Sayın Altınsoy.
Sayın Arvesen, son sözü...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan, bir soru sormak istiyorum Sayın Genel
Müdürümüze: Sayın Genel Müdürüm, elimde iki tane genelge var. Birisi, 14.2.1994, birisi de
13.12.1993 tarihli. Bunlar, birbirini tamamlayan ve birkaç Hin ilave edildiğine dair genelge,
aslında aynı manada.
Deniliyor ki bu genelgede: Olağanüstü hal uygulanan Batman, Bingöl, Bitlis,
Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Sımak, Tunceli ve Van illeri ile mücavir iller olan Adıyaman,
Elazığ ve Muş illerinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel idarelerin -belediyeler hariçyapacakları ihalelerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesinin önseçim
ilanı yapılmaksızın uygulanmasının uygun görüldüğü ilgi genelgeyle bildirilmiştir demin
bahsettiğim tarihteki: ancak, hassas durumları itibariyle, Kars, Ardahan, Ağrı, İğdır İllerinin de
söz konusu ilgi genelge kapsamına dahil edilmesi uygun görülmüştür.
Bilgilerine ve gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Tansu Çiller
Başbakan
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- 139 Bu genelge halen yürürlükte. Bu şartlar altına, bu genelge kapsamında ifade edilen
Bingöl ilinde; yani, olağanüstü hal bölgesi içindeki ilde bu barajı, Kiğı Barajını ihale ettiniz.
Yürürlükte bu genelge varken, bu genelgenin dışına çıkıp da, bu işi ilanla yapabilir miydiniz?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Hayır efendim. Bunu, genelge
gereğince davetli olarak yapmak zorundayız, 44 üncü maddesi uyarınca.
, NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Teşekkür ederim.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Daha önce aynı genelge varken, ilana çıkmak suretiyle
yaptığınız işleri neden yaptınız Sayın Genel Müdür?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Onlar sayılan iller içinde değil
efendim.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Var bir tanesi burada?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK -Hangisi efendim?
AHMET UYANIK (Çankırı) - Bezirgan Barajı neresi oluyor?
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK -Olağanüstü hal dışında efendim.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel
Müdüre de, izninizle teşekkür ediyorum, gerçekten hepimizi aydınlattılar, konularına hâkim
bir insan olarak, bir bürokrat olarak, biz daha ayrıntılı bilgi de edinmiş olduk. Aksini söylemek,
zaten ilgili kurumu da yaralar. Böyle bir izlenim de almış değiliz.
izninizle, toplantının bu bölümünü kapatıyorum. Sayın Hüsnü Özyeğin'i davet
edeceğiz.
Sizlere, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum, sağ olun, başarılar diniyoruz.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN ALTINBİLEK - Çok teşekkür ediyorum Sayın
Başkanım.
Bir soruyu yazılı olarak cevaplamayı vaat ettim, siz de istediniz. Yalnız, ben, o soruyu
çok iyi zaptemediğimi fark ettim daha sonra. Eğer, siz, onu, bana yazılı olarak fakslarsanız, şu
proje değişikliğinden dolayı artışı... Doğru cevaplama imkânım olacak
BAŞKAN - Tabiî.. Hay hay...
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- 140 5 - Hüsnü Mustafa ÖZYEĞİN (Finansbank A.S. YSnetim Kumlu Başkanı) :
Buyurun Sayın Özyeğin; hoş geldiniz.
Konuyu biliyorsunuz, Sayın Mesut Yılmaz Beyle ilgili bankanızda bir hisse devri söz
konusu. Bu hissenin, ne zaman, hangi tarihte, kimin talimatıyla, parayı kim yatırarak, Sayın
Mesut Yılmaz adına parayı bankaya kim yatırarak, varsa tabiî onu öğrenmeye çalışıyoruz ya
da sonradan satış konusundaki gelişmeleri, o süreci bize anlatır mısınız.
Önce, adınızı soyadınızı söyleyerek yemin eder misiniz.
(Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından yemin metni okundu)
BAŞKAN - Önce bir genel açıklama yapın lütfen.
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim, isterseniz
önce iki dakika kendimi tanıtayım. Ben, 1977 ve 1984 yıllan arasında Pamukbank Genel
Müdürlüğü yaptım. 1984-1987 yılları arasında da Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü ve
idare meclisi başkanvekilliği yaptım. 1987 yılı ekim ayında da Finansbank'ı kurdbm.
Finansbank, 24 kişiyle faaliyete geçti. Bugün itibariyle Finansbank grubunda 4 380
kişi çalışıyor. Grubumuz 1997 yılında 9 trilyon 512 milyar 560 milyon vergi ödedi. 1998'in ilk
altı ayında 9 trilyon 703 milyar 28 milyon vergi ödedi. Finansbank, İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası faaliyete geçtikten sonra ilk halka açılan bankadır ve bankamız halka açılırken tabiî,
geniş bir hissedar yapısına kavuşturmak istedik. Bilhassa ben tabiî, tahsilimi Amerika'da
yaptığım için, orada borsayla ilgili gelişmeleri yakınen takip etmiş bir kişiyim ve de
Finansbank'ı çok ortaklı ve geniş tabanlı bir ortaklık yapısına kavuşturmak istedim.
Dolayısıyla, Finansbank'ı halka açma sıralarında -yani, bu Eylül 1990 senesi oluyorbankada gerek üst yönetimde gerek orta yönetimdeki personele gerek bizim kurumsal ve
bireysel müşterilerimize gerekse yurt dışında münasebetimiz olan müşteri ve bankacılara,
ayrıyeten de benim eşim dostum ve akrabalarıma hisse senedi tahsis etmeyi uygun gördüm.
Bunu da yaparken, o dönemde, benim üzerimde olan hisseleri devrettim; yani, hisseler
basılıydı ve ciroyla devredilebiliyordu. Hisse senetlerinin arkasını ciro ederek, kendi adıma
olan hisse senetlerini; çünkü, Bankalar Kanununa göre hisseler nama aittir, benim adımaydı;
fakat, borsaya açılırken bunlar beyaz ciro kabul ediliyor ve ciro edilebiliyor. O zaman, kendi
üstümde olan hisseleri bir kontenjan ayırdım ve bunu söylediğim geniş bir kitleye değişik
meblağlarla devrettim. Bunlar, 10 hisseyle 300-400 hisseye, kadardı; yani, çok küçük oranda
hisselerdi ve toplamı da bankanın yüzde 1'i kadardı takriben. Takriben diyorum; çünkü.
bunun kayıtları bende yok kendim şahsen yaptığım için bu işi. Bine yakın kişiye bunu tahsis
ettim. Bunu yaparken de tabiî, bu kişilerden önce hisselerin devrini yaptım, sonra da. tabiî.
bunu şahsen teklif ettiklerim oldu, konuşarak teklif ettiklerim oldu: fakat, teklif etmeden de.
üçüncü şahısların bilgisi dışında da yaptım ve onlarla fırsat olduğu zaman konuştum.
birçoğundan parayı tahsil ettim, birçoğunu da bir yerde bir başka bir sektörde bursa
promosyon diyebilirsiniz, eşantiyon diyebilirsiniz, o şekilde bunun bana bir uğur getireceğine
de inandım; çünkü, ne de olsa, Allah bana bir banka kurmayı nasip etti, profesyonel
yöneticilikten banka sahibi olmayı nasip etti diye, bunu çevremle paylaşmak istedim. Sayın
Yılmaz'a da 75 adet hisse tahsis ettim; fakat, sonradan bu konu araştırılmaya başlayınca, ben
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- 141 gördüm ki, bu işten kendisi dahi farkında değildi; çünkü, bankanın kayıtlarında sonra bu
kişilere biz bir saklama hizmeti vermeye başladık. Saklama hizmeti verirken de, Mesut Beyin
hisselerinin geçmişine bakarsanız, mesela, 1990 ile 1992 senesi arasında rüçhan hakkını
dahi kullanmamış kendisi. O kadar bihaber bir durumda ve 75 hisse olarak kalmış. Bunlar 75
adet, 100 bin.liralık o zaman, nominal değerde olan 7,5 milyon nominal değeri olan
hisselerdi.
BAŞKAN - Onun karşılığında para yatırılmış olması gerekmiyor mu?
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim, emin olun
hatırlamıyorum ben bunu; yani, samimi olarak söylüyorum, ben bu parayı tahsil etmiş de
olabilirim, etmemiş de olabilirim. Böyle başkaları da var mutlaka. Bu tabiî, sekiz yıl önce olan
bir olay. Meblağ da bu kadar. Sonra, kayıtlara baktığımız zaman, kayıtlarda başka müşterilere
de yaptığımız gibi bir banka her sene temettü dağıttığı zaman, Finansbank kurulduğundan
beri dağıttığı tüm temettüleri sonra tekrar sermaye artırımı şeklinde geri almıştır ve bankanın
sermayesi artırılmıştır. Bu şekilde bu hisseler 1995 senesine kadar 300 adede çıkıyor ve
bunu bir yerde banka tüm müştsriiörine rüçhan hakları kaybolmasın diye 1993'ten itibaren
resen yapmaya başlıyor; yani, br talimat olmamasına rağmen; onu başka hissedarlarımıza
da yaptık.
*
BAŞKAN - Bu ilişki nasıl sonuçlandı peki? .FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim, bu ilişki
Yüce Meclisin araştırma komisyonunuza belirttiğimiz gibi bankadan da, çünkü siz bize yazı
yazdınız ve banka onu cevapladı. Özet olarak, 1995 senesinde Sayın Turgut Yılmaz; Turgut
Yılmaz da benim şahsî dostumdur Mesut Bey gibi; yani, Bodrum'da komşuyuz mesela; aynı
zamanda kendisiyle birkaç şirtekin yönetim kurulunda beraber bulunduk, Aktif Finans
şirketinin yönetim kurulunda; çünkü, kendisinin sahibi olduğu şirket orada ortaktı, biz de
ortaktık Finansbank olarak, birkaç banka daha ortaktı. Turgut Yılmaz Beyin talimatıyla bu
hisseler satıldı, 12 Ocak 1995 tarihinde. Bu para. Turgut Yılmaz'a ödendi.
BAŞKAN - Turgut Yılmaz'a mı ödendi?
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Turgut Yılmaz'ın
gösterdiği bir kişiye ödendi; çünkü, onlar da. bunu sonradan öğreniyorum ki. bir okul
yaptırma derneğine bağışlamışlar parayı.
BAŞKAN - Sayın Uyanık, buyurun.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Sayın Genel Müdürün açıklamalarını dinledik. Şimdi, bir
iki sual sormak istiyorum. Sayın Mesut Yılmaz'ın bankasına kendi ifadesiyle hisse olarak
kendi yaptırdığı -yanlış anlamadıysam- kendisi beyan etti; o zaman, Sayın Mesut Yılmaz
bakan değil miydi; birinci sorum bu. Anladığım kadarıyla, o dönemde Sayın Mesut Yılmaz bir
bakandı ve bakan adına bir hisse yatırılıyor. Kendisi birçok genel müdürlükleri, bürokraside
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- 142 yönetim kurulu başkanlıklarını falan yapmış; yani, bir bakanın adına hisse haberi olmadan
nasıl yaptırılmış; bir. iki; yine Sayın Mesut Yılmaz'a ait hissenin bankanızdan 265 milyonunun
Sayın Turgut Yılmaz'a veya gösterdiği kişiye hangi hukukî konu itibariyle ödendiği. Bankalar
Yasasında, kendi sahibi olduğu hissenin başkasına ödenmesi gibi bir uygulama var mıdır?
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Başkan, burada bir araya girmek istiyorum.
Sayın Hüsnü Özyeğin bilemeyebilir. Sayın Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakanlığından 21 Şubat
1990 tarihinde istifaen ayrılmış. Başbakan olduğu tarih de 23 Haziran 1991. Binaenaleyh,
Saynı Hüsnü Özyeğin'in biraz evvel izahlarından şunu anladık/Eylül 1990 tarihinde tahsis
ettiği gibi bir şey öğrendik..
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Bizdeki bu 75
hissenin kayda alınması, dolayısıyla devri, 15 Mart 1990 tarihinde olmuş efendim; yani, bu
bizim kayıtlarımızda bu şekilde var. Bunu yazılı olarak da teyit edebiliriz; çünkü, onun notu
benim yanımda var.
Ben, zaman zaman, yurt dışında, banka münasebetlerinde mesela, çocuğu olan
kişilere birer tane hisse yollamışımdır; yani, bu bir sünnette verilen altın gibidir ve bir altın
yerine böyle bir hisse senedi verdiğim kişiler vardır. Bir davranış biçim diyebilirim. Birinci
sorunuza cevap bu efendim.
İkinci soruya cevap ise, Turgut Yılmaz'la benim, onbeş senedir bir dostluğum var ve
Turgut Yılmaz'la 1990 veya 1991'den, tarihlerde yanılıyor olabilirim, 1997'ye kadar Aktif
Finans Factoring Şirketinin yönetim kurulunda beraber görev yaptık, ben Finansbank'ı
temsilen, kendisi Giyim Sanayicileri Derneğini temsilen. Giyim Sanayicileri Derneği o şirkete
yüzde 20 ortaktı, Finansbank olarak biz de yüzde 15 ortaktık. Dolayısıyla, ben Turgut Yılmaz
Beyle beraber ayda bir defa yönetim kurulu.toplantılarına katılırdım. Turgut Yılmaz Beyin ben
sesini tanırım. Dolayısıyla, kendisi maruf bir kişidir ve 265 milyonluk bir bedelle ilgili olarak
bize verdiği sözlü talimatla, tabiî, o gelen kişinin de vekâletnamesi vardı, bu paranın
çekilmesine ben müsaade ettim; çünkü, bugün siz İsviçre'de bir bankayı arasanız, sesinizi
tanırlarsa, sizin oradaki paranızı başka bir yere sesinizle yollarlar. Dünyada böyle bir
uygulama vardır. Sonra bir faks talimatı isteyebilirler sizden; ama, bu telefonla yapılabiliyor,
Bugün biliyorsunuz telefon bankacılığında Türkiye'de callcenter dediğimiz Koçbank kurdu
bunu. değişik bankalar kurdular; zaten ismi telefon bankacılığı ve telefonda bir şifre
verdiğiniz zaman, bu genelde bir numara ve annenizin kızlık ismidir, dünyada teamül
böyledir: sizinle ilgili olarak fon alabilirler, hisse senedi alabilirler, hisse senedi satabilirler.
her türlü işlemi yaparlar efendim. Yani, bu çok mutat olmayan bir işlem değil bankacılıkta.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ercan.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Genel Müdür Sayın Hüsnü Özyeğin Beyin daha önce
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı makamının 95/105 sayılı konuları uyarınca bankalar yeminli
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- 143 murakıbı Ahmet Kavaklı tarafından yapılan incelemesinde, yazılı beyanları var bu konuda
kendisinin bilgilerine başvurulmuş. Bu arada diyor ki Sayın Genel Müdür, aynen yazıl:
cevabında "banka 1990 yılı -ki, öyle söyledi zaten- halka açılırken, miktarını kesin olarak
hatırlayamadığım; ancak, 5 ya da 7,5 milyon TL civarında olabilecek hisseyi Mesut Yılmaz's
tahsis ederek sattım, kendisini olaydan sözlü olarak haberdar ettim ve hisse bedellerini de
tahsil ettim" şeklinde ifade vermiş. Tabiî, yazılı beyanı.
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Doğrudur, şöyle,
ben, parayı tahsil edip etmediğimi hatırlamıyorum dedim. Tahsil etmedim demedim; fakat,
ben, Mesut Beyin bu hisselerden haberi veya farkında-plmadığı inancı içinde olduğumu
söyledim.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Oradaki yazılı beyanınızda aynen diyorsunuz ki...
BAŞKAN - Tahsil etmiş olsaydınız, Sayın Mesut Yılmaz'ın aleyhine bir durum du
oluştururdu?
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - O anlamda,
aleyhinde veya lehinde anlamında söylemedim. Şimdi, pardon, sözünüzü kestim, siz bir şey
daha söylüyordunuz.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Haberdar ettiğini söylüyor Sayın Genel Müdür; yani, o
tarihlerde sözlü olarak haberdar ettiğini ve dolayısıyla da Mesut Beyin bu konuda bilgi sahibi
olduğunu bir noktada bunu ifade etmiş oluyor. Bankalar yeminli murakıbı Ahmet Kavaklı'nın
yaptığı inceleme aşamasında bir yazılı beyanı da var bu konuda.
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Ben, Sayın
Yılmaz'ın bu hisseler konusunda bihaber olduğunu, bankalar kayıtları incelendiği zaman
ortaya çıkıyor dedim; çünkü, hiç kimse, bir bankada bir parasini genelde unutmaz. Her yıl
biliyorsunuz, Merkez Bankası ve Resmi Gazetede çıkar, on yıl bankada parasını unutanların
listesi. Ben, samimi olarak inanıyorum ki...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Onlar mevduattır; başkasının yatırdığı para değil.
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Haklısınız, ama.
burada da temettülerden gelen cüzi bir nakit para vardır. Oradan banka birtakım komisyonlar
falan tahsil etmiş. Yani, eğer bu hesap araştırma komisyonu tarafından ortaya çıkmdmış
olsaydı, hisse hesabı, büyük ihtimalle burada duran nakit paranın da bir kısmına Merkez
Bankası tarafından el konulacaktı birkaç sene sonra; yani. bu karakterde bir hesap. Bu zaten
bankanın hesapları incelendiği zaman Sayın Yılmaz'ın saklama hesabı, bu görülecektir.
Yani, hiçbir hareket yok hesapta, hiçbir talimat yok, yazılı bir beyan da yok: yani, ben olayın
niyet tarafına bakıyorum.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Şimdi, açık açık altında imzası var Sayın Genel
Müdürün. Diyor ki, "5 ya da 7,5 milyon TL civarında olabilecek hisseyi Mesut Beye tahsis ettik
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- 144 ve bu hissi sahibi olduğunu -yazılı veriyor, altında imzası var- Mesut Beyi sözlü olarak da
ayrıca haberdar ettim" diyor. Şimdi, oradaki, bankadaki hissesi için rüçhan hakkını kullanıp
kullanmamasını, ondan haberi var yok, sormuyorum ben. Sorduğum şey, Genel Müdür diyor
ki, ben haberdar ettim kendisini. Yani, burada, size hisse ayrılmıştır, ben ayırdım, ben de sizi
haberdar ediyorum diyor; yani, burada bir hisseniz var. işin zaten kilit noktası bu. Ondan
sonraki sermayi artışları falan vesaire, onu soruyor değilim. Bu konuda oradaki beyanın
altında imzası olan o beyanı doğrudur dedi, zabta da geçti. Ben tekrar yineleyeyim isterseniz.
BAŞKAN - Bu konuda açıklama yapsın Sayın GeneY'Müdür; buyurun.
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim,"şimdi,
takdir edersiniz ki, 1000 kadar kişiye ben sekiz yıl önco birtakım hisseler tahsis edip bu
paraların bir kısmını tahsil ettim, bir kısmını tahsil etmedim, bir kısmını da bir yerde bir jest
olarak verdim. Tabiî, bütün bu kişilerden hangilerinden tahsil ettim, hangilerinden tahsil
etmediğimi hatırladığımı söyleyemem diyorum; o şekilde bir beyanım olmasına rağmen.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Özellikle o beya,n Mesut Beyle ilgili, görevli murakıp
Mesut Beyle ilgili soruyor, bu konuyu soruyar zaten doğrudan, başka bir şey sormuyor. Ben
buna cevap bir ölçüde alabildim. Takdir tabii Yüce Komisyon üyesi arkadaşlarımın olacak.
Şimdi, genel kurul yapılıyor. Genel kurulda tabii hisse sahibi olanlara çağrı davetiyesi
gönderiliyor ve burada da zaten Sayın Yılmaz bu genel kurul toplantılarına ilişkin davetiyeyi
Meclisteki odasında aldığını, yani, kendisine tebligat yapıldığını da bildirdi, içeriği hakkında
da, elbette ki okudum, malumat sahibiyim dedi. Gözüken bütün hissedarlara genel kurul
toplantılarına ilişkin çağrı davetiyesi gönderiliyor mu, tamamı istisnasız; o konuda Sayın
Genel Müdürden bilgi alalım.
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim, Yüce
Meclisini Komisyonuna, bunu bankamız 8.7.1998 tarihli cevabında 4 numaralı bentte
cevaplamış durumda. Genel kurul toplantıları için Sayın Mesut Yılmaz'a, diğer ortaklara da
gönderildiği gibi, rnutat olduğu üzere, 24 Ocak 1991 ve 11 Temmuz 1990 tarihlerinde çağrı
ilanı gönderilmiştir.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Teşekkür ediyorum. Son sorum efendim, şimdi. Sayı
Mesut Yılmaz'a ait hissenin satışına dair kardeşi Turgut Yılmaz'ın talimat verdiğini Sayın
Genel Müdür söyledi.
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Vekâletle Cemil
Bey diye bir zatı yollayıp parayı Cemil Bey çekti. Ben kendisini görmedim tabii, şubeden çekti
onu.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Onu soracaktım, bu vekâletnameyi Mesut Bey mi
vermiş Cemil Beye; yani, Turgut Bey talimat veriyor, Cemil Beyi gönderiyor, yakın tanıdığını
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vekâletname mi; yani, kendisine ait mi?
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Ben, o
vekâletnamenin Turgut Beyden geldiğini tahmin ediyorum, öyle hatırlıyorum efendim.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Peki, Turgut Beyden gelen bir vekâletnameye
dayanarak bir başkasına ait hissenin satışını, bedelini, tahsilini siz, banka genel müdürü
olarak nasıl yapabiliyorsunuz; öğrenmek istiyorum.
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim, şimdi ben
bankanın genel müdür değil, bankanın en büyük ortağıyım ve 264 milyon lirayla ilgili her
zaman böyle bir risk alabilirim. Ben, Finansbank'ın sermaye fiyatları 35 trilyon lira, 264
milyonla ilgili her zaman şahsî bir risk alabilirim. Eğer orada bir problem çıkarsa, yani, yarın
öbür gün hesap hamili olan Sayın Mesut Yılmaz, Sayın Turgut Yılmaz'a sen niye benim
paramı çektin derse, bu karşılayabileceğim bir rakam olduğu için, o riski alabilirim. Zaten,
bankacılık risk alma sanatıdır; yani, biz bir özel bankayız, burada Turgut Bey maruf bir kişidir
ve dolayısıyla, ben böyle bir şey yapmakta bir sakınca görmedim.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Genel Müdür, Sayın Mesut Yılmaz,
zannediyorum, 16.7.1998 tarihli bir önceki toplantrda dinledi; 16.7.1998 tarihli komisyon
toplantısından önceki günlerde kendisiyle bir telefon-görüşmesi yaptı mı; bu konuya ilişkin
olarak genel müdürün bu konuda beyanını almasını istiyorum.
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim, görüştük
tabiî. Kendisiyle komşu olduğumu da söyledim.
BAŞKAN - Sayın Öztop, kısa ve öz olarak, buyurun.
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben izninizle bir iki
soru sormak istiyorum.
Sayın Özyeğin'in açıklamasından da anladığımız kadarıyla çok yetkin bir bankacı,
banka kurmuş, gerçekten çok tecrübeli bir bankacı olduğu anlaşılıyor. Şimdi, bir belge var.
genel başkanların mal varlıklarının araştırılmasıyla ilgili önergeyle ilgili Ahmet Kavaklı
tarafından kendilerine soru sorulmuş, o soruda deniyor ki -özetleyeyim- bir miktar hisseyi
aynı dönem tahsis ederek sattım ve kendisini olaydan sözlü olarak haberdar ettim: hisse
senetlerinin bedelini de tahsil ettim diyor. Bu belge altındaki imza Sayın Hüsnü Özyeğin'e mi
aittir? O belgeyi göstermek istiyorum, bir.
İki, Sayın Başbakanı dinlediğimiz zaman Sayın Başbakan bize aynen, şöyle söyledi:
"Benim hisse satışından Milliyet Gazetesinde 1995 Ocağında çıkan haberden sonra bilgi
sahibi oldum, haber çıkıncaya kadar hiçbir bilgim yoktu, bana herhangi bir bilgi verilmedi; bu
hisse senetleri karşılığı da herhangi bir ödeme yapmadım; bu hususu buraya gelmeden önce
Sayın Hüsnü Özyeğin'le de görüşerek teyit ettirdim" diyor. Burada müthiş bir çelişki var. Eğer
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verdiği bilgi, en azından Sayın Başbakana verdiği bilgi doğru değil o zaman. Bir defa bu
çelişkinin giderilmesi lazım. Bu konuda bir cevap rica ediyorum.
ikincisi, rüçhan hakkına istinaden hisse miktarının da artırıldığı söyleniyor. Eğer,
yanılmıyorsam, rüçhan hakkı şahsa bağlı bir haktır. Hak sahibinin bilgisi, muvafakati, oluru ya
da talimatı olmadan bankacılıkta böyle bir hak kendiliğinden, otomatikman kullanılabilir mi?
Üçüncü sorum, gerçi arkadaşlarımız da sordular; ama, Sayın Mesut Yılmaz'a ait hisse
senetlerinin nakte çevrilerek ödenmesini Sayın Turgut Yılmaz sizden talep ediyor, siz de
bunun karşılığında nakte çeviriyorsunuz ve gönderdiği şahsa ödüyorsunuz. Bankacılıkta,
Ticaret Kanununda, Bankalar Kanununa göre hisse senedinin sahibinin bilgisi, talimatı,
vekâleti olmadan bu şekilde nakte çevirerek ödeme diye bir usul, bir âdet vardır.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genel Müdür.
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim, isterseniz
son sorudan başlayayım.
Bugün istanbul Menkul Kıymetler Borsasında günde 100 ilâ 150 trilyon civarında
işlem hacmi olmaktadır. Bu işlemlerin yüzde 90'ı yazılı olmamaktadır, telefonla olmaktadır;
yani, hisse senedi alım ve satımının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu tahmin ediyorum ben...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Hamiline muharrer...
FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Telefonla
olmaktadır. Birilerine güvenerek borsadaki hisseleri bu şekilde alıp satmaktadırlar. Sonra,
ordinolar düzenlenebilir, yazılı talimatlar gelebilir istenirse; fakat, emin olun ki, bu seans
odalarında karşılıklı güvene dayalı, birbirini tanıyan insanların, hesapta bakiyesi olan
müşterilerin hisse senetleri sözlü talimatlara istinaden alınıp satılmaktadır.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Bütün borsalar böyle olur...
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Ama, burada bir fark var, hisse sahibi talimat vermiyor.
hisse sahibinin kardeşi veriyor size talimatı
hisse sahibinin kardeşi veriyor size talimatı, talebi.
BAŞKAN - Sayın Öztop'un sorularını tamamlayalım.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Ben, burada, tabiî, Sayın Öztop ile Türk
Ticaret Kanununu tartışmak istemiyorum. Türk Ticaret Kanunu açısından
kendisi haklı olabilir; yani, burada karşılıklı bir güvene davanan bir işlem
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ödeme yaptığımız kişi Mesut Beyin kardeşidir ve b u , sonradan bir okula
bağışlanmıştır, yani olayın niteliği önemlidir burada, niyet önemli.
BAŞKAN - Bankanın sahibi de benim diyorsunuz.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - O dönemde bankanın yüzde 75 hissedarı
benim, hesap sahibinin bir itirazı yok; yani, burada niyet olarak...
Ayrıca, ben, Bankalar Yeminli Murakıbına... Tabiî o imza benim, gelip
incelememe gerek yok, imza benim. Yani, bu hissenin bedelini tahsil ettim
tabiri, bu hissenin bedelini kendim de ödemiş olabilirim. Ben, halama da.hisse
senedi sattım. Halam, emekli bir kadındır; yani, bu hissenin bedeli ödenmiş
oldu. Tahsil ettim dediğim; yani, hisseyle ilgil bir alacağı kalmadı anlamına da
alınabilir. Çünkü, sizi temin ediyorum ki,„ bu yemini de yaptım burada.
Türkiye'de 75 yıldır bankacılık yapıyorum. Ben, bu parayı, Mesut Beyden tahsil
etmediğimi, size samimi olarak söylüyorum, aslında hatırlamıyorum. Yeminli
Murakıbın şeyine, imzaladım ben bunu. Ayrıca da tabiî, bu işlem; yani, 75 adet
bir hisseyle ilgili bir işlem, yani, olayın niteliği bakımından...
BAŞKAN - Sayın Köksalan buyurun.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Özyeğin, bankanızda bu tahsis
ettiğiniz andan itibaren, ondan sonra genel kurul olsun, rüçhan hakkının
kullanılması olsun, zaten tahsil işleminde müşterinin imzası olmaz. Mesut
Yılmaz'ın her hangi bir aşamada, bankanızdaki evraklar arasında kendine ait
bir imza var mı?
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Bildiğim kadarıyla yok efendim. Ama,
bunu, Özellikle bu soruyu, bize tekrar, bankaya da sorarsanız, bunu da
memnuniyetle araştırır, cevaplarız; ama, biz böyle bir şeye rastlamadık; yani,
bizim arkadaşlarımız böyle bir şeye rastlamadılar.
isterseniz şöyle yapalım. Ben size 2 nci maddeyi okuyayım.
müsaadenizle, cevabımızda:
Sayın Mesut Yılmaz'a ait hisseleri saklama talimatını kimin verdiğine
ilişkin olarak kayıtlarımızda herhangi bir belge bulunmamakla beraber, birlikte
hissedarların çıkarlarının korunması prensibi içinde mutad olduöu veçhile
saklama ve rüçhan hakkı hizmeti bankamızca resen kullanıldırılmıştır"diyoruz.
Yani, burada yazılı olarak bankanın, genel müdürümüz Amerika'da olduğu için.
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yardımcımız imzaladı bunu, ben de, bankada üzerinden geçtim tabiî. Yani,
Sayın Yılmaz'ın bankayla veya benim şahsımla hiçbir yazılı herhangi bir şeyi
yok. Yani, emin olun, ben, kendisiyle sekiz senedir bu konuyu bir kere
konuşmadım, bu mevzuu ortaya çıkıncaya kadar.
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu soru soracak.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU ( B u r s a ) f - Biraz önceki ifadenizde,
Sayın Turgut Yılmaz ile onbeş yıldır konuştuğunuz olduğunu ifade ettiniz ve
çok mağruf, tanınmış bir sanayici olduğunu da ifade ettiniz. Neden ona da
böyle bir hisse senedi vermediniz?
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Mesut Beyle dostluğum daha eski.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Ama, o daha tanınmış
dediniz ve kardeşi olduğunu da biliyorsunuz, neden onunu oraya, onunu
oraya, beşini oraya vermediniz?
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Rahmetli Özal'dan başlayan. Aklıma
gelmemiş olabilir efendim, aklıma gelseydi yapabilirdim.
Efendim, ayrıca şunu da söyleyeyim: Yani, konu değildir belki; ama,
benim iki vakfım var. Yani, belki, kendi .müessesesini kuran hiç kimse
Türkiye'de, üç yıl sonra kendi vakfını kurmamıştır. Genelde insanlar, daha ileri
yaşlarda vakıf kurarlar. Ben, şu anda 1800 talebe okutuyorum Finans Vakfı
olarak, ayrıca eşimin de, Anne-Çocuk Eğitim Vakfı var ve Türkiye'de 52 ilde
işlevsel okur-yazarlık ve anne-çocuk eğitimi yapmaktalar. Ben, bu işleri, yılda
birkaç milyon dolar harcayan bir insanım. Bunu. da, özellikle belirtmek
istiyorum. Çünkü, çağırdınız, buraya kadar geldim...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Hazır bu konuyu ifade
etmişken şunu sorayım: Bu okuttuğunuz talebelerde aradığınız kriterler ne ise,
söyleyin de biz de gönderelim.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Memnuniyetle yollayın efendim.
Bu talebelerde aradığımız özellik, ÖSYM'de ilk on bine girmeleri lazım
ve okumak için paraları olmaması lazım. Başka hiçbir taahhüt istemiyoruz,
başaralı talebe olmaları şart ve notları belli bir seviyenin üstünde kalması
kaydıyla 4 yıl müddetle, birinci sınıftan sonra kendilerine...
BAŞKAN - Hatır gönül yok mu?
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Memnuniyetle, var efendim.
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AHMET UYANIK (Çankırı) - Finans Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Özyeğin, genel manada bir değerlendirme
yaptı. Genel
manadaki
değerlendirmede sorduğumuz suallere tam cevap alamadık, onu ayrıca ifade
etmek istiyorum.
Türkiye'de 3628 sayılı Kanun var. Burada, kimlerin bu kanuna tabi
olduğu belli; kamu görevlileri, politikacılar, vakıf yöneticileri, kamu yararına
dernekler gibi... Bu kanunda "herkes, mal bildirmekle mükelleftir" der.
Defalarca konuşulduğuna göre, kendisinin bildirdiğine göre, Mesut -Beyin
kabul etmediğine göre, yani arada bir çelişki var. Şimdi, bu Kanuna tabi
kişilere, siz, sünnette hediye ettiğim gibi diye bir şeyi hediye etmeniz söz
konusu olamaz, öyle bir düşünce de olamaz. Kaldı ki, kendisi etti; ama,
karşıdakini haberdar edecek. O ilgili kanun gereğince bunu, bu kanunun
gereklerini yerine getirecek şekilde de bildirimde bulunacak. Bu da, olmamış;
ama, genel manada] yani olayı sokaktaki vatandaş gibi hediye ettim, aldı, işte
o da gösterir, göstermez, şu iade etti, bu etti filan diye düşünürsek, buradan
başka bir yola gidemeyiz. Konuştuğumuz komi, bir devletin başbakanıdır, daha
önce bakanlıklar yapmıştır. Yani, dostluğun ötesinde bu kanuna tabi şeyler
vardır. Onun için, ben, sorduğum sorulardan cevap alamadığımı ifade etmek
istiyorum.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim, buyurun sorun, ben her şeye
açığımı. Yanlış anlamayın, ben burada sizin sorularınıza cevap vermeme gibi
bir şey içinde değilim. Sabah, sadece bu iş için geldim ve 11.30'dan beri
sizleri saygıyla bekliyorum ve buyurun istediğiniz soruyu sorun efendim,
hepsini cevaplamaya hazırım.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Başkan, burada, araya girebilir
miyim?
BAŞKAN - Buyurun.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Arkadaşımız bir sual sormadan yorumda
bulundu, Sayın Özyeğin de, ona mukabil bir yorum getirdi. Şimdi, biz burada,
3628 sayılı Kanun muvacehesinde zaten görüşme yapmamıza ihtiyaç yok, o
kanun bunu halletmiş. Demiş ki "maaşının beş katını geçmedikçe* demiş bu da
geçmiş; ama, biz demiyoruz ki, kardeşim, maaşının beş katını geçmiyor, bunu
alın, atın demedik bugüne kadar. Bu, bizim nezafetimiz, nezaketimiz; ama,
diyoruz k i , burada bir şey var; bilgisi yok, onun üzerinde gidiyoruz,
b i n a e n a l e y h , mal bildirimi kanununu öne sürerek "niçin haber vermedin?" gibi
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bir iddia, bence burada yersiz diye düşünüyorum. Yani, o kanunu bir tarafa
bırakıyoruz, biz, işin nezaketindeyiz.
AHMET UYANIK (Çankırı) - S a y ı n Köksalan, tabiî öyle düşünebilir. Ben,
bu konuyu Sayın Köksalan'ın düşündüğü gibi düşünmek mecburiyetinde
değilim; ama, kendisi "haber verdim" diyor. Sayın Mesut Yılmaz, beş sene
sonra "haberim yoktur" diyor; ama, Bankalar Yeminli Murakıbına haber
verdiğini ifade ediyor. Eğer yatırılmadıysa böyle bir para, böyle bir hisse
olmadıysa neden bu para -beş maaş olur veya olmaz- gerisingeri ödeniyor?
yine Sayın Mesut Yılmaz'ın bilgisi dışında ödeniyor; yani, burada bir kargaşa
var; ama, tam cevap alamadığımı ifade etmek istedim, hepsi bu.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) ~ Mesut Yılmaz'ın bilgisi dışında ödenmiyor,
Sayın Başbakan burada ifade etti. "Bu iş basında çıktığı zaman kardeşimi
aradım, bu nedir, bu konuyu bilmiyorum, git bu işi çöz dedim, o da Hüsnü Beye
telefon açmış, bu hisseleri sat demiş, o da, nasıl verdiysen, nasıl bilgisi
olmadan verdiysen, bilgisi yok, talimatı yok, bunları paraya çevir, bana öde"
demiş.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Sayın Arseven, Türkiye'de kanunlar b e l l i .
Siz, bir vekâletname olmadan babaannenizin
emekli maaşını
dahi
alamıyorsunuz.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Devletten...
AHMET UYANIK (Çankırı) - Talimat vermeyle olmaz ki...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Özel bir banka, patronu burada, miktarı
250 milyon...
AHMET UYANIK (Çankırı) - Ama, benim söylediğim misal sıra adamı
değil ki...
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sonradan icazet verilen bir işlemvar.
BAŞKAN - Değerlendirme yapmayalım, soru cevap...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Beyanlar zapta geçti...
, HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim, bankacı olarak tekrar şunu
belirteyim: Bugün, bankalar, saat 10.00 ila öğleden sonra 16.00 arasında 1
trilyon, 3 trilyon, 5 trilyon lira parayı telefonla birbirlerinden alırlar ve satarlar,
ondan sonra da birbirlerine teyit yollarlar. Telefonla trilyonlarca liralık parayı,
faizini de telefonda pazarlık ederek,! bir gecelik veya 3 aya kadar, bunlar
telefonla yapılır efendim bugünkü bajnkacılıkta. Bunu da belirtmek istiyorum,
karşılıklı güven esasına göre yapılır.
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Müdür.
Buyurun.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Sayın Özyeğin, konuşmasına
başlarken, kuruluş aşamasında Sayın Başbakana hisse tahsis ettiğini...
Pardon, özür dilerim, soruyu yanlış sordum, iki soruyu karıştırdım.
Siz, Finansbank'ın ortağı olduğunu, kurucu ortağı olduğunuzu, sahibi
olduğunuzu söylediniz. Elimizdeki Türkiye Ticaret Sicil Gazetisinde,100 ortaklı
bir liste var. Bunların içinde isminiz yok. Eğer burada, ESKA inşaat Anronim
Şirketi diye bir şirket, 8 milyarlık sermayenin 7 milyar 466 milyon liralık kısmını
almış. Siz, bu şirketin mi ortağısınız?
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Lütfen söyleyeyim size.
Ben, bu bankayı kurarken Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürüydüm ve
bu bankanın kuruluş müsaadesi için, 1996 senesinin Kasım ayında Hazineye
müracaat etmiştim. O esnada ben, o zaman ekonomi bakanı olan Sayın Kaya
Erdem Beyi ziyaret ettim ve kendisine, bir banka kurmayı arzu ettiğimi
söyledim. Çünkü, kendisi benim 1984 ila 19€7 yılları arasında Yapı ve Kredi
Bankasındaki bankacılıktaki kariyerimi gaye-t iyi biliyorlardı ve Sayın Kaya
Erdem bana aynen şunu söyledi. Hatta kendisine, aynen şunu söyledim, onu
çok iyi hatırlıyorum: Ben sizden bir mavi boncuk rica ediyorum, ben bir banka
kurmak istiyorum dedim; çünkü, Yapı Kredi Bankasındaki misyonum bitti. Yapı
ve Kredi Bankası, 1986 senesinde denetimden gayet iyi bir şekilde çıktı. 1984
senesinde birtakım zorlukları vardı, belki o zaman bankacılık sektörünü takip
edenler varsa, bunu biliyorlardır. Kaya Bey bana aynen şunu söyledi: "Hüsnü
Bey, size banka müsaadesi vermeyeceğiz de kime vereceğiz" dedi. Ve ben o
zaman Kaya Beye, şunu ilettim: Efendim, ben bu banka müsaadesi için, Hüsnü
Özyeğin olarak müracaat etmiyorum, şu şirketler formasyonu olarak müracaat
ediyoruz; fakat, bu banka benimdir, bütün sermayesini de sonunda ben
yatıracağım. Fakat, tabiî bankada görevim itibariyle bütün prosedürler
tamamlanıncaya kadar da ayrılmak istemiyorum dedim. Lütfen, ben burada
devlete doğruyu söylemek durumundayım, bu bankanın arkasında tamamen
benim olduğumu ve bunu lütfen Yavuz Canevi Beye de söyleyin. Yavuz Canevi
Bey de, o zaman Hazine Müsteşarı idi. Dolayısıyla, devletin en üst iki makamı
olan Ekonomi Bakanı Sayın Kaya Erdem ve Hazine Müsteşarı Sayın Yavuz
Canevi'ye, bu bankanın tamamen benim arkasında olduğumu beyan ettim.
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en büyük hisse sahibi olan ESKA inşaat Anonim Şikketi, göründüğü bu miktarı
sizin adınıza yatırmış.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Yatırmadılar efendim, o, sadece bir
kuruluş beyannamesi.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Hayır, Ticaret Sicili Gazetesinin
7 nci maddesine göre, sermayenin dörtte biri ödenmiştir.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN— Bütün parayı ben yatırdım. Bütün parayı
değil; yani, başka ortaklarım da vardı. ESKA yüzde:'15 ortak kaldı, sonra onlar,
birbuçuk sene sonra, 1989 Mayısında birtakım zorluklara girmeye başladı ve
ben ESKA'nm yüzde 15 hissesi vardı, onların hisselerini satın aldım. Onlar
Yönetim Kurulundan da çıktılar ve hiçbir hisseleri de kalmadı; yani, ESKA,
bankaya yüzde 15 ortak olarak başladı. Yüzde 85'ini, ben ve benimle beraber
Türkiye'de mağruf 17 işadamına sattım hisseleri. Bunların içinde Koray Bey
var, Ali Mansur Bey vardır, Ankara'dan Ali Şükrü iskefyeli Bey vardır, Teksel
Şirketinin ortakları Muammer Kitapçı, Mete Yalçın vardır, 17 ortağa sattım ve
bu şekilde finansmanı sağladım.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Sayın Başkanım izin verirseniz,
sorularım bir seri devam edecek efendim.
Kuruluşta hiçbir hisse sizin adınıza görünmüyor; ama, siz, o şirketlerin
ismine ben kendi adıma yatırdım; yani, eğer...
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Ben ve diğer ortaklarım.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Siz ye diğer ortaklarınız...
Eğer deyim yerinde olursa, gizli bir ortaklığınız var. ESKA Şirketinin
arkasında...
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Hayır, devlet açısından hiçbir gizli
ortaklığım yok; çünkü, devletin en üst makamları...
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Ben, banka açısından söyledim.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Banka açısından, evet...
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Eğer sahibiyim diyorsunuz ve
isminiz yok ise, biraz önce siz kendiniz teyit ettiniz, eğer deyim yerinde olursa,
öyle bir şey...
}
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Efendim, müsaade eder misiniz?
1
Bir birbuçak ay sonra, pay defterine bakarsanız, yani, ileride gizli kalmış
falan... Bankayı tamamen ben kurdum; yani, 15 eylül 1987 günlü Resmî
Gazeteye bakarsanız, bu banka, Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu ve ben,
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bankayı 41 gönde, 24 arkadaşımla birlikte faaliyete geçirdik ve Ekim 26'da
banka faaliyete geçti ve pay defterinde tamamen, yani yüzde 15'i hariç, yüzde
85 ben ve diğer ortaklara ait olduğunu göreceksiniz.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Ben, suçlama anlamında
söylemiyorum.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Bölye bankanın arkasında birkaç sene
gizli ortak kaldım gibi değil, hissede belirttiğim gibi, devletin en üst makamları
da bunu, kuruluş aşamasında müsaade almadan Önce açıkladım.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Hayır, hayır şahsınızı suçlamak
için kesinlikle söylemiyorum, sadece bir hususu sordum.
Burada görünmeyen hisselerinizi ilk hangi tarihte kendi üzeriniz©
almaya başladınız, ilk defa altığınız tarih nedir? Eylül 1987'de banka kuruldu,
yayınlandığı tarih 25 Eylül 1987...
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Hemen akabinde diyebilirim; yani,
tarihi şimdi hatırlayamıyorum; ama, herhalde birkaç hafta içerisinde.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK. - Eğer Sayın Başkanım, sayın
komisyon üyeleri izin verirlerse, bunların behrelerinin verilmesini de istiyorum
sizlerden sizin aracılığınızla.
HÜSNÜ MUSTAFA Ö Z Y E Ğ İ N - H a y hay...
BAŞKAN - Bu taleplerinizi bana yazılı olarak verin, Finansbank'tan ne
gibi bilgi istiyorsanız...
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Sayın Yılmaz'a da, kendinize
ayırdığınız bu hisselerden herhalde tahsis ettiniz?
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Hayır efendim. Sayın Yılmaz, 15 Mart
1990'da; yani, banka halka açılma esnasında...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Çok sonra...
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - O esnada; ama, kendinize ait
hisseleri?..
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Evet, kendime ait hisseleri...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - ESKA dediğiniz firma,
Selem Edes ile ilgili olan firma mı?
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Evet efendim. Yalnız, ESKA'nın bu
bankayla ilişkisi 1989 Mayısında bitmiştir; yani, banka kurulduktan birbuçuk
sene sonra.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Finansbank'ın Şubat 1990'da
halka açılma kararı var. Bu halka açılma kararı, beyaz ciroya açılma kararı
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genel kurul kararı da gerekiyor. Bu, sanıyorum, Ticaret Kanununa göre ve sizin
ana sözleşmenize göre en az bir aylık bir tarihi... Yani, eğer Şubat 1990'da
halka açılma kararı aldıysa, halka açıldıysanız, Ocak 1990'dan evveliyatı
olması lazım; yani, yasal işlemlerinin başlangıcı. Elbetteki karar beş altı ay
önceden de olabilir. Bu halka arz fiyatlarını biliyor musunuz efendim, şu anda
hatırınızda mı? Halka açılmada hissenizin nominal değeri beher hissenin 100
bin lira, halka açılmada, şubat ayındaki açılmadaki halka arz fiyatı?..
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - 6 bin liraydı.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Teşekkür ederim.
Sermayenin dörte biri nakden ve peşin ödeniyor, geri kalan kısmı, yine
ana sözleşmenizin 7 nci maddesine göre yönetim kurulunun alacağı karar
doğrultusunda ortaklara bildirilmesi gerekiyor. Bunun geri kalan dört üçlük
bölümünün defaten mi aldınız, taksitlere mi böldünüz? Taksitlere bölündüyse
kaçar TL'lik taksitler yaptınız ve birde bunların hissedarlara göre dökümünü de
talep edeceğiz efendim sizden.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Hay hay...
YEMİNLİ BİLİŞKİŞİ TURHAN Ç A K M A K - Bir diğer sorum, kurucu hisse
senetlerinin tamamı nama yazılı, isme yazılı ve dolayısıyla bunların devrinden
bankanın haberdar olmaması mümkün değil. Diğer yandan beyaz ciroya
geçilmeden önce de aynı şeyden bahsedebiliriz. Beyaz ciroya geçince
bankanın hisse devirlerinden haberi olması mümkün değil, bunu, zaten siz,
yazılarınızda bildiriyorsunuz. Ancak, beyaz ciroya geçmeden önce bazı
devirlerin bankanın, bütün devirlerin bankanın bilgisinden geçmesi gerekir.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Hem bankanın bilgisinden hem de
Hazinenin bilgisinden belli oranlarda olduğu takdirde.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Evet.
Tabiî bunu aynı şekilde sizin saklama hizmeti verdiğiniz hisseler için de
söyleyebiliriz. Saklama hizmeti verdiğiniz hisse senetlerini satan kişiyi ve alan
kişiyi muhakkak kayıtlarınıza geçirmiş olmanız lazım, zira sizin uhdenizde
bulunuyor, kasanızda, fortföyünüzde, bankanın fortföyünde falan, öyle değil mi
efendim?
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Evet.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Şimdi, kuruluştan Şubat
1990'na kadarki devrede, gerek kurucu hisselerinin devri gerekse çeşitli
şekillerde edinilen hisseleri devreden ve devralan, satan ve satın alan kişiler,
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edeceğiz efendim.
Biraz önce, Sayın Mesut Yılmaz'ın hisselerinin Sayın Turgut Yılmaz'ın
talimatıyla satıldığını söylediniz. Bu, Sayın Ahmet Kavaklı tarafından tutulmuş
raporun ekinde bir belge, Sayın Mesut Yılmaz'ın hesap ekstresi. Bu ekstrede,
267 milyon 862 bin 164 bin lira hissenin bedeli olarak bulunuyor.
Şimdi, bir önceki satırda, ek 12 (o), bir önceki satırda "hesaplar
arasında nakil" diyorsunuz. Bir alt satırda "hesaplararası nakil alacaklı"
diyorsunuz, bir alt satırda "çek 0 0 0 1 , aynı miktarrborç olarak gösteriyorsunuz;
yani, buradan şöyle bir izlenim ediniyorum: Eğer bu izlenimim yanlışsa, lütfen
düzeltin.
Hisselerin satıldığını söylüyorsunuz.
Sayın Başbakan, Sayın Turgut
Yılmaz da aynı şeyleri söylüyorlar. Ancak, parayı çeken kişi, Sayın Turgut
Yılmaz'ın burada nüfus cüzdanının fotokopisini gördüğümüz Cezmi Öztürk
isimli bir şahıs; yani, hisseyi alan kişi...
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Hisseyi değil, parayı alan...
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Parayı alan kişi, Turgut
Yılmaz'ın yanında çalışan bir personeli. Ancak, para, yatırılan para, hesaplar
arasında nakil derken, bu parayı hisseyi alan kişinin hesabından mı buraya
naklettiniz yoksa bir başka hesaptan mı buraya naklettiniz? Burada nakit yatan
paradan bahsedilmiyor, hesaplararasında nakilden bahsediliyor.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Bu hisseler borsada satıldı, dolayısıyla
bu para takastan geliyor; yani, bankanın takas alacağından müşterinin
hesabına naklediliyor.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Bunu da kanıtlayıcı belgeleri...
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Memnuniyetle tabiî, borsada satıldığını,
fiyatını, onu da bize yazılı olarak belirtirseniz, biz, memnuniyetle onu size
belirtiriz.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK Bir de efendim, bu
bahsettiğimiz hesap, Sayın Mesut Yılmaz'ın bir hesabı. Bu hesabın numarası
2 9 3 6 7 1 7 . Bu, daha önce bir başka hesap numarasıymış, 2 9 - 2 0 4 8 2 . Bu hesap
numarası, sonradan bu hesap numarasına değiştirilmiş. Şimdi, ilk hesap
numarası olan 29-20482 numaralı hesabın ekstresi, 1998 yılı ekstresi
elimizde; ancak, 1988 yılı ekstresinin ilk satırına baktığımızda devir rakamı
var, 689 bin 921 bin liralık bir devir rakamı var ve bu hesabın 1987'den
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anlaşılıyor. Bu hesabın 1987 ekstresi yok, bir de bunu isteyeceğim efendim.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Memnuniyetle, tabiî efendim.
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ TURHAN ÇAKMAK - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Siz onları yazılı olarak verin.
Değerli arkadaşlarım, çok teşekkürler.
Çok teşekkürler Sayın Genel Müdür.
HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN - Sayın Başkanım, ben tekrar Yüce
Meclisimizin üyelerine şunu söylemek istiyorum: Burada herhangi bir suimiyet
yoktur. Dolayısıyla, bundan hepinizin emin olmasını özellikle rica edeceğim.
Şekil eksiklikleri, bozuklukları olabilir; ama, burada niyette herhangi bir
tarafımızdan bir kötü niyet yoktur efendim.
Saygılarımla.
BAŞKAN - Peki, çok teşekkürler.
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Buyurun Sayın Amiklioğlu.
ATEŞ AMİKLİOĞLU-Günaydın...
BAŞKAN - Sayın Amiklioğlu, hoşgeldiniz. Önünüzde bir yemin metni olacak. Lütfen,
ayağa kalkarak okur musunuz.
(Ateş Amiklioğlu, yemin etti.)
BAŞKAN - Teşekkürler.
Sayın Amiklioğlu, tabiî, aradan çok zaman geçti; unutmuş da olabilirsiniz işlemler
konusunda. Bu Conrat Otelinin yapılış süreci içerisindeki işlemler konusunda benim
hatırlatma yapmamı ister misiniz, yoksa, siz, bize bu konuda önce genel bir bilgi verir misiniz.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Sayın Başkan, izin verirseniz, dönemimle ilgili bildiklerimi
anlatayım.
Sayın Başkan, muhterem üyeler; sözlerime başlarken, hepinizi sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum.
Göreve başladığım Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü sürem içerisinde, gündeme
gelen Conrat Oteliyle ilgili olarak, değerli komisyonunuza, dönemim süresindeki bilgilerim'
arz etmek istiyorum.
Bilindiği gibi, Emekli Sandığı, hesap ve işlemleri, KİT Komisyonunca her yıi
denetlenen kamu iktisadî niteliğindeki bir kuruluş idi. 1983 yılında -aradan 15-16 yıl geçtiği
için- Başbakanlık Murakabe Heyeti, Emekli Sandığına ait gayrimenkullerin yeşil alan dahi
olsa, kiraya çıkarılmasını ve bunlardan bir rant elde edilmesi şeklinde bir öneride
bulunmuştu. Bu doğrultuda, 1983 senesinin 10 uncu ayında, kapalı zarf usulüyle, Devlet
İhale Kanununa uygun, yönetmeliklere uygun bir şekilde ihaleye çıkarıldı. Hatırlayabildiğim
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tarafından kiralanmıştı. Zannediyorum, orası hâlâ boş bulunmakta. Diğeri de, yine, Beşiktaş
Barbaros Bulvarında, takriben 25 300 metrekare büyüklüğünde bir yeşil alan yeriydi. Bu
ihale sonucunda, ihale üzerinde kalan kişiler, bilahara Emekli Sandığına müracaat ederek
"burada, biz, burada yabancı bir firmayla beş yıldızlı bir otel yapmak istiyoruz" dediler. Biz de,
kendilerine cevaben, önce, Yabancı Sermaye Kanununa göre kuruluşunuzu yapın, hangi
oteli hangi nitelikte yapmak istiyorsanız, projelerinizle birlikte bize müracaat edin, biz, ilgili
merciilere intikal ettiririz; eğer, uygun görülürse, yardımcı oluruz şeklinde bir beyanımız oldu.
O arada, bu arsanın kendilerine satılması konusunda teklifleri vardı. Komisyonumuzda,
bakanlık^yapmış birçok arkadaşlarınız var. Yeşil alanın satılması zaten mümkün,değildi. Biz,
sadece Murakabe Heyetinin görüşü doğrultusunda kiralamıştık.
Kaldı ki, o yıllarda -hepiniz, çok iyi hatırlayacaksınız- 1983 ve 1984 yılında, aynı
tarihlerde, Türkiye'nin beş yıldızlı turizm işletmeli yatak sayısı sadece 5 347 idi. Turizm
Bakanlığında hâlâ geçerli olan resmî rakamları arz ediyorum. Kaldı ki, bunun büyük bir
bölümü, yine, Emekli Sandığına aitti; Tarabya Oteli, Efes Oteli, Hilton Oteli veya Çelik Palas
Oteli, Büyük Ankara, Stat Oteli gibi.
Emekli Sandığı, birçok konuya öncülük etmiş bir kuruluşumuzdur. Türkiye'de ilk turizm
hareketini başlatan, ilk otogar işletmeciliğini getiren, ilk işhanlarını yapan, zatıâlinizin genel
müâuflük yaptığı dönemde de, mesela, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Gençlik rSpor
Genel Müdürlüğünün olduğu bina Emekli Sandığınındı; yani, o dükkân kiraları, bilmem ne, o
zaman, o rantını yapmış. O günkü politikalar öyleydi tabiî; ilk öncülüğünü de yapmış.
Dolayısıyla, bizim böyle bir projeye o zaman sahip çıkmamız, son derece olumlu, son derece
vatansever duygularla başlayan bir proje ki, Hilton Oteli de böyle verilmiş veya Clup Med
tarafından işletilen Foça, Kuşadası tatil köyleri de böyle işletilmiş. Bize yapılan bu
müracaatta, o zaman için Türkiye'deki tatil köyü sayısı 5; bunun 3 tanesi Fransız Clup Med'e
ait, mülkiyet Emekli Sandığına ait; hâsılat kira sözleşmesiyle yapılmış.. Bunur bir bilgi olarak
arz ediyorum.
Bu müracaat bize yapıldığı zaman, biz, devletin her merciine... Bendeniz, uzun yıllarMillî Emlak Genel Müdürlüğü yaptığım için, daha sonra, Maliye Bakanlığının çeşitli
kademelerinde genel müdürlük yaptığım için, gayrimenkul hukukunu da çok iyi bilen bir
arkadaşınızım; o itibarla, zaten bu konularda kılı kırk yardık. Bu müracaat bize yapıldığı
zaman, bu şirket kurulup da, Emekli Sandığı buraya ortak olsun denildiği zaman, biz dedik ki
"arsa payımızla katılırız." Tabiî, arsa payımızla katılırız lafını, bendeniz kendi başıma karar
vererek, böyle şey yaparak söylemedim -olayları, biraz da zamandan kazanmak için süratle
arz ediyorum- Maliyeye sorduk, Hazineye sorduk, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne
sorduk, Turizm Bakanlığına sorduk, Kültür Bakanlığına sorduk. Tüm bunlardan bu projeye
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resmî, Turizm Bakanlığının belgeleri vardır dosyalarında- Turizm Bakanlığından bize gelen
yazıda, arsa payı olarak yüzde 10'la katılabilirsiniz demişlerdi. Biz, buna kıymet takdiri
yaptırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ayrı bir kıymet takdiri yaptırdık. Biz kendimiz,
Emek inşaat kanalıyla ayrı bir kıymet takdiri yaptırdık. Emlak Kredi kanalıyla ayrı bir kıymet
takdiri yaptırdık. Maliye kanalıyla ayrı bir kıymet takdiri yaptırdık. Ortalama, global olarak,
yani, metrekaresine 80 bin lira civarında, o zamanki rakamlara göre de, toplamına, yaklaşık 2
milyon lira civarında bir kıymet takdiri yapılmış idi. Dünya standartları ölçüsü, böyle bir
yatırımda, böyle bir arsada, ancak yüzde 10'dur dediler. Uzun uğraşlardan sonra, kavga
dövüş, biz, buriu yüzde 12'ye çıkardık. Yüzde 12'lik bir payla, Emekli Sandığı sadece arsa
payı olarak katılmak suretiyle, böyle bir inşaatın girişimine ortak olmak üzere, yine, aynı
şekilde, devletin bütün ilgili merciilerinden, Emekli Sandığının bağlı bulunduğu bakanlık
olarak, Devlet Başhukuk Müşavirliği, Devlet Hukuk Danışmanlığından, Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğünden, Turizm Bakanlığından gerekli izinler alındıktan sonra, uluslararası bir
sözleşme yaptık. Emekli Sandığı, bu konuda zaten yeterli bir deneyime sahipti; çünkü, elinde,
biraz evvelde arz ettiğim gibi, Hilton Oteliyle ilgili bir anlaşma var, Clup Medle ilgili bir
anlaşma var. Ve bana göre de yeşil alan olan kısmın... Tabiî, İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin de o konuda takdirlerini şükranla anmak lazım. Bilahara, bu imar planı
değişikliğini yapıp, otel iznini vermesi sonucu, turizmde o yıllarda 5 347 rakamı olan yatak
sayısına bir katkı amacıyla, çok iyi niyetle düşünülmüş bir olaydır. Tabiî, bağışlayın aradan 16
yıl geçti; benim dönemim, sadece bu otelin, bu şekilde, devletin gerekli merciilerine ve her
aşamasında Bakanlar Kurulu kararı alınmak suretiyle, mücehhez bir şekilde hukukî
prosedürleri ve işlemleri tamamlanmış bir olaydan da, arsa bedeli olarak, zannediyorum.
bugünkü rakamlarla, yılda 1,5 milyon dolar civarında da arsa payı almaktadır.
Bilgilerinize arz ederim. Sorularınız varsa...
BAŞKAN - Peki, çok teşekkürler. Sizi kutluyorum; yine de iyi hatırlıyorsunuz.
Şimdi, Başbakanlık Teftiş Kurulunun ve Çalışma Bakanlığı Teftiş' Kurulunun
raporlarında, o günkü baz. yetkili genel müdür arkadaşlarla beraber suçlu bulunuyorsunuz.
Tabiî, zaman aşımı nedeniyle, gündemden çıkmış.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Konuyla ilgili olarak izin verirseniz Sayın Başkanım, bağışlayın
sözünüzü kestim. 1991 y.l.nda bendenizin parlamenter olduğu dönemde bu konu gündeme
geldi. Zannediyorum, o zaman ki, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan. Turhan Güven Beyin -şu
anda milletvekili arkadaşınız, yaptığı bir şey vardı; yani, benim kişisel olarak, orada herhangi
bir suçum da yok, herhangi bir şeyim de yoktu. Bu, bana, hem şifahi olarak hem yazıl, olarak
da intikal ettirilmişti.
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Bakanı olduğu zaman gündeme gelen bu konuda, Meclis zabıtlarına geçen konuşmalarım
davardır.
BAŞKAN - Sayın Amiklioğlu, şimdi, tabiî, bizim görev alanımız bu konuda
yetkilerimizle sınırlı. Biz, Sayın Mesut Yılmaz'ın, mal varlığını, gayriahlakî yollardan mı
edindiğine ilişkin bir soruşturma yürütüyoruz. Burada, tabiî, Conrat Oteliyle ilgili de bir iddia
vardı, onun için biz sizi buraya çağırdık. Benim de Başkan olarak incelediğim kadarıyla ve
teftiş kurulu raporlarında da açık olarak yazıldığına bakılırsa, bütün bu işlemlerin her
aşamasında, devlet imkânlarının, sonuna kadar, sınırsız olarak kullanıldığı sonucu çıkıyor. Bu
yalnızca benim kanaatim değil, teftiş kurulu raporunda da aynen bu cümle böyle geçiyor.
Sormak istediğim şu: Tabiî, siz, deneyimli bir bürokratsınız; aynı zamanda/yıllarca
genel müdürlük de yaptınız, çalıştınız. Bütün bu işlemlerin yapılabilmesi için, bende, sanki
siyasî bir otoritenin, iradenin çok üst düzeyde bir baskısının olabileceği, yönlendirme
konusunda rolünün olabileceği izlenimi doğdu, kanaati doğdu. Sizi, zaten buraya davet ediş
nedenimizde, açıkçası bu. Tabiî, dediğiniz gibi, işlemler, prosedürüne uygun olarak yapılmış.
Her ne kadar bu arsanın 5434 sayılı Yasanın 20 nci maddesine göre verilemeyeceği kesinse
de, sonradan Maliye Bakanlığından görüş istenerek, o günkü başhukuk müşavirinin
görüşlerine istinaden bu kararlar alınmış. Alınmış ama, siz de biliyorsunuz ki, çoğu, aynı gün,
hem size başvurarak hem de ilgili kurullardan çıkararak ya da üç dört gün arayla, müthiş bir
hız takip etmiş işlemler. O açıdan, bende bu kanaat oluştu.
Şimdi, size özet olarak sormak istediğim şu: Devlet imkânları bu kadar kullanılırken
-yemin ettiniz, ifade veriyorsunuz- hiçbir bakanın, başbakanın ya da konumuzla ilgili olarak
Sayın Mesut Yılmaz'ın size bir müdahalesi, bir yönlendirmesi oldu mu?
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Hayır, kesinlikle tenzih ederim Sayın Başkan; biraz evvelde arz
ettim, bendeniz uzun yıllar Millî Emlak Genel Müdürlüğü yaptım. Hatta, izin verirseniz,
konunun dışına çıkmak için söylemiyorum; ama, değerli üyeleri aydınlatmak için arz
edeceğim. Olayları, o günkü koşullara göre değerlendirmek lazım. 16 yıl önceki Türkiye ile
16 yıl sonraki Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Biraz evvelde arz ettim; 16 yıl önceki
Türkiye'de toplam yatak kapasitemiz sadece 5 347'miş. Biz, bugün, Hilton Otelinin yapanları,
yolsuzluk yaptılar, usulsüz şekilde verdiler şekiinde suçlayabilir miyiz... Bağışlayınız, ben
bugün, Hilton Otelini yapan Emekli Sandığı eski genel müdürlerini, o dönemin buna cevaz
veren, yetki veren insanlarını saygıyla, hürmetle anıyorum. Bendeniz Millî Emlak Genel
Müdürlüğü yaptığım dönemde, Sayın Ziya Müezzinoğlu Maliye Bakanıydı ve bize Holiday
Inn'in bir müracaatı olmuştu. Devletin arşivlerinde, resmî belgelerinde vardır. Sarıgerme'de
ve Dalaman'da bir tesis kurmak istiyorlardı. Biz, o günkü koşullar içerisinde, yani, 1978
yılında, biz burasını verememenin ben hâlâ üzüntüsünü taşıyorum. Aramızda belediye
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başkanlığı yapan veya onunla ilgili bakanlık yapmış olan, Sayın Ercan gibi, Sayın Altınsoy
gibi, zatıâliniz gibi, diğer üyelerimiz gibi devlet tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Bugün
gidiniz Sarıgerme'ye, denizi görmenizin imkânı yok; tamamen çar çur edilmiş vaziyette. Kaldı
ki, benim arz ettiğim, böyle bir deneyimden sonra Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne
geldim. Onun dışında, Malî İşler Genel Müdürlüğüm var, Personel Genel Müdürlüğüm var,
onları saymıyorum; ama, Millî Emlak Genel Müdürlüğü, gayrimenkulle yakın ilgisi olan, yani,.
devlette bir tecrübeyle geldiğim bir noktada, bir yeşil alanı kazandırmaktır. Yani, o şartlar
altında, bir Dünya Bankası projesi veya bilmem -bağışlayın, şimdi Fransız firmasının adını
hatırlayamadım, yani, dosyama, notlarıma bakabilirim- yani, böyle bir konsorsiyum buna
müracaat ettiği zaman, yani, ben şahsen çocuklar kadar da sevindim, mutlu oldum; yani, yeni,
bir Hilton* Oteli gibi bir şey yaratacağız...
BAŞKAN - Buna bir itirazımız yok Sayın Amiklioğlu...
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Benim amacım, benim yaptığım işlem odur. Yani, ben do,
bunun hesabını ömrümün sonuna kadar, her dönemde, her görev yaptığım dönemin,
bakanlık görevim dahil, parlamenterlik görevim dahil, her saniyesini gururla veririm ve
vermekle de yükümlüyüm.
BAŞKAN - Şimdi, bir arsa var, yeşil alan ve 1953 yılında Emekli Sandığına geçmiş;
size ait. Birinin aklına geliyor burada otel yapmak ye bu işlemler, bu arsa, yeşil alandan
çıkaramadan önce başlıyor; yani, birileri, bunun yeşil alan olmaktan çıkarılacağına kesin
gözüyle bakarak bu işlemleri yürütüyor. Dikkat ederseniz -biliyorsunuz, sizlerin imzası var
yönetim kurulu kararlarında- yedi, sekiz ay sonra alınıyor. Burada, öyle anlaşılıyor ki, bir
Emekli Sandığı Genel Müdürünün, buranın yeşil alan olmaktan çıkarılıp otel yapılmasına
kesin gözüyle bakması mümkün değildir. Bir siyasî iradeden böyle bir söz veya ısrar
almadığınız sürece.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Sayın Başkan, biz yazılarımızda adamlara "yabancı sermayeye
göre böyle bir şirket kurarsanız, böyle bir projeyle gelirseniz, burası yeşil alandan çıkar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi buraya böyle bir imar izni verirse, biz sizinle oturup bunları
konuşabiliriz" demişiz; yani, yazılı olan olayların dışında, yüzlerce defa toplantılar
tertiplenmiştir; yani, Yunanlı meşhur bir armatör vardı, adını hatırlayamıyorum, Türk dostu
falan; hatta, Yunanistan'la Karaver Oteli midir, yani, o zaman bir şey oldu, Türk Bayrağı çekti,
dolaştı falan; o adam gelmiştir -adını hatırlayamıyorum- bu oteli istedi. Yunanlı olmasına
rağmen biz ona da dedik; yani, bizim can düşmanımız olan bir ülkenin mensubu olmasına
rağmen. Biz, bundan mutluluk duyarız dedik. Türkiye'de o zaman yabancı sermaye yok:
Türkiye'de o zaman tatil köyü yok; Türkiye'de o zaman doğru dürüst otel yok.
BAŞKAN - Emekli Sandığının var.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - İşte, yine, Emekli Sandığının olacak bu.
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deneyiminiz vardı.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Nasıl yapardık efendim. Yani, devlette zatıâliniz çok
bulundunuz.
BAŞKAN - TarabyaVı siz yaptınız, Ankara Büyük Oteli siz yaptınız, Stat'ı siz yaptınız,
Maçka'yı siz yaptınız, Çelik Palas'ı siz yaptınız, Hilton'u siz yaptınız...
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Biraz evvelde arz ettim; ben, Bayramoğlu tatil köyünün bir
yüzme havuzunu kurtarabilmek için -hepsi Maliyeden olan kendi arkadaşlarım
Planlamadaydı- onlardan 5 kuruş para almaksızın, Emekli Sandığı otellerinden bana yüzde
25 gelir verirseniz, ben elde ettiğim gelirle yapayım dedim. Bana inanmadılar; 1979'da zarar
eden bir kuruluştu. Ben, Emekli Sandığı otellerini bıraktığım zaman, rekor düzeyde kâra
geçmişti.
Sayın Başkan, burada, kesinlikle size şerefim üzerin yemin ediyorum, herhangi bir
şekilde, hiçbir siyasî baskı olmamıştır, hiçbir politik baskı olmamıştır, hiçkimsenin -Allah'a
binlerce şükür- boğazından tek bir kuruş haram geçmemiştir, yapılan işlemler tamamen
yasaldır, tamamen iyi niyetlidir, tamamen hukuka ve yasalara uygundur. Kaldı ki, devletin
bütün merciilerini -biraz evvelde saydım, İstanbul Büyükşehir Belediyesini, Tapu ve
Kadastroyu, Turizm Bakanlığını, Kültür Bakanlığını, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunubtaijer-inin etkilemesi, birilerinin bunlara para yedirmesi, siyasî otorite kullanması zaten
mümkün değil. Proje güzel bir proje. Bu projeye ülke bazında sahip çıkılmış. O zamanki
siyasî iktidarların da, bir ufuk açma çabaları olmuş. Ondan sonra arazi tahsisleri yapılmış.
Ben biraz evvel arz ettim, 1978 senesinde ben Millî Emlak Genel Müdürüyken, Antalya
Belek'te, Beldibi'nde veya Sarıgerme'deki arsaları ben tahsis etseydim, o günkü Ateş
Amiklioğlu'nu Rus meydanında asarlardı, ipe götürürlerdi; ama, ondan sonra Turizm
Endüstrisi Teşvik Kanunu çıkmış, bu arsaları vermişiz, ülkeye zenginlik kazandırmışız.
Bugün, bu arsa -Ahmet'in, Mehmet'in, bilmem ne şahsın ortaklığı var, onu tenzih ediyorum,
onu bir tarafa bırakıyorum- hâlâ yeşil alan olarak dursaydı, Emekli Sandığı bu kadar gelirden
mahrum olsaydı, bizler daha mı mutlu olacaktık.
BAŞKAN - Bunu tartışmıyoruz.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Yani, benim arz etmek istediğim, yani, bürokrat kimliğimle bunu
arz ediyorum.
BAŞKAN •- Bu konuda, belki sizinle aynı görüşteyiz; ama, şimdi, başka bir şeyi
araştırıyoruz.
5434 sayılı Yasanın 20 nci maddesine göre, vermemeniz gerekirken, yapmamanız
gerekirken, bu arsayı...
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Yani, orada, zaten şu hüküm var: 'Emekli Sandığının sermayesinin yüzde 30'unu aşan
hükümlere iştirak edemez." Biz, zaten arsa payı olarak katılıyoruz. Ben de sormuşum bunu,
her aşamasında sormuşum. Bağışlayınız, ben son derece dikkatli bir bürokratımdır;
memuriyete ilk başladığım müfettişlik yıllarından, bakanlık görevini noktaladığım güne kadar
yaptığım her işlemin, her bir satırın örneğini almışımdır. Burada, bütün ekleriyle, bütün
kayıtlarıyla, hangi mercii de, ne zaman izin almışım, ne zaman bana izin vermiş... Hiçbir
kimsede kalkıp da, sen burada kusurlusun diye biraz evvel buyurduğunuz raporla ilgili olarak
bana kimse soru sormadı; sen kusurlusun, sen suçlusun demediler. Benim gıyabımda birisi
rapor yazmış olabilir; ama, biraz evvelde arz ediyorum, yani, belki Bakanım Sayın Ercan da
hatırlayacaklardır, 1991 yılında bu konu gündeme geldiği zaman, bana Genel Kurulda
teşekkür eden arkadaşlarım olmuştur Sayın Ekrem Ceyhun gibi, hatırlayabildiğim kadarıyla
Sayın Kilercioğlu'nun kendisi gibi. Yaptığımız iş son derece yasaldır, son derece doğrudur,
son derece düzgündür, son derece hukuka bağlıdır.
BAŞKAN - Peki, SSK Genel Müdürlüğünün bu işe ortak olması nereden aklınıza
geldi? Hiç böyle faaliyet alanı olmadığı halde, kuruluş amacında bu tür hizmetler söz konusu
olmadığı halde...
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, yani... Ben, tabiî, bir
bürokratım; belki, hem genel müdürlük hem müsteşarlık hem bakanlık yaptığı çok büyük bir
tesadüf, nadir bir.şeydir de. Bir bağlı kuruluş, aralarında son derece muhtar olan, özerk olan
bir kuruluş. Yani, bizim de o zaman müsteşar olarak, kalkıp da siz buraya ortak olun,
hissedar olun veya bilmem, şunu yapın şeklinde arkadaşlara bir tavsiyemizde olmamıştır.
Yani -o zaman ben parlamenterdim- zannediyorum, Dünya Bankası projesiyle ilgilidir. Ona
benzer, Sosyal Sigortalar Kurumunun hatırlayabildiğim kadarıyla, direkt uygulayıcısı değilim;
yani, hepinizde biliyorsunuz, bakanlık, tamamen müsteşarın, müsteşar muavininin SSK
kararlarında ne bir etkinliği vardır ne bir imzası vardır ne sorumluluğu vardır. Florance
Nightingale'de ortak olmuştu, bilmem, Trofi diye bir röntgen firmasına da ortak olmuştu.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Internasyohel HospıtaL
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Internasyonel Hospıtal'a da ortak olmuştu. Yani, bunun ortak
olduğu bir yatırım politikasıdır. Herhalde, buna, teknik arkadaşlarım, kendi görevleri dönemi
içerisinde daha sağlıklı bilgi verirler. Yani, benim söyleyeceğim herhangi bir kelime, belki,
komisyon üyelerinin kafalarında şüphe uyandırabilir, arkadaşlarımı zan altında bırakabilirim.
Kaldı ki, bugün, Emekli Sandığında, benden sonra görev alan arkadaşlarım da veya SSK'da,
hepsi Maliyeden hesap uzmanlığından, Maliye müfettişliğinden gelme, kılı kırk yaran seçkin
bürokratlardır. Yani, kendilerinin yaptığı işlemlerede ben şahsen bir meslektaşları olarak,
bugün canı gönülden huzurla kefilim.
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Arkadaşlarımızdan soru sormak İsteyen?..
Buyurun Karapaşaoğlu.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bu Hilton ve şimdiki Ceylan Otel olan
Sheraton'a, hangi şartlarda verilmiş Emekli Sandığından...
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Hilton Oteliyle, hâsılat kira sözleşmesi şeklinde anlaşma
yapılmıştı; yüzde 85'i Hilton Otelinin, yüzde 15'i Emekli Sandığının olmak üzere. Her türlü
yatırımını, a'dan z'ye kadar Emekli Sandığı yaptı; 'mobilyasını dahi, tefrişine kadar Emekli
Sandığı üstlendi; yani, bu kadar büyük bir projede, ondan sonra, adamlara, gel, ben binayı
yaptım, içerisini dayadım, döşedim, herşeyini tefriş ettim... Üstelik, projeyi de onlar vermişti.
Tabiî, benden çok Önceki yıllarda, biliyorsunuz, rahmetli Menderes döneminde başlayan ve
tamamlanan bir eserdir. Bana göre, Türkiye'nin de yüz akıdır. Ama, biraz evvelde arz ettim,
Türkiye'de o olaylar olmasaydı, Türkiye'de turizmcilik olmazdı. Türkiye'de Emekli Sandığı
öncülük etmiştir. Birilerinin, devletin, buna öncülük edip, o yıllardaki tabiriyle, herhalde
devletin babalık yapması gerekiyordu. O günkü, hükümet politikaları, bugünkü iktisadî devlet
teşekkülleri arasında en uygun olanı, Emekli Sandığı olarak görülmüş, bunu yaptırmış;
bilahara, Foça, Kuşadası... Valtur tatil köyü ayrıdır; o, italyanların Orman Özel idareyle olan
Antalya'daki bir şeydir. Kuşadası'ndaki tatil köyü, yine, Emekli Sandığı tarafından inşa
edilmiş. Zannediyorum, dünyada, 300'ü aşkın tatil köyüne sahip, dünyanın en büyük turistik
zirtclff Clup Med'e kiraya verilmiş; onda da aynı şekilde, bir hâsılat kira sözleşmesi şeklinde.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Sheraton?..
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Sayın Bakanım, Sheraton'da Emekli Sandığının cüzi bir hissesi
var. Şöyle; Taksim Otelcilik şeklinde Emekli Sandığının iştiraki olan ayrı bir kuruluş var.
Oraya, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası, İş Bankası, Emekli.... ve zannediyorum,
sermaye kompozisyonundaki şeyinden dolayı, o zaman Atatürk Orman Çiftliği olabilir; onların
katılımıyla bir şirket kurulmuş. Bu şirket, yine, böyle bir otele ihtiyaç duymuş. Emekli
Sandığının oradaki katılımı da yüzde 15 oranındadır; ama, aynı rakamlar muhafaza ediliyor
mu, bilmiyorum; çünkü, bağışlayın, aradan 16 yıl falan geçti; o görevden ayrıldığım için, onları
tetkik etmem...
BAŞKAN - Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?..
Sayın Ercan, buyurun.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; ben konuyu
biraz açarak, Sayın Genel Müdürümden, belki birtakım şeylerin açıklanmasını isteyeceğim.
Dosyayı inceledik, teftiş kurulu raporlarına baktık; olayın başlangıcından itibaren
burası bir yeşil alan. Bu, yeşil alandan çıkarılıyor. Emekli Sandığına taşınmaz, otel yapımına
başlanıyor. Şimdi, burada,
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karşılığı bir inşaat sözleşmesiyle tahsisine ilişkin bir ihaleye rastlanmadı, ihale yok,
rastlamadım, dosyada böyle birşey yok. Doğrudan doğruya Erdal Aksoy'a tahsis edildi.
Şimdi, burada bir defa zorlanmıyor kanunlar, bir dizi, peşpeşe, her engel kanunlar
zorlanarak aşılıyor; bir defa değil, birkaç defa, birçok defa... Yeşil alandan başladık, onu
zorladık, onu yeşil alandan çıkardık, otel yapımına tahsis noktasına getirdik, inşaat alanı
olarak açtık. Sonra, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 20 nci maddesi var, bu engel, bu
nasıl aşılacak? Ne deniliyor bu 20 nci maddede; burada, bir yasaklayıcı hüküm getiriyor. Ne
diyor 20 nci madde; burada, Emekli Sandığına ait taşınmazın ipotek edilemeyeceğini hükme
bağlamış. Bu yasaklayıcı bir hüküm; ama, şimdi, arsayı sahiplendi, havadan sahiplendi, bir
kuruş para yok. Ne yapmak lazım; adam otel yapacak, para lazım. Nereden bulacak? Arsa
bedava, oteli de bedava yapması lazım. Ne yapacak; kredi alacak, Emekli Sandığı arsası
üzerinden kredi alacak; yani, arsa, Emekli Sandığının. O tarihteki Erdal Aksoy'un şirketinin
arsayla yakın uzak bir ilgisi yok, arsa ona tahsis edilecek, sonra da gidecek bu adamcağız,
para lazım ne yapacak; Emekli Sandığının arsasını ipotek edecek, işte uluslararası bir finans
kuruluşundan kredi alacak; ama, engel. Nasıl olacak; bunu da zorlayacaklar. Ne lazım
burada; bir siyasî baskı lazım. Burada, bir nüfuzu kötüye kullanılması tebliğ ediliyor burada,
bu zorlanmış.
Bakınız, şimdi, o arada, istanbul Beşiktaş'ta tapu dairesine gidiliyor, burada ipotek
işlemini yapmıyor; çünkü, burada yasaklayıcı bir hüküm var deniliyor. Dönülüyor, istanbul
bölge müdürlüğüne gidiliyor, bölge müdürlüğü de bu talebi yerine getirmiyor. 5434 sayılı
Yasanın 20 nci maddesinin buna imkân vermediğini söylüyor; ama, yola devam etmek lazım.
Beşiktaş'ta, İstanbul bölge müdürlüğünde bu işler halledilmedi, Ankara'ya gelmek lazım.
Ankara'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde devreye giriliyor.
Tabiî, bunları böyle bir gizli kamerayla görüntülemek falan mümkün olsaydı, bunları
burada şimdi bu yönüyle tartışmakla falan olmazdı; ama, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu
yasaklayıcı hükmü dikkate almadan, ipotek işlemini gerçekleştiriyor. Alıyor mu krediyi şimdi,
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alıyor krediyi. Ne kadar aldı; şu kadar aldı. Bu kredide bu otelin tamamına yetmeyecek ne
lazım, ilave birtakım finansman gerekiyor. Yani, adama diyorsun ki "kardeşim, al, bu arsayı
bedava verdik sana, al bunu, memurun emeklinin yerini ipotek ettir." Adam, bulunmaz hint
kumaşı! Erdal Aksoy...
Otelde yapacaksın, kredide aldın; ama, bu yetmez kardeşim, seni takviye etmek
lazım, seni finanse etmemiz lazım, ne yapalım; sana para bulalım. Nereden bulalım; Emekli
Sandığının burada bir hissesi olsun, yani yüzde 11 hisseyi alsın, bu yüzde 11 hisseye Emekli
Sandıği'43 milyon 500 bin dolar versin, al bunu koy cebine. Sonra bu yetmez, devletin bir
başka kurumunuda gelin buna sokalım, o da bir hisse sahibi olsun, yüzde 15, o da 6 milyon
küsur dolar versin. Nasıl bir şey bu?! Bu nasıl soygun, bu nasıl talan, bu nasıl devleti
hortumlatmak?! Yani, adamın cebinden bir kuruş çıkmadan -bir kuruş- arsaya kondu, otelini
de devletin Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, biri 6,5 milyon dolar, biri 3,5 milyon
dolar ödedi, memurun, işçinin emeklisinin parasınT ödedi, adam oteli yaptı. Yüzde 88'de
hisse sahibi ve tamamı Emekli Sandığına ait olan bir arsanın ancak yüzde 12'si de Emekli
Sandığına kalıyor. Ben, bu hesabın içinde çıkamadım. Benim aklım pek yetmedi bu işe.
BAŞKAN - Sayın Ercan, daha soru soracaksınız.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Soracağım, konuyu açtım ki, bir herkes hatırlasın,
aradan hayli zaman geçmiş...
Şimdi, bir de 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesi var. o 22 ne:
maddeside aşılmış. Orada ne diyor "Emekli Sandığı arazilerinin yüzde 40'dan fazlasını kat
'karşılığı' verilemez. Peki. bu nasıl verildi. Yani. bir inşaat sözleşmesi yapacaksanız, siz kat
karşılığı verebilirsiniz, yüzde 40'tan fazlası olmaz kaî karşılığı. El insaf, yüzde 88 verilen. Bu
zaten teftiş kurulu raporlarında falan var. yasalara aykırı-zincirin halkaları böyle peşpeşe
kanunlar zorlanıp aşılarak, netice itibariyle devlet kurumları zarar uğratılarak haksız menfaat
sağlanmış.
Anladık, Sayın Genel Müdür çok haklı, tabiî o günkü Türkiye'de otele ihtiyaç var,
turizme yönelik ülkenin birtakım projeleri var, yatak ihtiyacı var, doğru; ama, bütün bu
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ihtiyaçları, kanunları zorlayarak, hile ve diseselere başvurarak, yasaklan görmezden gelerek
birilerine menfaat sağlayarak, devleti zarara uğratmak hakkını kimseye vermez.
Yine burada, bir başka önemli hüküm, sözleşme 28.12.1984'te yapılıyor. Bu
sözleşmeden evvel bir Bakanlar Kurulu kararı lazım. Bakanlar Kurulu kararı yok. Bakanlar
Kurulu kararı, sözleşmeden sonraki bir tarihi taşımaktadır; o da, 1.8.1985'te geriye dönük bir
Bakanlar Kurulu kararı. Bu da aykırı.
Şimdi, ben soruyorum, ben, böyle olayı hulasa ettim, geçmişte yaşanan olayları çok
özet olacak ortaya koydum. Bundan hareketle bizim birtakım kafamızdaki istifhamlara açıklık
getirebilir. Ben, ihale yok diyorum; var veya yok, Sayın Genel Müdürüm açıklayacaklar. Sayın
Başkanım, siz de ifade ettiniz, yüzde 40'tan fazları kat karşılığı verilemez hükmüne rağmen
nasıl yüzde 88 verildi? Bu iki.
Üç, "ipotek edilemez" yasaklayıcı hükmüne rağmen nasıl ipotek edildi? İstanbul'da
olmadı, bölgede olmadı, Ankara'da nasıl oldu bu iş?'
Sonra, yine siz söylediniz, Emekli Sandığının'çok sayıda oteli var. İzmir Büyük Efes,
Bursa Çelik Palas, Ankara Stat Oteli... Bunların mülkiyetinin tamamı Emekli Sandığına ait.
Emekli Sandığının bu konuda oldukça tecrübesi var. Neden, yüzde 88 arsa payı vermek
suretiyle böyle bir otel yatırımına girdi?
Kaldı ki, 1992 tarihinde hizmete açılıyor, 1992, 1993, 1994'te toplam zarar 282 milyar
lira olarak gözüküyor. Buna. zarara, tabiî, Emekli Sandığı hissesi oranında ortak oluyor. Yani.
Emekli Sandığı nasıl girdi bu işe? Emekli Sandığını böyle bir sözleşme yapmaya götüren
gerçek neden ne? Onu öğrenmek istiyoruz.
Bir de. sonradan, yüzde 12'sine sahip oluyor, mülkiyetini kendinde bırakıyor, inşaatın
bitiminde tapuya öyle tescil ediliyor; yani, yüzde 88 Erdal Aksoy'a onun sahibi olduğu şirkete.
Neden sonradan Emekli Sandığı yüzde 11 Tık bir hisseyi 3 milyon 500 bin dolara ödeyerek -o
tarihlerde paranın satın alma gücünü dikkate alın- almış. Arsasını vermiş, bir de 3 milyon 500
bin dolar veriyor?
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sorarız, onu da araştırırız. Bunları öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ercan.
Sayın Amiklioğlu, buyurun.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Sayın Başkan, isterseniz, başka sorular varsa onları da alayım,
hepsini cevaplayayım,
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, bazı sorularım var; ama,
bazı somları sayın arkadaşım sordular, içinden ayıklanabilir.
Ben, sadece kronolojik olarak bazı şeyleri sormak istiyorum:
Yeşil alandan bu arsanın çıkış tarihi nedir?
inşaatın başlama tarihi nedir?
Yabancı şirketin kuruluş tarihi nedir?
Yabancı şirketin ilk yazılı müracaatı hangi tarihtedir?
Buna verilen cevap hangi tarihtedir ve cevabın içeriği nedir?
Sözleşme tarihi nedir?
Bakanlar Kurulu tarihi nedir?
Bir de, Sosyal Sigortalar Kurumunun bazı sağlık kuruluşlarına ortak olmasını, ben,
şahsen makul karşılıyorum; çünkü, görevi icabı tamamdır; ama, bir lüks otele ortaklığı için
makul bir gerekçe biliyorlar mı, düşünebiliyorlar mı? Bizim düşünemediğimiz, kendisinin o
dönemde bürokrat olması dolayısıyla bilgisi var mı. kulağına gelmiş mi, düşünmüş mü?
Bunları anlamak istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Karapaşaoğlu. müsaade ederseniz, sorduğunuz tarihler teftiş
kurulu rapolarında var. Ben. onları size vereyim, hepsi var; ama, diğer sorularınızı
cevaplasınlar, bunları Sayın Genel Müdür bilemeyebilir.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bende de var da, bir karşılaştırmak
bakımından yararlı olur diye düşündüm.
BAŞKAN - Peki.
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YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Amiklioğlu, gerçekten, bürokrasi de pek çok
noktalara gelmişsiniz, her kişiye nasip olmayan noktalara gelmişsiniz.
Ben, birşey sormak istiyorum, Emekli Sandığının beş yıldızlı otel yapmak gibi, 5434
sayılı Yasada bir yükümlülüğü var mı? Yatak sayısının 5 bin civannda olduğunu, bunun
artırılması gerektiği düşünülerek bu işe girildiğini söylediniz, böyle bir görevi var mı?
iki, anlaşılıyor ki, bu ilk işlemler başladığı zaman, yeşil alandan çıkarılıp
çıkarılmayacağı konusunda net bir bilgi yok, bu girişimlere başlamadan önce, İstanbul'
Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir yazışma oldu mu, çıkarılır veya çıkarılmaz şeklinde bir
yazışma oldu mu?
Üç, bugünün şartlarında aynı gayrimenkul kat karşılığı verilseydi, hangi şartlarda
verilebilirdi? Bu konudaki bilgilerinizi rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Soruları cevaplamadan önce, ben bir soru sormak istiyorum. Sayın
Amiklioğlu, müsteşarlığa hangi tarihte geldiniz?
ATEŞ AMİKLİOĞLU -1986.
BAŞKAN - 1986...Peki, buyurun.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Sayın Başkan, izin verirseniz önce sırasıyla arz edeyim.
Sayın Ercan'ın buyurdukları hususu sözlerimin başında arz etmiştim. KİT
Komisyonuna hesap veren Emekli Sandığı işlemlerini denetleyen Başbakanlık Murakabe
Heyeti, raporlarında. Emekli Sandığının sahip olduğu gayrimenkulleri, yeşil alan dahi olsa.
bunlardan bir irat. bir gelir kaydedilmesinin Sandığın lehine olacağı için, bunların ihaleye
çıkarılması şeklinde bize bir tenkitte ve temenni de bulunmuşlardır.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bu yazıda, üzerinde inşaat yapılabilir
yahut...
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Müsaade ederseniz arz edeceğim.
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alan ve SİT alanı kapsamında üç yer vardı, biz, bir tanesini huzurevi arsasına kattık. İki yer
vardı; kiraya verdiğimizin biri, Baltalimanında SİT alanı üzerinde bir yer vardı, o zaman için
bir karpuzcu kiralamıştı. Diğerini de, yine ihale yasasına göre, kapalı zarf usulüyle ihaleye
verdik, 26.10.1983 tarih ve 60 021 sayılı yönetim kurulu kararıyla -şu anda belgesi yanımda
yok- bunların ihaleye verilmesi gündeme gelmiş, kapalı zarf usulüyle teklif almak suretiyle,
Emekli Sandığı yönetmeliği ve yasalara uygun şekilde verilmiş. Birinci sorunuza bu şekilde
cevap arz edeyim.
İkincisi, arsa bedava olarak verilmemiştir. Arsa, kira karşılığı olarak verilmiştir; biraz
evvel de arz ettim. Zannediyorum, herhalde Sayın Başkan, bizden sonra ki görevlilerin
içerisinde, bugünkü genel müdür arkadaşlarımı falan Yüce Komisyonunuz dinlerse, onlar
daha sağlıklı teknik rakamları size arz edeceklerdir. Benim haricen bilebildiğim kadarıyla,
sadece arsa payı olarak otel zarar da etse kâr da etse, benim dönemimdeki, benim yaptığım
sözleşmenin içeriği sadece buydu. Otel zararda etse kâr da etse, arsa payı olarak 1,5 milyon
dolar alırım. Zaten, Emekli Sandığı yıllardan beri muntazam olarak bunu tahsil etmektedir;
dolayısıyla bedava değildir.
Ben, burada, Erdal Aksoy adı üzerinde durmak istemiyorum. Bürokrat kisvemle,
kimliğimle burada söz aldığım, bunları size arz ettiğim için söylüyorum, burada, bizim
muhatabımız olan bir şirketti, o şirketin içerisinde de. zaten, Erdal Aksoy değil, Erol Aksoy'du.
Erol Aksoy'un o zaman partiyle ilgisi var mıydı yok muydu, onun tam bilmiyorum; ama. bu
konuda, tekrar arz ediyorum, devletin hiçbir mercinden bu işlemlerin yapılması konusunda
hiçbir siyasî baskı olmamıştır.
Emekli Sandığının sadece elinden giden... Sayın Altınsoy bu konularda çok
deneyimli, çok büyük tecrübesi olan bir devlet büyüğümüzdür, çok bilgisi vardır. Yeşil alanı
korumanın ne kadar zor olduğunu da, Türkiye'de kamuda genel müdürlük yapmış olan her
arkadaşımız bilir. Özellikle belediyeler, öncelikle kamu kuruluşlarının arazilerine göz dikerler.
775 uygulaması, Türkiye'de bir çarpık uygulama olmuştur. Hazine arazileri, maalesef.
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Millî Emlak Genel Müdürü olarak, o günkü yönetim olarak, o günkü politikalar olarak hiçbiı
arsamızı veremezken, zaman içerisinde bunların değerlendirilmesi gündeme gelmiş, bir
turizm endüstrisi teşvik kanunu çıkmıştır; gerçi, bu onunla ilgili değildir.
Ayrıca, Emekli Sandığının bundan önceki dönemlerde bir Efes Otelini yapması, bir
Tarabya Otelini yapması bir hükümet politikası olarak gündeme gelmiş ve bu görev Emekli
Sandığına verilmiştir. O zaman Hazine ayrı bir kuruluş değildi, Maliye ve Hazine Bakanlığı
şeklinde, Hazine, Maliye Bakanlığı içerisinde bir birimdi. Hazine de, KİT'lerdeki hisselerini
kendisine bağlı olan Emekli Sandığı, Devlet Malzeme Ofisi gibi kuruluşlarla kontrol ediyordu.
Nitekim, bir çok kuruluşa, bendenizin Emekli Sandığında olduğu tarihde, 1979'lu
tarihlerde, Emekli Sandığının aşağı yukarı 147 kuruluşta ortaklığı söz konusuydu. Biz, 147
kuruluştaki hissedarlığımızı bilahara zaman içerisinde 6'ya, 7'ye düşürdük. O zaman
Raybank'tan Demirbank'a kadar, Büro Makinelerinden Büromak'a kadar, Kıbrıs-Türk Turizm
Limited Şirketinden Emek Turistik Tesislerine kadar, Emek inşaatan şimdi adını saymakla
bitiremeyeceğim kadar çok kuruluşa Emekli Sandığı ortak durumundaydı, hissedar
durumundaydı. Oradaki politika, biraz evvel arz ettiğim gibi, Emekli Sandığı Maliye
Bakanlığına bağlı olduğu için, Hazine, Maliye içerisinde bir birimdi, Hazine KİT'ler üzerindeki
bu denetimini, kendisine bağlı kuruluşlarla yapmaktaydı.
Burada, biraz evvel zatıâlinizin buyurduğu bir konuda bilgim yok. İzin verirseniz, onu.
ben kendimde yazılı olarak sunayım, komisyona yazılı olarak arz edeyim. Hangi tapu işlemin;
kim yaptı kim yapmadı?.. Bağışlayın, aradan 16 sene geçmiş bir konu, detay olarak net
olarak hatırlamıyorum.
Bir de. Sayın üyemizin buyurduğu husus, yeşil alandan çıkış tarihi, yabancı şirkete
veriliş tarihlerini şu anda telaffuz etmem mümkün değil; ama, onların hepsinin belgesi var.
Hepsi kronolojik sıra içerisinde yapılmıştır ve bütün bunlar yapılırken de, birisi bize "hayır,
yapmayın" yahut "yasal değil, usulsüzdür" dese, zaten yapmayacaktık. Bizim zorlamamız,
yasal olmayan bir şeyi zorlama şeklinde değil;
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 780)

- 172 Biraz evvelde arz ettim, Emekli Sandığı ilk Hilton Otelini yabancılara verdiği zaman,
bütününü kendi yapmış, kendisi tefriş etmiş, sonra, buyur yüzde 85'ini sen al, yüzde 15'ini
bana bırak. Tabiî, bu kadar gayriciddî bir şekilde olmamış, devletin mercilerine sorulmuş.
Bizde, burada yüzde 88-yüzde 12 payını verirken de Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün
kafasına göre veya yönetim kurulundaki bir üyenin kafasına göre olmamış. Biz, o zaman
sormuşuz.
Zannediyorum, havard sistemi şeklinde dünyada uygulanan, Turizm Bökanlığının baz
olarak afdığı kuruluşta, arsanın metrekaresi 80 bin lira, tamamı 2 milyar lira, böyle bir inşaat
şu kadar çıkacak, Emekli Sandığı böyle bir arsasını verirse, ne kadara ortak olmalı, buradaki
payı ne kadar olmalı diye, devletin resmî mercilerin Emekli Sandığına bildirmişlerdir. Emekli
Sandığı, bunun üzerine çıkmak suretiyle... Belki diyeceksiniz, niye yüzde 30 olmadı, yüzde
25 olmadı da yüzde 21 oldu, o yüzde 1 'İlk pay o kadar önemli ki, biz, yıllar yılı Hilton'la kavga
vermişizdir, reklam gelirlerinden yarım pay albilmek için, Emekli Sandığı, o dönemdeki bakan
kadrosuyla, hükümetin diğer üyeleriyle çok mücadele vermiştir. O itibarla, yüzde 88-yüzde 12
olur olayı... Sayın Aykurt, yüzde 88-yüzde 12 olayı...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ne olarak söyleyin bu doğru mu eğri mi size
göre?
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Efendim, "doğru" dedikleri için ben doğru yapmışım. Ben size
arz ediyorum. Turizm Bakanlığına ve Turizm Bankasına da ayrıcı sormuşuz, ne olmalı
demişiz: onlarda "yüzde 10" olmalı demiş. biz. yüzde 10'un üzerine çıkmışız. O zaman.
devletin bir merci bunu böyle diyorsa, bana göre doğrudur. Bugünde böyle birşey yapsam.
devletin bir mercine sorsam..'.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - İpotek etmesi doğru mudur?
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Başka türlü bir şey yapamazsınız.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Kendi arsanızı ipotek ettireceksiniz.
başkasına vereceksiniz, doğru mudur?
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ATEŞ AMİKLİOĞLU - Efendim, ben para vermemişim, para almışım arsadan onu arz
ediyorum. .1,5 milyon dolar para almışım, hiç para almayacağım bir yerden. Takdir edilmem
gereken bir olay o benim. Ondan sonra Emekli Sandığı niye yüzde 401a hissedar oldu, niye
yüzde 30'da hissedar oldu... Ondan sonra ki politikaları bilmiyorum, ben kendi dönemimi arz
ettim.
Zatıâlinizin bir şeyi vardı, onu arz edeyim. Beş yıldızlı otel konusunda buyurdunuz,
biraz evvelde arz ettim, 1950'li, 1960'lı dönemlerde, Türkiye'de bir hükümet politikası olarak
Emekli Bandığına otel yapma görevi verilmiş, bu konuda 1954 senesinde1 bir Bakanlar
Kurulu kararı olduğu zannediyorum, hafızam beni yanıltmıyorsa, yine, 1956 senesinde bir
Bakanlar Kurulu kararı var. Yine, rahmetli Menderes'in Başbakan olduğu dönemde, onun
direktifiyle ön ayak olunan Tarabya Oteli uygulaması var.
Bunlar yapılırken, Emekli Sandığı özel hukuk hükümlerine tabî, Ahmet'in, Mehmet'in
yahut o günkü genel müdür Ateş Amiklioğlu'nun malı değil. Bugün Conrad'daki hisselerde
Emekli Sandığındaki hisseleri- değeri o gün 3 milyon dolar ediyorsa, zannediyorum bugün
30 milyon ediyordur veyahut o gün arsa payı metrekaresi 80 bin liraysa, herhalde bugün
metrekaresi -örnek olarak arz ediyorum- 10 milyar ediyordur. Bunlarda, emekliye, duluna.
yetiminedir. kimsenin malı kimseye verilmemiştir. Üstelik emekli dul ve yetimine bir imkân
sağlamak üzere pay almıştır. Arz ederim.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Başkan, ben. Sayın Amiklioğlu'na birşey
sorabilir miyim?
BAŞKAN - Tabiî, buyurun.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Sayın Amiklioğlu, öğrenmek için soruyorum. Bu S
milyon dolar zarar da etse. kâr da etse her yıl alınıyor mu. bir kereye mi mahsustu?
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Bir defa galiba, o benden sonra olan bir uygulama. 1.5-2
milyon dolarsa, otel zarar da etse kâr da etse, arsa payı olarak her yıl para alınıyor.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Şu anda da alınıyor.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Şu anda da alınıyor, yıllardan beri de alınıyor.
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- 174 İRFAN KÖKSALÂN (Ankara) - Bu yüzde 12 hissesi var. Emekli Sandığı, bu otel
işletmesinden aldığı 1,5 veya 2 milyon dolar üzerinde, ayrıca bir temettü de alıyor mu,
bununla mı yetiniyor?
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Yönetimine iştirak için -tarihlerini bilmiyorum, bundan sonra ki
arkadaşları herhalde dinleyeceksiniz, onlar size bilgi arz edeceklerdir- onlarda hisse payı
kadar, otelden hisse alıyorlar. Hissesini nominal değer üzerinden bugün satsa... Turizmi
herhalde burada en iyi bilen zatıâlinizsiniz.
NEVZAT ERGAN (Sakarya) -Ben, bu konuda, izin verirseniz, hemen tamamlayıcı
birşey sormak istiyorum.
Burada Emekli Sandığının, mülkiyette yüzde 12 hissesi kalmış kendi üzerinde,
hissedar. Yani, almış değilde, kendi üzerinde yüzde 12'sini bırakmış, yüzde 88'ini şirkete
vermiş. Şimdi, sonradan, yüzde 11'de hisse satın alıyor 3,5 milyon dolar vererek. Yüzde 11
satın alınan hisse şimdi. Yüzde 11'lik hisse sahibi gözüken bu Emekli Sandığı, işletmeden
ortaya çıkacak zarardan, o hisse nispetinde zarar ödemeyecek mi?
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Sayın Ercan, bu benim konum değil.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sadece bilgi açısından... O zarara iştirak etmeyecek mi
onu öğrenmek istiyorum.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Sermaya tenzili yapılmadığı sürece Emekli Sandığının lehinedir
mutlaka, bir maliyeci gözlemiyle bunu arz ediyorum.
Biraz evvelde söyledim, bendenizin yaptığı dönemde uluslararası sözleşmeyi kendi
başımıza yapmadık. Bugün komisyona gelecek mi bilmiyorum. Türkiye'de nadir olan, saygı
duyauğumu hukukçulardan biridir, keşke her kuruluşun önünde. Agah Conger gibi, bu işleri
bilen çok iyi bir hukukçu olsa. Dünya Bankası uzmanları illallah demişlerdir. Sayın Köksalân
bjraz evvel buyurdu...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Agah Conger, bugün zaten Emekli Sandığı Yönetim
Kurulu üyesi, Başbakanlık kontenjanından girdi sanırım.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Bilemiyorum; ama, çok iyi bir hukukçu.
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- 175 NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Ama, Başbakanlık kontenjanından...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - isabet işte, böyle bir hukukçunun bulunması.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Keşke her kurumda böyle bir hukukçu bulunsa.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Ben de öyle söylüyorum, diyorum ki, Agah Conger,
bugün halen Başbakanlık kontenjanından Emekli Sandığı Yönetim Kurulu üyesi. Geçmişte
de, bu ortaya koymaya çalıştığım bir dizi kanunsuzluklarda dahli gözüken bir arkadaş.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Kesinlikle, ben...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara)-O, size göre.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Gözüken o.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Keşke her kurumda öyle bir hukukçu olsa.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - O ayrı mesele.
BAŞKAN - Sayın Ercan, müsaadenizle ben soracağım.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Ben sorulanma. cevap alamadım. Emekli Sandığı yüzde
11 hisse sahibi, SSK'da yüzde 15, ki, bunlar, bu alanlarda hisse sahibi gözüken iki kurum,
his"sİ} oranları ölçüsünde temettü alacaklar, peki, zarar edince ne olacak? O yok mu?
Ben, Sayın Köksalan'ın sorusundan bir sonuç çıkarmaya çalıştım, şöyle: O yüzde 12
üzerinden soruyor...
ATEŞ AMİKLİOĞLU - O, fiks.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - O, fiks, o mülkiyet açısından,
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Otel kâr da etse. zarar da etse alacak.
BAŞKAN - Sayın Ercan, tabiî, çok güzel sorular soruyorsunuz, bilgileniyoruz. Sayın
Genel Müdür de açık yüreklilikle her şeyi cevaplandırmaya çalışıyor. Hepimizin aradığı başka
bir şey. burada. Sayın Mesut Yılmaz'ın mal varlığı konusunda bir ipucu var mı yok mu?
Tabiî doğru.1 bütün bu soruların cevapları alınmalı, bilgilenilmeli, gerçekten, beni de
çok rahatsız eden gelişmeler olduğunu baştan beri söylüyorum. Benim, şimdi oraya dönerek
sormak ve öğrenmek istediğim şu, Sayın Karapaşaoğlu'nun sorusuna da içinde yanıt var.
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Sayın otel girişimcileri -isimlerini söylemeyelim- 16.12.1983'te başvuruyorlar. Genel
Müdürlük, 13 gün sonra kabul ediyor, sözleşmeyi imzalıyor.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Hayır, zannetmiyorum yok. Orada -özür dilerim- bunlara
"projelerinizi yapın, şirketinizi kurun gelin ondan sonra görüşelim" şeklinde bir şey var.
BAŞKAN - Ben, bunu teftiş kurulu raporundan çıkardım.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Hayır, ben size belgenin aslını yani burada izin verirseniz arz
edeyim. *
BAŞKAN - Olabilir. Ben konuşmamı tamamlayıyım, lütfen siz dinleyin Amiklioğlu.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Bu konuda izin verirseniz...
BAŞKAN -Tabiî, ben size cevap hakkı vereciğim, benim öğrenmek istediğim başka
birşey
benim öğrenmek istediğim başka bir husus var; hep bu konu üzerinde
durmaya çalışıyorum.
»••*" 16.12.1983'de otel yapmayı öneriyorlar. Genel Müdürlük, başvuran
şirketle 13 gün sonra kira sözleşmesini imzalıyor, dört gün sonra da arsa
teslim ediliyor, ben, günler üzerinde duruyorum. 6.7.1984'de de, yaklaşık yedi
sekiz ay sonra da yeşil alan olmaktan çıkarılıyor. Sayın Amiklioğlu, dikkatinizi
çekiyorum, şimdi, bir şey öğrenmek istiyorum. Burada, başta da sordum, siz bir
genel müdür olarak, bu arsanın yeşil alan olmaktan çıkarılacağını bilerek,
yüzde yüz bilerek mi sözleşmeyi imzalıyorsunuz; ç ü n k ü , otel başvurusu var
yeşU a l a n a . B e n , yurtseverliğiniz konusunda, ülke turizminin...
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Ben de, kimsenin yurtseverliğinden şüphe
etmiyorum, özür dilerim...
BAŞKAN - Hayır, hayır şüphe açısından söylemiyorum. O girişimlerinizi
gerçekten takdirle karşılıyorum, buna bir diyeceğim yok. Benim burada
aradığım, bir siyasî irade var, lütfen bunu söyleyin.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan "yok" diyor. Sayın Başkanım,
ifade etti; yani, zorla "var mı" dedirttireceksiniz, biz ne arıyoruz? Y a n i , dönüp
dolaşıp...
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- 177 BAŞKAN - Ben baskı yapmıyorum... Sayın Arseven...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Biz, Sayın Mesut Yılmaz'ın Mal Varlığını
Araştırma
Komisyonuyuz,
Emekli
Sandığını
soruşturma
komisyonuna
çevirdiniz. Ne alakası var şimdi.
BAŞKAN - Ona çevirmeyelim... Ben, ipucunu buradan yakalamaya
çalışıyorum.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Sayın Başkan, bakınız, bir şey arz edeyim. Burada
Sayıştaydan değerli murakıp arkadaşlarım var.
BAŞKAN - Bir saniye, ben sözümü bitireyim.
Şimdi, burada yine tarih olarak dikkatimi çeken bir avam proje var; bu
proje incelenecek. Zatıâlinizin emriyle 6.12.1984 tarihinde rapor incelenmeye
başlanıyor, bir gün sonra rapor hazırlanıyor, bu kadar büyük projede,
7.12.1984 tarihinde. Beş gün sonra da, Sayın Erol Aksoy teşvik belgesi alıyor
veya altı gün sonra... Çok güzel, hiçbir şey diyeceğim yok. Bu kadar hızlı...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - DSP olarak bir soruşturma önergesi verin
Sayın Başkanım, oturalım bu masada, Sayın Amiklioğlu gelsin versin hesabını
o zaman.
BAŞKAN - Hayır.
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Ben, her defasında verdim zaten...
BAŞKAN - Sayın Amiklioğlu, bunlar, kurul kararlarıyla çok hızlı yürüyen
İşlemler. Burada bir siyasî iradenin yönlendirmesi söz konusu değil mi? Cevap
olarak hayır veya evet...
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Bir kere kesinlikle hayır olduğunu yemin ederek,
şerefim üzerine ifade ettim, bir.
İkincisi, dönemi içerisinde bulunduğum her şeyin hesabını gururla,
zevkle veririm ve vermekle de yükümlüyüm. Yalnız, Sayın Başkanım,
bağışlarsanız, benim de bir savunma hakkım var, söz hakkım var; benim de
çoluğuma çocuğuma bırakacak bir şerefim var. Devlette bakanlık- yapmış bir
insan olarak söylüyorum bunu:
Zatıâlinizin bahsettiği raporun hangi rapor olduğunu bilmiyorum; ama,
tarihler, tanzim edilen rapor çelişkiler veya noksanlıklarla doludur. Burada,
değerli Sayıştay murakıbı arkadaşlarım var. Biraz evvel de arz ettim, işlemler,
26.10.1980 Sayın Ercan'ın sorduğu soruya verdiğim tarihle başlamış.
26.10.1983 tarihinde kapalı zarf usulüyle, teklif almak suretiyle ihale yapılmış,
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-178ihaleden sonra insanlar demişler ki, biz buraya diş kaynaklı, 5 yıldızlı bir otel
yapmak istiyoruz. O arada söylediğiniz hususlarda; yani, sadece aradaki
başka tarihleri atlamışız, başka yerlerde de sormuşuz, onları, yani orada
göstermiyor, hepsi böyle sanki peşpeşe peşpeşe, yani kasıtlı olarak. Ben size
arz ediyorum
burada.
Bakınız,
yani
ondan
sonra...
Biraz
evvel
hatırlayamadığım isim, John Teodoprogolos Yunanlı bir armatör, Oroval Otelin
sahibi, bize müracaat etmiş. Adamın burada, Emekli Sandığına hitaben niyet
mektubu var "burada 3 bin 500-5 bin kapasiteli konferans salonu, restaurant
yapacağım, alışveriş merkezleri falan..." Biz de, 23.1.1984'de kendisine cevap
vermişiz^ New York'a bildirmişiz. 23.1.1984 tarihinde diyoruz ki "şirketinizin
yasalara uygun olarak teşekkülünden sonra bu tesise ilişkin fizibilite raporu ve
projelerin sandığımıza gönderilip, bunların araştırıldıktan sonra size cevap
verebilmemizi belirtiriz" Bakınız, ondan sonra şahıslar tekrar bize müracaat
etmiş, Erol Aksoy, aynı şeyi söylemişiz; bir başka müracaat olmuş yine ona da
aynı şeyi söylemişiz; yani, bütün bunları yaparken keyfimizden al kardeşim
teşviğini, patküt. bir günde bunları geçirmemişiz. Y a n i , bütün bunları, izin
verirseniz komisyonunuz, Sayın Nejat Beyefendinin söylediği gibi, eğer olay,
benim dönemimin soruşturması ve... Bundan bir hayli gurur duyarım, bin kere
gurur'ti uyarım. Biraz evvel de arz ettim, çoluğuma çocuğuma bırakabileceğim
şerefli bir tek emekliliğim vardır bu ülkede, en azından bundan ben de
mutluluk duyarım. Başkan olarak talimat veriniz, size bağlı bilirkişiler, Emekl
Sandığının bu işlemlerini hangi tarihte nereye sorulmuş, hangi tarihte nereder
alınmış bir kere daha komisyonunuza arz etsinler. Sayın üyemizin de belirtmiş
olduğu kronolojik sıra, sağlıklı ve doğru bir şekilde çıkmış olur.
Arz ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler.
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sorularıma cevap alamadım Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sizin sorularınız, Conard Otelinin yapılışıyla i l g i l i , kârıyla...
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Zatı âlinizin sorusu, Emekli Sandığı niçin 5 yıldızl
otel konusuna girdi dediniz.
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Ona cevap verdiniz de, bu yeşil alandan
çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda bu işlemler yapılmadan önce bir görüşme.
bir yazışma oldu mu efendim?
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Efendim, olmuş, onu arz ettim. O şeyler var.
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesine
yazılmış,
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesinden önce "olmaz" demişler, "şunlar olursa olur" demişler. Tabiat
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- 179 Varlıklarını Koruma Kurulu var; yani, müfettiş raporunda olmayabilir, onu da
özellikle arz edeyim.
BAŞKAN - 1991'e kadar müsteşarsınız değil mi Sayın Amiklioğlu?
ATEŞ AMİKLİOĞLU - 1986-1991 dönemi arasında müsteşarlık yaptım.
BAŞKAN - SSK, bu işe sizin talimatınızla ortak oluyor?..
ATEŞ AMİKLİOĞLU - Hayır, benim talimatım yok.
BAŞKAN - Genel Müdürün öyle bir ifadesi var.
ATEŞ AMİKLİOĞLU -Hayır; yani, kesinlikle öyle bir şey yok. O konuda
bana bir soru da sorulmamıştır;yani, eğer böyle bir şey varsa, tek yanlı bir
rapordur, onu da arz edeyim. Ne SSK'nın herhangi bir yönetim kurulu üyesine
böyle b'ir şey demişimdir; yani. bu riyadır, yani burada tenzîh' ederim,
kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir.
BAŞKAN - Soru soracak başka arkadaşımız?.. Yok.
Teşekkür ederiz.
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-1807-Mehmet KARAPUMAN:

Sayın Mehmet Karaduman'ı çağırıyoruz. /
Hoşgeldiniz Sayın Karaduman.
Lütfen ayakta yemin metnini okur musunuz.
(Yemin ettirildi)
Teşekkürler.
Kaç yılları arasında genel müdürlük yaptınız Sayın Karaduman?
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - 7 Haziran 19B9
günü göreve başladım, 17 Aralık 1990 tarihinde ayrıldım.
BAŞKAN. - Sayın Karaduman, SSK Genel Müdürlüğünün kuruluş
amaçlarını çok iyi biliyorsunuz. Böyle otelcilik yapmak gibi ya da yapılacak bir
otele ortak olmak gibi bir geleneği olmadığı halde, SSK Genel Müdürlüğünün,
Conard Otelini yapmak isteyen bir şirkete pay karşılığında ya da sermaye
artışına katılarak hisse karşılığında ortak olduğunu görüyoruz. Burada aynı
soruyu size de sormak istiyorum. Bütün yazışmalarda görüyoruz ki, bu işlemler
çok hızlı seyretmiş. Size, birilerinin bir talimat vermiş olması gerekir ki, bunu
akşama bitir diye, size gelen .yazıyı, şirketten gelen yazıyı derhal yönetim
kuruluna sevkediyorsunuz. Yönetim kurulundan aynı gün çıkıyor hatta
muhalefet gösteren üyeler de olduğu halde/incelenmek üzere aynı gün genel
yönetim kurulundan da çıkarak bu işlemler tamamlanmaya çalışılıyor. Burada
size kim baskı yaptı, kim bu işi akşama sabaha bitirin diye talimat verdi ki, siz
biri genel müdür olarak hem buna ortak oldunuz, Concard Otelininin yapılışına
katıldınız hem de bu işleri hızla tamamladınız?
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Herhangi bir
kimsenin talimatı veya bir baskısı yok bu işte, bu olayda. Sosyal Sigortalar
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- ısı Kurumunun fonları vardır. Sosyal Sigortalar fonlarını değişik
yatırım
alanlarında kullanır, gerek gayrimenkul alımlarında gerek bu tür malî
yatırımlarda... Sosyal Sigortalar Kurumunun değişik otelleri de vardır; yani,
bizden önce de otel almıştır Sosyal Sigortalar Kurumu, bizden önce de
hastane yatırımları yapmıştır, bu tür mahallî yatırımları vardır,.bu tür iştirakleri
vardır, sağlık yatırımları yapmıştır; yani, sigortanın geçmiş deneyiminde de
bazı malî yatırımları vardır. Bu olayda da, Genel Müdürlüğüm döneminde böyle
bir. teklif gelmiştir. Bu teklif değerlendirilmiştir, yönetim kurulu tarafından
incelenmiştir hatta yönetim kurulu bu olayı özel incelemeyle almıştır; yani,
hemen karar verilmemiştir, daha sonra önincelemelerden geçtikten sonra
tekrar yönetim kuruluna getirilmiştir. O getirildikten sonra olay. Bakanlığa
gönderilmiştir, Bakanlığın incelemesinden sonra da Bakanlık Bakanlar
Kuruluna sevk etmiştir. Yoksa, herhangi bir şekilde olayın işleme şeklinde
kanunlara aykırı, SSK yönetimine aykırı bir husus yoktur.
BAŞKAN - İlk sizin zamanınızda başladı değil mi?
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Evet. Böyle bir
teklif g e l d i . Teklif, o dönemde yaptığımız şeylerde, sadece bu teklif d e ğ i l ,
bizimle ilgili o dönemde turizm yatırımları, sağlık yatırımları... SSK'nın fonları o
zaman çok yüksekti, bankada bir milyar dolara yakın paramız vardı. O tarih
itibariyle düşündüğünüz zaman, SSK fonları, o dönemlerde büyük paraya
sahipti. Genel Müdürlükten ayrıldığım dönemde SSK'nın bankadaki keş
paraları budur; yani, ciddî ölçüde SSK'nın malî fonları...
NEJAT ARSEVEN
(Ankara)
Sonradan
bitirilmiş..
(Karşılıklı
konuşmalar)
BAŞKAN - Lütfen konu başka...
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Dolayısıyla o
dönemdeki Sosyal Sigortalar fonlarının... Otel yatırımı dışında mesela sağlık
yatırımlarıyla da ilgilendik, ilk önce cerrahi hastanesi kuralım diye bazı ortaklık
girişimlerimiz oldu, kalp cerrahi merkezi kuralım diye bazı girişimlerimiz o l d u ;
bunlarla ilgili yönetim kurulu kararları da vardır, bunlarla ilgili Bakanlar Kurulu
kararları da vardır. Benim dönemimde, sadece bunların ilke kararları alınmıştır
ve Bakanlığa sevkedilmiştir, Bakanlar Kurulu kararları alınmıştır. Dolayısıyla
tek bir olay değildir bu. O dönemde SSK yatırımlarının verimli alanlarda
kullanılması, kârlı alanlarda kullanılması, değerlendirilmesi amacına yönelik
olarak yönetimin almış olduğu kararlardır.
BAŞKAN - 6 milyon 500 bin dolarlık hfsse alıyorsunuz ve bunu herhangi
bir kurula, uzmanlara, bilirkişilere inceletmiyorsunuz. Size teklif eden şirketin
sermayesi nedir? Kaldı ki, o zaman, size teklif yapıldığında, şirketin 3 milyar
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6,5 milyon dolar, o günkü şeyleböyle yapıyor.
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Sayın Başkan, bir
şeyiniz olmasın. Olayı iki safhaya ayıralım. Yani, sadece bizim dönemimizde,
Genel Müdürlük yaptığım dönemde, biz, sadece katılım kararı aldık. Yoksa,
sermaye ödenmesi, sermaye şu para üzerinden ödenmesi diye bir şeyimiz
yoktur bizim. Bizim dönemimizde, benim dönemimde alınan sadece şudur:
Böyle bir otelin sermayesine iştirak edilmesi, bu konuda Bakanlar Kurulu
kararı alınması, sadece bu yapılmıştır. Bunun dışında herhangi bir işlem,
tarafımdan nakit ödeme, pay hesaplanması, bunun değerlendirilmesi fonları
benden'sonraki dönemde gerçekleştirilmiştir. Konu, daha sonra tekfar yönetim
kuruluna getirilecektir. Bakanlar Kurulundan sonraki kararlar öyledir, kararları
da öyle almıştık, o safhadan sonra ben yokum zaten. Yani, 1990'nın Aralık
ayından sonraki işlemlerde, benim dönemimde alınan bir yönetim kurulu kararı
vardır; Bakanlığa tekliftir, Bakanlık da bunu Bakanlar Kuruluna sevk etmiştir,
Bakanlar Kurulu kararını alıp gelmiştir ve olay o noktada kalmıştır.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - O zaman otel çalışmakta mıydı?
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Hayır, inşaat
halindeydi.
BAŞKAN - 14.6.1989 tarihli SSK'ya teklif mektubunda, 3 milyon ABD
Doları karşılığında AFC artı Aksoy porföyünden yüzde 6 hisse alması teklif
ediliyor.
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN • - Bu tekliftir. Bu,
daha sonra şirkete tekrar sorulup bu rakam değildir denilmiştir, biraz daha
konuşulmuştur, yüzde 9.,1'e getirelim denilmiştir teklifi, 9,1'e gelmiştir. Daha
sonra da, bu hissenin daha da yukarıya çıkarılmasını, yüzde L 15'e kadar
çıkarılmasını, bu pazarlıkların yapılmasını, ona göre bu hissenin bu değer
üzerinden alınması şeklinde bir önerimiz olmuştur o tarihte.
BAŞKAN - Siz, bunu, 29.6.1989 tarihinde yönetim kuruluna teklif olarak
götürüyorsunuz, yönetim kurulu da, bir gün sonra otel inşaat sermayesine
kurumun katılmasını prensip olarak kabul ediliyor.
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - ilke olarak kabul
ediliyor. Daha sonraki tarihte konu incelenmiştir tekrar...
BAŞKAN - Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğe yetki veriyor, 5.7.1989
tarihinde de; yani, altı gün sonra da Yeditepe Otelcilik Anonim Şirketine kabul
edilerek gönderiliyor.
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - ilke kararı
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gönderilmiştir. Daha sonra eylül ayında -tahmin ediyorum iki üç ay sonra yeni
bir şey olmuş olması lazım- alınan bir karar gereğincede yüzde 9,1 'in kabul
edildiği, bunun daha sonraki anasözleşme görüşmelerinde,
sermaye
ödemelerinde yine değerlendirilmesi koşullarıyla Bakanlar Kurulu kararı
çıkarılması kaydıyla, hep bu kayıtlar vardır, bu kayıtlarla bu işlemi ilke olarak
kabulünedir karar. Bunun dışında, benim dönemimde herhangi bir pars
ödemesi, sermaye payının kaçtan alınacağı konusunda, sermayenin ne olduğu
konusundaki görüşmelerin hiçbirisi dönemimde
yoktur. Çünkü, niye;
anasözleşmelerine bağlanmıştır.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Siz hangi tarihte ayrıldınız?
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - 17 Aralık 1 990'da
ayrıldım; yani, Bakanlar Kurulu kararının çıkmasından sonra yaptığım herhangi
bir işlem yoktur.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım,
soru sormak isteyen başka
arkadaşımız varsa...
Buyurun Karapaşaoğlu.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - İştirake ilke kararı
alıyorsunuz. Bu ilke kararını firmaya bildiriyorsunuz, Bakanlar Kuruluna
bildirirken teklif yapıyorsunuz...
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Biz, Bakanlar
Kurulu ancak kabul ederse size iştirak edebiliriz diyoruz.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Ama, evvela Bakanlar
Kuruluna müracaat ediyorsunuz...
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Hayır.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Müracaat efmeden ilke
yazısı bildiriyorsunuz firmaya...
BAŞKAN - Yapacakları yatırımlar 50 milyon lirayı geçtiği için Bakanlar
Kuruluna gitmeleri gerekiyor, o açıdan Yönetim Kurulu kararını Bakanlar
Kuruluna sunuyor.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Neden buna gerek
duydunuz, ben onu anlamak istiyorum; yani, yönetim kurulu kararı alabilirsiniz,
Bakanlar Kuruluna müracaat edebilirsiniz, ondan sonra firmaya, buyurun, işte
biz size şu şartlarla iştirak ederiz diyebilirsiniz. Ama, bu arada firmaya, biz, şu
olursa, şu olursa, şu olursa diye bir yazı gönderiyorsunuz, bunu anlamak
istiyorum.
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanununa göre, Sosyal Sigortalar Kurumunun bir şirkete iştirak
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edebilmesi için Bakanlar Kuruluna intikal eder, kanun gereği. Dolayısıyla siz,
öncelikle böyle bir görüşmeyi, ilke görüşmesidir yapılan işlemler, bu
görüşmelerde firmayla ne kadarlık bir hisse karşılığında, ne kadarlık bir
katılımla
yapacağınız
konularını
firmayla
konuşuyorsunuz.
Firmayla
anlaşmadan Bakanlar Kuruluna böyle hisse... Belki bu görüşme olumsuz
sonuçlanabilirdi. Bu olumsuz sonuçlanmış olması halinde Bakanlık bunu
geçecekti. Önce görüşeceğiz, onlarla bir mutabakat sağlayacağız ki, daha
sonraki Bakanlar Kurulu kararını istihsal edelim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Şunu anlamak istiyorum.
Sizin firmaya verdiğiniz yazıda, şu şu şartlar gerçekleşirse biz buna iştirak
edebiliriz diyorsunuz. Bunu demek zorunluluğu var mı? Neden, o n u h ' s e b e b i n ı
anlayalım? Çünkü, siz oraları bu şekilde yönlendirmiş olabilirsiniz; siz şu şu.
faaliyetleri yapın, Bakanlar Kuruluna bunu empoze edin, gidin, uğraşın gibi
ellerine bir koz vermiş olmuyor musunuz?
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Hayır. Usul gereği
böyle yapmak zorundasınız.
BAŞKAN - Soru sormak isteyen Başka arkadaşım?..
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Cevap verilebilir de, cevap
şöyle verilebilir: Biz gerekli işlemleri yapıp size bir ay sonra veyahut onbeş
gün sonra bilgi vereceğiz denilebilir; ama, Bakanlar Kurulundan onaylanırsa,
şu şartlar yerine getirilirse denilmesi, bir mesaj mahiyeti taşır bence. Y a n i ,
gidin, Bakanlar Kuruluyla bu işi halledin, gelin denilmiş olabilir, onu anlamak
istiyorum.
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Hayır, bizim
yetkimizde öyle bir şey yok.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Öztop, buyurun.
YUSUF ÖZTOP ( Antalya) - Sayın Karaduman, alınan bu kararın
bugünkü şartlarda doğru bir karar olduğunu söyleyebiliyor musunuz?
SSK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET KARADUMAN - Doğru bir yatırım
olduğunu söylüyorum; çünkü, o günkü değerlerle bugünkü değer arasında o
hissenin değerini koyarsak şey bakımından', bugün en azından, bilemiyorum
şeylerini; ama, piyasadan edindiğim şeylerle söylüyorum, bugün orası 90-100
milyon dolar değerinde bir değere sahiptir. Dolayısıyla kaça alındı, ne kadar
şeye verildi onu bilmiyorum; yani, şu anda ödemeyi ben yapmadığım için,
alınan payın ne olduğunu bilmediğim için o konuda bilgim yok; ama, yüzde
15'lik hisse alınmıştır, 90 milyon dolarlık bir yatırıma iştirak edilmiştir. Bu
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çerçeve içerisinde baktığımız zaman ki, 1991 yılında turizm yatırımları, Körfez
krizine rağmen turizm altın çağını yaşıyordu, özellikle İstanbul turizmde çok
büyük değer yaratan bir konumda idi, dolayısıyla sağlık yatırımları öyle idi.
Bizim de o zaman malî yatırım olarak ilke kararı aldığımız şey, yönetim kurulu
olarak alınan şeylerde sağlık, turizm gibi yatırımlara kayılmıştır.
BAŞKAN - Başka soru soru sormak isteyen var mı?
Buyurun Sayın Ercan.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Aksoy'a ilave bir finansman lazım d e n i l d i .
öncesinde birtakım şeyleri yasalara aykırı falan zorlayarak elde etmişler, o
yetmemiş, ilave bir finansman lazım. O zaman devreye Emekli Sandığı
sokulmuş, devreye Sosyal Sigortalar Kurumu sokulmuş, bu ilave finansman da,
Sosyal Sigortalar kurumuna sağlattırılmış...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Efendim; yorum yapmayın sorunuzu sorun.
BAŞKAN - Sayın Arseven Lütfen... Sabır...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Efendim, ne s a b i n ; yani, sabır diyorsunuz
Sayın Başkan...
BAŞKAN - En önemli şey sabırdır...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) Soru mu soracağız, yorum
mu
dinleyeceğiz. Değerlendiriyorsak, bu konuyu bitiriyorsak değerlendirelim...
BAŞKAN - Konuşmacının sözünü kesmeyelim lütfen.

Buyurun.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Yorum yapıyorsunuz Sayın Bakanım...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Ben diyorum ki...
NEJAT ARSEVEN ( A n k a r a ) - S o r u n u z varsa sorun...
BAŞKAN - Sayın Arseven lütfen... Soracak...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Niye rahatsız oluyorsunuz...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Efendim, niye rahatsız olalım ki, tefrika mı
dinleyeceğiz burada.
NEVZAT. ERCAN (Sakarya) - Burada çok açık, çok net...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Biz, buraya sizin tefrikalarınızı dinlemeye
mi geldik,
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - ...Emekli Sandığına ait bir araziyi, arsa...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) Evet... Neyse, yorum yapmayın, siz,
sorunuz neyse onu sorun. Ben, sizden onun cevabını istemiyorum...
BAŞKAN - Sayın Arseven... Toplantıyı ben yönetiyorum lütfen...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sizin karşınızda çocuk yok...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sabrımızı taşırıyorsunuz...
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İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Biz de karşınızda çocuk değiliz...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkanım; ama, bu soruşturma
komisyonunun dışına çıkıyor artık...(Karşılıklı konuşmalar, gürültüler)
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Otelle ilgili işlemler varya, tasarruflar,
bilmiyorum da, insanı yerin dibine sokacak kadar ayıplı...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Başka ne ayıplı şeyler var; ben, size
söyleyeyim/mi...Başka ne ayıplı şeyler var, ben size söyleyeyim mi...
BAŞKAN -Arkadaşlar.;.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hiç söz etme burada... Hiç konuşma...
BAŞKAN - Arkadaşlar...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Yani, sorunuzu sorun diyorum...
BAŞKAN - Sayın Arseven... Sayın Arseven...
NEJAT ARSEVEN ( A n k a r a ) - S a y ı n Başkan, sorunuzu sorun diyorum...
BAŞKAN - Sayın Arseven, müdahale ediyorsunuz, bu sözleri de
söylettiriyorsunuz yani, müdahale etmeyin konuşsun...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bu sorunun muhatabı siz mısınız
Sayın Arseven?..
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sorunun muhatabı benim olup olmamam
önemli değil, ben, bu komisyonun bir üyesi sıfatıyla konuşuyorum...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hayır, ne dedim ki, bu kadar alınganlık
gösteriyor, ne söyledim ki ben...
BAŞKAN - Lütfen... Buyurun.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Tefrika anlatmayın... Sorunuzu sorun...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hayret edilecek şey... Ben, tefrika falan
anlatıyor değilim...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Ama, bir uvertür yapıyorsunuz; yani,
yaptırılmış, ettirilmiş...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Yapılan yolsuzlukları...(Gürültüler)
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Değe'rlendiriyorsan başka; ama, soru
soruyorsan sorunu sor.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Yani, kendi yorumunuza göre suçlayarak
değil, yaptırılmış, ettirilmiş kendi yorumunuza göre... Nerede yaptırılmış... Sen
istiyorsan, işte bir yığın ilanlar var, git orada yerini a l , "keşke bana da
verseler..." Sıkar... Türkiye'de sıkar... (Gürültüler) Adamı sıkar... Biraz evvel
"keşke bana da verseler" dedinde... Al... Bakanlık yaptın...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Ne anlamda söyledim onu...(Gürültüler)
BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar, karşılıklı konuşmaları kesiniz.
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konuşmaları kesiniz...
Sayın Karaduman, size ilk teklifi getiren -elden getiriyor- kimdi?
MEHMET KARADUMAN - Erdal Bey ve Amerikalı bir şey vardı bildiğim kadarıyla.
Dünya Bankasıyla ilişkili bir işlemdi. Böyle bir görüşmeyle ilgili olarak geldiler. Bu
görüşmenin sonucunda, bunların tekliflerini yazılı olarak vermelerini istedim, öyle
değerlendirebileceğimizi söyledim; o şekilde bir. işlem geldi ki, Emekli Sandığı Genel
Müdürüyle daha sonra bu konuyu konuştum, bunların böyle bir yatırımı olduğunu, onların
İştirakinin olduğunu, dolayısıyla, SKK olarak, Emekli Sandığıyla aynı türde bir sosyal güvenlik
kuruluşuyuz; o nedenle de, Emekli Sandığının da iştirakini göz önünde bulundurarak, bu
iştirakin değerlendirilmesinin gerektiğini düşünürek tekliflerini istedim.
BAŞKAN - Emekli Sandığı genel müdürü o zaman Sayın Ahmet Ovalı değil...
MEHMET KARADUMAN - Emekli Sandığı Genel Müdürü o zaman Ahmet Ovalı idi.
BAŞKAN - Sayın müsteşara mı sordunuz, genel müdüre mi sordunuz?
MEHMET KARADUMAN - Hayır, Emekli Sandığı genel müdürüyle görüştüm; böyle
bir arsaları var, böyle arsanın üzerine böyle bir işlem yapın; çünkü, böyle bir teklif var. Böyle
bir teklifi değerlendirmek açısından, Emekli Sandığı gibi bir sosyal güvenlik kuruluşu da
devrede; dolayısıyla, onlarla da görüşerek bu yatırımların niteliğini, onların yatırımdaki
durumları nedir... Daha sonra, ciddî bir yatırım olduğunu, sağlam bir yatırım olduğunu da
düşünerek, teklifinizi bize getirin, değerlendirelim dedik; ondan sonra teklif gelmiştir.
BAŞKAN - İki yönetim kurulu üyesi bu teklifin incelenmesi için süre istiyor; o süre
kabul edilmiyor.
MEHMET KARADUMAN - Süreler bizde kabul edilir, kabul edilmez diye bir şey
yoktur. Yani, benim bildiğim kadarıyla, bu şöyledir: Biz, prosedür olarak yönetim kuruluna
sunarız. İlgili yönetim kurulu üyelerinin hangisi talep ederse, inceleme isterler. Burada da
inceleme istenmiştir. O incelemeden sonra kararlar verilmiştir bildiğim kadarıyla, yani, on
yıllık bir zaman geçti ama, çünkü, hiçbir yönetim kurulu üyesinin inceleme kararı
reddedilmez: alırlar, incelerler bu dosyayı.
BAŞKAN - Sizden sonraki genel müdür kimdi?
MEHMET KARADUMAN - Benden sonraki genel müdür Yalçın Sayın idi.
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - 7.6.1989'da siz genel müdür olmuşsunuz, sizden önceki
genel müdür kimdi?
MEHMET KARADUMAN - Benden önceki genel müdür Okan Tapan idi; daha
doğrusu, vekiliydi, vekâletle yönetiyordu. Fikret Yağmur Bey vardı. Fikret Yağmur Beyden
sonra vekâleten yürütüldü uzunca bir süre; sonra benim genel müdürlüğüm oldu.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
MEHMET KARADUMAN - Ben teşekkür ederim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 780)

- 188 —
8 - M.Enıin SUNGUR:
BAŞKAN - Hoş geldiniz.
Oturmadan, önünüzde bir yemin metni var, kendinizi tanıtarak, bu metni okuyun.
(Mehmet Emin Sungur, yemin etti).
BAŞKAN - SSK yönetim kurulu üyesiydiniz Conrat Otelinin yapılışı sırasında; kaç
yılları arasında yaptınız Sayın Sungur?
MEHMET EMİN SUNGUR - Elendim, 1990 yılının bir kısmıyla 1991 yılının
sonbaharında ayrıldım, istifa ettim; birbuçuk yıl diyebiliriz.
BAŞKAN - Sizin döneminize rastlayan çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi verir misiniz.
MEHMET EMİN SUNGUR - Efendim, özellikle konuyla İlgili şöyle bilgi arz edeyim:
Daha önceki yönetimler zamanında hazırlanmış, gerekli incelemeler yapılmış, benim
bulunduğum, görev yaptığım günlere rastlayan bir hisse alımı konusu vardı. Her şey
İncelenmişti. O tarihlerde de SSK'nın ekonomik durumu iyiydi. Örneğin, bir Florance
Nightingale Hastanesine hem ortak olma hem hizmet alma, ayrıca, International Hospital için
yine hem hizmet alma, ortak olma şeklinde böyle bir çabanın içinde, biz, Conrat Hiltona ortak
olmayı yönetim kurulu olarak kabul ettik.
BAŞKAN - Bu işlemler yürütülürken yönetim kuruluna herhangi bir baskı söz konusu
oldu mu?
MEHMET EMİN SUNGUR - Samimî olaraz arz ediyorum; böyle bir baskı hiç
kimseden söz konusu olmadı; olsa da, ben, kişi olarak, zihniyet olarak böyle bir-şeye de evet
demem mümkün değildi.
BAŞKAN - Peki, Yönetim Kurulu arkadaşlarınız bazıları gelen teklifleri incelemek için
bir süre istiyorlar sizlerden; o anlayışı göstermlyorsunuz, öyle anlaşılıyor.
MEHMET EMİN SUNGUR - Efendim, şimdi, belki konuyla ilgisi olmadığı için
anlatmam; yani, çok önemli konular oldu; gösterdik ve reddettiğimiz birçok konu oldu. Bu
konu, benim dönemimden önce, herşeyi incelenmiş, hazırlanmış, 1989'dan başlıyor, bütün
araştırmalar, incelemeler bitmiş, karar aşamasına gelmişti. Hakikaten, vicdanen inceledik,
düşündük, tartıştık, uygun gördük ve kabul ettik.
BAŞKAN - Kurumun Conrat Otel yapımcılarına zarara uğramış olması nedeniyle ya
da yanlış hesap yapmış olması nedeniyle, sizlerin suçlu bulunduğu anlaşılıyorTeftiş Kurulu
belgelerinde.
MEHMET EMİN SUNGUR - Sayın Başkanım, ben mimarım. Serbest çalıştığımız
zamanlar bazı dostların işleriyle de ilgilendim turistik bölgelerde. Bu konuda az çok bilgisi
olan bir insanım. Yıllardır, 30 yılın üzerinde, belediyelerin içinde, dışında, yanında, başında
da bulundum, içtenlikle söylüyorum, zarar söz konusu olacak bir yatırım değil; ama, bazen
böyle soruşturmalarda olabiliyor, araştırmalarda olabiliyor; onlara saygı duyuyorum.
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BAŞKAN - Peki, bu Teftiş Kurulu sonucunda, sizden 12 milyar 943 milyon küsur
faiziyle birlikte geri alınması için teklif götürülmüş. Bu konuda bir işlem oldu mu?
MEHMET EMİN SUNGUR - Hayır efendim.
^
BAŞKAN-Gelmedi, size ulaşmadı...
MEHMET EMİN SUNGUR - Bu konuda, yazılı, sözlü savunmamı gerektiren bir işlem
hatırlamıyorum.
BAŞKAN - Arkadaşlardan soru sormak isteyen?
Buyurun Sayın Karapaşaoğlu.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, o dönemde veya daha
önceki dönemde, bazı özel firmalara Türk Lirası nakit olarak kredi veriyor muydunuz?
MEHMET EMİN SUNGUR - Hayır; benim dönemimde böyle bir şey söz konusu değil.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Daha önceki dönemleri?..
MEHMET EMİN SUNGUR - Bilemiyorum.
BAŞKAN - Tabiî, işlemler sizden önce başlıyor ve Yönetim Kurulu olarak da, siz. bu
prosedürü tamamlamaya çalışıyorsunuz; fakat, hiçbir fizibilite raporu hazırlanmadan,
inceleme yapılmadan, gelen teklifleri olduğu gibi kabul ettiğiniz anlaşılıyor. O zaman, bir
baskı olduda mı, yani, bunu mutlaka akşama bitirelim diye bunu yaptınız? Neden böyle bir
rapor hazırlama, inceleme gereği duymadınız?
MEHMET EMİN SUNGUR - Efendim, tekrar tekrar arz ediyorum. Şahsım olarak,
bana, bir baskı bir hatır söz konusu olmamıştır. Arkadaşlarımla ilgili olarak böyle bir duyum
do almefdım.
.• *.
BAŞKAN - Başka soru sormak isteyen?..
" Buyurun Sayın Ercan.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Soruşturma raporundan bir bölüm okuyacağım. O
bölümle ilgili bir açıklama yapabilir mi.
Sosyal Sigortalar Kurumu, 1991 yılında şirketin sermayesi 37,7 milyar TL'iken, yüzde
15 hisseyi 4 470 732; yani, 4 milyon dolar karşılığı 18 000 598 245 liraya satın almış
gözüküyor Türk parasıyla. 4 470 732 dolar karşılığı da. Türk parası olarak 18 küsur milyar. Bu
meblağa satın almış SSK.
*
'
Şirketin sermayesi yüzde 37,7 milyar TL'iken, 110 milyar Türk Lirasına çıkarıldığında
da 72,3. milyar Türk Liralık artırıma yüzde 15 hissesi oranında 10 milyar 845 bin TL ile
katılmıştır. SSK'nın Yeditepe Anonim Şirketinin sermaye artırımına katılması, nominal değer
üzerinden gerçekleşmiştir diyor.
Şimdi, sermaye artırımına nominal değer üzerinden katılması nedeniyle, SSK'nın.
şirkete yüzde 15 hissesi karsılıöında vaotıâı fazla ödemenin hesaplanmasında, Emekli
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Sandığının ölçü olarak alınmasını, yüzde 11 hisseye mukabil ödediği meblağ kıstas olarak
alınmasını uygun görmüyor; ancak, SSK'nın, şirketin sermayesi 37,7 milyar TL iken satın
aldığı yüzde 15 hissesinin değerinin 4 470 732 ABD Doları olarak tespit edilmesinde, nasıl
bir ölçü uyguladığı hususunda yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır yaptığımız
tetkikatta. Bu nedenle, şirketin, yüzde 15 hissesinin değerinin, bu hisselerin nominal değeri
olan 5 milyar 655 bin TL olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, kurumun,
Yeditepe AŞ'nin yüzde 15 hissesiyle satın alması karşılığında, aradaki bu farkın 12 943 245
120 TL fazla ödeme yaptığı sonucuna varılıyor soruşturma raporunda. Bu konuda bir
açıklama getirir misiniz.
MEHMET EMİN SUNGUR - Efendim, bağışlayın beni; bu, tamamen işin içine girip
İnceleme gerektiren bir uzmanlık dalı; ama, ben şöyle arz edeyim size: Ben, uzun yıllar
mahkemelerde bilirkişilik yaptım, Birinci Boğaz Köprüsünün kamulaştırılmasında, ondan
sonraki birçok işlerde ve ihtilaflar arasında hakemlik yaptım. Ben, bu konuları, bağışlayın az
çok bilen kişi olarak -mimar olduğumu arz etmiştim- İstanbul piyasasını da bilen bir kimse
olarak, inşaat piyasasını da bilen bir„kimse olarak, samimi görüşümü arz ediyorum; SSK'nın
bu yatırımı kârlı bir yatırımdır, yararlı bir yatırımdır. Başka türlü görüşlere de saygı duyuyorum
ve görüşümü böyle arz etmek istiyorum; yani, ayrıntıyla ilgili bilgim yok.
BAŞKAN - Yani, siz, Sandığın buraya ortak olmasıyla zarara uğratıldığı görüşüne
katılmıyorsunuz.
MEHMET EMİN SUNGUR - Katılmıyorum.
BAŞKAN - Peki, hisse oranlarınızın daha yüksek olması gerektiği konusunda Teftiş
Kurulu raporu var. Yani, orada da bir yanlış hesaplama olduğu iddiası var, ona da
katılmıyorsunuz.
MEHMET EMİN SUNGUR - Sayın Başkanım, o raporla ilgili bilgim yok. Ona bir şey
söyleyemeyeceğim.
BAŞKAN - Teşekkürler.
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9 - Yalçın SAYIN:
BAŞKAN - Hoş geldiniz.
Kendinizi tanıtarak yemin metnini okur musunuz ayakta lütfen.
(Yalçın Sayın, yemin etti)
BAŞKAN - Genel müdürlüğünü yaptığınız kurum, bildiğiniz gibi, sizden önce, Conrat
Otelinin yapılışına bir şekilde ortak oluyor ve sizinle beraber, bu işlemler devam ediyor.
1991 'de genel müdürsünüz, değil mi efendim?
YALÇIN SAYIN - Evet, 2 Ocak 1991'de genel müdür olarak göreve başladım.
BAŞKAN - Ben, size bir soru sormak istiyorum: Aslında, tabiî, döneminizle ilgili
yazışmalar var; ama, konumuz o değil. Bunu söylerken, arkadaşlarımı da bir ölçüde uyarmak
istiyorum. Sayın genel müdür, burada dikkat çeken konu, bu işlemlerin-bir baskıyla
yapılabileceği kuşkusu var, böyle bir noktaya götürüyor insanı. Size bu konularda herhangi
bir baskı oldu mu, siyasî iradenin yönlendirmesi söz konusu mudur ya da üst düzeyde bir
bürokratın yönlendirmesi söz konusu mudur?
YALÇIN SAYIN - Müsaade ederseniz, kısaca anlatayım. Ben genel müdürlüğe
başladığım zaman, benden önceki dönemde, kurumun üç konuda iştiraki bahis konusuydu;
yani, bu Yeditepe Otelcilik de dahil olmak üzere, bir Mikro Cerrahi, bir de, İstanbul'daki, vakıf
kuruluşu olarak faaliyetini sürdüren Florance Nightingale Hastanesine iştirak bahis
konusuydu. Bu üç iştirak gündemdeydi ve bu üç iştirakle ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı
alınmıştı. Sayın Bakanın ricasıyla, ben, üç konuyu da incelemeye aldım.
Florance Nightingale iştirak konusunda bazı tereddütler belirdi. Uzun müzakereler
sonucunda, bir vakıf statüsünde olması ve bizim iştirak meblağımızdaki önerilen meblağla
vakfın mal varlığı arasında bir uyum sağlayamadığımız için, bir yaklaşım sağlayamadığımız
için ve bir ticarî niteliği olmadığı için, hizmet sözleşmesinin devamına, ama, fiilî iştiraki bu
dönem için mahzurlu gördük.
Mikro Cerrahi Hastanesi ise, işte istanbul'da bir alan Büyükşehir Belediyesi
tarafından tahsis edilecek ve o zaman mikro cerrahi konusunda uzman olan Profesör Ayhan
Beyin önderliğinde, bir şirket şeklinde bir sağlık kuruluşu gerçekleşecekti. Efendim,
gerçekleşemediği için iştirak edemedik.
Diğer üçüncü konu, sayın bakan o zaman dediler ki: "Genel müdür, bu konular
gerçekleşemedi. Yeditepe ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" Zaten hadise bir hayli mesafe
katetmişti ben genel müdür olduğum zaman. Baktık, o tarihte yüzde 6'ya karşılık, sanıyorum.
3 milyon dolarlık bir teklif bahis konusuydu. Hem Bakanlar Kurulu kararı alınmış sanıyorum
1990 yılı içerisinde, Resmî Gazetenin fotokopisi yanımda. Zannediyorum şubat ayında Resmî
Gazetede Bakanlar Kurulu kararı yayımlanmıştır. Benden önceki genel müdür de, kararı,
yönetim kurulunun kararını da tekemmül ettirmiş, yüzde 6'ya karşılık 3 milyon dolarla iştirak
edilmesi gündeme gelmiş.
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yüzde 15'e kadardı. Bu, 6 milyon 750 bin dolar olarak teklif edildi. Biz bunu birkaç ay
inceledik. Aynı tarihte de, biliyorsunuz, Körfez krizi, Irak savaşı cereyan etmişti. Bu
müzakereler ve pazarlıklar sonucunda, bu katılım rakamı 4 milyon 400 bin dolar gibi
meblağa geriledi, o tarih itibariyle 18 milyar civarında bir rakamdır. Onun üzerinden, iştirakte
mutabık kalındı ve iştirak edildi.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - 4 400'e kaçla iştirak ettiniz?
YALÇIN SAYIN - Yüzde 15 ile efendim. Zaten Bakanlar Kurulu kararı da yüzde 15'e
kadar...
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - 4 milyon 400 bin dolar...
'
*'
YALÇIN SAYIN - Tam rakam 4 milyon 470 bin dolardır.
BAŞKAN - Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu raporundan bir bölüm okuyorum size,
ifadenize daha önce başvurulmuş zaten.
YALÇIN SAYIN - Evet, yazılı ifade mi de verdim efendim, o da yanımda zaten.
31.7.1995 tarihi itibariyle Başmüfettiş Fevzi Tanır'a yazılı ifademi göndermiştim.
BAŞKAN - "Conrat firmasının merkezinin ABD'de olması sebebiyle/kurumun
Yeditepe A.Ş.'nin hissesini devralmasının üç dört ay gecikebileceği anlaşılmış; bu durum,
genel müdürlüğün 27.3.1991 tarih ve 906 sayılı yazısıyla yönetim kuruluna sunularak,
şirketin yüzde 15 hissesinin 6 milyon 750 bin dolar karşılığında ve ayrıca libor faizi de
ödenerek, yerli ortak Aksoylardan satın alınması önerilmiş." Aksoylardan alınmanız
öneriliyor. "Yönetim kurulunun 27.3.1991 tarihli toplantısında teklif görüşülmüş, konunun
yeniden incelenerek ayrıntılı bir şekilde açıklanmasını teminen ve talep üzerine, genel
müdürlüğe geri verilmesine karar verilmiştir." Bunun üzerine, firmanın avukatı tarafından
Devlet Planlamaya başvuruluyor.
,
YALÇIN SAYIN - Efendim, zannediyorum, kurum başvurdu Devlet Planmaya veya o
tarihteki yönetim kurulunda, 6 milyon 750 bin dolar üzerinden iştirak edilmesine prensip
olarak verildi: ancak, bazı tereddütlerin giderilmesi için, konunun genel müdürlükçe bir kere
daha araştırılması istendi yönetim kurulunda.
BAŞKAN - Bunun üzerine, Conrat Otelini yapan firmanın avukatı Fadullah,
Cerrahoğlu tarafından 13.5.1991'de Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bir başvuru
yapılarak, deniliyor ki. Yeditepe A.Ş.'nin yüzde 15 hissesinin SSK'ya satışına izin verin. DPT
Yabancı Sermaye Başkanlığı, bundan iki gün sonra karar veriyor ve bu yazı aynı gün kuruma
geliyor, SSK'ya geliyor ve yine aynı gün yönetim kurulunda görüşülüyor. Burada dikkat çeken
konu, bunlar olabilir, bu kadar hızla yürümüş bu iş; ama, iki üyeniz muhalefet ediyor. Bunların
muhalefet gerekçeleri, bunun incelenmesi.
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üyemiz daha, konunun incelenmesini istedi; hatırlıyorum.
BAŞKAN - Fakat, buna imkân sağlamıyorsunuz, vermiyorsunuz yönetim kurulundan
çoğunlukla karar alarak; bunu neden yaptınız sayın genel müdür?
YALÇIN SAYIN - Efendim, biz, o şekilde, 6 milyon 750 bin doların üzerindon iştirak
ötmedik. Biz o kararı müteakip tekrar yönetim kuruluna gittik ve benim başmüfettiş Fovzi
Tanır'a verdiğim yazılı ifademde de bahsettim. Böyle olmakla beraber, biz daha sonra.
15.5.1991 tarih ve 1322 sayılı yönetim kurulu kararıyla yüzde 30'u aşan bir oranla tenzilat
sağlamak suretiyle işlemi gerçekleştirdik.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın.Başkan, o ifade dosyada yok mu?
BAŞKAN-Var.
YALÇIN SAYIN - 4 milyon 470 bin dolara, yani, bu uyarılar üzerine, konu genel
müdürlükçe tekrar incelenmiş ve bu müzakerelerdeki pazarlık sonucunda, daha evvelki bu 6
milyon 750 bin dolar, ondan evvel yüzde 6'lik hissenin 3 milyon dolara teklif edildiği bir
konuda yüzde 15'lik hisse 4 milyon 470 bin ABD Dolarına alınmıştır. Aksoylardan değil,
doğrudan doğruya Conrat International hissesi, yüzde 40'lik hissesinden yüzde 15'i
alınmıştır.
BAŞKAN - Sizin öneriniz, Yeditepe A.Ş.'nin hisse devrine ilişkin teklifine 6 milyon 750
bin dolarla katılıyorsunuz; fakat, Planlama, size...
YALÇIN SAYIN - Efendim, başlangıçtaki önerimiz öyleydi.
BAŞKAN - Planlama size daha düşük öneriyor.
YALÇIN SAYIN - Hayır, Planlamanın önerisi değildir o. Planlamadan sadece bunun
izni alınmış, sonra tekrar Planlamaya gidilmiştir. Benim iki önergem var bu konuda. Biri,
bahsettiğiniz önergedir. Ö önergenin tarihini hatırlamıyorum; ama, 15.2.1991 diye ifademde
burada belirtmişim; ama, bu haliyle gerçekleşmemiş. İkinci önerge de bana ait, yani, 4 milyon
470 bin; bunu realize etmemişiz yönetim kurulunda görüşmelerden sonra, bizim bunu realize
ediş tarihimiz, yine benim önergemle 4 milyon 470 bin dolara 15.5.1991 tarihinde olmuştur,
BAŞKAN - Neyse, tartışma konusu; burada, teftiş kurulunda farklı yazıyor.
Soru sormak isteyen arkadaşlarım var mı?
MEHMET ALTINSOY(Aksaray) - Var efendim.
BAŞKAN - Sayın Altınsoy, buyurun.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Efendim, bu iştirak ettiğiniz otelcilik işletmesinde.
gerek sizin zamanınızda gerekse sizden sonra ne kadar menfaat temin etti, ne kadar kâr
alabildi Sosyal Sigortalar Kurumu?
YALÇIN SAYIN - Efendim, bu, zaten 1995 yılındaki müfettiş sorusunda da vardı. Ben
onu şu şekilde tamamlamışım. Gayet tabiî ki, amacımız, o zaman, Sosyal Sigortalar
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Kurumunun fonlarını kârlı birtakım yatırımlara sevk etmek idi; ancak, tabiî, bu tür özellikle
turizm yatırımlarının bir anda kâr etmesi mümkün değildir; ama, hadiseyi sadece ticarî kâr
olarak, kanaatimce görmek mümkün değildir. Ben, burada bunu belirttim ve sayın
Komisyonunuza gelirken de tekrar soruşturdum. Bugün, kâr olarak mütalaa edilirse eğer, 90
milyon ABD Doları mertebesinde olduğu söyleniyor otelin ve IFC ve diğer banka borçlarını
da aksaksız yerine getirdiği ve otelin kredibilitesinin devam ettiği, bu şartlar allında...
,
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Sayın genel müdürüm, bir tek sual sordum; gerek
sizin zamanınızda gerek sizden sonra 1 kuruş, 5 kuruş, 10 dolar, 10 milyon dolar kâr var mı;
ban bunu soruyorum.
YALÇIN SAYIN - Arz edeyim ©fendim.
Ben, zaten bir ticarî dönem geçirmedim, bir yıl sonra ayrıldım, yatırım saîhasındaydı
ben iştirak ettiğim zaman, yani, benim zamanımda iştirak edildiğinde henüz daha ticarî
faaliyeti başlamamıştı otelin. Ondan sonraki dönemlerde de kâr etmediği söyleniyor.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aykurt.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın genel müdür, konuşmanızın bir yerinde
"sayın bakanın ricasıyla" dediniz. Sayın bakanın ricası ne yöndeydi, Sosyal Sigortalar
Kurumunun bu tesise iştiraki yönünde miydi?
.',..'
YALÇIN SAYIN - Efendim, Sayın Bakanın ricası, yani, sizden önce alınmış Bakanlar
Kurulu kararları var, bu kararların tatbiki yönündeki gayretimi sordular; yani, Kurum olarak
yaklaşımınız nedir, görüşünüz nedir? Bu konuda üç tane...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ricası neydi, ne rica etti sizden? Süratlendirin
diye mi, iştirak edin diye mi rica etti?
YALÇIN SAYIN - Bu konuyu tekrar gündeme getirip, yani, iştirak edecek misiniz,
etmeyecek misiniz? Bu konu, Bakanlar Kurulu kararına bağlanmış konudur, bu konunun
nettcelendirilmesi konusundaki gayretiniz nedir diye sordular.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bu rica mıdır? Bu, rica değildir, tekliftir.
öneridir. Ricalarıyla dediniz, bu rica mıdır, nedir?..
YALÇIN SAYIN - Efendim, ricadan emir kastediliyorsa, böyle bir emir almadım.
Konunun gerçekleştirilmesi konusundaki gayretimi sordular. Yani, ben bunu şöyle telakki
ediyorum...
BAŞKAN - Prosedür başlamış zaten, devletin işi devamlılık istiyor, oradan yola
çıkarak, tamamlayın diyor....
YALÇIN SAYIN - Bu işleri neticelendirin şeklinde bir ricası oldu.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli)-Teşekkür ederim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, müsaade ederseniz, ben biı
soru sormak istiyorum.
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MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Şimdi, efendim "üç proje vardı;
bunlardan ikisinden vazgeçtik, otel işine karar verdik" dediniz biraz önce, yanlış
anlamadıysam.
YALÇIN SAYIN - Vazgeçtik değil de efendim, biri Mikro Cerrahi gerçekleşemedi,
yani, Bûyûkşehir Belediyesinin arazi tahsisi, arsa tahsisi falan uzadı. Şirket kuruluşu yapılmış
olmakla beraber, o işlemler gerçekleşmediği için, bizim iştirak keyfiyetimiz de gerçekleşmedi.
Diğeri ise, Florance Nightingale de bir vakıf statüsöndeydi. Ben banka kökenli
olduğum için, bir ticarî hüviyetini tespit edemedik ve bu konu da yönetim kurulunda tartışıldı.
Böyle bir somut iştirak hangi ölçülerde reaiize olacak, gerçekleşecek, bu konuda tereddütler
olduğu içjn, ondan da imtina edildi.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Bahsettiğiniz bu ikî vazgeçilen
iştirakteki miktar neydi, iştirak miktarınız neydi yaklaşık olarak?
YALÇIN SAYIN - Efendim, Mikro Cerrahiyi hatırlamıyorum. Öbüründe de oran neydi,
bilemiyorum, tekrar bir bakmak lazım, çok net hatırladığımı söyleyemem; ama, Florance
Nightingale için 5 milyar Türk Lirası civarında bir rakam telaffuz ediliyordu hatırlayabildiğim
kadarıyla.
BAŞKAN - Genel müdürlükten önceki göreviniz neydi Sayın Sayın?
YALÇIN SAYIN - Efendim, daha önce ben Emlak Bankasında Genel Müdür
Başyardımcısı ve yönetim kurulu üyesiydim.
BAŞKAN - Oradan SSK Genel Müdürlüğüne geldiniz, öyle mi?
YALÇIN SAYIN - Evet efendim.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Şu anda Florance Nightingale'de SSK'nın hiç
hissesi yok mu?
YALÇIN SAYIN - Efendim, benden sonra bir iştirak bahis konusu olduysa.
bilemiyorum; ama, benim zamanımda bir iştirak söz konusu değil.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
YALÇIN SAYIN - Teşekkür ederim efendim.
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1- İstanbulZckeriya

Köy'de Berna YILMAZ'a ait Rayrimenkulde yapılan

incelemeler:

Alt Komisyon aşağıdaki tutanağı komisyonumuza sunmuştur.
TUTANAK
9/17 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu'nun 13.10.1998 tarihli kararı gereğince;
Antalya Milletvekili Sayın Yusuf ÖZTOP, Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR, Samsun
Milletvekili Sayın Yalçın GÛRTAN ve Çankırı Milletvekili Sayın Ahmet UYANIK'tan oluşan Alt Komisyon
üyeleri ile Komisyon Görevlisi Sayın Metin Koç ve Komisyon Bilirkişi Sayın Ali HIDIROĞLU ile inceleme
Konusu Zekeriyaköy Kasap Çayırı Kule Mevkii 5 Pafta 1117 Parsele 20.10. 1998 günü Saat 10.30'da
gelindi.
19.10.1998 günü Sarıyer Kaymakamlığı ile yapılan görüşme sonucunda Komisyonumuza
bilirkişilik yapmakla görevlendirilen Sayın Halit SÜNNETÇİ, Mehmet ALBAYRAK ile Sayın Oya ARMAN
ve Sayın Şebnem ALEV huzura alındılar.
Kimlik tesbitine geçildi:

•

_

1- Halit SÜNNETÇİ - istanbul Bayındırlık ve iskan Müdürlüğünde inşaat Mühendisi - Recepoğlu
1947 doğumlu Gümüşhane Nüfusuna kayıtlı.
2- Mehmet ÇARPAR- istanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı Emlak Md. Muavini
Mehmet Rızaoğlu 1952 Doğumlu İstanbul nüfusuna kayıtlı.
3- Hikmet KOBAL- Sarıyer Belediyesi Takdir Komisyonuna seçtiği Hüseyinoğlu 1942 Rize
Çayeli Doğumulu-Rize nüfusuna kayıtlı.
4- Mehmet ALBAYRAK-Sarıyer Kadastro Müdürü- Mevlütoğlu 1951 Afyon doğumlu-Afyon
nüfusuna kayıtlı.
5- Oya ARMAN-Sarıyer Belediye Hukuk İşleri Müdürü-1942 doğumlu"Karamürsel" Mehmet
kızı.
6- Şebnem ALEV-Prizma Emlak ve Organizasyon Sahibi. Zekeriyaköyevleri Çitlembik mah. 9.
cad. No:8 "Çarşıyam" istanbul Adresinde çalışır.
Hikmet kızı 1960 Doğumlu Uşak nüfusuna kayıtlı.
Bilirkişiler huzura alındı, yapılacak iş anlatıldı ve ayrı ayrı CMUK'na göre yemin metni
okunarak, yemin ettirildi.
Gayrimenkulun 1993 beyanı resmi rakamlara istinaden verilmiş olup, 891.250.000 TL'dır.
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5 pafta, 117.000 parsel, 3059 nokta, 70 m2 miktarlı kat irtifaklı arsanın 1149/3059 payı ki D
Blok "1" no.lu dubleks meskenin ihtisap tarihinin 20.111996 olduğu beyanın 18.12.1996 tarihinde
verildiği ve askeri beyanın 1.444.468.760 TL olduğu Sarıyer Belediye Başkanlığı mükellef sicil bilgileri
dökümü 0.0.104581 nolu hesaba aidiyeti görüldü. Rayiç bedelin 3.384.000.000 TL, asgari beyan değerinin
ise 1.444.468.760 TL olduğu dökümün incelenmesinden anlaşıldı.
Zekeriyaköy Kilise Kule mevkiinde arsa fiyatlarının m2 birim fiyatı olarak 150-200 $ olduğu
ifade edildi. Çevrede 12 ayrı ev tipi olduğu ifade edildi. Berna Hanımın sattığı evin nitelikleri ev kapalı
olduğu için, keşfen tespit edilmedi. Ancak bilirkişiler teknik özelliklerini açıkladılar: Bina, betonarme ve
karkas bir binadır, dış cephe kaplama Mek'teks ve emsali ile kaplıdır. Çatısı ahşap ve alaturka kiremit
kaplıdır. Bina iki katlıdır. Binanın 280 m2 net kullanım alanı, brüt 335 m2 alanı vardır. Bahçe takriben
950 nû'dir. Binanın içinde Şebnem Hanımın beyanına göre ekstra malzemelerde kullanılmıştır.
Bilirkişilere soruldu, bu yörelerde gayrimenkuller dolar veya Mark esası üzerine satılmaktadır.
Bilirkişiler inceleme konusu gayrimenkulun iktisap tarihi olan 1996 ve bugünkü tarih itibariyle değeri
ortalama 500.000 $ (Yalnız beş yüz bin dolardır) İş bu tutanak resmi yazışmalarla birlikte toparlanıp
bilirkişilerce imza altına alındı. 20/10/1998

Şebnem ALEV
Halit SÜNNETÇİ
Mehmet ÇARPAR
Hikmet KOBAL
Mehmet ALBAYRAK
Oya ARMAN

Bilirkişilerin beyanlarını havi imzalar huzurumuzda atılmıştır. Bu beyanlar değerlendirilmek
üzere Komisyon Başkanlığına arz olunur.
20/10/1998

Alt Komisyon Başkanı

,

Yusuf ÖZTOP

Üye

Ahmet UYANIK

Üye

Ertuğrul YALÇINBAYIR

Üye

Yalçın GÜRTAN

(Şerhim Alttadır)

Komisyon Bilirkişi
AliHIDIROĞLU
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Şerhim:
Emlakçı olarak bulunan Şebhem ALEV daha önce garanti Koza Firmasında çalışmış değerin
tesbitinde etkili olmağa çalmışmış ve değerlendirmesine katılmıyorum. Zira daha sonraki sorulan iki
emlakçıda aynı konuda daha düşük değerler söylemişlerdir. İlgili emlak değerlendirme komisyonu sağlıklı
bir tesbitte bulunamamıştır. Zira son şekli ile 300.000-350.000 $ diyen başka bir emlakçıda
değerlendirmiştir. Netice olarak sağlıklı bir tespit yapılamamıştır,

Ahmet UYANİK

EKTUTANAK

Birinci Tutanak'ta bilirkişi olarak alman Prizma Organizasyon sahibi Şebnem ALEV'in dışında
alt komiusyonca o bölgede Emlak Alım-satımı yapan iki firma ile görüşüldü;
1- Turyap Emlak Bilgi Bankası Görevlilerinden Yük. Mimar Süleyman Sübeten taşınmazın birim
fiyatının 150-200 $ olduğunu, inceleme konusu binanın (arsa ile birlikte) 600-650.000 DM'a
satılabileceğini beyan etti.
2- VİS İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Genel Müdürü Ulvi Mahmutoğlu arsa birim
fiyatının 150-200 $ olduğunu ve binanın (arsa ile birlikte) en çok 600.000 DM edebileceğini bir yıl önce
300.000 $'a 9 tipi villa (inceleme konusu ev tipinde) sattığını arsa yüzölçümlerinin farklı olabileceğini
beyan etti. 20/10/1998

Alt Komisyon Başkanı

Yusuf ÖZTOP

Üye

Ertuğrul YALÇINBAYIR

Üye

Ahmet UYANİK

Üye

Yalçın GÜRTAN
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incelemeler:

YJLMAZ'ın

oturduğu Ankara

Nenehatun

Caddesinde yapılan

Alt Komisyon aşağıdaki tutanağı komisyonumuza sunmuştur.
TUTANAK-1
Keşfe konu Nenehatun Cad. 113 ve 115 nolu konutlara gelindi. Alt Komisyon Üyeleri ve Sayın
Nejat ARSEVEN ve Sayın İrfan KÖKSALAN ile birlikte konutlar gezildi.
Emlak Komisyoncusu ( Ankara Umum Komisyoncuları Derneği 390 nolu üye Biyen Emlak )
Uğur Mumcu Cad. No: 48/1 Gaziosmanpaşa Ankara adresindeki Komisyoncu Hacı KULA 'ya ve eşine ait
işyerine gelindi.
Konu anlatıldı. Kira mukaveleleri okundu. Komisyoncunun eşi tarafından konutlar ayrıca gezilip
değerlendirmesi soruldu. Sorulmadan Hacı KULA ile Gül Be tül KOBAL'a yemin verdirildi'.
Konutun oturma alam brüt 135 m2, ofis olarak kullanılan yerin brüt 180 m2 olduğu tesbit edildi.
Bilgiler Sayın İrfan KÖKSALAN
tarafından önce verildi. Verilenlenrin doğruluğu Sayın Gül Betül KOBAL
" Komisyoncu" tarafından teyit edildi.
113 ve 115 nolu konutların bugünkü haliyle - bugün üçer yıllık peşin verilmek kaydı ve mevcut
haliyle ayrı ayrı kira değerlerini ifade etti
Mesken olarak kullanılan ve 135 m2 sahalı 113 nolu konutun aylık kirası 1500$ "yalnız bin beş
yüz dolardır" bu kiranın rayiç bedelidir.
Ofis olarak kullanılan 115 nolu ve 180 mi taban alanlı konut yukarıda ki şartlarla 1800$ "
yalnız bin sekiz yüz dolardır" rayiç kira bedeli ile kiraya verilebilir.
Konutun kiraya verilmeden önceki hali taraflarca ayrıca değerlendirilebilir. Söylediklerim
mevcut hale göredir. 4/11/1998
Yukarıda ki beyanlar okundu. Beyanları imza altına alındı. 4/11/1998.
Bilirkişi Hacı KULA ,
Bilirkişi Gül Betül KOBAL
Alt Komisyon Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye

Yusuf ÖZTOP
Antalya Milletvekili
Mehmet ALT1NSOY
Ankara Milletvekili
Ahmet UYANİK
Çankırı Milletvekili
Ertuğrul YALÇINBAYIR Bursa
Milletvekili
Yalçın GÜRTAN
Samsun Milletvekili

Komisyon Üyeleri:
Üye
Üye

İrfan KÖKSALAN
Nejat ARSEVEN
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Nenehatun Caddesinde 113 ve 15 nolu Mesut YILMAZ tarafından kullanılan Konutlara gelindi.
Gezilip görüldü. Biyen emlaktaki değerlerdirmeden sonra Kamer Emlak'a ( Tunç DİNÇEL Uğur Mumcu
Cad. (Köroğlu Cad.) gelindi.
Kamer Emlak Tunç DİNÇEL- 1964 doğumlu tlhan Aydın oğlu-Mahatma Gandi Cad. 43/6 da
mukim. Yemini yaptırıldı.
Soruldu: Tunç Dinçel"ben yeri biliyorum."
" Bugünün şartlarında ve mevcut haliyle bir yıllık peşin ödenmek koşuluyla Konut olarak
kullanılan 113 nolu taşınmazın aylık rayiç kirası 5.000$ ( Yalnız beşbin dolar )Ofıs olarak kullanılan 115
nolu taşınmazın ise bir yıllık peşin ödenmek koşuluyla aylık rayiç kirası 7000 $ (Yalnız yedibin dolar)
dır.dedi. " 3 veya 4 yıllık kiranın peşin ödenmesi halinde kira bedeli taraflar arasında anlaşmaya bağlıdır.
93 yılında kiranın başlaması halinde bugünkü fiyatlara göre % 20 düşük tutulabilir." dedi.
Tunç DİNÇEL 'in beyanı okundu, imza altına alındı. 4/11/1998
Emlakçı

Tunç DİNÇEL

Alt Komisyon Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye

Yusuf ÖZTOP
Antalya Milletvekili
Mehmet ALTINSOY
Ankara Milletvekili
Ahmet UYANIK
Çankırı Milletvekili
Ertuğrul YALÇINBAYIR Bursa
Milletvekili
Yalçın GÜRTAN ..
Samsun Milletvekili

Komisyon Üyeleri:
Üye
Üye

İrfan KÖKSALAN
Nejat ARSEVEN
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a - Sn. Mesut YILMAZ'ın Komisyonumuzda Yaptığı Açıklamalar:
BAŞKAN - Çalışmalara devam ediyoruz.
Sayın Başbakan, biliyorsunuz, Sayın Meral Akşener ve 71 arkadaşının, kanuna ve
genel ahlâka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevinizi kötüye kullandığınız konusunda
iddiaları var. Bunlar arasında, Tekstilbankın ve Konrat Otelin asıl ve gizli sahipleri olduğunuz.
Finansbanktaki hisselerinizin satış şekilleri, Almanya'da bulunan Transalkim Şirketinin
gerçek sahipleri olduğunuz, yine kardeşinizle birlikte Almanya'daki bir bankada
hesaplarınızın olduğu, Akfa Grubuna usulsüz kredi verildiği ve yine Nenehatun"Caddesinde
özaltınlara ait bir binada oturduğunuz ve kira konusunda bazı kuşkular bulunduğu, yine,
Sayın Turgut Yılmaz'la kasalarınızın ortak olduğu, eşiniz hanımefendiye hediyeler aldıkları
konularında bazı iddialar var. Biz sizi dinlemeye hazırız efendim, buyurun.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, eğer uygun görürseniz.
iddialar neyse, hepsine teker teker cevap vereyim.
BAŞKAN- Hay hay, öyle bir yol da izleyebiliriz,
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Topluca cevap verecek bir hazırlığım
yok; yani, bütün iddiaları incelemiş filan değilim; ama, Komisyonun şimdiye kadarki
çalışmalarında kuşkulu bulduğu hangi hususlar varsa, cevaplamaya hâzırım.
BAŞKAN- Peki, ilk soruyu, arkadaşlarımın iznini alarak sormak istiyorum;
Finansbankta bir hissenizin bulunduğu ve bu hisseden haberinizin olmadığı; ancak, dahasonra kardeşinizin de devreye girerek bu hisselerin satıldığı ve bir ilkokulun yapımında
kullahridığı konusunda bir iddia var. Buna açıklık getirir misiniz?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkan, ben, bu konuya ilk defa.
parti başkanlarının ve yakınlarının mal varlıklarını araştırma komisyonunun çalışmalar;
sırasında muttali oldum. Finansbankta böyle bir hissem olduğunu o tarihe kadar
bilmiyordum. Gazetelerde okudum. Kardeşim vasıtasıyla konuyu araştırdım, öğrendiğim nihai
durum şudur: Bu banka 1990 Martında halka açılmaya karar vermiş veya halka açılma
işlemlerini başlatmış, 1990 Martında ben Dışişleri Bakanlığından istifa etmiştim.
milletvekiliydim. Bu bankanın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Hüsnü
özyeğin benim şahsi dostumdur, arkadaşımdır. Sanıyorum, başka kişilerle birlikte., ne kadar
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ayırmış. Benim bankaya ortak olmak için herhangi bir talebim yok, benim adıma böyle bir
hisse ayrıldığından da haberim yok, benim bu konuda bankaya yaptığım herhangi bir ödeme
de yok. 7,5 milyon lira değerinde bir hisseyi benim adıma ayırmış. Daha sonra, yine
kardeşimin öğrendiğine göre, 3 veya 4 defa sermaye tezyidi yapmış banka. Benim adıma,
bankada muhafaza ettikleri bu hissenin rüçhan haklarını kullanmışlar, benim adıma sermaye
tezyidine iştirak etmişler. Sermaye tezyidine iştirak edilmesi hususunda herhangi bir talebim
yok. Bankayla herhangi bir yazışmam yok. Bankayla benim ne ilişkim var diye soruyorsanız,
1988 veya 1989'dan 1992 ve 1993'e kadar bankada bir mevduat hesabım var, orada da
zannediyorum 1 milyon liradan daha düşük bir mevduat hesabım var.
Neticede, bu araştırma komisyonu çalışmaları sırasında, kardeşim bu olayı ortaya
çıkardı, bankayla temas edip bana da bilgi verdi. Ben de bu hisseleri satmasını kendisine
söyledim. Sonradan öğrendiğime göre, satmış, 250 milyon lira civarında -o günkü- bir değeri
varmış, o parayı da almış, bir okulun yapımı için kurulan bir derneğe bağışlamış. Bunun
dışında, bu aradan geçen zaman zarfında, benim, Mecliste adresime 2-3 defa bankanın
genel kuruluna davet yazıları geldi. Ben de, doğrusu buna hiçbir anlam veremedim. Hiçbir
toplantısına iştirak etmedim, bankayla hiçbir yazışmam yok, bankayla hiçbir ödeme şeyim
yok, temettü tahsilim yok, hisse senetlerini görmedim. Zannediyorum, biraz garip de olsa.
herkesin başına gelebilecek bir olay yaşadım.
Bugün buraya gelmeden önce, Hüsnü Özyeğin'i telefonla buldum. Bodrum'da tatii
yapıyordu. Sanıyorum siz davet etmişsiniz, salı günü buraya gelecekmiş, ilk defa kendisiyle
bu konuyu görüşüyorum. Kendisi de, bu söylediklerimi bana doğruladı ve bunları da salı
günü Komisyona ifade edeceğim" dedi. Yani, benim kendisiyle, hisse senetleri konusunda.
ne önce, ne sonra herhangi bir diyalogum olmadı. Bankacılıkta, biliyorsunuz, her
muamelenin mutlaka belgeye dayanması gerekir. Eğer, benim imzamla bankaya verilmiş
herhangi bir talimat varsa veya ödeme varsa, o zaman kuşkulanmakta haklısınız; ama, olay.
maalesef benim de iradem dışında bu şekilde gelişti ve ben kendisine sitemde bulundum:
yani, "tesadüfen bana verdiğin hisse 7,5 milyon değil de daha yüksek bir miktar olsaydı.
benim bilgim dışında olsaydı, ben şimdi suçlu duruma düşecektim; çünkü, bunu beyan etme
zorunluluğum olacaktı." Kendisi de benden özür diledi, zannediyorum daha geniş bilgiyi sal:
günü size verecek.
BAŞKAN-Çok teşekkürler efendim.
Değerli Komisyon üyesi arkadaşlarımızdan bu konuyla ilgili sorusu olan var mı?
Sayın Karapaşaoğlu, buyurun.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, bu konuyla ilgili soru
sormak istiyorum, şu belgeyi de Sayın Başbakanımıza gösterelim.
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sormak istiyorum; 1990 yılında Bakan mıydınız?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - 1990 yılı Şubat ayında ayrıldım; yani,
ayına bağlı.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU(Devamla)- Yani, 11.1.1990 günü Bakandınız.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bakandım, Dışişleri Bakanıydım, Şubat
ayında ayrıldım.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU(Devamla)- Size, Bakanlığa şöyle bir tebligat
yapılmış. Bundan bilginiz var mı? Taahhütlü olarak bir posta- ihbarıyla size gönderilmiş,.
BAŞKAN-Sayın Başbakana verir misiniz...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Olabilir, söylüyorum bunu, Meclise de
geldi. Yani, daha sonraki tarihlerde de Meclise geldi.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU(Devamla)- Bütün bunlara rağmen, bilginiz...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Hayır, yok. Yani, benim bankada hisse
sahibi olduğuma dair bilgim, 1994 veya 1995, araştırma komisyonunun olduğu tarih, galiba
1994 yılında şey oldu. 1994...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOGLU(Devamla)- Yani, bu taahhütlü mektup olduğuna
göre, danışmanınız, sekreteriniz veya siz almış olmanız gerekiyor.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Tabiî, Meclise de geldi daha sonra. Ben
daha sonra, Şubatta Bakanlıktan ayrıldım.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU(Devamla)- Bu Bakanlığa gelen ayrıca bir şey,
diğerleri ayrı. Doğrudan Bakanlığa gelmiş...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - 7 nci ayda Bakan...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ LU (Devamla)- 1 inci ay.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - 1 mi? Burada 7 yazıyor.
Bana 7 gibi geldi. Yani, 7 nci ayda Bakan değilim, milletvekiliyim. 1 inci ayca
Bakanım.
Başkana verir misiniz, 7 mi 1 mi? Ben 7 gibi gördüm.
BAŞKAN-Siz sorunuzu sordunuz.
Değerli arkadaşlarımdan sorusu olan?.. Sayın Ercan, buyurun.
NEVZAT ERCAN(Sakarya)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Sayın Başbakan:
esasen Sayın Başbakan hakkında verilmiş bulunan soruşturma önergesinde yer alan
iddialarla ilgili, öncelikle açıklamalarda bulunması, bu açıklamaları Komisyon üyeleri olarak
aldıktan sonra bizim soru sormamız daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Ancak, ifade
ettiler, hazırlıklı olmadıklarını söylediler, ben öyle anladım.
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konuda inceleme yapan müfettişe verdiği ifadede, yani Finansbanktaki hissenizle ilgili,
"sizinle aile dostu olduğunu, bu nedenle bankasının Şubat 1990 tarihinde halka açılması
sırasında size de hisse senedi tahsis ederek sattığını, sizi bu olaydan haberdar ettiğini ve
hisse senetlerinin bedelini sizden tahsil ettiğini" söylüyor. Bu hususta ne söyleyebilirsiniz?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Biraz önce söyledim; kendisiyle bugün
görüştüm. Böyle bir beyanı olduğunu hatırlamıyor. Ben de kendisine herhangi bir ödemede
bulunmadığımı, biraz önce söyledim. Bankacılıkta söz değil belge esastır. Varsa benim
adıma herhangi bir makbuz, onu ibraz etmesi gerekir. '
.-••
.
NEVZAT ERCAN(Devamla)-Teşekkür ediyorum.
Yine, bu konuyla ilgili bir başka sorum olacak.
Sayın Başbakan, Finansbankta namınıza kayıtlı hisselerin 1995 yılında kardeşiniz
Turgut Yılmaz tarafından satıldığı ve karşılığında 265 milyon lira tahsil edildiği
anlaşılmaktadır. Eğer, bu hisselerden haberiniz yoksa, yani bu hisseleri siz almadıysanız.
satılıp bedelinin tahsil edilmesine ne diyorsunuz? Kardeşinizin talimatıyla bu paranın sizin
hesabınızdan Cezmi Öztürk adlı şahıs tarafından çekilmesini nasıl açıklarsınız? Adı geçen
şahsı tanıyor musunuz? Eğer, bu hisselerin bedeli ödenmemişse, bu bir bağıştır. Bu
durumda, bu bağış için veraset ve intikal vergisi ödediniz mi?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Biraz önce söyledim; ben kardeşime
sadece, bu hisse işini bankayla çözümlemesini söyledim. Kendisi bu senetleri tahsil etmiş,
zannediyorum o şahıs onun yanında çalışan birisidir. Ve sonra, bu tahsil ettiği parayı da.
İstanbul-Maltepe'de bir okul yaptırma derneğine bağışlamış. Biraz Önce söyledim.
BAŞKAN- Sayın Altınsoy, buyurun.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray)- 1990 yılında yapılan Finansbank genel kurulu için.
hazırun cetvelinde Sayın Yılmaz'm adı var ve sanıyorum 1990 yılındaki tebligat da bunu
bildirmek için olmuştur. Mektubun geldiğini kabul ettiğinize göre, muhteviyatını da bilmeniz
lazım gelirdi. Muhteviyatında da, sizi ortak olarak oraya çağırmış olması lazım. Başka türlü
olamaz. Malumatınız olmadı mı, yani o mektupları almadınız mı?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Hayır, daha sonra da bu tür davetler
geldi, hiçbirine icabet etmedim, bunların üzerine de gitmedim, bunu da araştırmadım.
MEHMET ALTINSOY(Devamla)- Mektupları okudunuz tabiî.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Mektuplar, sadece bilgim var. eve:.
genel kurula davet yazısıydı.
BAŞKAN-Finansbankla ilgili başka sorusu olan var mı? Yok.
Çok teşekkür ediyorum.
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Diğer iddialarla ilgili sorusu olan arkadaşlarımız varsa buyursunlar. Sayın Ercan,
buyurun.
NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Tabiî, bu Komisyonda bugün farklı bir yöntem geliştirildi.
Sayın Başbakan tabiî mecbur da değil, yani tüm iddialarla ilgili birtakım açıklamalarda
bulunma gereğini duyuyorsa yapacaktır. Duymadığına göre, biz bu sorularımızı, böyle bir
açıklama yapılmaksızın sormuş oluyoruz. Açıklamalarda bulunsaydı daha sağlıklı, başka
sorularımız da belki olabilecekti.
Bu çerçevede, ben Sayın Başbakandan yine birkaç hususun delaletinizle sorulmasını
arz ediyorum.
Sayın Başbakan, mal bildirimlerinizde gelir beyan etmediğinize göre, Bakan
olduğunuz 1983 yılından bu yana mal bildirimlerinizde yer alan yeni servet unsurlarını hangi
gelirlerle sağladığınızı söyleyebilir misiniz?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkan, ben 1994 yılında Mecliste
kurulan bir araştırma komisyonuna, 1983 yılından© tarihe kadar bütün servet beyanlarımı...
Malumu âliniz bizim servet beyanımız milletvekillerinden farklı olarak sadece belli yıllarca
değil, bakanlık görevini deruhte ettiğimiz, bakanlığa başladığımız ve bakanlıktan ayrıldığımız
veya Başbakanlığa başladığımız, Başbakanlıktan ayrıldığımız tarihlerde de ek beyanname
vermek suretiyle yapılır. Onun için benim, normal, milletvekillerinden daha fazla beyanname
verme zorunluluğum söz konusudur. Bütün servet beyanlarımı, artı, aynı yıllar içerisinde, he r
yıl verilmiş gelir vergisi beyannamelerimi, artı, Türkiye Cumhuriyetindeki şahsıma ait olar
bütün tapuları, bunlar içerisinde satışa tabi olanların satış senetlerini, sanıyorum 40 veya 52
sayfalık bir dilekçe ekinde, Başkanlığa tevdi ettim.
Dolayısıyla, Sayın Ercan'ın bu sorusuna herhalde Mecliste en kolay cevap
verebilecek kişi benim. Ben 1983 yılında siyasete girinceye kadar, aşağı yukarı (1975-1983)
8 yıllık bir iş hayatım var. Bu iş hayatımda birçok şirkete ortak oldum, kurucu oldum, yönetici
oldum. 1983 Kasımında milletvekili seçildikten bir ay sonra Hükümette görev aldım. 19E3
sonundan bugüne kadar hiçbir şirkette ortak değilim, hiçbir şirkette yöneticilik yapmadım.
hiçbir şirketle ticari ilişkim olmamıştır. 1983 sonunda, üzerimde gözüken hisselerin tamamr
ya sattım ya da kardeşime devrettim.
1983 yılından itibaren, benim gelirlerim 3 değişik kaynaktan oluşmaktadır. Birincisi
eşime ait olan şirket hisselerinden kaynaklanan temettülerdir. İkincisi, bana ait ela"
gayrimenkullerin kira gelirleridir. Bunların büyük kısmı babamdan ıntika' etmiştir, ",986 yılınca
babam vefat etmiştir. Kendisinin -tam bilmiyorum- 150-160 dükKanhK pır ışhan; varaı.
BAŞKAN- 170 demişti kardeşiniz.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Olabilir, 170... Babam ölünce babamın
hissesinin üçte biri, kardeşlerimle birlikte bana intikal etmiştir. Ben, bu işhanındaki kire
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- 206 gelirleriyle hiç ilgilenme imkanı bulamadım, görevim sırasında. Bunların hepsinin tahsilatını
kardeşim yapar. Keza, karımın temettü gelirleri de, kardeşimin yönettiği şirketten
kaynaklanan temettü gelirleridir. Dolayısıyla, benim bütün gelirlerimi kardeşim tahsil eder.
Sene sonunda da, benden, Meclisten yıllık maaş ödemelerine ilişkin, ki üçüncü gelir
kaynağım odur, toplam maaş ödemelerine ilişkin Meclis dekontunu ister. Ben de ona
gönderirim. O da gelir vergisi beyannamemi hazırlatır ve Maliyeye veririz. Yani, benim kendi
gelirlerimle ilgili tek aktif katkım, sene sonunda Meclis Başkanlığından, yıllık ödemelere
ilişkin makbuzu alıp kardeşime göndermekten ibarettir. Bunun dışında, kira gelirlerimi,
karımın temettü gelirlerini, hepsini kardeşim tahsil eder..-Bu, kardeşimde bir cari hesap
şeklinde yürür, eşim ne kadar ihtiyaç duyuyorsa oradan para alır, sene sonunda bu hesap
kapatılır; ya biz alacaklı oluruz, ya borçlu oluruz, alacaklıysak farkını alırız, borçluysak
hesamıza borç kaydeder, bize sene sonunda bir dekont verir ve biz de hesabımızı oradan
takip ederiz. Dolayısıyla, bütün gelirlerimin takibi, işlemlerinin şeyi, hepsi, kardeşim
tarafından yapılır.
NEVZAT ERCAN(Sakarya)-Sorularıma devam ediyorum.
Sayın Başbakan, 3628 sayılı Kanunun 5 ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin
yönetmeliğin 8/B maddelerine göre, mal bildirimlerinde taşınır ve taşınmaz mallar, alacaklar,
borçlar ve hakların yanı sıra, gelirlerin de bayan edilmesi gerektiği halde, 1993 yılı hariç,
hiçbir mal bildiriminizde gelirlerinizi göstermediğiniz anlaşılmaktadır. Bunun sebebini açıklar
mısınız? Siz az önce ifade ettiniz; gelirlerinizin 3 değişik kaynaktan oluştuğunu
söylüyorsunuz. Eşinize ait hisse senetlerinden kaynaklanan temettü gelirleri dediniz,
gayrimenkullerinizden gelen kira gelirleri dediniz, üçüncüsü...
BAŞKAN-Maaş.
NEVZAT ERCAN(Devamla)-Maaş. •
Bu açıklamalarınızla birlikte, benim şimdi bu yönelttiğim soruda, esasen gelirleriniz,
1993 yılı hariç, hiçbir mal bildiriminizde yer almıyor, gelirleriniz gözükmüyor. Bunun sebebini
öğrenmek istiyoruz.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Kanunu yanlış tefsir ediyorsunuz. Ben
gelir vergisi mükellefiyim, ben her sene Maliyeye tüm gelirlerimi, yasal olarak düşülecek
giderlerimi, gelirlerimden ödenen stopaj vergilerini beyan etmekle mükellefim. Bütün bu
vergi beyannamelerim de vergi dairesinde mevcuttur. Esasen, araştırma komisyonuna 1994
yılında verdiğim bilgi dosyasında da, bütün gelir vergisi beyannamelerimi, servet
beyannamelerine ek olarak ibraz ettim. Yani, söylediğiniz husus, gelir vergisi mükellefi
olmayan kişiler için geçerlidir.
NEVZAT ERCAN(Devamla)- Teşekkür ediyorum.
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üzerinden 100 milyar lira civarında gözüküyor. Eşinize ait bir gelir de beyan edilmediğine
göre, eşinize ait servetin kaynağını da açıklar mısınız?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Eşimin mal varlığını benden ayrı olarak
mütalaa etmeniz doğru olmaz. Türkiye'de, biliyorsunuz, aile birliği esası vardır ve eşimin
bütün gelirleri de, benim gelirlerimle birlikte tek beyannameyle bildirilmek zorundadır. Eşimin
gelirlerinin kaynağı, benim 1980 veya 1981 yılında kendisine devrettiğim Delta Deri Giyim
Sanayiindeki hisselerdir. Bunun dışında, kendisine ait olan gayrimenkullerin geliridir. Bu
gayrimenkullerin tümünü kendisine ben aldım; yani, üstünde şu anda ne gayrimenkul^ varsa
hepsi benim paramla alınmış olan gayrimenkullerdir. Benim 1983 yılında ilk siyasete
girerken, kendi üzerime kayıtlı, zannediyorum 2 gayrimenkulum vardı, şu- anda da kendi
üzerime kayıtlı, zannediyorum 4 gayrimenkulum var. Arada, babamın verasetinden
kaynaklanan servet artışımız var.
NEVZAT ERCAN(Devamla)-Bir başka sorum; Sayın Başbakan, mal bildirimleriniz
incelendiğinde, açıklamaya muhtaç bazı hususlar görülmektedir. Şöyle ki, 1983 yılında
belirtilen mücevharat, istanbul Çiftehavuzlar'daki 8 daireye bedel, öyle gözüküyor. Yine, aynı
şekilde, 1985 yılındaki mücevharat, istanbul Çiftehavuzlar'daki 15 daireye bedeldir. Yine,
1990'da 1987 model Renault otomobil, istanbul Çiftehavuzlar'daki 3 daireye bedeldir. Yine,
1993 yılı gelir vergisi beyannamenize göre, ücretleriniz 343,8 milyon lira iken, gayrimenkul
sermaye iradı 477,9 milyon liradır. Bu irat aynı dönemde beyan edilen gayrimenkulun
değerine yakındır.
Yine bir başka husus; Beyazsaray'da 177 adet dükkan -işyeri- olduğu söylendi, altıda
bir hisse sahibisiniz. Bunun 1997 mal beyanındaki ifade edilen değeri 2 milyar 120 milyon
liradır. Bu gerçek değer midir? Bu hususlarda açıklama yapar mısınız?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Evvela, 1983 yılında beyan ettiğim
gelirlerin yüksek olması, olsa olsa aradan geçen zaman zarfında benim servet kaybımı
açıklar. Onunla nereye varmak istediğinizi bilmiyorum.
İkincisi... Son sorunuz neydi Nevzat Bey?
NEVZAT ERCAN(Devamla)- Son sorduğum şuydu; 1993 yılı gelir vergisi
beyannamenize göre, ücretleriniz 343,8 milyon lirayken, gayrimenkul sermaye iradı 477,9
milyon liradır. Bu irat, aynı dönemde beyan edilen gayrimenkullerin değerine yakındır.
Bir de, Beyazsaray'daki altıda bir hisse sahibi olduğunuz ve bunun da değer olarak
1997 yılı bildiriminizde, mal beyanınızda 2 milyar 120 milyon lira olarak ifade edildiğini
sordum. Bu konularda açıklama yapar mısınız demiştim.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Dediğim gibi, bu beyannameler, hepsi.
kardeşim tarafından doldurulur, onun şirketindeki elemanlar tarafından doldurulur.
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detaylı bilgiye sahip değilim; ama, benim açımdan önemli olan husus, orada beyan edilen
gelirlerin benim gerçek gelirim olup olmadığıdır. Ben o hususları tekeffül ederim; onun
dışındaki hususlar Maliyenin koyduğu rayiç değerlere göre yapılan beyanlardır.
NEVZAT ERCAN(Devamla)-Son bir sorum olacak.
Sayın Başbakandan, aylık harcamalarının ne kadar olduğu konusunda, yaklaşık bir
rakam vermesini isteyebilir miyiz? Kendisi bu konuda bir açıklama yapabilir mi?
BAŞKAN-Aile olarak mı Sayın Ercan?
NEVZAT ERCAN(Devamla)-Evet.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkan, aylık olarak veremem;
çünkü, biz, dediğim gibi, aylıkla geçinen bir aile değiliz. Bizim kira gelirlerimiz üç ayda bir
tahsil ediliyor, temettü gelirlerimiz yılda bir tahsil ediliyor, maaşlarımızı aylık alıyoruz. Bütün
bunlar, yıllık cari hesap şeklinde -demin dediğim gibi- kardeşimle aramızda yürütülür; ama,
"yıllık ne kadar bir harcama yapıyorsunuz" diyorsanız, mesela geçen seneki beyannamelere
baktım; aşağı yukarı, benim, yılda 30 milyar lira civarında bir toplam harcamam olduğu
gözüküyor. Bunun gelir kaynakları da, demin belirttiğim gibi.
NEVZAT ERCAN(Devamla)-Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN-Teşekkür ederim.
Sayın Başbakan, önergede de, okudunuz, biliyorsunuz, Tekstilbankın gerçek sahibi
olduğunuz konusunda yaygın iddialar mevcuttur deniliyor, kardeşinizle birlikte. Bu konuda
bir açıklama yapar mısınız?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkanım, demin
yaptığım, kendi geçmişimle ilgili kısa açıklamada bütün bunlara cevap
verdiğimi
düşünüyorum. 1983 yılından beri. hiçbir
şirkete ortak değilim, hiçbir şirketle ticarî ilişkim söz konusu değil. Ne Conrad
Oteli ne Tekstilbank ne Finansbank... Bu iddiları, hiçbir belgeye dayanmayan.
sadece çamur atma mantığıyla yapılmış, gayri ciddî iddialar olarak gördüm.
cevap vermeye dahi değer bulmadım. Eğer, bunları doğrulayacak herhangi bir
belge varsa, hepsini ciddiye alıp, cevaplandırmaya hazırım.
BAŞKAN - Kardeşinizle ve eşiyle birlikte Almanya'da bir Transalkim
şirketi kurduğunuz ve bununla bazı taşıma işlerine de girdiğiniz iddia ediliyor.
Bu konuda açıklama yapabilir misiniz?
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-209BAŞBÂKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkan, 1983 yılından
önce, o şirketin kurucularından birisi benim, daha doğrusu demin söylediğim.
kurucusu, yöneticisi olduğum şirketlerden birisi de bu şirkettir. Bunun gibi.
bizim kimya alanında tekstil alanında, ihracat alanında başka şirketlerimiz ce
vardı. Bu nakliye şirketini, biz, bir Alman grupla işbiriği yapmak üzere kurduk.
Almanya'da kurulan şirket, bizden önce kurulmuştur, Alman ortaklar tarafından
kurulmuştur. O şirketle, bizim, bir ticarî ilişkimiz yoktur; sadece iş ilişkimiz
vardır, işbirliğimiz vardır. Tam yılını da Jıatırlamıyorum, 1980'den önce.
muhtemelen, 1977-1978'de, biz, bu şirketi, Türkiye'de, limited şirket olarak
kurduk. Ortaklarından birisi bendim, birisi, bizim ortak olduğumuz bir kimya
şirketiydi -asıl büyük ortak oydu- iki de gerçek kişi ortağımız vardı. 1983 yıl
sonunda, bu şirketteki hisselerimi kardeşime devrettim. Almanya'daki şirketle
hiçbir ilişkimiz, ortaklık ilişkimiz yoktur; ama, burada kurduğumuz ş i r k e t . . ;
şirketle işbirliği yapmıştır, acentalık ilişkisine girmiştir. Ben ayrıldıktan sonra.
kardeşimin o şirketin yönetimini üstlenmesinden sonra, zannediyorum, yeni t: r
filosu alıp, bizzat taşımacılık da yapmışlardır. Benim olduğum dönemce.
sadece, acentacılık yapmaktaydı.
'
•
BAŞKAN - Y i n e , Almanya'nın Köln Kentindeki Sparkeis BanksS'r.çş
eşinizin ve sizin mark hesabınızın bulunduğu iddiası var. Açıklık çe: : - '
misiniz?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkan. ben ' y . - .
c'ışmda hiçbir yerde hesabım yok" diyecektim; fakat, doğru olmaz: ÇÜPKL. C •
nafıa önce Bulgaristan'da 5 0 0 . dolarlık bir hesap açtım. Bir sene .zr.zz
Azeroaycan'da bir Türk bankası kurulurken 100 dolarlık bir hesap açtım, t-.' z~
Romanya'da bir bankada 100 dolarlık hesabım var. Bu sembolik hesapla".~" '
dışınca. ne benim ne karımın yurt dışında herhangi bir bankada hiçbir zaman
hiçbir hesabımız olmamıştır.
BAŞKAN - Ankara'da bir müteahhite ait olan evde oturuyorsunuz. B„
konuda talep ettiğimiz kira sözleşmelerini, doğalgaz, elektrik ve su faturaların
bize gönderdiniz; teşekkür ediyoruz. Yalnız, bu konudaki iddilara, sizin s ö n :
olarak yanıt vermenizde de büyük yarar var; çünkü, oturduğunuz evin sah i t ı
Türkiye'de bir müteahhit ve önergede de var, ihale, teşvik ve kredile•
konusunda kendilerine kolaylıklar sağlandığı söyleniyor. Oturduğunuz evir
kira bedeli konusunda; bu arada sormuş olayım, dört yıllık, üç yıllık ödemeler
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açıklama yapar mısınız?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - 1987 yılındaki seçimlerden
sonra, ben, Dışişler Bakanlığına atandım. O tarihten itibaren, Cinnah
Caddesinde Dışişleri Bakanlığına ait, Bakan lojmanında ikamet etmeye
başladım.
1987 yılından, bakanlıktan ayrıldığım, 1990 yılının Şubat ayına kadar.
hatta, konut kanununa göre, bakanlıktan ayrıldıktan sonraki iki aylık süremi de
kullandım, sanıyorum 1990'ın nisan ayına kadar, demek ki 2,5 sene Bakanlığın
lojmanında oturdum.
^
Bakanlığın lojmanı, binanın giriş katındadir. Aynı binanın en üst katında.
bu müteahhide ait bir boş daire vardı. Binanın tüm ortak giderlerini, yani.
apartman yöneticiliğini de bu müteahhit yapıyordu. Yakıtı o alırdı, bizden yakıt
parasını o tahsil ederdi, tamirat gerektiği zaman o yapardı. Bu vesileyle, o 2.5
sene içerisinde bu müteahhitle bir ilişkimiz oldu. 1990 Nisanında, ben. o
konutu terk etmek durumunda kalınca, kendisi, bana, Amerika'da yaşayan
çocuğuna ait olan, yukarıdaki boş katında ikamet etmeyi teklif etti. Kira
şartlarında anlaştık. 500 dolar aylık kira vermek üzere. Oraya taşındım. 3 ay
kaçar sonra, haziran ortasında, Başbakanlığa geldim. Başbakanlığa gelince.
Dışişleri Bakanlığına getirdiğim arkadaş -Safa Bey- o Bakan konutunu.
kullanmadı, kendi konutunda kaldı. O konutu, ben, Başbakan olarak büro
olarak kullandım. Bunların hepsi de 1991 sonuna kadar devam etti. " 9 9 i
sonunda, yine, iktidar değişikliğinden sonra, Dışişleri B a k a n l ı ğ ı ' k o n u t u n u .
tekrar Bakanlığa devrettim ve yukarıdaki Nuri Özaltın'a ait katta ikamet" etmeye
cevam ettim. 1993 yılı başında, şu anda oturduğum, yine Nuri Özaltın'a ait
elan binaya geçtim, o tarihten beri, yanındaki binayı da büro c.arak
kullanıyorum.
Sayın Özaltın, bu birbirine bitişik olan büro ve konutu birleştirerek.
orada bir otel yapma düşüncesindeydi; fakat, daha sonra, bu düşüncesinden
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vazgeçti, ben oraya talip oldum; daha doğrusu -benim oturduğum katı da,
Amerika'dan gelen oğlu evleniyordu; ona tahsis etmesi gerekti; yani, benim
orayı boşaltmam gerekti- kendisi, bana orayı teklif etti. Orası oturulacak
durumda değildi. Uzun süre boş kalmıştı, bakımsız kalmıştı. Şu anda
hatırlamıyorum, o zamanki parayla, zannediyorum 1 milyar liraya yakın bir
taminat masrafını ben üstlendim ve ayda bin dolar konut için bin dolar da büro
için olmak üzere kendisiyle iki yıllık kontrat yaptık. Daha sonra, bu kontrat
temdit edildi. Sanıyorum, bir daha temdit edildi. Şu anda, 2000 yılına kadar.
yani. önümüzdeki yılın sonuna kadar, kendisiyle kontratım var.
ödemelere gelince, demin de dedim, biraz : işimin niteliğinden, biraz
gelirlerimin düzenli olmayışından dolayı, aylık ödeme yapma durumunda
değilim, doğrusu uğraşacak halim de yok; onun için, ödemeleri, kendisine,
bazen bir yıllık, bazen iki yılılk yaptık. Zannediyorum, son ödememizi iki yıllık
olarak yaptık ve şu anda, sene sonuna kadar da peşin ödemiş olmam lazım.
Yani. ödemenin şekli, tamamen benim durumumdan kaynaklanıyor. Orada.
müteahhitin herhangi bir tercihi veya kusuru söz konusu değil; ben, kendisine
toplu ödeme yaptım.
^
BAŞKAN - Teşvik, kredi ve ihaleler konusu...
v
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Benim bildiğim kadarıyla
-başka işleri varsa bilmiyorum, zannediyorum, buraya geldi, size bilgi verdikendisinin devam eden bir baraj inşaatı var. Bu baraj inşaatı Bingöl'de, adın
Özlüce Barajı, iki sene önce gittim, bu barajı gördüm. Zannediyorum, bir iki ay
sonra da su tutması yapılacak, tekrar gideceğim. Bu barajı, kendisi ne zaman
aldı. bilmiyorum; ama, zannediyorum, 1990 yılından önce aldı. Ben, sadece.
son iki yıllık safahatını biliyorum. Sanıyorum, keşif bedelinde zaman zaman
artışlar öldü. Kendisi anlattı bana. Bu artışlar, bizim hükümetimiz zamanında
da oldu. bizden sonraki koalisyon hükümetleri zamanında da oldu. Şu anca da
bitmek üzere,! teslim edilmek üzere.
Yine, kendisinin, ihalesini yeni aldığı bir başka baraj var: o da
zannediyorum, aynı yerde; Bingöl-Kiğı'da, Kiğı Barajı. O baraj. 1980'ierder,
irer; gündemde olan bir barajdır. Tam tarihini bilmiyorum: ama. " 9 8 C ' £ ' : r .
crt£smda. zannediyorum, ilk etüdleri başladı. Onun da işlemleri, galiba, r u
sere veya geçen sene tamamlandı, geçen sene ihalede, kendisi, en jygur,
fiyatı verip bu baraj ihalesini aldı. Sanıyorum, o ihaleyle ilgili, ihaleye katılan
firmalar, ihale sonuçlarının hepsi size gelmiştir veya gelecektir. DSİ'den. bu
konuda gerekli bilgileri alabilirsiniz.
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Benim, Sayın Özaltın'ın, bu iki barajın dışında ne iş yaptığından; yani,
başka hangi işlerinin olduğundan haberim yok. Devletle hang işi olduğundan
haberim yok. Özel bir oteli olduğunu biliyorum; bu otele iki defa gittim, birer
gün kaldım. Antalya-Belek'te bir oteli var. Otelinin yanında bir golf sahası var.
Doğrusu, bunun dışında bilgim yok.
Barajlardan söz açılmışken, deniliyor ki: 1996 yılı itibariyle, kesin
projesi hazır 24 adet hidroelektrik santralı mevcutken, bunlar bir tarafa
bırakıldı, 1997 sonunda, hızla, Kiğı Barajı, Özaltmlara çok hızlı bir şekilde
verildi.
Burada, acele demeyelim; ama, diğerleri bir şekilde geri bırakılarak, bu
barajın öncelik almasının nedeni konusunda bir açıklama yapar mısınız?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkan, DSİ Başkanı
geldi mi , gelmedi mi?..
BAŞKAN - Gelecek efendim.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Kendisine de sorabilirsiniz.
Hiçbir ihaleyle ilgili DSİ ile bugüne kadar görüşmüş değilim. Şu ihaleyi yapın,
şunu yapmayın, şuna verin, şuna vermeyin..^Bunlar benim konum değil; ama.
DSİ'den, Enerji Bakanlığından,
Yüksek Planlama Kuruluna hangi enerji
projesi için talep gelmişse, hepsinin bir an önce sonuçlanmasını arzuladım ve
zannediyorum, şu bir yıllık Hükümetimizde, biz, bu şekilde 10 tane kadar yeni
projeyi gündeme aldık; yani YPK'dan programa aldık. Enerji meselesinde,
Türkiye'nin çok sıkıntıda olduğunu biliyorum. Sanıyorum, o projede. Kiğı
projesinin öncelikli olarak YPK'ya teklif edilmiş olmasında
bölgeden
kaynaklanan başka bir sebep de olabilir, detayını bilmiyorum; onu. Genel
Müdür size söyleyebilir. Oranın terör bölgesi olması da etkili olabilir.
Bilemiyorum: ama...
BAŞKAN - Mağaraların su tutması konusunda...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Bilemiyorum. Hiçbir bilgim
yok. Ama. dediğim gibi, YPK'ya hangi enerji projesi gelmişse, ben. onun cır an
ence YPK'dân çıkması için yardımcı oldum.
Sayın Uyanık, buyurun.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Barajla ilgili konu gelmişken, ben de Sayın
Başbakana, bir sual sormak istiyorum.
Baraj programları, şu anda, 15Q'ye yakın, DSİ'nin bünyesinde.
1950'lerden başlamak suretiyle, sırada bekleyen ihaleler vardır. Gene'
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programda olmamasına rağmen, programa aldırmak için herhangi bir bilgi ve
talimatınız oldu mu?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Söyledim olmadığını...
AHMET UYANIK (Devamla) - DSİ, bütün işleri, -Ovacık Barajı dahil11.9.1997 tarihine kadar, ilanla ihaleye çıkmış, ondan sonraki dönemlerde, bu
baraj da dahil, hep, teklif almak suretiyle çıkılmış. Bu konuda bir bilgisi var
mıdır Sayın Başbakanın; bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞBAKAN A: MESUT YILMAZ (Devamla) - Benim hiçbir projenin
programa alınması hususunda, DSİ'ye veya herhangi bir başka kuruma
herhangi bir talimatım olmamıştır; bugüne kadar da. olmamıştır, bundan sonra
da olmaz. Bu, o kurumların kendi görevidir, bu öncelikleri onlar belirlerler;
ama, bize onlardan gelen önerilerin bir an önce sonuçlandırılması için, benim
çok özel çabam olmuştur.
ihale usulü konusuna gelince, biz, bu konuyu, Hükümet kurulduktan
sonra. Bakanlar Kurulunda ve Yüksek Planlama Kurulunda birkaç defa
görüştük. Geçmiş tecrübeleri değerlendirdiğimiz zaman, vardığımız sonuç
şuydu: Normal usullerle yapılan ihalelerde, -maalesef, çok büyük oranda, fiyat
kırımlarıyla, yetersiz müteahhitlerin veya gayri ciddî müteahhitlerin işi
üstlenmelerinden kaynaklanan devletin çok ciddî zararları olmuştur. Birçok
proje, bu yüzden, zamanında gerçekleşememişti. Biz, Hükümet olarak, sadece
DSİ'ye, sadece barajlara özgü değil, bütün altyapı projelerinde öncelik
taşıyan, önemli olan, stratejik görülen bütün projeler için ihale Kanunu
usullerine tabi olmama prensibini benimsedik. Bu, Karadeniz'deki Sahil Yolu
için de geçerlidir, Karayollarının birkaç tane böyle stratejik projesi için de
geçerlidir. DSİ'nin önemil projeleri için de geçerlidir. Zannediyorum, Bakanlar
Kurulunda, şu an tam hatırımda değil, 15-20 tane proji için. bu şekilde ezel
karar çıkardık.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - 8 yıllık eğitimle ilgili olarak Genel Kurulun
vermiş olduğu bir yetki de var.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) - O ayrı. Altyapı projelerini
söylüyorum.
Dolayısıyla, bu. bir Hükümet kararıdır; DSİ'ye özgü değildir: o crc.eye
hiç özgü değil.
Bu usulde de kurumlara verdiğimiz talimat şu olmuştur: Davet usulüyle
yapılan ihalelerde, daha önce o işlerde deneyim sahibi olan, güvinilir. ciddî
firmaları davet edeceksiniz, rekabet imkânlarını sonuna kadar kullanacaksınız:
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ama, netice itibarıyla, birinci prensibiniz, işin zamanında yapılması olacak ve
bir yıllık uygulamanın da bu açıdan bizim hedeflerimize uygun gerçekleştiğini
söyleyebilirim.
BAŞKAN - Sayın Arseven, buyurun.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın
Başbakanımıza bir soru sormak istiyorum.
Sayın Başbakanım, daha önceki hükümetler döneminde çıkmış olan ve
halen yürürlükte bulunan, bu barajların da içinde bulunduğu terör bölgesinde
yapılacak tüm enerji yatırımlarının 44 üncü maddeye göre; yani, davetiye
usulüne göre yapılmasına gerektiren bir kararname var ve halen de yürürlükte.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Bizden önce.
NEJAT ARSEVEN (Devamla) - Evet.
Bu konudan bilginiz var mı?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Bilgim var; ama, bu, şu anda da
yürürlükte olan, aksi olmadıkça geçerli olan bir talimattır, zannediyorum.
benden Önceki Başbakan tarafından yayımlanmış bir genelgedir. Benim demek
istediğim, bu, ilgili kurumu bağlar. Yani, DSj, Başbakanlığın bu talimatını da
dikkate alarak, diğer öncelikleri de dikkate-" alarak, bize, programa alma
konusunda ek proje önerir. O safhadan sonra, biz devreye gireriz; ama. biz,
DSİ'ye "şu projeye öncelik vereceksin" demeyiz; bu yanlış olur. Burada,
söylediğiniz kuşkular ortaya çıkabilir; ama, buna, daha yetkii cevap verecek
durumda olan Sayın Genel Müdürdür..
BAŞKAN *-Sayın Altınsoy, buyurun.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Sayın Başbakan, önce Nenehatun
Caddesinde kiralanan yer hakkında bir iki küçük sualim olacak.
Sayın Yılmaz, 26.12.1992 tarihinde, Nenehatun Caddesindeki 113 ve
11 5 sayılı gayrimenkulleri -Sayın Özaltın'ın beyanına göre- Özaltın şirketinden
kiralamışsınız. Kira başlangıcı, 1.1.1993. Burada, özel şartlar var. O şartlarda.
su. elektrik ve yakıt bedellerinin size ait olacağı; ancak. 1993'te .yapıian
muKavelede, 2/3'nün size, kiracıya ait olacağı yazılı. Herhalde, bundan
hareket etmiş olacaksınız. 1.1.1993'te başlamasına rağmen, doğalgaz. su ve
elektrik aboneliğiniz, 20.1.1994'te başlıyor; yani, bir yıl sonra başlıyor; Sanki.
bu. oradaki yazıya tam denk geliyor gibi oluyor. Yani, 1/3'ü mal sahibi öcemiş
oluyor, geriye kalan 2/3'ünü de siz abone olmuş oluyorsunuz. Bu.lüzumu
neden hissettiniz?
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kaynaklanıyordu. Şimdi hatırladım. İşyeri olarak kullandığım binanın yarısını.
bir yıl sonra teslim ettiler; çünkü, orada, sağlıkla ilgili bir vakıf faaliyet
gösteriyordu. Tandoğan Beyin başında olduğu bir vakıf.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) - Yalnız, burada, zemin ve iki katın
tamamı; hem 1996'da hem 1992'de yaptığınız mukavelelerde zemin ve iki katın
tamamı diye yazılı, diğerinde de tamamı yazılı. Yani, gayrimenkulun sizin
kiraya almanızdan bir farkı yok; ama, fiilen başkası işgal ediyorsa, ona bir şey
diyemeyiz.
Bir de 1992 yılında yapılmış olan kira mukavelesinin arkasında, her iki
gayrimenkul için 1993'ün birinci ayının 12'sinde ve 14'ünde 12 bin ve 24 bin
olarak 36'şar binden 72 bin Amerikan Dolarını elden yatırdığınız yazılı. "Eldem
aldım" diye bir paraf var. Bu kirayı, siz, bizzat mı yatırdınız, başka birisiyle mi
gönderdiniz?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Başka birisi verdi. Sayın
Özaltın'a elden verildi. Zannediyorum, sadece son ödememizi, eşim, bankadan
havale etti.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) - 1 9 9 6 " y a ait olanı.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Evet. Şu anda geçerli olan.
Ondan önce, iki defa, elden dolar olarak ödendi.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) - Baraj konusunda da bir iki sualim
olacak.
Bildiğim kadarıyla -eğer yanılıyorsam, bu işi daha iyi bilen arkadaşlar
düzeltsin- yıllık programlar, yedinci, azamî sekizinci ayda müesseselerinde
planlanmaya başlanır, dokuzuncu ayda bitmiş olur; çünkü, onuncu ayda
hükümete tevdi edilecektir; hükümet de en geç kasım ayında Meclise havale
edecek, kasım ayında komisyonda aralıkta da Mecliste görüşülecek, 1 ocaktan
itibaren geçerli olacak.
Nitekim, 1997 yatırım programında, 24 Ocak 1997 Cuma günkü 22887
sayılı mükerrer Resmî Gazete ilanında şöyle deniliyor: 18 Ekim 1996 gün ve
2279i mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 14 Ekim 1996 gün ve Ş J
sayılı -,997 yılı programının uygulanması, koordinasyon ve izlenmesine -a.r
Bakanlar Kurulu kararı ekidir. Ocak ayında bu ekleniyor; çünkü. Meclisten
geçtinden sonra, tahsilattan geçiyor. Doğrudur. Demek ki, onuncu ayda
Hükümette görüşülüp, çıkmış olur;18 Ekim tarihinde gönderildiğine göre. 1 998
yatırım programının da aynı minval üzre yapılması gerekiyor. Bu yapıldığına
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bir gerekçesi var mı? Çünkü, eğer, ihtiyaç varsa, yapılacaksa, zaten, • i 998
geliyor. Zaten 1998 yılında 1997 fiyatlarıyla ihale edilmiş, ihalesi de 1998'de.
Eğer, çok lazım bir şeyse, 1998 yatırım programına girmesi gerekirken, bunu
da atlayarak, aynı tarihte, hazırlıklar bitmiş olduğu halde, 1998'de değil de
birden bire 1997 yılına konulmasında bir anormallik görmediniz mi zatıâlinize
gelince?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Dediğim gibi, bu tek başına
gelmiş bir proje değil. Bununla birlikte, brzY ek yatırım programına,
zannediyorum, 10-15 tane daha proje aldık. Mesela:, şu anda, temmuz ayında
olmamıza rağmen, yeni 1999 yılı yatırım programını beklemeden, Bartın ve
Yenice'de de iki tane yeni barajı ek programa alacağız; çünkü, sel afetinden
sonra, ilgili bakanlık böyle bir zaruret gördü. Orada da hangi teknik argümanla
geldiğine bakmak lazım.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) - Sualimi arz edemedim.
1997 yılının onuncu ayında 1998 yılının yatırım programı, en azından
dairesinde hazırlanmış olacak; hükemete gelfaemiş olsa bile. O halde, çok acil
ise, hakikaten ihtiyaç varsa, müessesenin, zaten, bunu önceden görüşüp,
1998 yatırım programına aldırması lazımdı. Bu lazıme yapılmamış, onuncu
ayda. Birinci, beşinci, sekizinci ayda olsa; 1998 programı hazırlanmadan
dikkat çekmeyebilir; ama, onuncu ayda... 1998'in hazırlığı, müessesede
yapılmış bitmiş olduğu halde, birden bire 1997 yatırım programına direkt
olarak bunun teklifini bir anormallik olarak görmediniz mi?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Altınsoy, sorunuzu
anlıyorum da, bu soruya cevap verecek durumda değilim. Genel Müdür geldiği
zaman, neden dört ay beklemediğini, ek program hususunda YPK'ya teklif
yaptığını kendisine soracaksınız.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) - Tabiî efendim, kendisine de soracağız.
Bir şey daha soracağım. Sayın Yılmaz, siz, Başbakansınız. Başbakanın
görevi, koordinasyondur. Bütün müesseselerdeki hareketin hepsine bakmanız
:a.Zim gelir. Artı. bu, öyle ufak tefek bir şey de değil. Şu 19 tane şeyin
çe-ıs:nde 20 trilyon ile en büyük pay. 20- trilyonluk bir şey sizin dikkat'- zçekmemişse, bu, tabiî sizin takdirinize kalmış.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Dediğim gibi, genel tavır olarak.
bana. ilgili kurumdan ek projeyi alınması için gelen her projeyi destekledim.
enerji ve ulaşım konusunda.
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DSİ'den aldığınız, 1997 yatırım programında -dokuzuncu aydan itbaren
başlar ki, doğrudur, ancak o ayda başlayabilir- 2.5.1998'e kadar 19 adet baraj
ihalesi yapılmış. Bunun ilk beşi, ilan suretiyle yapılmış. Geriye kalan 14'ü
davetiyeyle yapılmış. Yalnız, ilanen yapılanlar, haklısınız, hep 59,60,67 olarak
kırılmış. Diğerleri ise, 15'i 17'yi geçmemiş. Ancak, burada da üç tane var.
Mesela, birisi, Bayır Barajı 46,86; Pazaryolu Barajı 48,50; Ondokuz Mayıs
Barajı 59,99. Bunlar da davetli.
Siz, koordinasyonla mükellef Başbakansınız. Bunların her birisinde,
aradaki fark trilyonlarla ölçülüyor. Bilfarz, 20 trilyonluk bir barajı, yüzde 15
yerine yüzde 60'a verdiğiniz takdirde, yaklaşık 10 trilyondan fazla, başlangıçta
bir zarar bahis konusu, Hazinenin kaybı bahis konusu. Eğer, 65 doğruysa. 65
doğru değilse, yani, yüzde 15'e tahammülü varsa, o zaman, bu 65'i olanlar
niye tasdik edildi? Bunların hepsi tasdikten geçmiş, başlamış. Bunun dikkati
çekmesi lazım. Tabiî, doğrudan değil; ama, sizin kontrolünüzde olması lazım
gelen bir şey.
Artı, şu çok dikkati çekiyor. Bilmiyoru-m zatıâlinizin dikkatini çekti mi?
Hep kırımlar, azamî yüzde 14 ile 17 arasında; hep yüksekler de 50'nin
üstünde. Bildiğim kadarıyla -burada benden iyi bilen arkadaşlar var- o birim
fiyatlar hesap edilirken, birim fiyat+yüzde 25 müteahhit kârı konur. Gerçekten.
müteahhitlerin, ancak, yüzde 25 üzerinde oynamaları lazım gelir; eğer. birim
fiyatlar isabetliyse. Birim fiyatlar isabetli değilse, o zaman fahiş tutulmuştur,
eski tarihlerdeki emsaller alınıp, güncelleştirilince, enflasyon dolayısıyla çok
korkunç rakamlar çıkmıştır. O zaman, yüzde 65 kırım doğru olur. Yüzde 65
kırım doğru olursa, o zaman da yüzde 15'le vermemek lazım gelir: çünkü.
yüzde 50 Hazinenin zararı olur. Yok, tersi varsa, eğer birim fiyatlar doğruysa
bu yüzde 15-17 kırımlar doğrudur. Bunun, altında olmaz. O zaman, ötekilerin
tasdik edilmemesi lazım; çünkü, bunlar işi bitirmezler. Sürüncemede kalması.
sev'Ste büyük zararlar açar.
Dikkatimi çeken, niye 60 ile 15 arasında. Bunun 20-25 kıranı hiç mi yok?
Ya SC'-.m üstünde ya da 15 ile 17 arasında. Dikkatinizi çeken bir şey oimadı
mı?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, biraz önce ifadeettim. Benim yürütmem gereken koordinasyon görevi, proje
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ama, genelde, biz, Hükümete geldikten sonra, bu konu bizim dikkatimizi çekti. Çok yüksek
kırımlarla yapılan Hanlı ihalelerde, müteahhitlerin, zamanında işi teslim etmemesinden
kaynaklanan devletin çok fahiş zararları olduğunu tespit ettik. Bu konuyu, hem Hükümette
hem YPK'da sanıyorum birkaç defa görüştük ve bu, Bakanlar Kurulunda, öyle, kolayca
konsensüs sağladığımız bir konu olmadı. Bazı bakan arkadaşlarımız, bunun çok riskli bir
karar olacağını, Hükümetin hakkında birtakım iddiaların ortaya atılmasına, spekülasyonların
yapılmasına yol açacağını söylediler; ama, benim de .içinde olduğum çoğunluktaki
arkadaşlarımız, bu takdirde, devletin zararının daha büyük olduğunu, enflasyonun yüzde 100
olduğu bir ortamda, işin zamanında tamamlanmamasından dolayı devletin kaybının Sayın
Altınsoy'un belirttiği farktan çok daha büyük olduğunu, bizim öncelikli görevimizin, devletin
zararını azaltmak olduğunu ileri sürerek, stratejik projelerde -her proje için demiyorum- davet
usulünün benimsenmesini ve bu projelerle ilgili Bakanlar Kurulu kararı alınmasını
kararlaştırdık. Demin saydığım örnekler bu meyandadır. Karayollarıyla ilgili bazı projeler için
davet usulüne ilişkin karar aldık, barajlarla ilgili bazı projeler için aldık; hepsi için almadığımız
doğrudur; hepsi için alsaydık, aldığımız risk de daha fazla olurdu; ama, Türkiye'nin ekonomik
gerçeklerinde, kâğıt üzerinde yapılan bu değerlendirmenin doğru olmayacağını ifade
ediyorum.
İhaleler arasında niye bu kadar fiyat farkı olduğu, ancak uzmanların yapacağı bir
araştırmada ortaya çıkabilir, bunların bölgeleri farklıdır, nitelikleri farklıdır, belki usullerinden
kaynaklanan farklılıklar da olabilir. Ona, şu anda cevap verebilecek durumda değilm. O.
teknik bir sual; ama, dediğim gibi, biz, bir siyasî karar verdik, bunun riskini de üstlendik
"devletin zararını azaltmak için, önemli projeleri davet usulüyle çıkaralım; ama, rekabeti de
sağlamak için yeterli sayıda firmanın bu ihalelere katılmasını mutlaka sağlayalım" dedik.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Bir küçük sualim daha var.
BAŞKAN - Lütfen, buyurun.
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-219MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - 19.1.1998, yüzde 15.11. kırım, 20 trilyon; 26.1.1998
2 trilyon 800 milyar yüzde 59,99 kırım. Aynı ay içerisinde, aynı nitelikte baraj. Bölgelerden
dolayı da bir fark yok; çünkü, doğuda ve batıda, yüzde 15'lik veya yüzde 60'lıklar var.
özellikleri, eğer, barajın kendisinden... Yalnız, tabiî, haklısınız, bu teknik bir konudur, siz,
bunların teferruatına kadar inemezsiniz; ancak, trilyonları tutan bu garipliklere işaret edip
etmediğinizi sorayım efendim.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) -Yani, bir ihaleye çıkılmışsa, o ihalede teklifler
alınmışsa, bunun sonucunda varılan sonucun doğru olup olmadığını, geçerli olup olmadığı,
ihalenin geçerli olup olmamasını değerlendirmek, öncelikle ilgili kuruluşun görevidir. Eğer,
ilgili kuruluş, bize, ihale sonuçları normaldir, bunun onaylanması gerekir derse, biz o yönde
hareket ederiz; ama, malumaliniz, Mecliste de muhtelif projelerle ilgili araştırma komisyonları
kurulmuştur, daha detaylı araştırma, ancak böyle incelemelerle ortaya çıkarılabilir.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Son sorum efendim.
Makul sebeplere de şüphesiz dayanabilir; ama, belki, idarenin bu işte gafleti olur.
Zatıaliniz veya ilgili bakan tarafından, bu ihalenin, bu barajın ihaleye çıkarılması bir telkin
oldu mu?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Biraz önce söyledim. Ne bu projenin ne
herhangi bir başka projenin öncelikle olarak programa alınması konusunda veya herhangi
bir ihalenin, herhangi bir firmaya verilmesi konusunda veya herhangi bir ihalenin hangi
usulle çıkarılacağı konusunda, en ufak, bir telkinim, talimatım olmamıştır.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Çakan, buyurun efendim.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) -Sayın Başkan, Sayın Altınsoy'un biraz önce söylediği konuya
biraz açıklık getirmek istiyorum.
Tabiî ki, Bartın Milletvekili olarak da, biraz önce, Sayın Başbakanımız Bartın Barajının
da alınmasıyla ilgili olarak, belirli kararların alınmak üzere olduğunu belirttiler.
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- 220 Sayın Altınsoy belediye başkanlığı yaptı, ben de belediye başkanlığı yaptım. Sayın
Altınsoy'a soruyorum. Belediye başkanlığı döneminde, kaç defa, ekbütçe yapıp da,
ekprograma alma gereğini, vatandaşın isteği doğrultusunda duymuştur?
Ayrıca, 1997 yılında, bütün ısrarlarımıza rağmen, Bartın barajı projesini programa
sokamadık. 1998'in programı, 1997'nin onuncu ayında yapılıyor; maalesef, o girmedi; ama,
şu anda, bütün siyasî baskımı kullanarak, gerektiğinde Bartın'ı ayağa kaldırarak bu projeyi,
selden dolayı, sel olmamış olsa dahi, bu projeye ihtiyaç duyan Bartın'ın programa gitmesi
için, siyasî baskımı ben kullanıyorum. Elimizi vicdanımıza koyarak konuşalım. Hangi
milletvekili, ekprogram yaptırmak için, Sayın Başbakana, ilgili genel müdüre veya ilgili
bakana baskı yapmıyor. Dolayısıyla, yörede olan ihtiyaç nedeniyle, kendilerinin takdirine
bırakıyorum, programa girmeyen işlerle ilgili olarak da Sayın Altınsoy da dahil, ekprogram
yaptırma ve barajı programa veya yatırımı programa aldırmak için, konuyu gündeme
i

getirmiştik.
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Biraz önce sizden konuştuk. Sayın Başkan olarak, konuşmamızda, spor salonuyla
ilgili olarak ayın konu sizin başınıza gelmedi mi? Şu an uğraşmıyof musunuz? Baskı
yapmıyor musunuz Bakana programa alınmasıyla ilgili? Siyasetçi olarak, vatandaş bizden
hizmet beklerken, programa girmeyen işlere ekprogram yapmak veya siyasetçi olarak,
görevimizi, yerine, vatandaşa hizmet yönünden getirmek için, bu baskıları yapan milletvekili
olarak, bizleriz. Bir yerde de, bunu hoş karşılamak lazım, hizmet yönünden diyorum.
Programa alınması açısından bahsettim. 1997'nin onuncu ayında niye programa girdi
deyince, ben de, şimdi uğraşıyorum, Bartın Barajının programa girmesi; halbuki, 1998'in
programı onuncu, onbirinci ayda bitti, kesinleşti; şu anda uygulamada: ama ihtiyaçtan dolayı
siyasî baskı varsa, onu da, biz kullanıp hizmet yönünden oraya o hizmeti...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - 1998'e mi, 1999'a mı aldırmaya çalışıyorsunuz?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - 1998'e alınacak...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Hayır, 1998 programına alınması için baskı yapıyorum.
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Başkan.
BAŞKAN - Tabiî, buyurun.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, Sayın Altınsoy'un ne
kastettiğini anlıyorum; ama, şunu da değerlendirmenizi bekliyorum. Bu tür kararlar, bir
başbakanın münhasıran vereceği kararlar değildir. Bu kararlar, önce YPK'da görüşülür;
Yüksek Planlama Kurulunda uygun görülmesi halinde Bakanlar Kuruluna gelir; Bakanlar
Kurulunda nihaî düzenleme yapılır; orada, bir bakanın dahi karşı çıkması, bu kararın
tekemmül etmesini önler. Biz bu kararı almadan önce, defalarca bu konuyu tartıştığımız gibi,
bizim Hükümetimizin bir koalisyon hükümeti olduğunu, üç ayrı partiden oluşan bir koalisyon
hükümeti olduğunu da gözden uzak tutmamak gerekir.
Burada, bizim getirdiğimiz ilave bir düzenleme vardır, onu da hemen ilave edeyim.
Biz, ödeneğinin yüzde 10'u mevcut olmayan, tahsis-edilmeyen projelerin ihale edilmemesini
kararlaştırdık. Bizden önceki hükümetler zamanında,, çok yanlış bir uygulama olarak, 1
milyon lira, bazen daha da sembolik miktarlarda ödenek verilip büyük projelerin şaşalı
törenleri yapılırdı, temelleri atılırdı, sonra, o projeler kendi haline bırakılırdı. Biz, şimdi.
getirdiğimiz düzenlemeyle, şu anda geçerli olan düzenlemeyle, Maliye Bakanlığı yüzde
10'unu serbest bırakmadıkça, herhangi bir projeyi ihale edemiyoruz.
BAŞKAN - Tabiî, Sayın Altınsoy'un söylediği, bir ölçüde, bu ihalelerdeki indirim
farklarının kamuoyunu rahatsız etmesinden kaynaklanıyor. Yalnız, bu, her dönemde de
oluyor. Ben de, kamuoyu gibi rahatsızım; fakat, teknik olarak, izin verirseniz, bunu. Devlet Su
İşleri Genel Müdürümüze soralım, ben de bu konuda rahatsızım, doğru söylüyorsunuz.
Bunun, bir nedeni, bir gerekçesi de olmalıdır.
Şimdi, örneğin, Özaltınların aldığı barajla ilgili, üç defa keşif artışı olmuş; üçü de farklı
dönemlere rastlıyor. Ona neden olsun diye söylemek istemiyorum isimleri; ama, farklı
dönemlerde, farklı Bayındırlık ve iskân Bakanlarının imzasını taşıyor. Bunun bir nedeni
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Sayın Başbakan da, zaten, teknik konularda, kendilerine başvuracağımızı...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - izin verirseniz, Zeki Bey bir sual tevcih etti, arz
edeyim.
Elbette ki, hükümetlerde bütçeler revize edilir. Elbette, programlara bazı ek teklifler
gelir; ama, bütün bunların bir zamanı vardır. Belediye başkanları için de, aynı şeydir.
Bakınız, bir şeyi, Sayın Başbakan acaba izah edebilirler mi? Bir ek teklif geldiği
takdirde, önce Planlamada, sonra YPK'da, sonra hükümette konulup, sonra ait olduğu
merciye gidip, oranın kanunî prosedürünü tamamlayıp ihaleye çıkarması asgarî kaç ay
sürer?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - işin seyrine göre değişir.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Mesela...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Üç ay da olabilir, altı ay da olabilir.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Bakınız efendim, 30.10.1997'de yatırım programına
alınması için müracaat; 19.1.1998 ihale... Bu kadar, jet hızıyla her zaman yapılıyorsa, mesele
yok.
BAŞKAN - Sayın Altınsoy... Genel Müdüre soracağız.
Buyurun Sayın Yalçınbayır.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) -, Sayın Altınsoy bunları belirtti; ama, şunun
sonunu okursak; 6.2.1998 tarihinde, Maliye Bakanlığının vizesi yapılmış ihaleyle ilgili.
Sayıştay.tescili de yok...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - O da çok otomatik...
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Bu hususları, Sayın Başbakana değil de.
_ Barajlar Daire Başkanlığına veya DSİ Genel Müdürlüğüne soracağız.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Onlara da soracağız. Müsaade buyurun efendim.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - İddiaları genişleterek, bir sonuca varmamız
fevkalade zor.
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-223MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Efendim, müsaade buyurursanız, teknik arkadaşa
soracağımız çok daha teknik şeyler var. Sayın Başbakanın görmesi lazım geldiğine
inandığımız hadiseleri söylüyoruz. Oraya gelirseniz, bakın, 19.1'de ihale edilmiş, 9.2.1998'de
Maliyenin tasdikinden çıkmış. Böyle bir şeye, ikinci bir emsal gösteremezsiniz, özel takip
edemezsiniz...
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - 9.2.1998'de sözleşme imzalanmış, çeşitli
deracattan geçmiş bir hadise, Sayıştay vizesinden de geçmiş...

«.

MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Evet, geçmiş de... Bakın... Jet hızından
bahsediyoruz.
BAŞKAN - Anlaşıldı efendim. Peki...
Buyurun Sayın Aykurt.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkanım, suallere geçmeden evvel,
bir hususun altını çizmek istiyorum.

^

Tartıştığımız ihale konusunda bizim iddiamız,'ihaleyi alan şahsın Sayın Başbakanla
olan yakın ilişkisidir. İhaleyi alan şahıs, herhangi bir müteahhit değildir; Nuri Özaltın'dır. Yine,
önergede ileri sürüldüğüne göre, Nuri Özaltın, Sayın Başbakanımızın, evinde oturduğu,
malikânenin sahibidir.
Buradaki kira sözleşmesinin muvazaalı olduğunu iddia ediyoruz. Nitekim, gerek
Sayın Turgut Yılmaz'ın beyanları gerek Sayin Başbakanımızın bugünkü beyanları bizim
iddiamızı kanıtlar mahiyettetir bize göre; tartışılabilir. O itibarla, b, u ihalede tartıştığımız konu.
Nuri Özaltın'ın kişisel durumundan kaynaklanan bir endişeyi ortaya çıkarmaktır: bizim
endişemiz budur. Eğer, herhangi bir müteahhit olsaydı, bejki, bu kadar tartışmaya değmezdi.
Şimdi, bana göre, işin iki boyutu var; bir teknik boyutu var; Sayın Başbakanımız haklıdır
"teknik konu hakkında bilgi veremem" dediler; onu ilgililerden soracağız: ama. bir de. işin
siyasî boyutu var.
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- 224 Şimdi, böylesine bir ihale, hiç örneği olmamış, bugüne kadar örnek yaşanmamış, iki
ay gibi bir zamanda tekemmül ettiriliyor, işler süratle takip ettiriliyor ve 20 trilyona ihale
gerçekleştiriyor, yüzde 15,5 kırımla.
Şimdi, yine, dikkati çeken bir husus var; emsal ihalelerde ödenek sembolik olarak
ayrılmış olmasına rağmen, bu ihalede ayrılan ödenek miktarı 5 trilyondur. Bu da dikkati
çekiyor.
Altını çizmek istediğim konu, burada, siyasî mesuliyetin ortaya çıkmasjndan
kaynaklanıyor; konu budur, sorun budur, teknik olay tartışıtabilir, onu soracağız; ama, bir
başbakan düşününüz ki, böylesine, birtakım kokuların geldiği, birtakım şaibelerin
görüntülendiği bir ihalede, siyasî mesuliyet deruhte eden bir başbakanımızın, bu olayda
zühul etmesini anlamakta güçlük çekiyorum; bunun altını çizmek istiyorum. Bundan sonra,
diğer suallerime geçiyorum.
Sayın Başkanım, izninizle, Sayın Başbakanımıza birkaç sorum var.
BAŞKAN-Tekrardan kaçınalım lütfen, rica ediyorum.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) -Tabiî Sayın Başkanım, zaten ona özen
gösteriyorum.
Sayın Başbakanım, mülkiyeti Nuri Özaltın'a ait iki binada kiracı olarak oturduğunuz
biliniyor. Emsal kira rayici, o yörelerde, o evsaftaki binalarda 5 bin dolardan aşağı olmayan
bu iki binaya 2 bin dolar kira ödüyorsunuz. Yani, bugünkü kur üzerinden, 500 milyon liranın
üzerinde kira ödediğiniz anlaşılmaktadır. Bu farkı nasıl açıklıyorsunuz? Böyle, iki ayrı evde, o
yöredeki emsal rayiçlerin çok altında kira ödediğiniz ve 500 milyon liranın üzerinde kira
ödediğiniz anlaşılan bu konuda, bu farkı nasıl açıklıyorsunuz? Yani, 5 bin dolar seviyesindeki
bir malikâneye 2 bin dolar kira ödüyorsunuz ve 2 bin dolar kiranın da; çünkü, anonim şirket
olan bir kuruluş, ticarî şirket kiralamış, anonim şirketin defterlerine de makbuz olarak değil.
elden ödeme diye, stopaj vergileri de dahil olmak üzere fatura kesmesi lazım, böyle bir olay
yok; bunu nasıl açıklıyorsunuz?
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- 225 BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Rayiç değerin ne kadar olduğu, tamamen
sizin iddianızdır. O konuda, benim bir yorum yapmam mümkün değil. Ben, kendisiyle bir kira
kontratı yaptım. O kira kontratını yaparken, sizin gibi bir milletvekiliydim, bakan değilim,
başbakan değilim, benden belli bir bedel talep edilmiş, ben, o bedeli, danıştım kardeşimle,
ödeyip ödeyemeyeceğimi hesapladım ve kabul ettim. Burada dikkate almanız gereken iki
unsur daha var; parayı, döviz olarak ve yıllık, bazen iki yıllık ödedim. Yani, peşin ödeme
yaptım.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Üç yıllık birden ödemişsiniz efendim.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Üç yıl verdimsem, daha avantajlı... Mal sahibi
açısından daha da avantajlı olduğunu söylüyorsunuz.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray)-Tabiî, tabiî...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) -

Düşünün ki, bu arada, o parayı

değerlendirse, o para 5 bini de geçer.
ikincisi, demin söyledim. Şu anda, miktarını bilmediğim; ama, o günkü parayla önemli
bir yekûn tutan bir tamirat gideri yaptım. Bunu da ben yaptım ve geri almamak üzere yaptım.
Kira süresi içinde amorti edilmek üzere yaptım. Kira bedeliyle ilgili...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Özel şartlarda yok ama...
BAŞKAN - Sayın Altınsoy, lütfen...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Peki.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Hayır, binaya yaptığım tamiratı geri almam
mümkün olmadığı için, özel şartlara yazmanın anlamı yok Sayın Altınsoy. Binada yaptığınız
tamiratı, ayrılırken alıp gitmeniz mümkün değil.
BAŞKAN - Sayın Aykurt, sorunuz var mı efendim?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bu kira bedeli, başbakanlık maaşınızın
önemli bir kısmını oluşturuyor. Üstelik, bu kira bedelinin, üç yıllık, dört yıllık peşin olarak
ödendiği söyleniyor. Bu harcamalarınızı, başka hangi gelirlerle karşılıyorsunuz? Çünkü, arz
edeyim...
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' - 226 BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Efendim, daha önce burada hiç konuşmamış
gibi soruyorsunuz. Yani, böyle, akşama kadar sürer.

,

BAŞKAN - Sayın Aykurt, lütfen, tekrardan kaçınalım demiştim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Arz edeyim. Geçen sefer, Turgut Yılmaz,
beyanında, sizin çocuklarınızın öğrenim masraflarını da kendisinin karşıladığını söyledi.
BAŞBAKANA. MESUT YILMAZ (Rize)-Bir çocuğumun...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Amerika'da okuyan çocuğunuzun öğrenim
giderlerini karşıladığını söyledi. Bu ahvalde, nasıl oluyor da, bu harcamaları
karşılayabiliyorsunuz? Öbür taraftan da, yıllık 30 milyar lira masrafınız var diyorsunuz. Mal
beyanında böyle bir görüntü de yok.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Mal beyanında olmaz, gelir beyanında olur.
Demin söyledim, gelir beyannamesini de verdim Komisyona.
Şimdi, eğer, bu sorular bu şekilde sorulacaksa, söylediklerimi hep tekrar etmek
zorundayım.
Benim gelirim, sadece maaş geliri değildir. Maaş gelirim, toplam gelirimin içinde cüzi
bir yekûn tutar. Gelirimin asıl büyük kısmı kira geliridir. Kira gelirlerimin kaynağı, babamdan
bana intikal eden gayrimenkullerdir. Ayrıca, benim, sekiz yııiık iş hayatımda elde ettiğim şirket
hisseleri vardır; bunların temettü gelirleri vardır. Bunların hepsini toplarsanız, bu gelir,
tümüyle tarafımdan harcanmaktadır. Ben, Bodrum'da ev almak için, gelirim yetişmediği için.
gayrimenkul sattım. Zannediyorum, iki veya üç gayrimenkul sattım.
Binaenaleyh, benim servet yapmak gibi bir ihtirasım yoktur. Ben, sadece, günübirlik
yaşıyorum, gelirimin tamâmını harcıyorum. Çocuğumun yurtdışında okumasını finanse
edecek ödeme gücüm yoktu. Onun için, kardeşim onun masraflarını karşılıyor. Burada da bir
kanunsuzluk varsa, bunu ortaya çıkarmak,sizin işinizdir.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Teşekkür ederim.
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<entindeki Transalkim Şirketini ziyaret ettiğiniz iddia ediliyor. Bu hususta açıklamada
bulunabilir misiniz?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize)-Doğru değil.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Teşekkür ederim.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Stuttgart'a gittiğim doğru; ama, o tarihte
Dışişleri Bakanı olduğum doğru değil, muhalefet lideri otarak gittim, sanıyorum bip gece
kaldım.
BAŞKAN-Tamam mı Sayın Aykurt?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Hayır.

*

Yanlış anladıysam, özür dilerim. Biraz evvel, bir konuyu tam kavrayamadım belki.
Sayın Özaltın'ın beyanına göre, 1988-1994 yılları arasında Nuri Özaltın'a ait Cinnah
caddesindeki evinde oturduğunuz söylendi. Bu oturduğunuz mekânda, kira sözleşmesine
dayanarak oturdunuz, kira bedeli ödediniz mi?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Demin söyledim. Kira sözleşmesi...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Tam anlayamadım... Sözleşme var mıydı?
ödedik diyorsunuz...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) -

Evet. Kira kontratı vardı; yanlış

hatırlamıyorsam, ayda 500 dolar kira ödedim. Verdiğiniz tarihler yanlış, 1990 Nisanında
Dışişleri Bakanlığından ayrıldıktan sonra oturdum. 1990 Nisanından itibaren oturdum; 1992
sonunda da terk ettim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bir sorum daha olacak.
BAŞKAN - Buyurun.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Amerika Birleşik Devletlerinden, muhterem
eşinizin büyük miktarda ev eşyaları getirdiği söyleniyor". Böyle, ev eşyası geldiyse, bu
eşyalar, hangi firmayla ve kimin adı üzerinden yurda sokulmuştur? Mega Denizcilik Nakliyat
Şirketini tanıyor musunuz?
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BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Böyle bir şirket tanımıyorum. Yurtdışından,
öyle, toplu eşya getirme gibi bir şeyimiz, hiçbir zaman olmadı.
BAŞKAN - Sayın Aykurt.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bir sorum daha var; son sorum.
Elimde bir Sayıştay kararı var; biliyorsunuz, iddialardan birisi, Conrad Oteli ile Yılmaz
ailesinin gizli ortaklığı,, sahipliği iddia ediliyor. Tabiî, iddia, kanıtlanır mı, kanıtlanmaz mı o ayrı
bir mesele; zordur.
Şimdi, dikkati çeken bir husus var. Sayın Başbakan, ne zaman iktidar olduğunda,
bütün etkinlikler bu otelde yapılıyor. Bu otelle bir sözleşme yapılmış. Başbakanlık Denizcilik
Müsteşarlığının tertip ettiği bir seminer çalışması için ve müteahhit de Yeni Ajans Tanıtım
Hizmetleri Limitet Şirketi. Nedense, hep bu şirket alıyor; ihalesiz, rekabetsiz, ilansız bir
şekilde, usule aykırı bir şekilde, yapılan davetle hep bu şirket bu ihaleyi alıyor. Bu, elimdeki
belgede, 355 050 dolara, yani, bugünkü karşılığı «92,5 milyara burada bir toplantı tertip
edilmiş ve Sayıştay, bu ihaleyi uygun görmemiş ve tasdik etmemiş, vize etmemiş. Burada
şunu söylüyor: "Sayıştay Kanununun bu hükmü -anlatıyor bir taraftan- ve 1997 yılı Malî Bütçe
Kanununa ekli i cetveli hükmü gereğince, 1997 malî yılı içinde tutarı 15 milyar lirayı aşan
sözleşme ve bağlantıların, bağıtların uygulanabilmesi için, Sayıştayca tescil edilmeleri, yasa
gereğidir.
Diğer bir deyişle, kanun koyucu, sözleşmelerin uygulamaya konulabilmesini.
Sayıştayın tescili, ön denetimi sonucuna bağlamıştır. Sayıştayca tescil edilmemiş bir
mukavele, hukuken geçerli değildir. Sayıştaya gönderilen sözleşmelerin, yasalarda belirtilen
şekilde yapılmasının yanında, sözleşme ve eklerinin de, bu konulara ilişkin malî mevzuatın
uygun olarak yapılması zorunludur. Bu sözleşmeler ve ekleri. Sayıştaya. bütçe kanununa.
2886 sayılı Devlet ihale Kanununa ve bu Kanuna göre çıkarılmış tüzük, şartname, esaslara
ve yönetmeliklere, 1050 sayılı Damga Vergisi Kanununa uygunluk yönünden incelendikten
sonra, mevzuata uygun bulunursa, tescil edilip uygulama..."
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Başbakanın ne alakası var?
BAŞKAN - Sorusunu tamamlasın, lütfen...
MUSTAFA KEMÂL AYKURT (Denizli) -

Müsaade buyurun. Niye müdahale

ediyorsunuz... Sonunu beklemeden...
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Şunun için müdahale ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Aykurt, lütfen...
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - "Bu sözleşmenin Sayıştayca tescil edilmeden
uygulamaya başlanması, 838 sayılı Sayıştay Kanununun 1260 sayılı Kanunla değişik 30
uncu .maddesine aykırıdır. Söz konusu ihalede, 25 Eylül 1997 tarihinde sözleşme hükümleri
uygulanmaya başlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, daha, sözleşme noterlikçe bile onaylanmadan
uygulamaya başlanmış. Bu itibarla, Sayıştay vizesi yapılmamıştır"
Şimdi, ben, şunu öğrenmek istiyorum. Sayıp Başbakanımız, her zaman bu ihaleyi
alan, bu işi alan, bu şirketi tanıyor mu? Bu ihaleden bilgisi var mı? 92,5 milyar liraya,
birbuçuk veya iki günlük bir sempozyum. Bu dikkati çekmemiş mi?
BAŞKAN - Buyurun Sayın Başbakan.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, bu Conradpteliyle benim tek
ilgim, Turizm Bakanı olarak temelini atmış olmamdır. Bu otelin ortakları arasında,
zannediyorum, bildiğim kadarıyla, Emekli Sandığı var, SSK var ve bir miktar hissesinin sahibi
de, bizim şu anda il başkanımız olan Erdal Aksoy'a ait. Benim, bu şirketle uzak yakından
hiçbir ilişkim olmamıştır. O dedikleri ajansı tanımam. Bir yıldan beri başbakanlık yapıyorum.
Bu otele iki defa gittim; birisi parti toplantısı içindi, birisi de bir başka vesileyle oldu. Bunur
dışında, bu otelle, uzak yakın hiçbir ilgim yok. O ajansı tanımıyorum: ama. yöntemdeki bir
hususa dikkatinizi çekmek istiyorum.
Ben. üç defada, toplam iki sene başbakanlık yaptım. Eğer. bu iki sene içerisinde.
devlette, yapılmış herhangi bir yanlış işlem varsa, bu konuda ben size yardımcı olurum. Ben.
şu anda, Başbakan olarak, teftiş kuruluna her gün on tane soruşturma imzalıyorum. Yanlış
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yıl zarfında, Türkiye'de yapılmış herhangi bir işlemin hesabını benden sorarsanız, ben, bunu,
şu anda verebilecek durumda değilim. Bunun, sorulrrla usulleri vardır. Benim bildiğim
kadarıyla, burada araştırılan, benim malvarlığımdır, malvarlığımdaki haksız iktisap iddiasıdır.
Bu konuyla ilgili, her türlü hususa açıklık getirmeye hazırım bilgim çerçevesinde; ama, iki yıl
zarfından, sayın milletvekilinin belirttiği gibi, binlerce olay. zikredilebilir, çoğundan benim
haberim bile olmaz. Bilmen hangi kuruluş, bilmem nerede,4oplanti yapıyorsa, bir başjbakan
bunu nasıl bilir, kaç para ödendiğini... Devletin usulleri işlemektedir. Danıştay denetimi
vardır, Sayıştay denetimi vardır, kurumların kendi denetimleri vardır. Bana intikal ettireceğiniz
bir usulsüzlük varsa, ben, orada da soruşturma açtırırım.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Dört defa cevap vermişsiniz oraya...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Nereye?
MUSTÂFA KEMAL AYKURT (Denizli)-Tasdik edilmesi lazım geldiği yönünde...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Nereye? Nereye?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayıştaya...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Kim vermiş cevabı? Ben mi vermişim?
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Hayır; ama, şey olarak... Hükümet...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Devletin usullerini, devletin işleyişini benden
soruyorsunuz şu anda.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Hükümet cevap vermiş. O zaman, ihbar
ediyorum Sayın Başbakanım.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Verin bana, gerekeni yapayım. Bana-deyin
ki. soruşturun bu konuyu.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Peki, ihbar ediyorum o zaman.
Son bir sorum var.
BAŞKAN - Lütfen...
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başbakan, mal bildirimi cetvelinde t
arsa beyanınız var; Alanya Karlı Yapı Kooperatifi, Bodrum Doktorlar YaprKooperatifi, Bodrurr
Cennet Yapı Kooperatifi, bir de Kooperatif 18 Yapı Kooperatifi. Bunların karşılığında değer
yok.
Bizim öğrendiğimize göre basından, bu arsalar üzerinde inşaat yapıldığı, villalar
teşekkül ettiği söyleniyor. Yani, burada, cins tashihi yapılmamış. Neden hâlâ yapılmamış?
Bunların değerleri nedir?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Müsaade eder misiniz.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, söylenen bu 4 ma'
beyanındaki kalem de, kooperatif hisseleridir. Ben, hiçbir zaman, hayatımda, arsa almadım.
kimseye de arsa satmadım. Ben, kooperatife ortak oldum. Bu kooperatiflere ortaklıklarımaar.
.2 tanesi, yanlış hatırlayabilirim, adetleri yanlış söyleyebilirim ama, hatırladığım, kadarıyla
söylüyorum. Bodrum'da 2 tane kooperatife milletvekili olmadan önce ortak oldum.
Malumaliniz, bu binalar, kooperatif inşaatları yapılıp tapuda cins tashihi yapılıp.
bunlarda müstakil mülkiyet tesis edilmeden önce, bunlar, arsa olarak gözükür. Ben de, ma!
beyanında, tapudaki beyana tetabuk etmek zorundayım; onun için, arsa olarak bildiriyorum.
Ben, bunlara, aylık aidat ödedim, üyelik aidatı ödedim. Netice itibariyle, şu anda, şahsıma ai:
bir tane kooperatif hissesi vardır; o da, Ankara'daki 18 Kooperatifidir. Onun dışındaki bütür
kooperatif hisselerimi sattım, devrettim. Şu anda, Alanya'da, Bodrum'da, yine Bodrum'da. 2
kooperatif hissemi sattım. Sadece, üzerimde olan. şu anda. Ankara'daki 18 kooperatifinir
hissesidir.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ama. görünmüyor Sayın Bsşbaka-"saîildıöı belli değil...
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Bir dahaki, müteakip servet beyanına
bakarsanız, müteakip servet beyanında olmayınca satılmış demektir. Müteakip beyana
bakacaksınız...
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BAŞKAN - Yapı kooperatifi var efendim.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Yani, bir sonraki servet beyanıma bakarsınız,
orada olmuyorsa, satılmış demektir.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Hepsi mi satılmış efendim?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Hepsi satılmış. Söylüyorum. Şu anda, bina
olarak üzerimde gözüken istanbul Sarıyer Zekeriyaköy'de £ir bina vardır; o da, yine,, böyle
kooperatif suretiyle

girilmiştir. Şu anda, onu da satacağım; o. şimdi.

bina olarak tescil edilmiştir; bina olarak benim üzerimde gözükmektedir. Şu anda. onu da
satışa çıkardım.

. '

BAŞKAN - Sayın Aykurt?..
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Efendim, ben, bir soru sormak istiyorum.
Önergede iddia ediliyor; Akfa Grubuna usulsüz Jcredj verdiğiniz ve TekePin Almanya
distiribütörlüğünün Aydın Yardımcı Firmasına verilmesini sağladığınız iddiası var.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - A k f a şirketiyle ilgili konu, daha önce.
Meclisin gündemine çeşitli şekillerde gelmiştir. Ben, Meclis Genel Kurulunda da. çıktıp.
söyledim. Sadece benim değil, benim akrabalarımın, dolaylı, açık, Akfa şirketiyle herhangi bir
ilişkisi olduğu tevsik edilirse, bunun sonuçlarını kabul etmeye hazırım. Ne benim ne
yakınlarımın Akfa şirketiyle uzak yakın bir ilişkisi yoktur.
Buradaki kurulan illiyet bağı şuradan kaynaklanıyor: Akfa şirketi, salça üreten oir
şirketken, çayın özelleştirilmesi üzerine çay üretimine girmiştir. Rize'de, zannediyorum. "C
tane çay fabrikası kurmuştur. O fabrikaların yapılması sırasında ben Rize Milletvekiliydi^.
Devlet Bakanıydım. Bunların açılışlarına da iştirak ettim. Şirket, daha sonra malî zorluğa girdi.
kredilerini ödeyemedi, bu fabrikaların bir kısmı el değiştirdi velhasıl şirketin zorlukları piduğu.
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-233doğrudur: ama, şirketin, ne kredi işlemleriyle ne diğer ticarî faaliyetleriyle benim uzak yakın
hiçbir ilgim olmamıştır. Mecliste de söyledim, bugüne kadar aksine hiçbir belge, hiçbir şey
ortaya konmadı; ama, yine, diğer iddialar gibi, mesnetsiz olarak ortaya atılmaya devar
ediliyor. Akfa ortadadır, ticaret sicili ortadadır, ben ortadayım. Bu iddiayı ortaya atanlar punı.
belgelemek durumundadır.
İkincisi. Almanya'da, Tekel'in distiribütörlüğünü alan bir şirket. Ben bu meseıeye ne
zaman muttali oldum: 1991 'den sonra, muhalefet lideri olarak, milletvekili olarak Almarya.'y
ziyaret ettiğim sırada, bu şahıs bana geldi. Oradaki, Almanya'da kurulan Türk işadamlar:
derneğinin başkanı veya yöneticisiydi. Aydın isimli birisi. O arkadaş bana geldi, kendisinin
Tekei tarafından haksızlığa uğradığını iddia etti. Ben sordum... Kendisinin Tekel'le yaptığı.
zannediyorum rakı üretimi konusunda yaptığı anlaşma sırasında ben bakan değildim, osn.
Dışişleri Bakanlığından ayrılmıştım; anlaşmayı yapan Maliye Bakanlığı. Daha sonra. Tekei'ie
bu kişi ihtilafa düşmüşler, mahkemelik olmuşlar, benden yardım istedi. Ben de. bunun, yarg
konusu olduğunu, benim yapacağım bir şey olmadığını söyledim. Meseleye, benim muttal
olmam dahi 1991 sonrasındadır. Bu işin olduğu tarihte de, benim hiçbir siyasî sorumluluğunyok: yani, bakanlığım yok, başbakanlığım yok; bu konuda söz sahibi değilim. Benim dışımda
yapılmış bir muamele; bu kişi bana geldi, Tekel'in kendisini haksız zarara uğrattığı iddiasıyla
benden yardım istedi. Ben, yine, mesele yargıda olduğu için bir şey yapamayacağım
söyledim.
BAŞKAN - Peki efendim, çok teşekkürler.
Ben de, Sayın Aykurt gibi, Conrat Otel konusunda, sizden, işin takibi açısından zr
yardım talep edecektim; ama, bize gelen belgelerden okuduğum kadarıyla, anlıycur,.
görüyorum ki -Sayın Kıratlıolu'nun ifadesinde de var- Başbakanlık Teftiş Kuruıu er
soruşturma yapmış ve konu savcılığa intikal etmiş. Gerçekten iki büyük sosyal cüvenüK
kuruluşumuzun büyük zarara uğradığı konusunda iddialar var. Bugün, hâlâ, genel müdürü-,
yapan değerli bir arkadaşımızın da o günkü isyanları yansımış basına. Arsaların çok düşük
ücretler karşılığında veya pay karşılığında kullanıldığı, daha sonra hisse artışında ^Ja yeniden
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^iadıa var. Bunlar, Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelenmiş, araştırlımış -öyle yazıyor
Sayın Kıratlıoğlu, o zaman bakan olarak-ve savcılığa intikal etmiş.
Benim ricam, eğer. savcılıkta, bağımsız yargı denebilir; ama, bunu takibi konusunaa.
kamu yararı adına yardımcı olmanız ve talimat verip konuyu inceletmeniz; böyle bir ricar var.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, o konuda ve buraca, sez
konusu olan diğer bütün konularda, Başbakan, olarak, size yardımcı oimaK -ç.n
yapabileceğim herhangi bir şey varsa amadeyim.
BAŞKAN - Çok teşekkürler.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sadece bu konularla sınırlı değil; benim.
Mecliste, bütün milletvekili arkadaşlarıma açık deklarasyonum var. Yani, devlette gördükleri
herhangi bir haksız muameleyi, ne kadar,yetkim varsa, ne kadar imkânım varsa, ortaya
çıkarma hususunda da yardımcıyım; ama, benim, bu işbirligim, yardımcı olma arzum her
zaman sonuç vermiyor. Onu da, herhalde, Susurluk olayından biliyorsunuz.
BAŞKAN - Çok teşekkürler efendim.
Başka sorusu olan arkadaşımız var mı?
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Belge, kaset o olayı aydınlatabilirdi belki.
BAŞBAKANA. MESUT YILMAZ (Rize)-Hangisi?..
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Susurluk olayıyla ilgili ifade ettiniz de, bu olayla ilgili
elinizde belge ve kaset olduğunu defaatle...
BAŞKAN - Neyse, konumuz Susurluk değil; bir espiri olarak kabul ediyorum ben.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Afedersiniz, konu değil; ama, ortaya atıldı.
Kaset konusu hiçbir zaman ağzımdan çıkmadı. Belgeden bahsettim. Bu belgeyi DGM
savcılığına tevdi ettim. Verdiğim belgeler, şu anda, Sayın Ağar hakkında dava açılmasına
imkân veren belgelerdir; yani, usulsüz silah ruhsatı verildiği hakkındaki belgelerdir. Ben.
bunu kastetdim ve bu belgeyi de DGM'ye verdim.
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İzninizle, bu konuyu kapatıyorum.

Sayın Karapaşaoğlu, buyurun.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başbakanım, biraz önce.
Finansbank'taki hisseden haberiniz olmadığını ifade ettiniz; o belgedeki bilgilerden haoeriniz
olmadım ifade ettiniz. Yalnız, şurada bir belge var; 1995 yılında, Sayın Hüsnü Özyeğir
imzasıyla yeminli murakıplara gönderilmiş, belgenin sonunda diyor ki: "5 ya da 7.5 milyon TL
civarında olabilir, bir miktar hisseyi aynı dönemde tahsis ederek sattım ve kendisini, oıayöar
sözlü olarak haberdar ettim; hisse senetlerinin bedelini de. tahsil ettim" diye imzalı bir yazış
var.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Müsaade eder misiniz.
BAŞKAN - Tabiî, buyurun efendim.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Zannediyorum ilk başta sorduğunuz soruya
cevaben bunu söyledim. Bugün kendisiyle konuştum, buraya gelmeden önce. Dedim ki.
1995 yılında böyle bir ifade vermişsiniz. Ben, sana para verdim mi hiç dedim. Senden hisse
aldım mı dedim. "Hayır, hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Böyle bir beyanda bulunduğumu
da hatırlamıyorum" dedi; ama, salı günü gelecek madem, kendisine sorun.
Bankacılıkta aldım verdim olmaz. Benim imzamla verilen bir şey var mı, makbuz var
mı ortada onu soruyorum. Ben, kendisinden bir hisse talep etmedim. Bana hisse tahsis
ettiğinin doğru olduğu anlaşılıyor; ama, benim talebim yok. Benim sermaye tezyidine iştirak.
rüçhan hakkı kullanma konusunda bir talimatım yok. Benim kendisine yaptığım bir ödeme
yok. Benim iradem dışında gelişen bir işlem var. Ben, daha sonra, düşündüm; böyle cır şey
olduğuna göre ben ne yapabilirim. Dedim ki, al, hepsini okula bağışta bulun.
BAŞKAN - Çok teşekkürler.
Değerli arkadaşlarım, başka sorusu olan?.. Yok.
Sayın Başbakan, çok teşekkür ediyoruz efendim, bizi bilgilendirdiniz.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) - Ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 236 b - Sn. Mesut YILMAZ'a yazılan yazılara verilen cevaplar:

1- Sayın Mesut YILMAZ'ın Komisyonumuza 30.7.1998 tarih ve 63 sayılı Kendisine,
Eşine ve velayetindeki E. Hasan YILMAZ'a ait Malvarlığının bildirilmesi.
İlgide belirtilen yazılanmzla şahsıma, eşime ve velayetimizdeki E. Hasan Yılmaza ait
malvarlığının bildirilmesi istenmektedir. Kendi adıma ve eşim adına kayıtlı malvarlığının dökümü
aşağıda sunulmuştur. Oğlumuz E. Hasan Yılmaz adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz mal veya
beyana tabi taşınır mal yoktur.

2 - Kendi adıma kayıtlı taşınmaz mallar:
1- istanbul Beyazıt'ta Beyaz saray isimli işhanının 1/6 hissesi
2- İstanbul Suadiye'de çolak ismail sokak 23 nolu apartmanın 5 nolu dairesi
3- Ankara Yapı koop. 18 isimli kooperatifte bir hisse
Eşim Berna Yılmaz adına kayıtlı taşınmaz mallar:
1 - istanbul Sarıyer Zekeriyaköy'de 5 pafta 1117 parseldeki dubleks villa
2- Muğla Bodrum Eskiçeşme'de 343-7 nolu ev
Kendime ait taşınır mallar:
1 - Ziraat Bankası TBMM Şubesinde vadesiz hesapta 131.197.288 TL.
2-Nezdimde ABD Doları olarak 20.000 $
Eşim Berna Yılmaz'a ait taşınır mallar:
1- Türk Ekonomi Bankası istanbul Etiler Şubesinde vadesiz hesapta 10.206.588.000 TL
2- Türk Ekonomi Bankası istanbul Etiler Şubesinde vadesiz döviz hesabında 7.920 $
3- Tekstilbank Çankaya Şubesinde vadesiz hesapta 1.038.954.535 TL.
4- Delta Deri Giyim San. A.Ş.ne ait nominal değeri 19.997.250.000 TL hisse
5- Bir adet Tempra 96 Model özel oto
6- Yarım kg. Altın Külçe
7-Muhtelif mücevherat (toplam 48 adet)
8-Nezdinde ABD Doları olarak 15.000 $

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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İlgi yazınızda 30.07.1997 ve 30.09.1998 tarihli mal bildirimlerinin mukayesesindeki
598.242 dolarlık artışın hangi tarihte olduğu sorulmaktadır.
Bu artışın 144.910.500.000 TL.sma tekabül eden 525.000 dolarlık bölümü komisyonunuza
ibraz edilen 01.09.1998 tarihinde sattığım eşime ait Sarıyer, Zekeriyaköy'deki dubleks villanın
satışından kaynaklanmaktadır. Bu miktar mal bildiriminde Tekstilbank Maltepe Şubesinde döviz
mevduatı olarak beyan edilmiştir. Bakiye dolar artışı ise eşime ait Türk Ekonomi Bankası
nezdindeki döviz mevduat hesabında gösterilmiştir.
3 - Halen kullanmakta olduğum Ankara nenehatun caddesi 113 ve 115 nolu konutların
kiralannın ödendiğine ait mal sahibince imzalı kira sözleşmelerinin fotokopileri ve bir makbuz
fotokopisi ve sözkonusu konutlara ait elektrik, su ve doğalgaz abone sözleşmelerinin fotokopileri
ve birer adet adıma tanzim edilmiş elektrik, su ve doğalgaz faturalan komisyona sunulmuştur.
4 - Adı geçen Raif Zıhnalı ile benim ve ailemin herhangi bir akrabalık, hısımlık veya iş
ilişkimizin olmadığını aynca, sözkonusu satış işlemi avukatımız aracılığıyla yapıldığı için
kendisini hiç görmediğini bildirmiştir,
5-BİLİR KİŞİLERİN YAPTIĞI İNCELEMELER:
a) Sayıştay Denetçisi Ahmet DaPın Değerlendirmesi:
MALVARLIĞI
9/17 Esas Numaralı Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergede;
1- Sayın Mesut YILMAZ'in Bakanlık ve Başbakanlık yaptığı dönemde TBMM Başkanlığına
verdiği mal bildirimlerinde, kaynağı izah edilemeyecek şekilde büyük bir servet artışı olduğu
gözlendiği,
2- Sayın Mesut YILMAZ' m bu görevi sırasında görevini kötüye kullanarak kendisine ve
ailesine haksız menfaat sağladığı yolunda ciddi ve kuvvetli emarelerin mevcut olduğu,
3- YILMAZ ailesinin bugün sahip olduğu inanılmaz büyüklükteki servetin kaynağının meçhul
olduğu,
4- Bu muazzam servetin edinilmesinde kardeşi Turgut YILMAZ' in etkili olduğu, Turgut
YILMAZ' in kardeşi Sayın Mesut YILMAZ'a ve eşine değeri milyarlarla ifade edilen zırhlı arabalar
gibi hediyeler verdiği,
5- İki ailenin kasalarının bir olduğu kanaatinin mevcut olduğu
ifade edilmektedir.
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3623 sayılı Kanunun 23 Üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan 09.08.1983 tarih ve 2871
sayılı Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirme Kanunu ve 04.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3628
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu nun 6 ncı maddesine
göre Sayın Mesut YILMAZ milletvekili seçildiği XVII dönem 1983 yılı Kasım ayından itibaren
30.09.1988 tarihine kadar 12 adet mal bildiriminde bulunmuştur. Mal bildirim tarihleri şöyledir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

22.12.1983
01.02.1985
01.02.1990
30.07.1991
04.12.1991
30.07.1993

7;
8.
9.
10.
1.1.

12.

05.01.1995
08.03.1996
05.07.1996
07. İ 1.1996
30.07.1997
30.09.1998

Verilen mal bildirimi beyannamelerine göre beyan edilen gayrimenkullar, menkuller ve
banka hesaplan, alacaklar ile borçlarının gösterildiği tablo şu şekildedir.
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MESUT YILMAZ ve EŞİNE AİT MAL BİLDİRİM BEYANLA

GAYRIMENKULLER

KİME

22.12.1983 01.02.1985

01.02.1990

30.07.1991

04.12.1991

16.07.1993

05.01.1995

08.03,1996

13.000.000

104.000.000

104.000.000

104.000.000

770.000.000

770.000.000

"

"

AİT

Suadiye Çolak So. 23/5

Kendisi

5.000.000

5.000.000

Apt. Dairesi
Çrftehavuzlar Tuğrul So. Apt. Dai.
Bodrum Doktorlar Yapı

Kendisi

Koop. Arsa

Beyaz Saray Işhanı 1/6

3.500.000 : 3.500.000
Değer

. Değer

Beyan

Beyan

Edilmemiş

Edilmemiş

9.000.000

-

-

Değer Beyan

Değer Beyan

Değer Beyan

Edilmemiş

Edilmemiş

Edilmemiş

"

Kendisi

-

; -

113.500.000

512.000.000

512.000.000

512.000.000 2.120.000.000 2.120.000.000

Kendisi

-

-

Değer Beyan

Değer Beyan

Değer Beyan

Değer Beyan Değer Beyan

Edilmemiş

Edilmemiş

Edilmemiş

Edilmemiş

Edilmemiş

Değer Beyan

Değer Beyan

Değer Beyan

Değer Beyan

-

Edilmemiş

Edilmemiş

Edilmemiş

Edilmemiş

Değer Beyan

Değer Beyan

Değer Beyan

Edilmemiş

Edilmemiş

Edilmemiş

-

-

-

-

-

-

891.250.000

-

-

-

-

. "

Hisse
Alanya Kargı Yapı Koop.
Arsa
Bodrum Cennet Yapı

Eşi

-

': *

Koop. Arsa
Ankara Koop. 18. Yapı

Kendisi

-

" "

Koop. Arsa
Ataköy Orkide Blok

Eşi

- " ;-

Eşi

-

Eşi

-

Değer Beyan Değer Beyan
Edilmemiş

Edilmemiş

599.408.500 1.210.000.000

Değer Beyan
Edilmemiş

-

No:5 Apt Dairesi
İstanbul Zekeriya Köy

\

•

.

1117-D Konut
Bodrum Eski Çeşme
343-7 Konut

• -

-"

5".
ct>
CS
*C:

•
|

MENKULLER

Delta Giyim Sanayii

-

'

İKİME AtrT22.12.1983Toi02.1S85T 0102.1990 |

Eşi

6.250.000

6.250.000

'

30.07.1991 \

04.12.1991 |

16.07.1993 l

05.01.1995

354.832.675 2.069.900.500 2.552.157.164 5.514.517.500 19.997.250.000

|

08.03.199S

19.997.250.000

A.Ş, Hisse Senedi
İZDAŞ Hisse Senedi
Külçe Attın

Eşi

Muhtelif Mücevherat -

Esi

500.000

500.000 '.

.

.

.

.

.

.

.

.

1/2 Kg

1/2 Kg

1/2 Kg

1/2 Kg

1/2 Kg

1/2 Kg

500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

45 Adet

45 Adet

-

-

30.000.000 50.000.000 300.000.000

Cumhuriyet Altını
BMV Otomobil
Renault Otomobil

1987 Model
Kendisi

2.000.000

•

"

3.000.000.

-

-

-

-

25.000.000

Değer Beyan

Değer Beyan

Edilmemiş

Edilmemiş

-

-

1987 Model
Suzuki Otomobil

Kendisi

-

-'

"

1992 Model
Tempra Otomobil

oo

o

-

-

-

-

-

-'

-

•

Değer Beyan

Değer Beyan

Değer Beyan

Edilmemiş

Edilmemiş

Edilmemiş

-

|

H.

| BANKA HESAPLARİ |KİME AİT| 22 12.1983 101.02.19851 01.02.1990 | 30.07.1991 | 04.12.1891 |

Osmanlı Bankası

Taksim Şb.

5.000.000

.

750.000

İmar Bankası Şişli Şb.

.

.
.
-

15.000.000

Banka Mevduatı

4.500

Alman Markı (DM)

-

.
.
35.000

18.07.1993 |

.
.
-

05.01.1995

.'
.
-

|

08.03.1983

•
.
.
-

TEB Merkez
5.100

Amerikan Dolan ($)

Ziraat Bankası

-

-

Kendisi

-

.-•'

-

-

5.000

40.000

Kendisi

Kendisi

102.575.414

76.789.244

74.027.115

257.300.000

31.000.000

-

-

-

Hazine Bono

Hazine Bono
29.180.161

-

13.937.145 -43.439.314

588.457.92

TBMM Şb.
TEB' Merkez Şb.

Tekstil Bank

Kendisi

Eşi

•

"'

"

-

•

-

;"

-

-,
-

', - '
;-

-

-

37.940 $

-

70.000 DM

70.000 DM

-

-

"

-

-

-

-

*

Çankaya Şb.
Tekstil Bank Çankaya Şb. DTHM
Tekstil Bank Çankaya

-

. Eşi

Şb. DTHM
TEB

Eşi

Tekstil Bank

Eşi

Maltepe Şb.

-

-

•

-

-,- .

ALACAKLAR

Emlak Bank Ataköy

| KİME AİT | 22.12.1983 | 01.02.19S5 [ 01.02.1990 |

30.07.1991 | 04.12.1991 |

Eşi

-

-

-

-

Eşi

"

"

"

'

Eşi

-

-

-

-

16.07.1993 |

05.01.1995

|

C3.03.19SS

-

-

-

"

775.000.000

"

*

"

-

-

-

245.757.485

Orkide Bl. Peşin Ödeme
Garanti Koza Inş.
Zekertya Köy
Konut Avansı
Bodrum İnşaat Avansı
Akşit GÜRFIRAT

BORÇLAR

en

I KİMEAİT | 22.12.1983 1 01.02.1985 j 01.02.1990 | 30.07.1991 | 04.12.1991 | 16.07.1993 |

TurgutYlLMAZ'aoIan

Kendisi

TurgutYlLMAZ'aoIan

Eşi

.

.
-

.
-

.
-

500.000.000
661.552.500

05.01.1995 J

.
-

03.03.199S
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9/17 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Dosyalarında yer alan Emlak Vergisi ile
Gelir Vergisi Beyannamelerine göre mal bildirimlerinde yer alan gayrimenkullerin değerleri
Emlak Vergisine esas olan rayiç bedellerden gösterilmiştir (Ek 14).
Mal bildirimleri arasındaki gayrimenkullerden;
Çiftehavuzlar Tuğrul Sokaktaki Apt. Dairesi
Bodrum Doktorlar Yapı Kooperatifindeki Arsa
Alanya Kargı Yapı Kooperatifindeki Arsa
Bodrum Cennet Yapı Kooperatifindeki Arsa
Ataköy Orkide Blok No: 5 Dubleks Mesken
Zekeriyaköy 1117-D Konut

01.02.1990,
04.12.1991,
05.01.1995,
16.07.1993,
05.01.1995,
30.07.1997

tarihinden sonraki mal beyanlarında yer almamıştır.
Sarıyer Zekeriyaköy deki 1117-D deki dubleks konut 01.09.1998 tarihinde Raif
ZIRHNALI' na satılmıştır (Ek 15). Satış işlemi yapılan kişi ile Sayın Mesut YILMAZ ve eşinin
herhangi bir akrabalık, hısımlık veya iş ilişkisi olmadığı hususu, komisyonun 15.10.1998 tarih ve
115 sayılı yazısı ile sorulmuş; verilen cevapta satış işleminin Berna YILMAZ' m avukatı aracılığı
ile yapıldığını Raif ZIRHNALI' m hiç görmediklerini beyan etmişlerdir (Ek 16).
Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. de sahibi olduğu 150 adet hisseyi Sayın Mesut YILMAZ
26.04.1982 tarihinde eşi Berna YILMAZ' a devretmiştir. Mal bildirimlerinde beyan olunan Delta
Deri Giyim Sanayii A.Ş. nin bir adet hissesi 5.000.- TL nominal değer ile gösterilmiştir.
Mal bildirim beyanlarında yer alan Suadiye Çolak Sokaktaki apartman dairesine
20.6.1975 tarihinde sahip olunmuş ve tüm bildirimlerinde yer almıştır.
Beyaz Saray iş hanının 1/6 oranındaki paya 26.08.1986 tarihinde veraset intikali yoluyla
sahip olunmuş ve bu tarihten sonraki mal bildirimlerinde beyan edilmiştir.
Bodrum Eskiçeşme 243 ada 7 parselde yer alan meskenin iktisap tarihi 10.10.1996 olup
mal bildirimlerinde beyan edilmiştir.
30.09.1998 tarihi itibarıyla Sayın Mesut YILMAZ' in kendine ait 20.000.- Amerikan
Doları, Ziraat Bankası TBMM Şubesinde 131.197.288.- TL mevcuttur. Eşi Berna YILMAZ' in
Tekstil Bank Maltepe Şubesinde 525.000.-, Türk Ekonomi Bankasında 92.565.- Amerikan Doları
ve 10.815.859.000.-TL vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 244 Sayın Mesut YILMAZ' m 30.07.1997 tarihli mal beyanında;
Kendisinin
Eşinin
Toplam

15.000.-Amerikan Doları
24.323.-Amerikan Dolan
39.323.-Amerikan Doları mevcuttur.

30.09.1998 tarihli mal beyanında;
Kendisinin
Eşinin
Toplam

20.000.-Amerikan Doları
617.565.-Amerikan Doları
637.565.-Amerikan Doları mevcuttur.

30.09.1998 tarihli mal beyanı ile 30.07.1997 tarihli mal beyânları arasındaki 598.242.Amerikan, Doları artışın nereden ileri geldiği Sayın Mesut YILMAZ' a Komisyon Başkanlığınca
sorulmuş; Bu konuda 13.11.1998 tarihinde verilen cevapta " Bu artışın 144.910.500.000 TL'sine
tekabül eden 525.000 dolarlık bölümü Komisyonunuza ibraz edilen 01.09.1998 tarihinde sattığım
eşime ait Sarıyer , Zekeriyaköy'deki Dubleks villanın satışından kaynaklanmaktadır....Bakiye
dolar artışı ise eşime ait T.E.B. nezdindeki döviz mevduat hesabında gösterilmiştir." demiştir.
01.09.1998 tarihinde 144.950.500.000.- TL satılan Zekeriyaköy deki dubleks konutun
satış bedelinin gerçeğe uygun olup olmadığının araştırılması amacıyla oluşturulan Alt Komisyon
20.10.1998 tarihindedir tutanak düzenlemiştir. Buna göre arsa bedeli metrekare fiyatının 150 200 $ ve söz konusu gayrimenkulun iktisap tarihi olan 1996 ve bugünkü tarih itibarıyla değerinin
ortalama 500.000 $ olduğu bilirkişi tespitleri ile belirlenmiştir. Ancak; Komisyon Üyesi Ahmet
UYANIK bu tespit işlemine itiraz şerhi koymuştur.
Sayın Ahmet UYANIK' a göre; " Emlakçı Şebnem ALEV daha önce Garanti-Koza
firmasında görev yapmış ve değerin tespitinde etkili olmaya çalışmıştır. Zira daha sonra sorulan
iki emlakçı aynı konuda daha düşük değerler söylemişlerdir... Son şekli ile 300.000-350.000 $
diyen başka bir emlakçı da değerlendirmiştir. Netice olarak sağlıklı bir değerlendirme
yapılmamıştır."
Bu defa Şebnem ALEV dışında, Alt Komisyon bölgede emlak alım satımı yapan Turyap
Emlak Bilgi Bankası görevlilerinden Süleyman SÜBETEN ile görüşmüştür. Anılan kişi binanın
arsa ile birlikte 600.000 - 650.000.- Alman Markına satılabileceğini beyan etmiştir. VİS İnşaat
Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Ulvi MAHMUTOĞLU arsa birim fiyatının 150 - 200
$ olduğunu binanın arsası ile birlikte 600.000.- Alman Markı edebileceğini, bir yıl önce 300.000.$ (inceleme konusu ev tipinde) sattığını, arsa yüzölçümlerinin farklı olacağını beyan etmiştir (Ek
17). Bu ek tutanağa Sayın Ahmet UYANIK itiraz şerhi koymuştur.
Söz konusu Zekeriyaköy deki konuta ait Sarıyer Belediyesinde mevcut Emlak Vergisi
Bildirim Formuna göre binanın arsası 1149,29 m 2 , binanın ise 323 m2 olduğu görülmüştür.
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Sayın Mesut YILMAZ' m kardeşi Turgut YILMAZ' a 16.07.1993 tarihinde
500.000.000.- TL 07.11.1996 tarihinde ise 2.850.000.000.- TL, eşi Berna YILMAZ' in ise
16.07.1993 tarihinde 661.552.500.- TL borçlan olduğu mal bildiriminde beyan edilmiştir.
9/17 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu nun 09.07.1998 tarihli oturumunda Sayın
Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU ve Sayın Nevzat ERCAN Turgut YILMAZ'a yönelttikleri
soruda Sayın Mesut YILMAZ ve eşine verdiği borç konusunu izah etmesini talep etmişlerdir. Bu
soru üzerine Turgut YILMAZ özetle şu cevabı vermiştir; "... kız kardeşim olsun, ağabeyim olsun,
annem olsun Gelir Vergisi Beyannamelerini... ben düzenlerim. Ağabeyimin maddi ihtiyaçlan
olduğu dönemlerde, geçmişte 500-700.000.000 TL gibi para alış verişim oldu. Ağabeyim benimle
birlikte Beyazıt taki Beyaz Saray' in ... 1/6 hissedandır. Beyaz Saray' in kira gelirlerini ben toplar,
toplatınm. Üç ayda bir tahsil ederim. Dolayısıyla, diyelim ki kirayı mart sonunda tahsil edeceğim.
Ağabeyimitı ocak - şubatta ihtiyacı olan paralan ağabeyime sağlanırı, daha sonra... kira gelirinden
mahsup ederim... Ağabeyimin büyük çocuğunun, Amerika da okuması için tüm öğrenim
masraflarını zaman zaman ben karşılıyorum... Ben yengemle ağabeyimi hayatımda hiç bir gün
ayırmadım..."
9/17 Esas Numaralı Soruşturma Önergesinde yer alan Turgut YILMAZ' m kardeşi Mesut
YILMAZ ile eşine değeri milyarlarla ifade edilen zırhlı arabalar gibi hediyeler verdiği iddiası için
Turgut YILMAZ ifadesinde ; " ...yengem Berna YILMAZ' a araba tahsis ettiğim doğrudur. Ama
bu tahsis eden Turgut YILMAZ değil Berna YILMAZ' in ortak olduğu Delta Deri Giyim Sanayii
A.Ş. dir... Olayda söz konusu edilen araba BMW marka 34 NGV 02 plaka ile trafiğe kayıtlı
arabadır. Bu araba zırhlı değildir. Alınış tarihi 20.06.1996 dır. Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.
üzerine kayıtlıdır. Bu arabadan önce Berna YILMAZ' a tahsis edilmiş araba da BMW marka idi,
... plakası 34 KTH 22 idi. Almış tarihi 15.08.1990 dır. O arabada Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.
üzerine kayıtlıydı" demiştir.
Turgut YILMAZ tarafından sunulan belgeler incelendiğinde söz konusu araçların Delta
Deri Giyim Sanayii A.Ş. adına satın alındığı görülmüştür.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun ilgili hükümleri gereği Sayın Mesut YILMAZ
tarafından beyan edilen gayrimenkul sermaye iratları, ücretler ve menkul sermaye iratlarına göre
düzenlenen Gelir Vergisi Beyannamelerinde bildirilen gelirler itibanyla ele geçen net gelirler
şöyledir (Ek 18-19).
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TÜRÜ

(A) BRÜT

(B) VERGİ MATRAHI

(C)

( D ) ( A - C ) NET GELİR

ÖDENEN VERGİ

GAYRİMENKUL

OEÜRt
GMSİ

1987

14.518.645

15.238.645

4.996.091

10.242.554
9.233.508

1987 Net Aylık Toplamı

19.476.062

GMSİ

1988

26.997.917

20.248.438

6.731.838

20.266.079
15.790.031

1988 Net Aylık Toplamı

36.056.110

1989

GMSİ

48.006.000

36.004.500

13.200.426

34.805.574
37.584.231

1989 Net Aylık Toplamı
+

72.389.805

GMSİ

1990

92.713.333

107.883.066

44.756.700

47.956.633

(GMSİ + Ayhk)
71.066.559

1990 Net Aylık Toplamı
+

119.023.192

1991

GMSİ

263.097.800

166.960.000

117.873.500

49.086.500

(GMSİ + Aylık)
185.366.566

1991 Net Aylık Toplamı
+

234.453.066

1992

GMSİ

315.855.000

441.674.250

196.808.000

119.047.000

(GMSİ + Aylık)
1992 Net Aylık Toplamı

297.862.700

416.909.700

GMSİ

1993

643.250.000

821.782.000

376.012.000

267.238.000

(GMSİ + Aylık)
1993 Net Aylık Toplamı

435.743.000
+
702.981.000

1994

GMSİ

1.106.540.000

1.332.267.000

583.308.000

523.232.000

(GMSİ + Aylık)
1994 Net Aylık Toplamı

604.019.000
+

1.127.251.000
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1995

2.285.460.000

2.552.937.000

1.089.678.000

1.195.782.000

(GMS! + Ayhk)
1

1995 Net Aylık Toplamı

1.116.769.000

2.312.551.000

GMSİ

1996

4.759.037.517

5.615.115.138

2.490.294.000

2.268.743.517

(GMSl + Aylık)
1996 Net Aylık Toplamı

2.437.202.000
+
4.705.945.517

1997

GMSl

9.559.462.000

MSİ

19.890.780.722

Toplam

29.450.242.722

30.650.858.222

16.612.812.000

12.837.430.722

(GMSl + Aylık+Menkul)
1997 Net Aylık Toplamı

6.094.029.000

18.931.459.722

Yukarıdaki gelir tablosunun hesabı Sayın Mesut YILMAZ' in kira gelirlerinden oluşan
gayrimenkul sermaye iradı ve TBMM Saymanlığından elde ettiği net aylıkları dikkate alınarak
yapılmıştır. Berna YILMAZ' in Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. den elde ettiği temettü gelirleri
bilinmediğinden gelir tablosuna ilave edilmemiştir. Ancak 1997 yılı gelir vergisi beyannamesinde
Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. bilançosunda biriken yedek akçelerin ortaklara dağıtılması sonucu
Berna YILMAZ' in elde ettiği menkul sermaye iradı bu tabloda dikkate alınmıştır.
Komisyonun 16.07.1998 tarihli oturumunda Sayın Mesut YILMAZ kendisine sorulan
sorular üzerine, gelirlerinin üç değişik kaynaktan oluştuğunu ifade etmiştir. Bunlar;
.1- Eşi Berna YILMAZ' in ortağı olduğu Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. den elde edilen
temettü geliri,
2- Sahibi olduğu gayrimenkullerin kira geliri,
3- TBMM tarafından ödenen yıllık maaş dır.
Sayın Nevzat ERCAN' in aynı oturumda yıllık ne kadar harcama yapıyorsunuz sorusuna.
Sayın Mesut YILMAZ '\„ geçen seneki beyannamelere baktım, aşağı yukarı, benim yılda
30.000.000.000.- TL civarında toplam harcamam olduğu gözüküyor" cevabını vermiştir.
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-248Saym Mesut YILMAZ' in 1997 yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesi incelendiğinde;
Gayrimenkul sermaye iradı olarak
Menkul sermaye iradı olarak
~
Gelir Vergisi Kanununa göre vergiye tabi aylık toplamı

9.559.462.000.19.890.780.722.3.621.531.000.-

Beyan edilen brüt gelir toplamı

33.051.773.722.-

Gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesinde götürü gider usulü uygulanmıştır.
Buna göre Gelir Vergisine esas olan matrahı;
Gayrimenkul sermaye iradı
Menkul sermaye iradı
Gelir Vergisi Kanununa göre vergiye tabi aylık

7.138.546.500.19.890.780.722.3.621.531.000.-

Toplam

30.650.858.222.-

1997 yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesi İstanbul Erenköy Vergi Dairesine 30.03.1998
tarihinde verilmiş, düzenlenen Tahakkuk Fişine göre ödenecek Gelir Vergisi, Sav. San. Des.
Fonu, Damga Vergisi ve Eğitime Katkı Payı Toplamı 16.612.812.000.- TL dır. Gelir Vergisi
Kanununa göre tahakkuk eden verginin tahsil tarihleri Mart, Haziran, Eylül 1998 aylarındadır.
1997 yılında tahakkuk eden aylık ödemelerinden parti aidatı, kooperatif taksiti gibi özel
kesintiler hariç yasal kesintiler çıktıktan sonra Sayın Mesut YILMAZ' a ödenen net aylıklar
toplamı 6.094.029.000.- TL dır. Gelir Vergisine esas matrahı ise 3.621.531.000.-TL dır.

DELTA DOSYASI
9/17 Esas Numaralı meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergede;
1-Sayın Mesut YILMAZ ve eşinin Delta Deri Giyim Sanayii A. Ş. ndeki hisselerini kardeşi
Turgut YILMAZ' a devir etmiş gibi gösterdiği,
2-Sayın Mesut YILMAZ' m eşi Berna YILMAZ' in şirketteki hisselerinin bir bölümünü
Mesut YILMAZ'a satarak 1993 yılında verilen mal bildirimini, beyanına uydurduğu,
3-Mahkeme kararıyla sabit olduğu halde vergi kaçırdığı,
4-Başbakanlık nüfusu kullanılarak hazineye ait arazilerin işgal edildiği,
ifade edilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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-2499/17 Esas numaralı meclis soruşturma komisyonunun 23.06.1998 tarihli oturumunda, Sayın
Mehmet Altan KARAPAŞALIOGLU önergede yer alan iddialann haricinde Delta Deri Giyim Sanayii
A.Ş. nin 1984-1986 yıllan arasında Derince Gümrüğünden deri ihracı yaptığım, bu dönemde hayali
ihracâtın çok olduğu ve bu durumun araştınlmasını talep etmiştir.
Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. nin kuruluşu:
30.01.1976 tarihinde Ticaret Bakanlığı şirket esas mukavelesini tasdik etmiş, istanbul birinci
Asliye Ticaret Mahkemesinin 02.02.1976 tarih vel976/132 karar nolu ilamıyla kurulması tescil
edilmiş ve 09.02.1976 tarih ve 315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle şirket esas mukavelesi ilan
edilmiştir.
Şirket esas mukavelesine göre şirketin unvanı: Delta Pazarlama Anonim Şirketi dir.
Kurucu Ortaklar

Hisse Miktan

Pepko Pazarlama Etüt Proje A.Ş.
Yusuf PARMAKSIZOĞLU
Fazıl HORTAÇSU
Kenan BASRALI
NilgünAKSOY

48
30
30
6
6 ...
Toplam

120

Adet

Sermaye TL
240.000.150.000.150.000.30.000.30.000.600.000.-TL

Bir hisse 5.000.-TL Nominal Değerindedir.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nun 22.06.1988 tarih ve 33930 sayılı yazısında; "Anonim
Şirketlerin Kuruculardan sonraki hissedarları ve hisse miktarları hususunda meydana gelecek
değişiklikler tescil ve ilana tabi olmadığı gibi söz konusu bu şirketlerin değişikliği Ticaret Sicil
Memurluklarında tescil ve ilan ettirme yükümlülüğü de bulunmamaktadır.
Ticaret Sicil Memurlukları, pay değişikliklerini ancak her sene yapılması gereken genel kurul
toplantılarına ait zabıtlarla beraber verilen hazirun cetvellerinden saptayabilmektedirler"
denilmektedir.
Şirket genel kurul toplantı zabıtları ile hazirun cetvellerine göre şirket ortakları, payları ve
sermaye miktarları şöyledir:
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1 - Ağustos 1977 tarihli Olağan Genel Kurulu:
Ortaklar

Hisse Miktan

Turgut YILMAZ
Mesut YILMAZ
Erol Yılmaz AKÇAL
Cemil AKÇAL
Necat Günay AKÇAL

Sermaye TL

30
30
36
12 ~
12
Toplam

120 Adet

150.000.150.000.180.000.60.000.60.000.600.000.- TL

2- 02.05.1979 tarihli Olağan Genel Kurulu:
Şirket Unvanı: Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.
Ortaklar

_

Hisse Miktarı
150
- 150
180
60
60.

M. Turgut YILMAZ
A. Mesut YILMAZ
Erol Yılmaz AKÇAL
Ahmet Ümit AKÇAL
Necat Günay AKÇAL
Toplam

600 Adet

Sermaye TL
750.000.750.000.900.000.300.000.300.000.3.000.000.- TL

3- 14.04.1980 ve 07.05.1981 tarihli Olağan Genel Kurulu hazinin cetvelinde, şirket unvanı
şirket hissedarları ve hisse miktarları 02.05.1979 tarihli Olağan Genel Kurulunda ki hazinin cetveli ile
aynıdır.
4-26.04.1982 tarihli Olağan Genel Kurulu:
Ortaklar

Hisse Miktarı

M. Turgut YILMAZ
Berna YILMAZ
Erol Yılmaz AKÇAL
Ahmet Ümit AKÇAL
Necat Günay AKÇAL

150
150
180
60
60
Toplam

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Sermaye TL
750.000.750.000.900.000.300.000.300.000.3.000.000.-TL

-251 Bu Genel Kurul ile Sayın Mesut YILMAZ Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. ndeki 150 adet
hissesini eşi Berna YILMAZ' a devretmiştir.
5- 15.07.1982 tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveline göre şirket hissedarları ve hisse
miktarlarında bir değişiklik olmamıştır.
6-17.12.1984 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu:
Ortaklar

Hisse Miktarı

M. Turgut YILMAZ
N. Berna YILMAZ
Erol Yılmaz AKÇAL
Ahmet Ümit AKÇAL
Necat Günay AKÇAL

'

Toplam

Sermaye TL

1.250
1.250
1.500
500
500

6.250.000.6.250.000.7.500.000.2.500.000..2.500.000.-

5.000 Adet

25.000.000.-TL

7- 02.05.1985 tarihli Olağan Genel Kurulu:
Ortaklar

Hisse Miktarı
10.250
10.250
12.300

M. Turgut YILMAZ
N. Berna YILMAZ
Erol Yılmaz AKÇAL
Ahmet Ümit AKÇAL
Necat Günay AKÇAL

4.100

4.100
Toplam

41.000 Adet

Sermaye TL
51.250.000..51.250.000.61.500.000.20.500.000.20.500.000.205.000.000.-TL

8-06.01.1986 tarihli Olağan Genel Kurulu:
Ortaklar

Hisse Miktarı

M. Turgut YILMAZ
N. Berna YILMAZ
Didem YILMAZ
Canan YILMAZ
Selçuk Mete TÜRKÖZ
Lale TULUY
Toplam

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sermaye TL

20.498
20.498
1
1
1
1

102.490.000.102.490.000.5.000.5.000.5.000.5.000.-

41.000 Adet

205.000.000.-TL
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-2529- 22.05.1986, 12.05.1987, 31.12.1987, 02.06.1988, 16.03.1989 tarihli Genel Kurul Hazirun
Cetveline göre şirket hissedarlan ve hisse miktarlannda bir değişiklik olmamıştır. Ancak 31.12.1987
tarihinden itibaren bir hisse sahibi Selçuk Mete TÜRKÖZ hissesini Cezmi ÖZTÜRK' e devretmiştir.
10-29.05.1991 tarihli Olağan Genel Kurulu:
Ortaklar

Hisse Miktan
199.978
199.978
11
11
11
11

M. Turgut YILMAZ
N.Berna YILMAZ
Didem YILMAZ
Canan YILMAZ
Cezmi ÖZTÜRK
LaleTULUY

400.000 Adet

Toplam

Sermaye TL
999.890.000.999.890.000.55.000.55.000.55.000.55.000.2.000.000.000.-TL

11-12.05.1992 tarihli Olağan Genel Kurulu:
Ortaklar

Hisse Miktarı

Sermave TL

599.934
599.978
33
33
33
33

2.999.670.000.2.999.670.000.165.000.165.000.165.000.165.000.-

M. Turgut YILMAZ
N.Berna YILMAZ
Didem YILMAZ
Canan YILMAZ
Cezmi ÖZTÜRK
Lale TULUY

000 Adet

6.000.000.000.-TL

12- 28.04.1993 tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveline göre şirket hissedarları ve hisse
miktarlarında bir değişiklik olmamıştır.
13-17.05.1994 tarihli Olağan Genel Kurulu:
Ortaklar

Hisse Miktarı

M. Turgut YILMAZ
N. Berna YILMAZ
Didem YILMAZ
Canan YILMAZ
Cezmi ÖZTÜRK
Lale TULUY
Toplam .
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83
83
•
83
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Sermave TL
7.499.175.000.7.499.175.000.415.000.415.000.415.000.415.000.15.000.000.000.-TL

-25314-17.11.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu:
Ortaklar

____

Hisse Miktarı

M. Turgut YILMAZ
N. Berna YILMAZ
Didem YILMAZ
Canan YILMAZ
Cezmi ÖZTÜRK
Lale TULUY

Sermave TL

1.799.835
1.199.835
83
83
82
82
Toplam

3.000.000 Adet

8.999.175.000.5.999.175.000.415.000.415.000.410.000.415.000.15.000.000.000.-TL

15- 1995 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu (Hazinin Cetveline Genel Kurul tarihi
kaydedilmemiştir):
Ortaklar

Hisse Miktarı

M. Turgut YILMAZ
N.Berna YILMAZ
Delta Holding A.Ş.
Didem YILMAZ
Canan YILMAZ
Cezmi ÖZTÜRK
Lale TULUY

Sermave TL

5.366.108
3.999.450
633.342
279
279
271
271
Toplam

10.000.000 Adet

26.830.540.000.19.997.250.000.3.166.710.000.1.395.000.1.395.000.1.355.000.1.355.000.50.000.000.000.- TL

16-16.05.1997 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu
Ortaklar

Hisse Miktan

M. Turgut YILMAZ
N. Berna YILMAZ
Delta Holding A.Ş.
Didem YILMAZ
Canan YILMAZ
Cezmi ÖZTÜRK
Lale TULUY

1.493
3.999.450
5.997.957
279
279
271
271
Toplam

0.000.000 Adet

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sermave TL
7.465.000.19.997.250.000.29.989.785.000.1.395.000,1.395.000.1.355.000.1.355.000.50.000.000.000.- TL
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17- 12.08.1997 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazinin Cetveline göre şirket hissedarları ve
hisse miktarlarında bir değişiklik olmamıştır.
18- 27.05.1998 tarihli Olağan Genel Kurulu:
Ortaklar

Hisse Miktarı

M. Turgut YILMAZ
N. Berna YILMAZ
Delta Holding A.Ş.
Didem YILMAZ
Canan YILMAZ
CezmiÖZTÜRK
LaleTULUY

4.479
11.998.350
17.993.871
837
837
813
813
Toplam

30.000.000 Adet

Sermave TL
22.395.000.59.991.750.000.89.969.355.000.4.185.000.4.185.000.4.065.000.4.065.000.150.000.000.000.-TL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu' nun 22.06.1988 tarih ve 33930 sayılı yazısı ekinde
gönderdiği Genel Kurul Hazinin cetvellerine göre;
Delta Pazarlama Anonim Şirketi unvanı 02.05.1979 tarihli Genel Kurulda Delta Deri Giyim
Sanayii Anonim Şirketi olarak kullanılmaya başlanılmıştır. •
26:04.1982 tarihli Olağan Genel Kurul da Sayın Mesut YILMAZ 150 adet hissesini =
750.000.-TL, eşi N. Berna YILMAZ'a,
06.01.1986 tarihli Olağan Genel Kurul da E. Yılmaz AKÇAL 12.300 adet hissesinin
2.048
10.248
1
1
1
1

adedini (10.240.000.-) M. Turgut YILMAZ'a
adedini (51.240.000.-) N.Berna YILMAZ' a
adedini (
5.000.-) Leyla TULUY'a
adedini (
5.000.-) Selçuk TÜRKÖZ'e
adedini (
5.000.-) Didem YILMAZ'a
adedini (
5.000.-) Canan YILMAZ' a

A. Ümit AKÇAL 4.100 adet hissesini (20.500.000.-) M. Turgut YILMAZ' a
N. Günay AKÇAL 4.100 adet hissesini (20.500.000.-) M. Turgut YILMAZ' a
31.12.1987 tarihinde Selçuk TÜRKÖZ 1 adet hissesini (5.000.-) Cezmi ÖZTÜRK; e
17.11.1994 tarihinde N. Berna YILMAZ 300.000 adet hissesini (1.500.000.-) M. Turgut
YILMAZ' a
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-2551995 yılı Genel Kurulunda M. Turgut YILMAZ 633.342 adet hissesini (3.166.710.000.-)
Delta Holding A.Ş. ne
16.05.1997 tarihinde M. Turgut YILMAZ 5.364.615 adet hissesini (26.823.075.000.-) Delta
Holding A.Ş. ne
Devretmişlerdir.
N. Berna YILMAZ' in 17.11.1994 tarihinde 300.000 adet hissesi M. Turgut YILMAZ'a devri
yapılırken 1 adet hissenin rayiç bedeli İstanbul 9 uncu Ticaret Mahkemesince bilirkişilere tespit
ettirilmiştir. Bilirkişi raporuna göre bir hisse için 46.775.- TL rayiç fiyat belirlenmiştir (Ek 6).
Devredilen

300.000.- adet hissenin rayiç bedeli 300.000 * 46.775 = 14.032.500.000.-TL

dır.
09.07.1988 tarihindeki komisyonumuz oturumunda M. Turgut YILMAZ' in ifadesi ile birlikte
sunduğu ek dosyaya göre; Şirket sermayesinin 6.000.000.000.- TL dan 15.000.000.000.- TL na
arttırılması sonucu N. Berna YILMAZ' in sermaye artışından ileri gelen nakit borcu için
9.309.888.714.- TL, şirkete olan 1.161.552.000.- TL borcu da mahsup edildikten sonra geri kalan
3.561.058.786.- TL N. Berna YILMAZ' in Tekstil Bank Çankaya şubesindeki hesabına yatırılmıştır
(Ek 6)
İstanbul 9 uncu Vergi Mahkemesi Başkanlığı' ndan davacısı Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. ,
davalısı Mecidiyeköy Vergi Dairesi olan 89/328 olan dava dosyası komisyonumuzca istenilmiştir.
İstanbul 9 uncu Vergi Mahkemesinin 1998/96 nolu cevabı yazısında; dava esas numarasının
89/328 olmayıp 89/322 olduğu söz konusu dosyanın 1989 yılında karara bağlanıp arşive kaldırıldığı,
arşivin su basması sonucu dosyaların okunamaz hale geldiği ve 1982 ile 1990 devresine ait dosyaların
SEKA ya gönderildiği ifade edilmiştir (Ek 7)
Bu konu hakkında Turgut YILMAZ'in 09.07.1998 tarihinde komisyonumuza verdiği ifadede
özetle;
"...dava dosyalarının ilgili mahkeme arşivlerinden temin edilememiş olduğunu gazetelerden
öğrendim...İstanbul 9 uncu Vergi Mahkemesinin kararını ve Danıştay 7 nci Dairesinin kararını
Komisyonunuza sunuyorum.
06.11.1988 tarihinde... İstanbul Defterdarlığı Kontrol Büro Başkanlığı ihracatta KDV iadesi
ile ilgili olarak... 1986 senesinin 7, 8 ve 10 uncu ayları için firmamızın haksız KDV iadesi aldığı
yolunda rapor tanzim etmiştir... Raporun 7 ve 8 inci sayfaları aynen şu cümleleri ifade etmektedir.
Delta Deri A.Ş. nin ... ihraç kaydı ile sattığı mamullerin tamamını üretebilecek kapasiteye
haiz olduğu anlaşılmıştır. Ancak, Delta A.Ş. nin ... Modernsan Deri Sanayii ile ilgili olarak aşağıda
dökümü çıkarılmış olan faturalarının vergi incelemesini yapmış olan Vergi Kontrol memuru Leyla
BULUT' un 10.10.1988 tarih ve 88-5 sayılı inceleme raporunda Zeytinburnu Vergi Dairesi' nin ...
siciline kayıtlı Modernsan A.Ş. nin mal temin ettiği firmaların defter ve belge ibraz etmeyişi.
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kaynaklı satış faturaların da gerçeği yansıtmadığı ve bu satış belgelerine de itibar edilemeyeceği
anlaşılmıştır. Bu nedenledir ki Delta A.Ş. nin mal temin ettiği bir alt firma olan Modernsan A.Ş. ile
ilgili ... faturaların KDV iadesinde geçerli sayılamayacağı cihetle adı geçen şirketten geri alınması
gerekir. Bu nedenle iade talebinde bulunan mükellef kurumdan 13.007.470.- TL KDV nin kaçakçılık
cezalı olarak (VUK Madde 344, 345) geri alınması gerekir.
Bunun üzerine şirketimiz İstanbul 9 uncu Vergi Mahkemesi Başkanlığına 10.03.1989
tarihinde 323 sıra no ile dava açmıştır. Kanunların, mal tedarik ettiğimiz firmaların kayıtlarını kontrol
etme görevini bize vermediğini, sonu belli olmayan bir zincirleme sorumluluk yükünün uygulama
imkanı olmadığından bize yüklenemeyeceğini, malın bize gelinceye kadar geçtiği tüm firmaların vergi
sorumluluk ve ödevlerini yerine getirip getirmediklerinden sorumlu tutulmamızın kanuni ve mantıki
olmadığını, ihtilaf konusu faturaları kesen Modernsan A.Ş. nin Kazlıçeşme' nin en büyük sanayi
kuruluşlarından birisi olup bu firmadan mal almakla zaten basiretli bir tüccar gibi davrandığımız iddia
edilmiştir.
Ancak, davamız 03.10.1989 tarihinde İstanbul 9 uncu Vergi Mahkemesince reddedilmiş
KDV tasdikine karar vermiştir.
Bunun üzerine şirketimiz 30.10.1989 tarihinde ... Danıştay'a başvurmuştur...
Danıştay ... 03.04.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3787 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah artırımı Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı
hale getirilmiş yada dava süresi henüz geçmemiş olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş
bulunan vergi, resim ve harçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi
cezalarının ayrı ayrı % 30 unu 4 eşit taksitte Ekim 1992 sonuna kadar tamamen ödenmesi, ihtilaf
yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla % 70 inin tahsilinden vazgeçilir denilmesi
ile uyuşmazlığın sona erdirildiğine 22.06.1992 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir" demektedir.
Turgut YILMAZ tarafından Komisyonumuza verilen dosya eki belgelere göre;
Vergi Kontrol Memuru Nurullah DİLMEN, 06.10.1988 tarih ve 1988/71-20 nolu KDV iadesi
raporunda
Temmuz 1986 dönemi için
Ağustos 1986 dönemi için
Ekim 1986 dönemi için

4.803.519.-TL
5.641.576.-TL
2:562.375.-TL

KDV nin, mükellef Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. den, VUK 344 ve 345 inci maddelerine
göre üç kat kaçakçılık cezalı olarak geri alınmasını talep etmiştir.
Bu rapor üzerine Mecidiyeköy Vergi Dairesince vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlenmiştir.
İbraz edilen belgeler arasında sadece 1986/8 dönemine ait vergi ve ceza ihbarnamesi mevcuttur. Vergi
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ceza ihbarnameleri üzerine Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. tarafından İstanbul Vergi Mahkemesi
Başkanlığına dava açılmıştır.
KDV nin uygulanmasında vergilendirme dönemi bir- aylık olması nedeniyle İstanbul 9 uncu
Vergi Mahkemesinde 1986/7 dönemi için 89/322 esas nolu dosya, 1986/8 dönemi için 89/323 esas
nolu dosya açılmıştır. 1986/10 dönemi için açılan davanın dosya numarası mevcut belge olmadığından
bilinememektedir.
Açılan dava üzerine İstanbul 9 uncu Vergi Mahkemesi (1986/8 dönemi için) 03.10.1989 tarih
ve 89/1131 karar nolu ilamında davanın reddine kaçakçılık cezası ile KDV nin tasdikine karar
vermiştir.
Bu ilam üzerine Danıştay'a başvurulmuş Danıştay Yedinci Dairesi 89/4239 esas ve 92/2610
nolu ilamında " 03.04.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3787 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah artırımı Hakkındaki Kanunun, 2 nci maddesinin birinci
fıkrasında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı
hale getirilmiş yada dava süresi henüz geçmemiş olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş
bulunan vergi, resim ve harçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi: ve vergi
cezalanmn ayrı ayn % 30 unu 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos , Ekim 1992 sonuna kadar
tamamen ödenmesi, ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme
zammı, gecikme faizi ve cezalarının kalan % 70 inin tahsilinden, vazgeçilir denilmektedir.
Yükümlü tarafından sözü geçen hükümden yararlanmak amacıyla vazgeçme dilekçesi
verilerek uyuşmazlığın sona erdirildiği anlaşıldığından . temyiz isteminin esası hakkında karar
verilmesine yer olmadığını 22.06.1992 günü oy birliği ile karar verildi" denilmektedir.
Danıştay Yedinci Dairesi nin yukarıdaki ilamı ile Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. 03.04.1992
tarihinde yürürlüğe giren 3787 sayılı Kanundan yararlanmak amacıyla, yaratılan ihtilaftan vazgeçme
dilekçesi verildiği, vergi borcu ve cezalarının % 30 u ödenmek suretiyle % 70 inin tahsilinden
vazgeçildiği anlaşılmıştır (Ek 2-8).
9/17 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu tarafından İstanbul Milli Emlak Daire Başkanlığı
na 17.06.1998 tarihinde yazılan yazı ile İstanbul Maltepe semtinde Delta Deri Giyim Sanayii A-Ş- nin
1980 yılından itibaren bu semtte hazine arazisi kiralayıp kiralamadığı veya bu şirket tarafından işgal
edilip edilmediğinin kayıtlarınızdan tespit edilerek bu konuda herhangi bir idari veya hukuki işlem
yapılmış ise ilgili evrakların bir suretleri istenilmiştir (Ek 8).
Aynı konu hakkında Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. ne 17.06.1998 tarihinde yazılan yazı ile
şirketin 1980-1994 yılları arasında kullandığı işyeri arazisinin kime ait olduğunun, şirkete ait ise tapu
kayıt örneklerinin, hazineye ait ise ilgili evraklarının bir suretleri istenmiştir (Ek 9).
Önergede söz konusu edilen taşınmaz mallar İstanbul ili Maltepe ilçesi Yenikarye mahallesi
2574 ada 5-12 ve 15 nolu parsellerdir.
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(680 m ) Demir Çelik Sanayi ve Tic. Hurdacılık A.Ş. mülkiyetinde iken 26.10.1983 tarihinde satın
alma sonucu Delta Deri Giyim Sanayii A. Ş. mülkiyetine geçmiştir.
2

Hazine parsellerinin Demir Çelik Sanayi ve Tic. Hurdacılık A.Ş. nin işgalinde iken özel
mülkiyetteki parsellerin el değiştirmesi sonucu hazine parselleri Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. nin
işgaline geçmiş, kullanım tarihleride dikkate alınarak 1983 ve sonraki yıllarda Delta Deri Giyim
Sanayii A.Ş. den.ecrimisil tahsilatı yapılmıştır.

5 NUMARALI PARSEL
Toplam yüzölçümü 2760 m2 dir. Taşınmaz malın tamamı işgale konu iken imar uygulaması
görmüştür. İmar uygulaması sonucu 1326 m yol ve yeşil alanda kaldığından 05.03.1986 tarihinde
hazine mülkiyetinden çıkmıştır.
Terke konu olmayan 1434 m2 hazine malı taşınmaz mal 11.9.1987 tarihinde Delta Deri Giyim
Sanayii A.Ş. ne satılmıştır.
2574 ada 5 nolu parselin işgali sonucu yapılan ecrimisil tahsilatları:
DÖNEMİ
01.06.1982 •01.06.1983
01.06.1983 •31.12.1983
08.10.1984 • 10.06.1985
10.06.1985 •10.04.1987
10.04.1987-•04.06.1987
04.06.1987 •08.09.1987

TARİ H
17.11.1983
19.12.1983
21.04.1987
21.04.1987
12.06.1987
01.08.1992

TAHSİLATIN
NO

299538
299538
303358
089275

TUTARI
12.000.
12.000.
15.770.
2.328.365.
287.366.
423.000

12 NUMARALI PARSEL
Toplam yüzölçümü 7880 m2 dir. 2612 m2 işgale konu iken imar uygulaması görmüştür. İmar
uygulaması sonucu 7136,62 m2 07.01.1997 tarihinde hazine mülkiyetinden çıkmıştır.
Hazine mülkiyetinde kalan kısım 743,38 m2 dir.
2574 ada 12 nolu parselin işgali sonucu yapılan ecrimisil tahsilatları:
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10.06.1985 -10.04.1987
10.04.1987-31.12.1988
01.01.1989-31.10.1989
01.11.1989-31.12.1989
01.01.1990-01.12.1990
01.12.1990-31.12.1990
01.01.1991 -31.12.1991
01.01.1992-01.07.1993
01.07.1993-01.10.1994
01.10.1994-17.12.1994
07.01.1997-01.07.1997

TAHSİLATIN
TARİH NO
TUTARI
21.04.1987
299539
2.372.603.20.01.1989
325331
4.126.948.672769
23.11.1989
3.171.403.07.06.1990
998709
634.280.862419
5.500.000.03.01.1991
399292
08.01.1992
500.000.039403
7.200.000.07.04.1992
29.07.1993
018950
21.502.000.17.10.1994
020677
29.385.000.02182
22.03.1995
8.272.000.30.07.1997
7457875
105.722.000.-

15 NUMARALI PARSEL
Toplam yüzölçümü 795 m2 dir. işgale konu olan kısım 247 m2 dir. imar uygulaması sonucu
19.21 m2 yeşil alan, 775,79 m2 karayolunda kaldığından 15 nolu parselin tamamı 07.01.1997 tarihinde
terk edilmek suretiyle hazine mülkiyetinden çıkmıştır.
Hazine mülkiyetinde kalan kısım 743,38 m2 dir.
2574 ada 15 nolu parselin işgali sonucu yapılan ecrimisil tahsilatları:
DÖNEMI
01.08.1986-15.04.1987
15.04.1987-31.12.1988
01.01.1989-31.10.1989
01.11.1989-01.01.1990
01.01.1990-01.12.1990
01.12.1990 - 01.01.1992
01.01.1992 -01.07.1993
01.07.1993-31.12.1993
01.01.1994-01.10.1994
01.10.1994 - 17.12.1994

TARİH
21.04.1987
20.01.1989
23.11.1989
07.06.1990
03.01.1991
07.04.1992
29.07.1993
21.07.1994
27.10.1994
22.03.1995

TAHSÎLATIN
NO
TUTARI
299537
94.662.325332
387.515.672768
300.000.998708
60.000.862418
550.000.039404
890.000.159554
2.850.000.387779
1.050.000.020673
2.779.000.218283
783.000.-

15 numaralı parselle ilgili Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. nin işgali sona erdiğinden
17.12.1994 tarihten sonra ecrimisil tahsilatı yapılmamıştır.
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Maltepe ilçesi Yenikarye mahallesi Ağılaltı sokak 2574 ada 12 ve 15 nolu parsellerin Delta Deri Giyim
Sanayii A.Ş. tarafından fuzulen işgal edilmesi nedeniyle tahliyesinin yapılarak boş olarak teslim
edilmesi Maltepe Kaymakamlığında istenilmiştir.
19.01.1994 tarih ve 2397 sayılı yazı ilgi tutularak Maltepe Kaymakamlığı na 16.08.1994 tarih
ve 4396 sayılı ikinci yazı ile; 2574 ada 12 parselin Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. tarafından beton
direk dikip tel örgü çevirmek ve bekçi kulübesi yapmak suretiyle, 15 nolu parselin ise beton direk
dikip tel örgü çevirmek ve içerisini çimlendirmek suretiyle işgal edildiği, işgal edilen kısımlar için
2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre işlem yapılması, işgalin kaldırılması ile boş olarak teslim
edilmesi istenilmiştir.
İstanbul Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü nün İçişleri Bakanlığına hitaben yazdığı 10.10.1994
tarih ve 808 sayılı yazı incelenmiştir. Buna göre; Maltepe Kaymakamlığı 10.08.1994 tarih ve 560 sayılı
yazısı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığına yıkım için gerekli koordinenin
sağlanmasını istemiş.
Maltepe Belediye Başkanlığının 05.04.1994 tarih ve 3695 sayılı yazısında; yol ve donatı
alanında kalan bu yerlerin Belediyelerine devri yapılıncaya kadar tel ile çevrili şekilde yeşil alan olarak
korunması, gecekondulaşmanın yoğun olduğu bölgelerinde işgallerin önlenmesi açısından bir
sakıncanın bulunmadığını belirttiği anlaşılmaktadır.
İstanbul Valiliği özel Kalem Müdürlüğü nün yukarıda sözü edilen yazısında ayrıca; Delta
Deri Giyim Sanayii A.Ş. tarafından tel örgü çevirmek ve bekçi kulübesi yapılmak suretiyle işgal edilen
hazineye ait taşınmaz malların imar planında yol ve yeşil sahada kalmakta olduğu, 5 ve 12 nolu
parsellerin ifraz çalışmalarının henüz sonuçlanmadığı, bu çalışmaların sonuçlanıncaya kadar ecrimisil
ile idaresinde bir sakınca olmadığı, ecrimisil ile idare edilmediği takdirde herhangi bir rekreasyon
çalışması başlatılmayan çevrede yer alan hazine arazilerinden devir halinde belediyece aynı işlemlerin
devam ettirileceği ve ecrimisil bedellerin belediyeler tarafından tahsil edileceği ifade edilmektedir.
17.02.1994 tarihinde Milli Emlak Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü yetkililerinden oluşan dört
kişilik bir heyet Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. işgalindeki 2574 ada 12 ve 15 nolu parsellerdeki
durumu tespit için taşınmaz malın mahalline gitmişlerdir. 17.12,1994 tarihli tutanakta "yapılan
inceleme neticesinde parseller etrafında bulunan tel örgülerin söküldüğü, beton direklerin tümünün
yıkılarak kaldırıldığı, bekçi kulübesinin kapı ve pencerelerinin söküldüğü ve boşaltıldığı tespit
edilmiştir" ifadesi yer almaktadır.
Turgut YILMAZ' in 09.07.1998 tarihinde verdiği ifade ve yazımız üzerine gönderdiği
belgelere göre;
Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. nin sahibi olduğu araziler İstanbul ili Kartal ilçesi, 1 inci Bölge
Yenikarye köyü Ağılaltı mevkii 2574 ada 51-52-53 parsel noludur. Bu parsellerin mülkiyet edinilmesi
ve oluşumu aşağıda gösterilmiştir.
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alınmıştır. Her iki parselin birleştirilmesi sonucu oluşan 49 nolu parsel 14.11.1984 tarihinde tapuya
tescil edilmiştir. Hazineye ait 5 nolu parselin imar uygulaması sonucu terke konu olmayan 1434 m2
kısmı 09.09.1987 tarihinde satın alınmıştır.
45 ve 46 nolu parsellerin tevhidi sonucu oluşan 49 nolu parsel ile satın alınan 5 nolu parselin
tevhidi ile toplam 2742 m2 arazi = 50 nolu parsel 16.03.1988 tarihinde tapuya tescil edilmiştir.
42 nolu parsel 05.10.1989 tarihinde satın alınmıştır. Tevhid sonucu oluşan 50 nolu parsel ile
42 nolu parsel birleştirilerek oluşan 51 nolu parsel 3408 m2 olarak 22.02.1990 tarihinde tapuya tescil
edilmiştir.
2574 ada 36-37-38-39-40 nolu parseller 16.04.1995 tarihinde satın alınmıştır. Toplam 2987
m2 olan bu parsellerin tevhid işlemi yapılmış, 127,30 m2 si imar gereği yola terk edilmiş, geri kalan
2859,62 m2 si 52 parsel no ile 29.07.1996 tarihinde tapuya tescil edilmiştir.
2574 ada 53 nolu parsel 743,38 m2 olarak 21.10.1997 tarihinde satın alma suretiyle tapuya
tescil edilmiştir.

Sonuç olarak Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan araziler:
İli
İlçesi
Bucağı
Köyü
Mevkii

Pafta No
22/2
22
22/2

: İstanbul
: Kartal
: 1. Bölge
: Yenikarye
: Ağılaltı

Ada no
2574
2574
2574

Parsel No
51
'52
53

Yüzölçümü
3408 m2
2859 m 2 + 62 dm2
743 m2 + 38 dm2 Tarla

Vasfı
Bahçeli Kargir İşyeri
Tarla

Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. nin hayali ihracata karışıp karışmadığının araştırılması
.amacıyla;
01.07.1998 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne yazılan yazı ile Delta Deri Giyim
Sanayii A.Ş. nin Derince Gümrüğünden 1984-1985 vel986 yıllarında ne kadar deri eşyayı yurt dışına
ihraç ettiği.
09.07.1998 tarihinde İstanbul Ticaret Odasına yazılan yazı ile Delta Dış Ticaret A.Ş. nin
kurulduğu günden günümüze kadar hissedarlarının kimliği, hisse oranları ve her türlü hisse
devirlerinin dökümü,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 780)

- 262 01.07.1998 tarihinde Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. ne yazılan yazı ile;
1984-1985 ve 1986 yıllarında Derince Gümrüğünden ne kadar deri eşyayı ihraç ettiği, şirketin
imalatlar konusundaki kapasitesi, şirketin imalat ve bitim işleri defter kayıtları istenilmiştir.
Gümrükler Genel Müdürlüğünün Komisyonumuza gönderdiği 08.007.1998 tarih ve 21906
sayılı cevabi yazıda; îzmit Gümrükleri Başmüdürlüğü nezdinde yapılan yazışmalar sonucu Derince
Gümrüğü dahil İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğü ne bağlantılı gümrüklerden Delta Deri Giyim Sanayii
A.Ş. nin 1984-1985 ve 1986 yıllarında ihracat işleminin bulunmadığı bildirilmiştir (Ek 12)
İstanbul Ticaret Odasının 13.07.1998 tarih ve 38760 sayılı cevabi yazısında; Delta Dış Ticaret
A.Ş. ana sözleşmesi 25.05.1982 tarihinde tescil edilmiştir. 01.06.1982 tarih ve 516 sayılı Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan edilmiştir. Gönderilen şirket ana sözleşmesi ile hazinin cetvellerine göre; (Ek 10)
Kurucu Ortaklar
Mehmet Kıvılcım UYAR
Lütfü Nuri KEFELİOĞLU
Atilla KEFELİOĞLU
Yakup KEFELİOĞLU
Ceyhan UYAR

Hisse Adedi
20.000
10.000
10.000
5.000
5.000

Sermaye (TL)
20.000.000.10.000.000.10.000.000.5.000.000.5.000.000.-

Toplam 50.000

50.000.000.-

15.03.1983 tarihinde yapılan olağan genel kurul ile 30.11.1983 tarihinde yapılan olağanüstü
genel kurul hazinin cetvellerine göre şirket ortaklarında, hisse adedinde ve sermayede bir değişiklik
olmamıştır.
22.05.1984 tarihli olağan genel kurulu hazinin cetveline göre;
Kurucu Ortaklar
Lütfü Nuri KEFELİOĞLU
Atilla KEFELİOĞLU
Yakup KEFELİOĞLU
Fethiye KEFELİOĞLU
Cemtaş A.Ş.
Tacettin KALAYCIOĞLU
Toplam

Hisse Adedi
19.250
19.250
4.000
2.250
4.000
1.250
50.000.

Sermaye (TL)
19.250.000.19.250.000.4.000.000.2.250.000.4.000.000.1.250.000.50.000.000.-

Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. nin gönderdiği ihracat listesine göre 1984-1985 vel986
yıllarındaki ihracat tutarları şöyledir (Ek 11):
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Alman Markı
isviçre Frankı
Fransız Frank
İsveç Kronu
Kanada Dolar
Amerikan Doları
İtalyan Lireti

. 1984
6.072.839,51
52.341
167.191

1985
7.388.202,88
94.556

5.613,60
542

1986
3.953.334,90
94.637
2.665
10.236
1.515
11.555

780

Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. yukarıda gösterilen ihracat işlemlerinin tamamını İstanbul ve
Yeşilköy gümrüklerinden yapmıştır. Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. ne ait şirket kapasite raporu ve
imalat bitim işlerine ait belge ve defter fotokopileri gönderilmiş olup 9/17 Esas Numaralı Komisyon
Dosyalarında mevcuttur.
TRANSALKİM DOSYASI
9/17 Esas numaralı meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergede;
1-Sayın Mesut YILMAZ ve eşi, kardeşi Turgut YILMAZ ve eşinin Almanya da kurduğu
Transalkim adlı şirketi, Almanya da mütevazi bir yaşantısı olan Herbert BADER isimli muhasebeciye
devretmiş göründüğü;
2-Yıllık cirosu yüz milyon markı bulan Transalkim şirketinin halen YILMAZ ailesine ait
olduğu;
3-Uluslararası TIR nakliye işi yapan Transalkim şirketine, Bakanlık gücü kullanılarak Türk
Silahlı Kuvvetlerine Almanya dan satm alınan yedek parça ve malzemelerin taşınması işinin verildiği;
4- Transalkim şirketine ait TIR ların, Turgut YILMAZ' in, hazineye ait işgal ettiği arazileri
TIR parkı olarak kullandığı;
ifade edilmektedir.
Transalkim Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Limitet Şirketi 18.06.1980 tarihinde kurulmuştur.
Kurucular
Pursan Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.
Ali BARS
Ahmet Mesut YILMAZ
Mustafa TUNCER

Sermave TL
260.000.90.000.90.000.60.000.Toplam
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Transalkim Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Limitet Şirketi esas mukavelesine göre;
Şirketin merkezi istanbul dur
Şirketin maksat ve gayesi:
a)Konusu ile ilgili olarak başta kimyevi maddeler olmak üzere, her türlü malın yurt içi ve yurt
dışı nakliye işlerini yapmak, nakliye komisyonculuğu, acentalığı ve temsilciliği ile ilgili ticari
faaliyetlerde bulunmak
b)Gözetme ve kontrol hizmetleri ifa etmek, ticari muamelelere konu olan her türlü malın
miktar ve evsaf yönünden akit şartlanna uygunluğunu kontrol etmek, söz konusu mallann teknik ve
kimyevi incelemeleri yapmak, bunun temini için gerekli laboratuarlan kurmak ve işletmek,
c)Konusu ile ilgili dahili ticaret, ihracat ve ithalat işleri yapmak,
^
d)Maksadına uygun olarak her türlü nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, ithal etmek,
icabında satmak veya kiraya vermek... gayrimenkul satın almak ve kiraya vermek... şirket işlerinin
gerektirdiği her türlü mala tasarruf etmek, bunları almak veya satmaktır.
Şirket sermayesi 08.10.1982 tarihinde 5.000.000.- TL çıkarılmıştır. Ortaklar ve Sermayeleri
şöyledir (Ek 1).
Ortaklar
•
Pursan Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.
AliBARS
Ahmet Mesut YILMAZ
Mustafa TUNCER

Sermaye TL
2.550.000.850.000.850.000.750.000.Toplam

5.000.000.- TL

Ortaklardan Mesut YILMAZ 850.000.- TL hissesini 17.11.1983 tarihinde Mehmet Turgut
YILMAZ' a tüm hak ve hukukun vecaibi ile aktif ve pasifiyle devir ve temlik etmiştir (Ek 2).
Bu devir işleminden sonra şirketin yeni ortak yapısı ve sermayesi şu şekildedir:
Ortaklar
Pursan Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.
AliBARS
Mehmet Turgut YILMAZ
Mustafa TUNCER

Sermaye TL
2.550.000.850.000.850.000.; 750.000.Toplam 5.000.000.-TL
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mukavelesi komisyon dosyaları arasında mevcut değildir. Sayın Meral AKŞENER' in komisyona
sunduğu Transalkim dosyasında şirketin Stuttgart kentinin Ludwigsburg eyaletinde kurulduğu, kuruluş
sözleşmesinin 10.04.1980 tarihinde imzalandığı ve tescil işleminin HRB 1879 no ile 05.12.1980 günü
tamamlandığı belirtilmektedir.
Turgut YILMAZ' in 09.07.1998 tarihinde komisyondaki ifadesinde özetle; "... .1973 yılından
beri Almanya'da oturma ve iş kurma iznine sahibim. Almanya'da herhangi bir dönemde şirket
kurmadım ve ortak da değilim. Eşim Almanya'da hiçbir şirkete ortak olmamıştır. Bu iddialar 10/198
sayılı Meclis Araştırma Komisyonunca yerinde incelenmiştir. Komisyon üyesi arkadaşlar şirket
belgelerini, ticaret sicil belgelerini, kurucu belgelerini incelediler. Kuruluşta ve kuruluştan sonra bizim
ortak olmadığımızı belgelediler. Alman Transalkim Şirketinin kuruluşu 19.04.1980 tarihidir. îki
kurucusu vardır. Bunlar Bay BADER ve WARNER' dir. Kuruluştan üç yıl sonra Bay WARNER
hissesini eşi Giselle WARNER' e devretmiştir. Türkiye de ki Transalkim Şirketinin kuruluşu
18.06.1980 tarihindedir. Her iki şirket birbirinin acentasıdır. İkİ şirketin müspet çalışmaları sonucu
07.11.1995 tarihinde Türk Transalkim, Alman Transalkim, Avusturya Transdanubinan, Turgut
YILMAZ ve Mustafa TUNCER Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü' nün 23.08.1995 tarih ve 2163 sayılı izniyle PERFECT TRANS ULUSLARARASI
NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ' ni kurmuştur. Türk Transalkim Şirketi ve Alman Transalkim şirketi
Türkiye Cumhuriyeti Devletinden hiç bir resmi ihale almamıştır. Hayali İhracat olayından
soruşturulmadım", demektedir.
Komisyonun 16.07.1998 tarihli oturumundu Sayın Mesut YILMAZ' a kardeşiniz ve eşinizle
birlikte Almanya da Transalkim adlı şirket kurduğunuz ve taşıma işlerini yaptığınız iddia ediliyor
şeklinde soru yöneltilmiştir. Bu soru üzerine Sayın Mesut YILMAZ' m verdiği cevap " 1983 yılından
önce o şirketin kurucularından birisi benim ( Türk Transalkim)... Bunun gibi bizim kimya, tekstil ve
ihracat alanında başka şirketlerimiz de vardı. Bu nakliyat şirketini biz bir alman grupla işbirliği
yapmak üzere kurduk. Almanya' da kurulan şirket bizden önce kurulmuştur. O şirketle bizim ticari
ilişkimiz yoktur. İş ilişkimiz vardır, işbirliğimiz.vardır. Tam yılını hatırlayamıyorum 1980 den önce
1977-78 de biz bu şirketi Türkiye'de Limitet Şirketi olarak kurduk. Ortaklarından birisi bendim, birisi
bizim ortak olduğumuz kimya şirketiydi, asıl büyük ortak oydu. İki de gerçek kişi ortağımız vardı.
1983 yılı sonunda bu şirketteki hisselerimi kardeşime devrettim. Almanya'daki şirketle ortaklık
ilişkimiz yoktur ama burada kurduğumuz şirket o şirketle iş birliği yapmıştır. Acentalık ilişkisine
girmiştir. Ben ayrıldıktan sonra kardeşimin o şirketin yönetimini üstlenmesinden sonra zannediyorum
yeni TIR filosu alıp bizzat taşımacılık ta yapmışlardır. Benim olduğum dönemde sadece acentalık
yapmaktaydı" şeklindedir.
Alman Transalkim şirketi ile beraber kurulan PERFECT TRANS ULUSLARARASI
NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ sözleşmesi 20.11.1995 tarih ve 3918 sayılı Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan edilmiştir. Buna göre ortaklar ve sermaye paylan şöyledir (Ek 2)
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Mustafa Umur TUNCER
Mehmet Turgut YILMAZ
Transalkim Internationale Spedilions GMBH
Transdanubia Spedilions Geselischaft MBH
Toplam

6.600.000.000.100.000.000.100.000.000.6.600.000.000.6.600.000.000.20.000.000.000.-TL

10/198 Esas Numaralı Liderlerin Mal Varlığını Araştırma Komisyonunca Sayın Haluk
MÜFTÜLER, Sayın Osman SEYFİ, Sayın Atilla HUN, Sayın Yusuf NAMOĞLU ve Sayın Lütfü
ESENGÜN tarafından oluşturulan Alt Komisyonunun 6-16 Mart 1995 tarihleri arasında Almanya' da
yaptığı araştırma ve inceleme sonucu düzenlenen raporu aynen "Merkezi Stuttgart' ta bulunan
Transalkim şirketi sahibi Sayın Herbert BADER ile yapılan görüşmede BADER adı geçen şirketi Bay
Helmut WARNER ile birlikte iki ortaklı olarak kurduklarını WARNER' in bir kalp rahatsızlığı
geçirmesi üzerine onun yerine eşinin ortakları olarak çalıştığını belirtmiştir. BADER ortağı
WARNER' in daha önce deri ticareti yaptığını ve Türkiye' den Turgut YILMAZ ile çalıştığını,.
kendilerinin faaliyetlerini uluslararası alana genişletmek istediklerini, WARNER vasıtasıyla Turgut
YILMAZ ile ayrıca îstanbulda Mustafa TUNCER ile rtanıştıklarını ve bu kişilerin kendilerine güven
telkin ettiğini bu suretle birlikte iş yapma kararı aldıklarını sözlerine eklemiştir. BADER Türkiye' de
aynı adı taşıyan Transalkim firmasıyla organik hiç bir ilişkilerinin bulunmadığını, ortaklarının kimler
olduğunu bilmediğini, bu şirketle Türkiye'ye gönderecekleri veya Türkiye'den gelecek malların
taşınması, yerine ulaştırılması, yüklenmesi ve boşaltılması hususunda işbirliği yaptıklarını beyan
etmiştir. Ayrıca Stuttgart bölgesi Sanayi ve Ticaret Odasından alınan belgelerinde, adı geçen şirketle
Türkiye'deki Transalkim şirketi arasında bir ortaklık ilişkisinin bulunmadığını doğruladığı
görülmüştür. Sayın BADER Türkiye' deki Transalkim 'inde aynı adı kullanmasının, müşteriye güven
telkin etmek ve birlikte çalıştığı imajı vermek amacından kaynaklandığını ifade etmiştir" şeklindedir
(Ek 3).
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Almanya' dan alınan yedek parça ve malzemelerin
Transalkim Uluslararası Nakliyat Şirketi tarafından taşınıp taşınmadığı hususu komisyonumuzca Milli
Savunma Bakanlığı' ndan sorulmuştur. Milli Savunma Bakanlığının 02.07.1998 tarih ve 6048.23 86/Dış Ted. sayılı yazısında;
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışından tedarik ettiği malzemelerin taşıma işi her yıl
yenilenen protokoller gereğince hava taşımacılığı Türk Hava Yolları A.O. , deniz taşımacılığı ise
Deniz Nakliyat
\
A.Ş. gemileri ile yapılmaktadır. Bahse konu malzemelerin imalatçıdan liman veya havayoluna
nakli ise üretici firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Alman yardım temin edilen malzemelerin
kara taşımacılığının kimin tarafından yapılacağına Alman Hükümeti karar vermektedir.
İlgi yazı üzerine yapılan araştırmada Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1983 yılından sonra
Transalkim Uluslararası Nakliyat Şirketine yaptırdığı herhangi bir taşıma kaydına ratlanmamıştır"
denilmektedir (Ek 4).

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 780)

- 267 Transalkim Uluslararası Nakliyat Şirketine ait TIR ların Turgut YILMAZ tarafından işgal
edilen Hazine arsasını TIR parkı olarak kullandığı şeklinde önergede yer alan iddia için Turgut
YILMAZ 09.07.1998 tarihindeki komisyon toplantısında " Transalkim Şirketine ait TIR ların park yeri
İstanbul Güneşli deki Transalkim şirketinin sahibi olduğu yedi dönümlük depo alanıdır" demiştir. Bu
konuya ait iddialar Delta Dosyasında da mevcut olduğundan konu ayrıntılı olarak orada incelenmiştir.

EKLER
1- Sayın Meral Akşener tarafından 9/17 esas numaralı soruşturma komisyonuna sunulan 3
nolu Transalkim dosyası,
2- Turgut Yılmaz'm 9/17 esas numaralı soruşturma komisyonuna verdiği
ifade ile
beraber sunduğu dosya ekinde yer alan (ek-7) Beyoğlu İkinci Noterliğine ait 18.11.1983
tarih 48086 numaralı Limitet Şirket Hisse Devri Sözleşmesi,
3- 10/198 esas numaralı Araştırma Komisyonunca kurulan Alt Komisyon Raporu,
4- Milli Savunma Bakanlığının 2.7.1998 tarih ve MEY: 6048.2-3 86-98/Dış.Ted.
D.Ybc.As.Al.Sat.Ş. yazısı,
5- Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş. Hazinin Cetvelleri,
6- İstanbul Asliye 9. Ticaret Mahkemesi kararı,
7- İstanbul 9. Vergi Mahkemesi Başkanlığının 1998/96 nolu yazısı,
8- İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı Kartal Bölgesi
Müdürlüğü'nün 23.06.1998 tarih 3063 sayılı yazısı,

Emlak

9- Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'nin şirket arazilerine ait 22.06.1998 tarihli yazısı,
10- İstanbul Ticaret Odası Ticaret ve Tescil Şubesinin 13.07.1998 tarih ve 38760 sayılı
yazısı,
11- Turgut Yılmaz'm 9/17 Esas Numaralı Soruşturma Komisyonuna verdiği dosya eki 1.
bölüm,
12- Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 08.07.1998 tarih 21906 nolu
yazısı,
13- Sayın Mesut Yılmaz'a ait Mal Bildirimleri,
14- Sayın Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'a ait Emlak Vergisi Beyannameleri,
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16-Sayın Mesut Yılmaz'm 22.10.1998 tarihli cevabi yazısı,
17- 9/17 esas numaralı Soruşturma Komisyonunca oluşturulan Alt Komisyon Raporu,
18- TBMM Genel Sekreterliği Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığı'nın 30.06.1998 tarih
6532 sayılı yazısı eki Maaş Bordroları,
19- Erenköy Vergi Dairesi Müdtlrlügü'nün 19.10.1998 tarih 31888 sayılı yazı eki Gelir
Vergisi Beyannameleri,
b-Sayıştay Denetçisi Kemal KOYUNCUOĞLU'nun Değerlendirmesi:
T.B.M.M. İçtüzüğünün 111 nci maddesi hükmü uyarınca, ilgi (a) yazıya istinaden ilgi (b)
yazı ile görevlendirildiğimiz, 9/17 Esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu'nda ele alman
dosyalar ve bu dosyalarla ilgili olarak temin edilen belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucu
elde edilen bulgular ekte sunulmuştur.
Komisyonumuz Başkanlık Divanı'nın talebi olmadığından, "görüş ve kanaat"
belirtilmemiştir.
Tarafımıza tevdi edilen dosyalaradan:

- Finansbank Dosyası,
- Tekstilbank Dosyası üzerinde esas inceleme,
Bankalar Yeminli Murakıbı Ali Hıdıroğlu,
- Transalkim Dosyası,
- Delta Dosyası,
- Mal Beyanı Mukayesesi üzerinde esas inceleme,
Sayıştay Uzman Denetçisi Ahmet Dal,
- Conrad Oteli Dosyası,
- Sparkasse Dosyası,
- Bodrum'daki Villa Dosyası üzerinde esas inceleme,
Sayıştay Uzman Denetçisi Rıfat Baydan,
- Özaltın Dosyası,
- Akfa ve Tekal Dasyası,
- Casino dosyası üzerinde esas inceleme

"

'

Sayıştay Uzman Denetçisi Kemal koyuncuoğlu tarafından yapılmıştır.
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ÎDDİA: "Uzun bir zamandır ve halen Başbakanlık sıfatıyla Ankara'da bir müteahhide ait
muhteşem bir villayı konut olarak kullanan Mesut Yılmaz'ın, Başbakanlık nüfuzunu kullanarak bu
müteahhide ihale, teşvik, kredi gibi konularda kolaylıklar sağladığı iddia edilmektedir."
KONUYA ÎLÎŞKÎN BELGELERİN İNCELENMESİ:
A- KİRALANAN GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ BELGELER
1- Özaltın İnş. Tic. ye San. A.Ş.'nin 20.7.1998 tarihli yazısı ekinde komisyonumuza
gönderilen dosyada bulunan belgeler (Ek-1)
1.1- Nurettin özaltın'a ait olup, Cinnah Caddesi 49 numarada bulunan 4 numaralı
dairenin, 1 Nisan 1990 tarihinden itibaren, aylık 500 $, yıllık 6000 $ karşılığı bir yıl süre ile Sayın
Mesut Yılmaz'a.kiralandığı, akit taraflarca imzalanan bila tarihli kira sözleşmesinin fotokopisinde.
görülmektedir.
Daha sonra kiralama süresinin 1 Ocak 1993 tarihine kadar uzatıldığı, sözleşme üzerine
konulan "1.1.1993 kontrat bitimi" şerhinden anlaşılmaktadıf. Kira sözleşmesine göre kira bedeli
"Her ay döviz karşılığı Türk Lirası olarak" ödenecektir.
Sözleşme ekinde gönderilen "TESLİMAT" belgesine göre ise, kira bedelinin;
2 Nisan 1990 tarihinde 15.000.000 TL (Nurettin Özaltın imzası ile bir yıllık peşin) 2
Nisan 1991 tarihinde 6000 $ (Nurettin Özaltın'a ait olmayan bir imza karşılığı bir yıllık peşin)
3 Nisan 1992 tarihinde de 4500 USD (Nurettin Özaltın'a ait olmayan bir imza karşılığı
dokuz aylık peşin) olarak ELDEN ödendiği görülmüştür.
Noter tastiki olmayan kira sözleşmesinin birinci sahifesine konulan bir başka şerhle.
kiralanan gayrimenkulun 1.1.1993 tarihinde boşaltıldığı ve tarafların birbirlerini ibra ettikleri
belirtilmiştir.
Bu şerhin yanında, Nurettin Özaltın'ın aynı sözleşmenin son sahifesinde bulunan
imzasına BENZER bir imza bulunmaktadır.
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1.2- Nuri Özaltın imzasını taşıyan 1990-1991 -1992 yıllarına ilişkin "Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi" ile Kavaklıdere Vergi Dairesince düzenlenmiş Tahakkuk Fişleri, Vergi Dairesi
Makbuzları ve Posta Alındıları fotokopilerine göre, Nurettin Özaltın'ın bu yıllarına ilişkin
gayrimenkul sermaye iratlarını, Ankara Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğüne beyan ettiği
66339630010 sicil nolu bu mükellefe, bu beyanına göre gelir vergisi tahakkuk ettirildiği, tahakkuk
eden vergilerin "Vergi Dairesi Makbuzu" ve "Posta Alındıları" karşılığı ödendiği görülmekte olup,
tahakkuk fişlerinde, düzenleyen kişi ile mükellefin, vergi dairesi makbuzlarında da veznedarın
imzası görülmemiştir.
1.3- Özaltın İnş. Tic. ve San. A.Ş.'na ait, 1993-1997 yılları ile ilgili Yevmiye Defteri ve
^Defteri Kebir sahifelerinde, Nenehatun Cad. 113 ve 115 numaralarda bulunan gayrimenkullerin
Sayın Mesut Yılmaz tarafından ödendiği belirtilen kira gelirlerinin muhasebe kayıtlarının
bulunduğu, gelecek yıllara ilişkin peşin kira ödemelerinin Nuri Özaltın hesabına aktarılıp, ilgili
yılda Nuri Özaltın hesabından şirkete gelir kaydedildiği, 1999 yılına ilişkin peşin ödenen kira
gelirinin, ilgili yılda şirkete ödenmek üzere Nuri Özaltın hesabında bulunduğu görülmüktedir.
28.8.1996 tarihinde Tekstilbank Ankara Şubesi aracılığı ile tahsil edilen 1998 ve 1999
yıllarına ilişkin 48000 $ karşılığı, 4.115.664.000 liranın "Gelecek Aylara Ait Gelirler" hesabına,
1988-1989 yılı kira bedeli olarak, Yevmiye Defteri ve Defteri Kebire sehven yazıldığı
görülmüştür.
Yevmiye Defteri ile Defteri Kebir sahifelerinin, aslının aynı olduğu Ankara 24. Noteri
tarafından onaylanmıştır.
2- Özaltın İnş.Tic.ve San. A.Ş.'nin 30.6.1998 tarihli yazısı ekinde Komisyonumuza
gönderilen dosyada bulunan belgeler (Ek-2)
2.1- Yeminli Mali Müşavir Metin N. Yalçın tarafından düzenlenip imzalanan "Tespit
tutanağı"nda, Kavaklıdere Vergi Dairesinin 6630030432 numaralı vergi yükümlüsü olan Özaltın
İnş.Tic. ve San.A.Ş.'nin
aktifinde kayıtlı, Nenehatun Caddesi 113 ve 115 numaralı
gayrimenkullere ilişkin olup, Sayın Mesut Yılmaz'dan tahsil edilen kira tutarlarının tamamının
1993-1994-1995-1996-1997 yıllarına ait yasal defterlere gelir olarak kaydedildiği ilgili yıllardaki
kurum kazancı tespit edilirken nazara alındığı, kurumlar vergisi beyannamesinin buna göre tanzim
edildiği teyid edilmiştir.
2.2- Nenehatun Caddesi 113 ve 115 numarada bulunan gayrimenkullerin 1.1.1996
tarihinden itibaren dört yıl süreyle Sayın Mesut Yılmaz'a kiralandığını gösteren iki ayrı kira
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— 271 sözleşmesi fotokopisinde; herbir konutun aylık kira bedelinin 1000 $, yıllık kira bedelinin 12000;
olduğu, kira bedelinin "Peşin olarak" ödeneceği yazılıdır.

Kira bedellerinin;
a) 28.2.1996 tarihinde 24 aylık tutarı olan 24.000 $'nın peşin olarak ödendiği,
b) 28.8.1996 tarihinde de, 1998-1999 yıllarına ilişkin kira bedelleri olan 24.000 S'nın,
Tekstilbank Ankara Şubesi aracılığı ile peşin olarak ödendiği 113 ve 115 numaralı
gayrimenkullere ilişkin kira sözleşmelerine ekli "Kiracı tarafından kiraya verene yapılan
ödemeler" tablosunda ayn ayrı gösterilerek kiraya veren tarafından imzalanmıştır.
Noter tastiki olmayan her iki sözleşme ekiyle birlikte, yeminli Mali Müşavir Metin N.
Yalçın tarafından "Aslı gibidir" denilerek onaylanmıştır.
Kira tahsilatına ilişkin bilgiler şirketin Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir kayıtları ile
uygunluk göstermektedir.
3- Sayın Mesut Yılmaz'ın 14.7.1998 tarihli yazısı ekinde Komisyonumuza gönderdiği
dosyada bulunan belgeler (Ek-3)
3.1.a- Nenehatun Caddesi 113 ve 115 numarada bulunan gayrimenkullerle ilgili kira
sözleşmelerinin onaysız suretleri,
Her iki gayrimenkul için 26.12.1992 tarihinde düzenlenen iki ayrı kira sözleşmesinde;
Gayrimenkullerin 1.1.1993 tarihinden itibaren üç yıl süre ile bir aylığı 1000 $ karşılığı
Özaltın înş.Tic.ve San.A.Ş. tarafından Sayın Mesut Yılmaz'a kiralandığı, kira bedelinin "Her- ay
peşin olarak" ödeneceği yazılı olup, kira bedelinin 12.1.1993 tarihinde bir yıllık peşin 12000 $,
14.1.1993 tarihinde müteakip iki yıl peşin 24.000 $ olarak Nuri Özaltın'a ELDEN, ödendiği
anlaşılmakta olup, kira gelirlerinin şirketin ilgili yıllar Yevmiye Defteri ile Defteri Kebir
sayfalarına işlendiği görülmüştür.
Bu arada 115 numaralı gayrimenkulun 16.12.1992 tarihli kira sözleşmesinin "Hususi
Şartlar" bölümünün 5 nci maddesinde; "Binaya gelen elektrik ve su yakıt masraflarının 3/2 si
kiracı tarafından ödenecektir." hükmü bulunmaktadır.
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Konuya ilişkin olarak, Sayın Mesut Yılmaz; "İşyeri olarak kullandığım binanın yarısını
bir yıl sonra teslim ettiler. Çünkü, orada sağlıkla ilgili bir vakıf faaliyet gösteriyordu. Tandoğan
beyin başında olduğu bir vakıf şeklinde bir açıklama getirmiştir.
(Komisyonumuzun 16.7.1998 tarih ve 11 nci toplantısı ile ilgili tutanak Sahife 21)
^
3.1 .b- Aynı gayrimenkullerin 1.1.1996 tarihinden itibaren dört yıl süreyle bir aylığı 1000$
karşılığı ayrı ayrı kiralandığını gösteren iki ayrı kira sözleşmesinde, kira bedelinin "peşin olarak"
ödeneceği yazılı olup, yukarıda (2.2) de, gerekli açıklama yapılmıştır.
Kira bedellerinin peşin ödenmesine ilişkin, Sayın Mesut Yılmaz'ın;
"
biraz işimin niteliğinden, biraz gelirlerimin düzenli olmayışından dolayı, aylık
ödeme yapma durumunda değilim, doğrusu uğraşacak halim de yok; Onun için ödemeleri,
kendisine bazen bir yıllık, bazen iki yıllık yaptık. Zannediyorum, son ödememizi iki yıllık olarak
yaptık .... yani ödemenin şekli tamamen benim durumumdan kaynaklanıyor." şeklinde
açıklamaları mevcuttur. (Komisyonumuzun 16.7.1998 tarih ve 11 nci toplantısı ile ilgili tutanak
Sahife 17)
3.2- Nenehatun Caddesi 113 ve 115 numarada bulunan gayrimenkullerin 1998-1999'
yılına ilişkin peşin kira bedeli olan 48.000 $'nın Tekstilbahk Ankara Şubesi aracılığı ile Sayın
Berna Yılmaz tarafından ödendiğini gösterir "Alacak Dekontu"nun "İmza Gerektirmeyen Bilgi
îşlem çıkıntısı" dosya muhteviyatında görülmüktedir.
Bilgiler şirketin Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir kayıtlarına uygundur.
3.3- Sözkonusu gayrimenkuller 21,1.1993 tarihinden itibaren kiralanmış olmasına karşın;
3.3.a) Elektrik Aboneliği ile ilgili hesap kesme işlemi Nuri Özaltın adına 20 Ocak 1994
tarihinde yapılmış olup, aynı gün, elektrikle ilgili Abonman Sözleşmeleri sayın Mesut Yalmız
adına imzalanmıştır.
Dosya içinde ayrıca Mart 1998 dönemine ait Sayın Mesut Yılmaz adına düzenlenmiş iki
adet fatura bildirimi mevcut olup, üzerinde "ödendi" damgası görülmektedir.
3.3.b) Su aboneliği sözleşmesi ise 113 ve 115 numaralı gayrimenkuller için 27 Ocak
1994 tarihinde sayın Mesut Yılmaz adına imzalanmıştır.
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Dosya içinde Ahmet Mesut Yılmaz adına düzenlenmiş 2.6.1998 tarihli iki adet su tüketim
faturası mevcut olup, fatura bedellerinin ödendiği anlaşılmaktadır.
3.3.c) Nenehatun Caddesi 113 numarada bulunan gayrimenkulle ilgili Doğalgaz
Aboneliği hesap kesme işlemi Nuri Özaltın adına 10 Mart 1994 tarihinde yapılmış olup, aynı gün
Doğalgaz Abonman sözleşmesi Sayın Mesut Yılmaz adına imzalanmıştır.
Ayrıca, 113 nolu gayrimenkule ait 11.5.1998 tarihli Doğalgaz faturası dosya içinde
mevcut olup, fatura bedelinin ödendiği görülmektedir. Faturanın "İsim" hanesinde sayın Mesut
Yılmaz'ın ismi yerine "113 nolu Apt." ifadesi yeralmaktadır.
Nenehatun Caddesi 115 numaralı gayrimenkulde fuel-oil ve bütangazı kullanılmakta
olup, bunlara ilişkin gider belgesi ibraz edilmemiştir.
3.4. Komisyonumuzca görevlendirilen, Komisyon üyeleri ve Emlak Komisyonlan'nca
oluşturulan Bilirkişiler tarafından, Nenehatun Cad. 113 ve 115 numarada bulunan
gayrimenkullerin, yerinde görülmesi sonucu düzenlenen iki ayrı tutanağa göre; (Ek-l/A)
a) Emlak Komisyoncusu Bijen Emlak-Hacı Kula ve Komisyoncu Gül Betül Kobal'ın:
113 nolu konutun oturma alanının brüt 135 m2 olduğunu, bugünkü haliyle aylık kira rayiç
bedelinin, 3'er aylık peşin verilmek kaydıyla 1.500 $ olduğunu, 115 nolu ofisin oturma alanının
brüt 180 m2 olduğunu, bugünkü haliyle aylık kira rayiç bedelinin, 3'er aylık peşin verilmek
koşuluyla 1.800 $ olduğunu, bilirkişi sıfatıyla tespit ve beyan ederek, düzenlenen tutanağı
komisyon üyeleri ile birlikte imzaladıkları görülmüştür.
b) Emlak Komisyoncusu Kamer Emlak-Tunç Dinçel'in:
Bugünkü şartlarında ve mevcut haliyle, bir yıllık peşin ödenmek koşuluyla, konut olarak
kullanılan 113 nolu taşınmazın aylık rayiç kirasının 5.000 $ olduğunu, Ofis olarak kullanılan 115
nolu taşınmazın ise, bir yıllık peşin ödenmek koşuluyla, aylık rayiç kirasının 7.000 $ olduğunu, 3
veya 4,yıllık kiranın peşin ödenmesi halinde, kira bedelinin tarafların anlaşmasına bağlı olduğunu.
1993 yılında başlayan kira ödemelerinin, bugünkü kira bedelini, rayicin %20 altında tutabileceğini
beyanla, düzenlenen tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte imzaladığı görülmüştür.
Aylık kira bedelinin tesbitine esas olmamakla birlikte, ödenen kira bedeli ile
gayrimenkullerin ekspertiz değerleri arasındaki ilgi aşağıda görülmektedir.
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Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Ticari Krediler Müdürlüğü'nün 7.7.1998 tarih ve
1689 sayılı yazısı ekinde bulunan EKSPERTİZ RAPORLARI arasında, Sayın Mesut YILMAZ'a
kiralanan Nenehatun Cad. 113 ve 115 numaralı gayrimenkuUerle ilgili raporlarda bulunmaktadır.
(Ek-2-B)
Bu raporlara göre:
a)
113 numaralı gayrimenkulun 31.12.1992 tarihindeki (arsa bedeli dahil) değeri
8.000.000.000 TL olup, Aralık 1992 tarihindeki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru,
1 ABD Dolan = 8555.85 TL.dır.
Bu durumda 113 nolu gayrimenkulun 31.12.1992 tarihindeki değeri,
8.000.000.000'8555.85= 935.032 ABD dolarıdır.
Bu gayrimenkule ödenen yıllık kira bedeli 12.000 ABD doları olduğundan ödenen kira, mülkün
değerini:
935.032'12000= 77,9 yılda karşılamaktadır.
b)
115 numaralı gayrimenkulun 31.12.1992 tarihindeki' (arsa bedeli dahil) değeri 7.5000.000
TL olup Aralık 1992 tarihindeki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru:
1 ABD Dolan = 8555.85 TL:dır.
Bu durumda 115 nolu gayrimenkulun 31.12.1992 tarihindeki değeri:
7.500.000.000/8555.85 = 876.593 ABD Dolarıdır.
Bu gayrimenkule ödenen yıllık kira bedeli de 12.000 ABD doları olduğundan ödenen kira
mülkün değerini;
876.593/12.000=73,05 yılda karşılanmaktadır.

B-VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ:
1- Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin 30.6.1998 tarihli yazısı ekinde
komisyonumuza gönderilen belgeler: (Ek-2 Dosyada)
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-2751.1. 29.1.1986 tarih ve 15010 sayılı tevsik belgesi:
Bu belge, Özlüce Barajı ve HES tesisleri inşaatında kullanılmak üzere, yeni makina ve teçhizat
ithali ile ilgili olup, şirkete;
.
- İthal edilecek makina ve teçhizat için 9.285.165 ABD
doları döviz kullanımı,
-% 100 yatırım indirimi,
- % 100 gümrük muafiyeti, sağlanmıştır. Şirket, 250 kişilik istihdam yaratacağını beyan
etmiştir.
Yatırım süresi;
25.1.1986 tarihinde başlayıp, 25.1.1987 tarihinde bitecektir.
Bu süre, firmanın;
a) 2.1.1987 tarih ve 310 sayılı müracaatına istinaden IV madde özel şart süresi (x) ile
birlikte 25.7.1987 tarihine kadar,
b) 23.6.1987 tarih ve (okunamadı) sayılı müracaatına istinaden IV.madde özel şart süresi
(x) 31.10.1987, yatırım süresi ../../l987 tarihine kadar,
c) 23,10.1987 tarih ve 62829 sayılı müracaatına istinaden sermaye özel şart süresi (x) ve
yatırım süresi 29.2.1988 tarihine kadar,
d) 15/../1988 tarih ve 52592 sayılı müracaatına istinaden 31.1.1989,
e) 25.8.1989 tarih ve 60978 sayılı müracaatına istinaden 30.3.1990 tarihine kadar
uzatılmıştır.
(x) Belgenin IV.ncü maddesinde, şirketin sermayesi 340.000.000.-lira olarak
gösterildikten sonra;
"Mevcut şirketin sermayesi 30.7.1986 tarihine kadar T.T.K.'nu çerçevesinde
2.242.000.000.-TL. olarak Teşvik ve Uygulama Başkanlığına vize ettirilecektir." denilmektedir.
Bu süre, en son firmanın 25.3.1988 tarih ve 18998 sayılı yazısına istinaden 30.6.1988
tarihine kadar uzatılmıştır.
"Firmanın 2.3.1988 tarih ve (okunamadı) sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
sermayesini (okunamadı) TL.na çıkardığını tevsik etmiştir." ifadesi belge üzerinde yer almaktadır.
Bu "Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimi Belgesi"
23.10.1985 tarih ve 85/10011 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesine istinaden verilmiştir.
11.Kasım 1985 tarih ve 18925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bu kararname;
"1986 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararının Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine
Dair Esaslar" başlığını taşımakta olup, 14.10.1985 tarih ve 85/9948 sayılı B.K.K. eki olarak
yayımlanmıştır.
85/10011 Sayılı B.K.K.nin 2.nci maddesinde;
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edilmeyen üretim ve yatırım konulan
haricindeki bütün yatırımlar, bu esaslar
çerçevesinde incelenerek gerekli görülen teşvik
tedbirlerinden yararlandırılabilir. Kalkınmada
öncelikli yörelerdeki her türlü yatırımlar
teşvik tedbirlerinden yararlandırılabilir."
denilmekte;
Kararname eki, teşvik edilmeyen üretim ve
yatırım konuları arasında "Müteahhitlik
Sektörü" yer almamaktadır.
Yatırım süresinin ise, uzatılabileceğine veya
uzatılamıyacağına ilişkin bir hükme
rastlanmamıştır.
Bu teşvik belgesinin verildiği ve yatırım indiriminin uygulandığı süre içinde, sayın Mesut
YILMAZ, Devlet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde
bulunmuştur.
1.2. 16.3.1993 tarih ve 33117 sayılı teşvik belgesi:
Bu belge de, özlüce Barajı ve HES Tesisleri inşaatında kullanılmak üzere, yeni makina
ve teçhizat ithali ile ilgili olup;
şirkete;
'
- tthal edilecek yeni makina ve teçhizat için,
30.437.000-ABD doları döviz kullanımı,
-% 100 yatırım indirimi,
-% 100 gümrük muafiyeti,
- K.D.V. oranı kadar Teşvik Primi sağlanmıştır.
Şirket 250 kişilik istihdam yaratacağını beyan etmiştir.
Belgenin yatırım süresi:
2.3.1993 tarihinde başlayıp, 31.8.1994 tarihinde bitecektir.
Bu süre, firmanın;
a) 22.8.1994 tarih ve 291 sayılı müracaatına istinaden 31/../1995 tarihine kadar,
b) 5.1.1996 tarih ve 508 sayılı müracaatı eki DSİ Genel Müdürlüğü'nün 28.10.1994 tarih
ve 103 sayılı yazısına istinaden, VI-2 özel şartı (x) 1995 yılı için vize edilerek yatırım süresi
10.6.1996 tarihine kadar,
c) 1.7.1996 tarih ve 21205 sayılı müracaatı eki DSİ Genel Müdürlüğü'nün 1.7.1996 tarih
ve 2427 sayılı yazısına istinaden, belgenin yatırım süresi 31.12.1996 tarihine kadar,
d) 31.12.1996 tarih ve 44948 sayılı müracaatı eki DSİ Genel Müdürlüğü'nün 25.12.1996
tarih ve 8622 sayılı yazısına istinaden, belgenin VI-2 özel şartı (x) 1996 yılı için vize edilerek
yatırım süresi 30.8.1997 tarihine kadar,
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e) 21.6.1997 tarih ve 3093 sayılı müracaatına istinaden belgenin yatırım süresi
31.12.1997 tarihine kadar,
f) 3.3.1998 tarih ve 8970 sayılı müracaatı eki 1.3.1998 tarih ve 1009 sayılı D.S.Î. Genel
Müdürlüğü yazısına istinaden belgenin VI-2 özel şartı (x) 1997 yılı için vize edilmiş ve yatırımın
süresi 31.12.1998 tarihine kadar uzatılmıştır.
(x) Belgenin VI. bölümünün 2.nci maddesinde; "Firma T.C. Bayındırlık ve îskan
Bakanlığı, Devlet Su İşleri Gn.Md.lüğü ile yapmış olduğu sözleşmenin feshedilmemiş olduğunu,
her yılın son günü DSl genel müdürlüğünden alınacak yazı ve belgelerle tevsik ve Teşvik
Belgesini vize ettirecektir. Aksi halde belge geçerliliğini kaybedecek ve tanınan teşviklerin tümü
geri alınacaktır." denilmektedir.
(Aynı hüküm 1.1.'de bahsedilen belgenin x. bölümünün l.nci maddesinde de mevcut
olup, belge üzerinde vize şerhleri görülmektedir.)
Bu "Yatırım Teşvik Belgesi" 14.1.1993 tarih ve 93/4000 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesine istinaden verilmiştir. 29.1.1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
bu kararname;
"Yatırımların Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esasların
Yürürlüğe Konulması" hakkında olup; Yüksek Planlama Kurulunun 14.1.1993 tarih ve 93/1 sayılı
raporu üzerine yayımlanmıştır.
- 93/4000 sayılı B.K.K.nın 36.ncı maddesinde;
"Madde 36:
Teşvik Belgelerinin sürelerinin uzatılmasında belgenin orijinal süresinin bir katı
aşılamaz.
91/1468 sayılı karardan önce düzenlenmiş ve halen yürürlükte olan Teşvik Belgelerinin
süreleri, Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde en fazla 30.6.1994 tarihine kadar uzatılabilir.
30.6.1994'den sonra daha uzun bir zaman dilimini kapsayan Teşvik Belgeleri belgesinde
kayıtlı süreye tabidir." denilmektedir.
- Kararname eki esaslara ekli, "Teşvik Edilen Yatırım
Konulan" tablosunun; •
A- Fon kaynaklı kredi dışında diğer teşviklerden
faydalanacak yatırım konuları:
V- Hizmetler, bölümünün c/3 sırasında;
"Müteahhitlik Hizmetleri" teşvik kapsamında sayılmıştır.
Bu yatırımın teşvik süresi 1.3.1993 tarihinden itibaren 31.8.1994 tarihine kadar olup 18
aydır.
Bu süre 93/4000 sayılı B.K.K.nin 36.ncı maddesine göre en fazla 1.3.1996 tarihine kadar
uzatılabilecektir.
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10.6.1996 tarihine kadar uzatılarak, belgenin orijinal süresinin bir katı, aşılmaya başlamış, süre
ihlali, (c), (d), (e), (f) fıkralarında görüldüğü gibi devam etmiştir.
Bu süre içinde sayın Mesut YILMAZ, sadece (f) fıkrasında belirtilen, yatırımın teşvik
süresinin 31.12.1998 tarihine kadar uzatıldığı tarihte Başbakandır.
1.3. 31.12.1993 tarih ve 35314 sayılı teşvik belgesi:
Bu belge, Antalya-Serik'de 325 oda 650 yatak, 300 kişilik lokanta, golf sahası, golf
kulübü kurs alanı bar ve dinlenme yerleri bulunan l.nci Sınıf Tatil Köyü Yatmm ile ilgili olup,
şirkete;
- ithal edilecek yeni makina teçhizat alımı için; 9.256.605 ABD doları döviz kullanımı,
-% 100. Yatmm indirimi,
-% 100 Gümrük muafiyeti,
- K.D.V. oranı + 10 puan Teşvik Primi
- Vergi, Resim, Harç istisnası
- % 40 Fon Kaynaklı Kredi, imkanı sağlanmıştır.
Buna karşılık şirket 316 kişilik istihdam yaratma ve 5 yılda 5.525.000 ABD doları
tutarında ihracaat taahhüdünde bulunmuştur.
Yatırımın süresi;
1.12.1993 tarihinde başlayıp, 1.12.1996 tarihinde bitecektir.
Bu süre,
Firmanın, 25.1.1996 tarih ve 39313 sayılı,
20.6.1997 tarih ve 21179 sayılı,
12.12.1997 tarih ve 43812 sayılı,
30.3.1998 tarih ve 27509 sayılı,
müracaatlarına istinaden dört defada 30.9.1998 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu, "Yatırım Teşvik Belgesi"de, 14.1.1993 tarih ve 93/4000 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesine istinaden verilmiş olup, yatırım süresinin uzatılması bu kararnamenin 36 ncı
maddesine uygundur.
Firmanın, süre uzatımı talebinde bulunduğu, 12.12.1997 ve 30.9.1998 tarihlerinde, sayın
Mesut YILMAZ Başbakandır.
1.4. 28.11.1996 tarih ve 48421 sayılı teşvik belgesi:
BU belge, Antalya-Serik'de 29.000 m2 alanda, Bitkisel üretim-Sera tesisleri; çiçek.
tohum ve meyve yetiştiriciliği, yatırımı ile ilgili olup, şirkete;
- Yeni makina için 1.261.961 ABD doları döviz kullanımı,
-% 100 Yatırım İndirimi
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- K.D.V. + 10 puan K.D.V. desteği sağlanmıştır.
Şirket 28 kişilik istihdam yaratacağını beyan etmiş olup, ihracat taahhüdü yoktur.
Yatırımın süresi, 1.10.199 8 tarihinde başlayıp 31.12.1998 tarihinde bitecektir.
Bu "Yatırım Teşvik Belgesi" 26.12.1994 tarih ve 94/6411 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesine istinaden verilmiştir.
Bu belgenin verildiği tarihte de, 94/6411 sayılı B.K.K.nın yayımlandığı tarihte de sayın
Mesut YILMAZ bakan değildir.
2- Kamu Bankalarından Alınan Bilgiler (EK-2-DOSYA)
2.1. Vakıfbank Ankara Şubesinin 23.6.1998 tarih ve 546 sayılı yazısında;
Özaltın İnşaat Ticaret ve San. A.Ş.nin 23.6.1998 gün ve 98/359 sayılı yazısı ilgi
gösterilek; (EK-2 Dosyada)
İlgi yazınızda belirtildiği şekilde Bankanız nezdinde Teşvik Belgelerine dayalı herhangi
bir nakit kredi kullandırılmamış vefirmamızdanböyle bir talep gelmemiştir." denildikten sonra, 3
aylık ve daha kısa vadelerle alınan ticari nakit kredilerin gününde kapatıldığı ve nakit kredi borcu
bulunmadığı ifade edilmiştir.
Burada "ilgi yazınızda belirtildiği şekilde

" ifadesi açıklık kazanmamıştır.

2.2. Emlak Bankası, Cinnah Caddesi Şubesinin 23.6.1998 tarihli yazısında da aynı
ifadeler yer almakta olup, şirketin 23.6.1998 gün ve 98/359 sayılı yazısı ilgi gösterilerek,(Ek-2
Dosyada)
"İlgi yazınızda belirtildiği şekilde
" ifadesi bu yazıda da kullanılmıştır.
2.3. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 24.6.1998 tarih ve B.02.2.TKB.0.07.00.01/610
sayılı yazısında, şirketin 24.6.1998 tarihli yazısı ilgi gösterilerek ; (EK-2 Dosyada)
28.11.1996 tarih ve 48421 sayılı teşvik belgesi
16.3.1993 tarih ve 33117 sayılı teşvik belgesi
25.1.1986 tarih ve 15010 sayılı teşvik belgesine istinaden bu banka tarafından ORTA
VADELİ iç ve dış kredi kullandırılmadığı ifade edilmektedir.
2.4. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.nin 24.6.1998 tarih ve B.02.2.TKB.0.07.00 02/240
sayılı yazısında; Ek-2 Dosyada) 31.12.1993 tarih ve 35314 sayılı teşvik belgesine istinaden
herhangi bir turizm kredisi kullandırılmadığı belirtilmektedir.
2.5. Emlak Bankası Cinnah Caddesi Şubesinin 22.6.1998 tarihli yazısı ile bu yazıdaki
bilgileri tamamlayan ve komisyonumuzun istemi üzerine Emlak Bankası Genel Müdürlüğünce
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280gönderilen 14.7.1998 tarih ve 138/42449 sayılı yazıda; (Ek-2/A) özaltın İnşaat Ticaret ve San.
A.Ş.nin, bu bankanın Cinnah Caddesi Şubesinden aldığı teminat mektubu kredileri açıklanmıştır.
Buna göre;
"~~ .
'
a) Firmaya ilk kredi açılışı münfesih Denizcilik Bankası T.A.Ş.döneminde, Yönetim
Kurulu'nun 20.6.1991 tarih, 222/16 sayılı kararı ile gerçekleşmiş ve şu krediler onaylanmıştır.
KREDİ TÜRÜ
KREDİ LİMİTLERİ
Borçlu Cari Hesap (Kefaletli)
500,000.000 TL
Teminat Mektupları (Çift imzalı)
8.250.000.000 TL
Gayrinakdi İthalat Akreditif Kredisi 8.250.000.000 TL
Banka Yönetim Kurulu'nun 19.12.1995 tarih 32/2766 sayılı karan ile yeniden düzenlenen
ve halen mer'i olan kredi limitleri şöyledir.
KREDİ TÜRÜ
KREDİ LİMİTLERİ
Borçlu Cari Hesap (Kefaletli)
40.000.000.000 TL
Diğer Güvenceler Karşılığı Nakit Kredi 1.000.000.000.000 TL
(Mevd. DTH.Haz.Bonosu Dev.Tahvili Relini Karşı)
Teminat Mektubu (Çift imzalı)
500.000.000 TL
Diğer Güvenceler Karşılığı Teminat
Mektubu Kredisi
1.000.000.000.000 TL
İthalat Kredisi (Kefaletli)
1.000.000 USD
b) Firmanın bu güne kadar kullanmış olduğu teminat mektubu kredileri ise yedi kalemden
ibaret olup, bunlarm altı adedi geçici teminat niteliğinde olduğundan bankaya iade edilmiştir.
Halen mer'i olan bir adet kesin teminat tutan 2.288.000.000 lira olup, 21.4.1992 tarih ve 449
numaralıdır. Teminat mektubu D.S.l. Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
c) Güvence Durumu;
1.150.000 USD Genel Kredi Sözleşmesi
14.750.000.000 TL Genel Kredi Sözleşmesi
Genel Kredi Sözleşmelerine firma ortaklarının kefaletinin sağlandığı, kefalet karşılığı bu
krediler için herhangi bir ekspertiz raporu bulunmadığı yazıda belirtilmiştir.
2.6- Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nün 22.6.1998 tarih ve 540 sayılı yazısına göre,
Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.ne toplam tutarı 814.063.486.991 lira tutarında 52
adet kesin teminat mektubu verildiği, bunların halen mer-i bulunduğu ayrıca toplam tutarı
34.979.398.000
lira tutarında 28 adet iade edilmiş kesin teminat mektubu bulunduğu
belirtilmiştir.
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Yazı ekindeki listeye göre, kesin teminat mektuplarından 15 adedinin Devlet Su İşleri
Gn.Md.ne verildiği, 600 milyar liralık kesin teminat mektubunun Kiğı Barajı ihalesine ilişkin
olduğu, diğer 14 madedinin ise kısmen önceden alınan ihalelerin eskalasyon fiyat farklanna ilişkin
olduğu düşünülmektedir.
2.7. Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nün komisyonumuzun istemi üzerine gönderdiği
7.7.1998 tarih ve 16789 sayılı yazısında, yukarıda (2.6.) fıkrasında belirtilen mer'i teminat
mektubu tutarı teyid edilmiştir. Bu teminat mektupları için, ekspertiz değerleri toplamı
51.771.050.000 TL olan muhtelif gayrimenkuller üzerine 1.2.3.4.5. derecelerde toplam
59.650.000.000 liralık ipotek ve ekspertiz değerleri toplamı 141.070.000.000 lira olan iş
makinalan üzerine 1 ve 2.derecelerde toplam 41.000.000.000 liralık işletme rehni alındığı,
Ayrıca 1.561.520.000.000 liralık ve 5.799.200 USD'lik Kredi Genel Sözleşmelerine Nuri
Hayrettin, Sabahat ve Nurettin özaltın ile Öznur Özdemir'in kefalet imzalarının alındığı;
Sözkonusu firmaya Banka mevzuatına uygun olarak Kredi tespit edildiği bu konuda
herhangi bir makamdan veya kişiden yazılı veya sözlü bir emir alınmadığı ifade edilmiştir.
Yazı ekinde sekiz adet gayrimenkule ilişkin ekspertiz raporu ile, Özlüce Barajı
Şantiyesinde bulunan 103 adet iş makinalanna ilişkin bir adet ekspertiz raporu bulunmaktadır.
(Ek-2/B)
Bu ekspertiz raporları arasında, Sayın Mesut Yılmaz'a kiralanan Nenehatun Cadd. 113 ve
115 nolu konutlara ilişkin raporlarda bulunmaktadır.
Bu raporlarda;
Özaltın înş.Tic.San.A.Ş. nin aktifinde kayıtlı olduğu bildirilen bu gayrimenkullerden; 113
Nolu gayrimenkulun Nurettin Özaltın 1/2, Öznur Özdemir 1/2, 115 nolu gayrimenkulun ise Nuri
Özaltın 1/2 Hayrettin Özaltın 1/2 şeklinde tapu kaydında yer aldığı belirtilmiştir.
C- İHALELERLE İLGİLİ BELGELER :
1- Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin 30.6.1998 tarihli yazısı ekinde
komisyonumuza sunduğu dosyada bulunan ve 1993 yılından 30.6.1998 tarihine kadar bu şirkete
verilen devlet ihaleleri listesi (Ek 2 dosya)

Bu listeye göre:
-Özlüce Barajı ve HES Tesisleri inşaatı. 22.2.1985 tarihinde bu şirkete ihale edilmiştir.
İnşaat devam etmektedir.
Bu tarihte, sayın Mesut Yılmaz Devlet Bakanıdır.
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- Özlüce Barajı Site Tesisleri inşaatı, 30.5.1985tarihinde bu şirkete ihale edilmiştir. Bu
tarihte sayın Mesut Yılmaz Devlet Bakanıdır
- Sivas Posta işleme Binası inşaatı 15.5.1991 tarihinde bu şirkete ihale edilmiştir. Bu
tarihte sayın Mesut Yılmaz Bakan değildir.
-Diyarbakır Anadepo Binaları (P.T.T.) 15.5.1991 tarihinde bu şirkete ihale edilmiştir. Bu
tarihte sayın Mesut Yılmaz Bakan değildir.
- Beydağ Barajı İnşaatı 27.10.1993 tarihinde bu mşirkete ihale edilmiştir. Bu tarihte sayın
Tansu Çiller Başbakandır.
-Cindere Barajı inşaatı, 22.12.1992 tarihinde bu şirkete ihale edilmiştir. Bu tarihte sayın
Tansu Çiller Başbakandır.
-Antalya Atıksu Arıtma Tesisleri, 28.6.1996 tarihinde bu şirkete ihale edilmiştir. Bu
tarihte Hasan Subaşı Belediye Başkanıdır.
^
-Kiğı Barajı ve HES İnşaatı 19.1.1998 tarihinde bu şirkete ihale edilmiştir. Bu tarihte
sayın Mesut Yılmaz Başbakandır.
-Uşak Merkez Kanalizasyon İnşaatı, İller Bankası Gn.Md.ce 8.6.1998 tarihinde (resmi
olmayan sonuçlara göre) bu şirkete ihale edilmiştir. Bu tarihte sayın Mesut Yılmaz Başbakandır.
Yukarıda sayılan ihalelerden;
- Özlüce Barajı ve HES Tesisleri inşaatı ve
- Kiğı Barajı ve HES Tesisleri inşaatı, ihaleleri komisyonumuzun gündeminde yer
almıştır.,
I-ÖZLÜCE BARAJI VE HES TESİSLERİ İHALESİ
Bu inşaat işi 22.2.1985 tarihinde ihale edilmiş olup, ihale 12.4.1985 tarihinde Maliye
Bakanlığı'nca vize edildikten altı ay,oniki gün sonra 24.10.1985 tarihinde sözleşmeye
bağlanmıştır.
.
Oysa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 57 nci maddesinde;
"Müteahhit
Maliye Bakanlığı'nın vizesi gereken hallerde, bu vizenin yapıldığının
bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek
noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.
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kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.." denilmektedir.
Bu hükümlere göre, sözkonusu ihalenin bozulması, geçici teminatın da gelir
kaydedilmesi gerekirken, 24.10.1985 tarihli sözleşme imzalanarak ihaleye hayatiyet
kazandırılmıştır. (Şayet Maliye vizesi geç bildirilmiş ise sebebi araştırılmalıdır.)
Sözleşmenin imza tarihi olan 24.10.1985 tarihinden üç gün sonra, 27.10.1985 tarih ve
85/10011 sayılı Bakanlar kurulu Kararıyla;
"1986 yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararının Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine
Dair Esaslar" karara bağlanmış ve bu kararname 11 Kasım 1985 tarih ve 18925 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kararnemeye istinaden müteahhit şirkete 29 Ocak 1986 tarihinde 15010 sayılı
"Yatırımı Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimi Belgesi" verilmiş, bun takiben 93/4000 sayılı
B.K.K.na göre 16.3.1993 tarih ve 33117 sayılı bir teşvik belgesi daha verilmiştir. Yukarıda B.l.l.
ve B. 1.2. bölümlerinde verilen teşvik belgeleri ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.
-Bu İşle İlgili Olarak Komisyonumuza Ulaşan Belgeler Şunlardır:
A-KEŞİF ARTIŞI ONAYLARI;
DSİ Genel Md.lüğünün 19.10.1998 tarih ve B.15.1.D.S.İ-0-12-13-00-5070 sayılı yazısı
ekinde gönderdiği belgeler; (Ek : 4 )
a- 14.6.1991 tarih ve 2750 sayılı olur, ile 1 nci keşfe göre %275 oranında keşif artışı
verilmiş olup, artış,Bakan Sayın Cengiz Altınkaya tarafından onaylanmıştır.

b- 23.8.1994 tarih ve 2923 sayılı olur ile 1 nci keşfe göre % 186,75 oranında ikinci keşif
artışı verilmiştir. Bu oran, "ÎLK MUKAYESELİ KEŞFE GÖRE %49,80 ORANINDA" ifadesi
kullanılarak Bakan onayına sunulmuş ve Bakan Sayın Mustafa Yılmaz tarafından onaylanmıştır.
c- 20.5.1997 tarih ve 1971 sayılı olur ile 1 nci keşfe göre %98,74 oranında üçüncü keşif
artışı verilmiştir. Bu oran, "ÖNCEKİ KEŞFE GÖRE %17.58 ORANINDA" ifadesi kullanılarak
Bakan onayına sunulmuş ve Bakan Sayın Recai KUTAN tarafından onaylanmıştır.
d- 7.9.1998 tarih ve 4328 sayılı olur ile 1 nci keşfe göre %110.82 oranında dördüncü
keşif artışı verilmiştir. Bu oran, "İLK KEŞFE GÖRE %110,82 ORANINDA" ifadesi kullanılarak
Bakan onayına sunulmuş ve Bakan Sayın Cumhur ERSÜMER tarafından onaylanmıştır.
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"
Keşif bedeli artışının %30'u geçmesi halinde sözleşme feshedilir
%30
oranından fazla artış; temel tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş
ise;
%30u geçen işlerde aynı müteahhide yaptırılabilir." denilmektedir.
Bu husus, sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 19 ncu maddesinde de
belirtilmiştir.
Keşif artışları "Üniteler itibariyle" incelendiğinde, bütün ünitelerin, istisnasız,
"Temel,tünel ve benzeri işler" olarak kabul edildiği görülmektedir.
îlk keşif artışı onayında yeralan 15 üniteden;
Sadece;
-Nakliyelerde: %78,505
-Yollarda: %4l,922
-Baraj gövdesi ve Batardolarda: %3 8,790 oranında keşif artışı olmuş,
Dördüncü keşif artışında yer alan 17 üniteden;
Sadece;
-Nakliye bedeli; işin ilk keşif ve ihale bedelini,
-Yollar; işin ilk keşif ve ihale bedelini,
-Baraj gövdesi ve Batardolar işin ilk keşif ve ihale bedelini, ayrı, ayrı geçmiştir.
6 Eylül 1998 tarihinde onaylanan 4 ncü keşif artışı onayında;
" Temmuz 1998 tarihinde rezervuarda su tutulacaktır. Su tutma işlemi Ağustos
1998 ayı içinde gerçekleştirilecektir." İfadesi yer almıştır.
İş devam etmekte olup, kesin hakediş raporu henüz düzenlenmediğinden,keşif artışlarının
inşaat imalatına ne şekilde ve ne oranda yansıdığı veya yansıyacağı bilinmemektedir.,
Verilen keşif artışlarıyla işin keşif bedelinin 1984 yılı birim fiyatlarıyla;
124.410.000.000 liraya ulaştığı görülmektedir.
Devlet Su İşleri Gn.Md.lüğü, "1998 yılına Çeviri Fiyat Endeksleri" tablosuna göre, 1998
yılı fiyatlarıyla işin keşif bedeli 124.410.000.000 x 990,91= 123.271,113.100.000 liradır.
B- Komisyonumuzun 8.7.1998 tarihli yazısıyla Özlüce Barajına ilişkin olarak Sayıştay'ca
zimmet çıkarılan tutarların Özaltm İnşaat A.Ş.den. niçin kesilmediği D.S.Î.Gn.Md.lüğüne
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sorulmuş; D.S.Î. Genel Müdürlüğü 13.7.1998 tarih ve B-l5.1 .D.S.1.0-12-13-00-3491 sayılı
yazısında; (Ek-6)
Sayıştay Başkanlığı'na yazılı açıklama yapıldığını, henüz ilama bağlanmayan bu konuda
herhangi bir işlem yapılmadığını bildirmekle yetinmiş ve konunun ayrıntılarına girmemiştir.
Konu, D.S.Î Genel Müdürlüğü Saymanlığının 1996 yılı hesaplarının incelenmesi sonucu
düzenlenen raporda açıklanmıştır.
Raporda özetle;
D.S.Î. birim fiyat cetvellerinde ve analizlerinde yeralan B-15312 poz numaralı,
"Barajlarda ocak ve/veya ariyet sahalarında kaya kazılması ve dolgu şedde ve/veya baraj
dolgusuna konulması" iş kaleminin, "OCAK DEĞÎŞÎKLÎĞÎ" gerekçe gösterilerek ve B-15312/A
adıyla yeni fiyat yapılarak,bu fiyatın analizinde yer alan malzeme, işçilik pasa v.s. tüm unsurların
miktarlarının yüksek tutulması sonucu;
B-15312 poz nolu iş kaleminin birim fiyatının, 1984 yılı, keşfe esas birim fiyatlarına
göre 629,00 TL/M3'den, 1598,96 TL/M3'e çıkarıldığı dile getirilmiş ve 1996 yılı sonu itibariyle,
1.603.138.149.000 lira tutarındaki fazla ödeme için tazmin talebinde bulunulmuştur.
Bu konuda,düzenlenen raporun Sayıştay 7 nci Dairesince yargılanması sonucu sorumlular
hakkında beraat hükmü verilmiş olup, karar temyiz edilmemiştir.
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesi "Fiyatları Belli Olmayan" iş
kalemleri için yeni fiyat yapılmasına cevaz vermektedir.
-Sorgu konusu, "Barajlarda ocak ve/veya ariyet sahalarında kaya kazılması ve dolgu
şedde ve/veya baraj dolgusuna konulması" iş kaleminin birim fiyatı bellidir ve bu birim fiyat B15312 poz numarası ile D:S.Î. Birim Fiyat Cetvelleri ve Analizlerinde yer almıştır.
- Ocak değişikliği muhtemelen nakliye mesafesini değiştireceğinden,nakliye birim
fiyatını etkileyecektir.Ancak nakliye birim fiyatı aynca ödendiğinden, imalat birim fiyatını
etkilemesi düşünülemez.
- B-15312/A poz nolu özel analizin "yapım şartları" nın alt kısmında;
"Bu fiyat ocak şartlan normale dönünceye kadar geçerlidir." notu mevcuttur. 18.3.1992
tarihinde düzenlendiği ifade edilen bu birim fiyat halen uygulanmaktadır. Yani ocak şartları altı
yılı aşkın süredir değişmemiştir.
B-15312 poz nolu iş kaleminin tarifimde B-l5310 poz nolu iş kaleminin tarifine atıfta
bulunulmuştur. Buna göre iş;
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"Kaya kazılması
her türlü şartlar altında.
istenilen evsafta malzeme temin
edilecek şekilde idarece kabul edilen atış tekniği kullanılarak kazılması fiyatı" olarak tarif
edilmektedir.
Buradaki,"HER TÜRLÜ ŞARTLAR ALTINDA" ibaresine rağmen ocak şartlan sebep
gösterilerek yeni fiyat yapılmaması gerekir.
-Şayet, D.S.Î. mevzuatına ve sözleşme hükümlerine göre ödenmesi mümkün olmayan ve
müteahhit zararına neden olan bir gelişmenin, HAKKANİYET ilkelerine göre ödenmesi
amaçlanmış ise, ihaleden sonra verilen iki ayrı Teşvik Belgesi ile müteahhide, bu işte kullanılmak
üzere "Yeni Makine ve Teçhizat ithaline" ilişkin olarak sağlanan avantajların da aynı
HAKKANİYET ilkesine göre, D.S.Î. Gn.Md.lüğü lehine, içinde makina unsuru bulunan birim
fiyatlara yansıtılması gerekirdi.
Konuyla ilgili birim fiyat analizleri, tarifleri, yapım şartlan ile özel fiyata ilişkin gerekçe
raporu ektedir. (Ek: 14)
D.S.Î. Genel Müdürlüğünün 19 Ekim 1998 tarih ve 5070 sayılı yazısına göre 18.3.1992
tarihinde düzenlenen B-15312 /A özel poz nolu yeni fiyatın düzenlendiği tarihte, sayın Mesut
Yılmaz Bakan değildir.
- Fazla ödeme tutarlannın ilgilinin rızasıyla tahsiline ilişkin inceleme;
Sayıştay Denetçileri tarafından düzenlenen sorgular ilam niteliğinde olmadığından, fazla
ödeme tutarlan hüküm tarihinden önce ilgililerin rızası ile tahsil edilebilmektedir.
Ancak;
-Hüküm tarihinden önce tahsilat yapılması halinde, ilgili, fazla ödemenin yapıldığı
tarihten itibaren, %50 oranında faiz ödemek zorundadır. (97/9807 sayılı B.K.K.)
- Hüküm tarihinde tahsilat yapılması halinde, ilgili hiç faiz ödemeyecektir.
--Hüküm tarihinden sonra tahsilat yapılması halinde, ilgili ana paranın %10 unu
geçmemek üzere faiz ödeyecektir.
(832 sayılı Sayıştay Kanunu Md.64)
Bu durumda, ilgililerin hüküm tarihinden önce rızaen ödeme yapmaları beklenmemelidir.
C-Komisyonumuzun 22.7.1998 tarihli yazısıyla;
Özlüce Barajının temelden yüksekliği 144 mt. olarak öngörülmüşken uygulamada 140
mt.ye düşülmesine rağmen,baraj gövdesi dolgu hacminin 7,6 hm3 den, 13.05 hm3 e yükselmesinin
sebepleri D.S.İ. Gn.Md.lüğüne sorulmuş,
D.S.Î. Genel Müdürlüğü 27.7.1998 tarih ve B.15.1.DSİ.0.01.00.00/912-260 sayılı yazısında; (Ek-5)
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ihaleye esas proje albümünde Özlüce Barajının temelden yüksekliği 144 mt.talvegden
yüksekliği 124 mt.dir. İhaleden sonra baraj yüksekliğinde hiç bir değişiklik yapılmamıştır.
denilmekte ise de;
Keşif artışlarına ilişkin 23.08.1994 tarih ve 2923, 20.5.1997 tarih ve 1971, 7.9.1998 tarih
ve 4328 sayılı "OLUR" larda bu yüksekliğin 140 mt. olduğu görülmektedir.
Gövde dolgu hacmindeki artış ise, baraj temel kazısı sırasında fay hattının çıkması, sağ
ve sol yamaçlarda derinliği 10 mt.ye rastlayan yamaç molozlarına rastlanması bu zayıf noktaların
kaldırılarak yerine sağlam malzeme konulmasıyla açıklanmış, bu güne kadar yapılan dolgu
hacminin 12,6 hm3 olduğu belirtilmiştir.
İşin kesin hakedişi düzenlenmemiş olduğundan, bu aşamada, konu ile ilgili açıklama
yapılamamaktadır.
II-KİĞI BARAJI VE HES TESİSLERİ İHALESİ
Bu ihale ile ilgili olarak komisyonumuza ulaşan belgeler şunlardır;
a) D.S.l. Genel Müdürlüğünün 19.10.1998 tarih ve B.15.1.DSİ 0.12.06 00/5069 sayılı
yazısı ekinde bulunan, sözleşmeye esas, keşif cetvelleri: (Ek-7)
Keşif cetvellerine göre ihale muhtevasında;
- Taşıma işlerinin . .': 3.514.425.714.091.-TL.
- Kazı Dolgu İşlerini : 8.239.129.924.500.-TL.
- İmalat İşlerinin
: 4.667.457.641.250.-TL.
- Enjeksiyon İşlerinin: 910.027.518.924.-TL.
- Proje İşlerinin
: 50.000.000.000.-TL.
(Her türlü harita yol projeleri ve aplikasyon işleri-Tatbikat tadilat ve detay projeleri)
talimini bedelle yer aldığı, toplam tahmini keşif bedelinin 20.000.000.000.000.-TL. olduğu
görülmektedir.
Özlüce Barajı inşaatında, işin devamı sırasında, B-15312 resmi poz no.lu iş kaleminin
yerine uygulamaya konulan B-15312/A özel poz no.lu iş kaleminin yer almadığı görülmektedir.
b)- D.S.İ. Genel Müdürlüğünün 14.7.1998 tarih ve B.15.1.D.S.İ.-0 12-13-00 3491 sayılı
ve D.S.İ. Genel Müdürlüğünün 27.7.1998 tarih ve B.l5.1 .DSİ.0.01.00.00/912-260 sayılı
yazılarında bulunan bilgiler ile, Komisyonumuzun 23.7.1998 tarihli toplantısında aldığı karar
gereğince, D.S.İ. Genel Müdürlüğünde gerekli incelemeyi yapmak üzere görevlendirilen heyetin,
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sunulmuştur. (Ek-5, Ek-6, Ek-8)
Buna göre, Kiğı Barajı ve HES Tesislerinin;
- Baraj yeri ve civarının 1/2000 ölçekli haritasının
yapım tarihi:../../1992
(Harita Genel komutanlığı tarafından yapılmıştır.)
- Yapılabilirlik raporu etüd-proje
çalışmalarının: Başlama Tarihi: 17.11.1992
Bitiş Tarihi : 7.9.1994

,

-Yapılabilirlik raporu
sondaj loğları değerlendirme tarihi:../../1994
- Baraj tipinin ve boyutlarının belirlendiği
yapılabilirlik raporunun sonuçlandığı tarih:../../1995 •
(Bu raporlar E.İ.E.İ. tarafından DOLSAR MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.ne bedeli
karşılığında yaptırılmıştır.)
D.S.t. Genel Müdürlüğünce işin 1998 yılı yatırım programına alınması talebiyle
D.P.T.'na müracaat tarihi ( E k : 13 ) : 26.9.1997
D.S.İ. Genel Müdürlüğünce işin 1997 yılı yatınm programına alınması talebiyle
D.P.T.'na müracaat tarihi: 14.10.1997
D.S.İ. Gn. Md. Doğan ALTINBÎLEK 'in, Komisyonumuzun 21.7.1998 tarihli toplantısı
ile ilgili tutanağın 26.ncı sahifesinde yer alan ifadesinde;
Kiğı Barajı'nın D.P.T.'na 26.9.1997 tarihinde teklif edildiğini, teklifin 14.10.1997
tarihinde de tekit edildiğini beyan ettiği görülmektedir.
^
Yapılan incelemede ise, Kiğı Barajı projesinin 26.9.1997 tarihli yazı ile 1998 yılı yatırım
programına, 14.10.1997 tarihli yazı ile de 1997 yılı yatınm programına alınmasının D.P.T.'na
teklif edildiği anlaşılmış olup, sonuçta da söz konusu projenin 1997 yılı yatırım programına
sonradan ilave edildiği, ayrıca 22.1.1998 tarih ve 23238 mükerrer sayılı resmi gazetede
yayımlanan ve 14.10.1997 gün ve 97/10075 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı eki olan 1998 yılı
yatırım programına alındığı görülmüştür.
- D.S.İ. Genel Müdürlüğü talebinin D.P.T.ndan
Y.P.K.na intikal ettirildiği tarih
: 21.10.1997
- Y.P.K.nun işin 1997 yılı programına alınmasına
karar verdiöi tarih
: 30.10.1997
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-İhale tarihi

: 29.12.1997
:

19.1.1998

- İhalenin Maliye Bakanhğı'nca vize
:
edildiği tarih

6.2.1998

- Sözleşme tarihi

:

9.2.1998

- Sözleşmenin Sayıştay'ca tescil
edildiği tarih

:

10.2.1998

- Sayıştay tescilinin müteahhide
tebliğ edildiği tarih

:

16.2.1998

olduğu tespit edilmiş, daha sonra işin, Bakanlar Kurulunun 10.8.1998 tarih ve 98/11474
sayılı kararıyla 1997 yılı programına alındığı anlaşılmıştır.
- Yatırımın 1998 yılı ödeneğinin, Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan, Yatırımları
hızlandırma Tertibinden ve Özelleştirme gelirlerinden sağlanacağı görülmüştür.
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 44.ncü maddesine göre ihaleye çıkarılan bu iş için
25 firma davet edilmiş, ihale, %15,11 tenzilatla özaltın İnş.Tic.San.A.Ş. uhdesinde kalmıştır.
- Kiğı Barajı ve HES Tesisleri inşaatı, Özlüce Barajı ve HES Tesisleri inşaatına yaklaşık
40 km. uzaklıktadır.
- Aynı müteahhit tarafından yapılmakta olan Özlüce Barajı ve HES Tesisleri İnşaatı
bitmek üzere olup, inşaatta 103 adet iş makinası çalışmaktadır. (Ek-2/B)
C- K.K.K. 29 uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın (ADAKLI/BİNGÖL) 25
Aralık 1997 tarih ve 7130-1286-97/İGHM (3281) sayılı yazısı. (Ek-9)
Kiğı Kaymakamlığı'nın aynı tarihli yazısına cevaben yazılmıştır.
Kiğı Kaymakamlığının 25 Aralık 1997 tarih ve Öz.Kal. 06/877 sayılı yazısı
komisyonumuza ulaşmamıştır.
Komutanlık yazısında özetle;
"PERİ Enerji Kademeler Projesi, Kiğı Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile ilgili olarak
güvenlik açısından olumlu-olumsuz etkileri konusunda yapılan inceleme sonunda. D.S.İ. kaynaklı,
Baraj gölüne ilişkin rezen'uar büyüklüğü ve su altında kalacak olan yerler tek tek sayıldıktan
sonra, Bölgenin sular altında kalması sonucu tetöristlerin geçiş güzargahmı kullanmasını
engelleyerek hareket sahasını daraltacak, başka bölgelere yönelmesiyle güvenlik kuvvetlerine
avantajlar sağlayacaktır." denilmektedir.
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(Ek-10)
Peri Suyunun, Keban Baraj Gölüne döküldüğü yerden itibaren, Kiğı İlçesinin kuzey
bölgelerine kadar, sırasıyla;
1- Tatar Barajı ve HES
(Etüdleri bitirildi)
2-Seyrantepe Barajı ve HES (Etüdleri bitirildi)
3- Pembelik Barajı ve HES (Planlama Çalışmaları
tamamlandı.)
4-Özlüce Barajı ve HES (İnşaatı tamamlanmak üzere)
5- Kiğı Barajı ve HES
(İhalesi yapıldı)
İnşaatlarının yapılması amaçlanmaktadır. Peri suyu vadisinin, bu inşaatların tümü
tamamlandıktan sonra, önemli ölçüde sular altında kalacağı, geçiş bölgelerinin denetiminin
kolaylaşacağı tabiidir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Resmi" bir talebi olmaksızın, Tugay
Komutanlığınca yazılan ve D.S.Î. kaynaklı bilgiler içeren sözkonusu yazının, Kiğı
Kaymakamlığı'nca 29.12.1997 tarihinde Bingöl Valiliğine, Bingöl Valiliğince 31.12.1997
tarihinde D.S.Î. 9.nci Bölge Müdürlüğü'ne (ELAZIĞ) gönderildiği görülmüştür. .
d-) D.S.Î. Gn.Md.lüğünün,
13 Temmuz 1998 tarih ve B.15.1.DSİ.0 12 00 00/3492 sayılı
15 Temmuz 1998 tarih ve B.15.1.DSİ.0.12.10 00/3553 sayılı yazılarında, yer alan
bilgilerden; (Ek-11)
1997-1998 yıllarında toplam 19 adet baraj ihalesinin yapıldığı,
Bu ihalelerin 18 adedinin sulama amaçlı baraj ihaleleri olduğu,
Sadece Kiğı Barajı ve HES tesisleri ihalesinin enerji amaçlı olduğu,
Özaltın İnş.Tic.ve San.A.Ş.nin, bu ihalelerden sadece Kiğı Barajı ve HES Tesisleri inşaatı
işini üstlendiği görülmektedir.
Bu ihalelerde görülen en düşük tenzilat oranı %15.11 ile Kİğı Barajı ve HES Tesisleri
ihalesinde, en yüksek tenzilat oramda %67,17 ile Bezirgan Barajı ihalesinde görülmektedir.
e) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1 Eylül 1998 tarih ve B.15.0.BÎK.02(147-115)2922.1924 Sayılı yazısı: (Ek-12)
Yazı ekinde bulunan;
1- 30.10.1997 tarih ve 97/119 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında;

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 780)

- 291 "...Bingöl ili Kiğı İlçesi Perisuyu üzerinde enerji amaçlı 140 mw güçte baraj
yapılabilmesi amacıyla Kiğı Barajı ve HES Projesinin, 10.000 milyon TL. yılı ödeneği Maliye.
Bakanlığı Bütçesinde yer alan Yatırımları Hızlandırma ödeneği Tertibinden karşılanmak üzere
ekli cetveldeki esaslarla 1997 Yılı Programına alınmasına, 96/8629 sayılı 1997 Program
Kararnamesinin 7.ve 8.nci maddelerine göre karar verilmiştir." denilmektedir.
18 Ekim 1996 tarih ve 22791 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8629 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının 7.nci maddesinin; (a) fıkrasında;

"Madde 7.
a) 1997 Yılı Programına alınacak yeni projeler ile 1997 Yılı Programından çıkartılacak
projelere ait taleplerinden, maliyeti 4500 milyon TL.ye kadar olanlar Yüksek Planlama Kurulunca,
maliyeti bunun üzerinde olanlar ise Bakanlar Kurulunca karara bağlanır." denilmektedir.
Bu hükme göre, keşif bedeli 20.000 milyar TL.sı olan Kiğı Barajı ve HES Tesisleri
Projesinin 1997 Yılı Programına alınması, doğrudan Bakanlar Kurulunca karara bağlanması
gerekirken, Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlandığı görülmektedir.
2-10.8.1998 tarih ve 11474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında,
"Kiğı Barajı ve HES Projesi'nin 1997 Yılı Programına alınmasına ilişkin, 30.10.1997
tarihli ve 97/119 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Raporu'nun 30.10.1997 tarihinden geçerli olmak
üzere kabulü, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 28.nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu'nca 10.8.1998 tarihinde kararlaştırılmıştır." denilmektedir.
Kararname metninde, 97/119 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Karan'nın "rapor" adıyla
yer aldığı görülmektedir. Kararname metninde yer alan 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında olup, 28.nci maddesine aynen;
"Madde 28: Yıllık Programlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak
Yüksek Planlama Kurulan sunulur.
Bu Kurul programlan inceleyerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar.
Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık programlar kesinleşmiş olur. Yıllık programlar ile
birlikte orta vadeli tahminler de.sunulur.
Yıllık Programlar, bütçeler ile iş programlarından önce hazırlanır.
Bütçelerle iş programlarının hazırlanmasında yıllık programlarının hazırlanmasında yıllık
programlarda kabul edilmiş olan esaslar dikkate alınır.
Bütçelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi
sırasında, birden fazla yılı kapsayan ve Kalkınma Planı ve Yıllık Programların bütünlüğünü
ilgilendiren yatırım projelerinin Programa ilave edilmesinde, Kalkınma Planlarının Yürürlüğe
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esas ve usullere uyulur.
Yıllık Programlarda yer alan makro politikaların uyum içinde yürütülmesini sağlamak
amacıyla Bakanlar Kuruluna değerlendirme raporları sunulur." denilmektedir.
Bu durumda; 10.8.1998 tarih ve 11474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının metni, 540 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 28.nci maddesine göre değil, 96/8629 sayılı 1997 Program
Kararnamesinin 7 nci maddesine göre hazırlanmalıydı.
Kiğı Barajı ve HES Tesislerinin işinin yatırım programına alınması ve ihale edilmesi
sırasında sayın Mesut YILMAZ Başbakandır. (Ekleri bir zarf içinde sunulmuştur.)

AKFA VE TEKAL DOSYASI
İDDİA: "Mesut Yılmaz'ın Akfa grubuna usulsüz kredi verdirdiği, tekel'in Almanya
distribütörlüğünün Tekal Aachen (Aydın Yardımcı) firmasına verilmesini sağladığı ve bu yoldan
haksız kazanç temin ederek servetini artırdığı basın ve siyasi parti sözcüleri tarafından sık sık
gündeme getirilmiştir."
KONUYA ÎLİŞKÎN BELGELERİN İNCELENMESİ:
1.1. İddia ekinde bulunan "TEKAL GMBH" ile ilgili bilgiler (Ek-1) Merkezi
Almanya'nın Aachen Kentinde kurulu olan TEKAL GMBH adlı Limited Şirketinin 5.3.1990
tarihinde 50.000 DM sermaye ile kurulduğu;
Şirketin ortaklarının:
Aydın Yardımcı
(43.000 DM)
Wolfram Hollaender
(2.500 DM)
Wilhelm JakobHeinrich Michels (2.500 DM)
Egon Michelske
(1.500 DM)

olduğu, ortaklar arasında görülen Almanların, Aydın Yardımcı için çalışan, Muhasebe bürosunun
elemanları olduğu; Şirketin büyük ortağı Aydın yardımcı'nm Almanya'da mezbaha sahibi olduğu
aynı zamanda Köln'de faaliyet gösteren Türk-Alman İşadamları Dernekleri Federasyonu başkanı
olduğu,
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ATT Şirketinin eski sahibi Kadir Uğur'unda aynı federasyounun yönetim kurulu üyesi olduğu,
Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde Tekel ürünlerinin Almanya'da pazarlama
hakkının ihalesiz bir şekilde TEKAL Gmbh isimli limited şirkete verildiği, bunun yanı sıra Yeni
Rakı'nin Almanya'da şişelenmesi için tesis kurulduğu ancak, olayın kamuoyuna yansıması ve
Mesut Yılmaz'ın potilik gücünün zayıflaması sonucu projenin beklemeye alındığı iddia edilmiştir.
Dosya içinde iddiayı dastekleyen hiç bir belge bulunmamaktadır.
1.2. Komisyonumuzun istemi üzerine, T.B.M.M. Başkanlığınca gönderilen, konuyla ilgili
tutanaklar ve Soruşturma-Araştırma önergeleri listesi (Ek-2) T.B.M.M'nin B:80, 22.4.1998 tarihli
tutanağının 194 ncü sahifesinde, Sayın Abdülbaki Ataç'a ait konuşma metninde;
"Tekel'in Almanya distribütörlüğünün Aydın Yardımcı'ya verilmesi, Conrad Otelinin
sahip olunan korkunç maliyeti villa ve konutlar, büyük servet artışı, haklı olarak bunun
kaynağının ne olduğu konusunda şüphe uyandırmıştır." denilmekte olup, tutanakta iddiaları
destekleyen bir bilgi ve başkaca ifade yer almamaktadır.
Soruşturma önergeleri listesinde ise; 2-h sırasında: Akfa grubuna usulsüz kredi
kullandırıldığı, teşvik sağlandığı basında yer alan iddialann soruşturulması gerekliliği, Aydın
Milletvekili Sayın Ali Rıza Gönül ve 61 Arkadaşının verdikleri 9/9 Esas numaralı soru önergesi
ile talep edildiği görülmükte olup, bu önergenin Genel Kurulun 19.6.1996 tarihli 64 üncü
Birleşiminde imza sahiplerinden sekiz milletvekilinin imzalannm geri çekmeleri üzerine
gündemden düştüğü anlaşılmıştır.
Konuya ilişkin Araştırma önergesi ve yazılı soru bulunmadığı görülmüştür.
1.3. Komisyonumuzun 16.7.1998 tarihinde yapılan toplantısına davet edilmiş olan Sayın
Mesut Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları:
Komisyon üyesi Sayın Mustafa Kemal Aykurt'un:
"Önergede iddia ediliyor; Akfa Grubuna ulussüz kredi verdiğinin ve Tekel'in Almanya
distiribütörlüğünün Aydın yardımcı Firmasına sağladığınız iddiası var" sözlerine, Sayın Mesut
Yılmaz:
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Genel Kurulunda da çıktım söyledim. Sadece benim değil, benim akrabalanm, dolaylı, açık Akfa
Şirketiyle henhangi bir ilişkisi olduğu tevsik edilirse, bunun sonuçlarını kabul etmeye hazınm. Ne
benim, ne yakınlarımın Akfa Şirketiyle uzak yakın bir ilişkisi yoktur.
Buradaki kurulan illişet bağı şuradan kaynaklanıyor: Akfa Şirketi, salça üreten bir
şirketken, çayın özelleştirilmesi üzerine çay üretimine girmiştir. Rize'de zannediyorum 10 tane çay
fabrikası kurmuştur. O fabrikaların yapılması sırasında ben Rize Milletvekiliydim. Devlet
Bakanıydım. Bunların açılışlarına da iştirak ettim. Şirket daha sonra mali zorluğa girdi, kredilerini
ödeyemedi, bu fabrikaların bir kısmı el değiştirdi velhasıl şirketin zorluklan olduğu doğrudur; ama
şirketin ne kredi işlemleriyle ne diğer ticari faaliyetleriyle benim uzak yakın hiçbir ilgim
olmamıştır. Mecliste de söyledim, bugüne kadar aksine hiçbir belge, ber şey ortaya konmadı; ama,
yine, diğer iddialar gibi mesnetsiz olarak ortaya atılmaya devam ediliyor. Akfa ortadadır, ticaret
sicili ortadadır, ben ortadayım. Bu iddiayı ortaya atanlar bunu belgelemek durumundadır.
İkincisi, Almanya'da Tekel'in distribütörlüğünü alan bir şirket. Ben bu meseleye ne
zaman muttali oldum: 1991'den sonra, muhalefet lideri olarak, milletvekili olarak Almanya'yı
ziyaret ettiğim sırada, bu şahıs bana geldi. Oradaki, Almanya'da kurulan Türk işadamlan
derneğinin başkanı veya yöneticisiydi. Aydın isimli birisi, o arkadaş bana geldi, kendisinin Tekel
tarafından haksızlığa uğradığını iddia etti.Ben sordum... Kendisinin tekelle yaptığı, zannediyorum
rakı üretimi konusunda yaptığı anlaşma sırasında bin bakan değildim. Ben Dışişleri Bakanlığından
ayrılmıştım; anlaşmayı yapan Maliye Bakanlığı. Daha sonra. Tekelle bu kişi ihtilafa düşmüşler,
mahkemelik olmuşlar, benden yardım istedi, Ben de bunun yargı konusu olduğunu, benim
yapacağım bir şey olmadığını söyledim. Meseleye, benim muttali olmam dahi 1991 sonrasmdadır.
Bu işin olduğu tarihte de benim hiçbir siyasi sorumluluğum yok; yani, bakanlığım yok,
başbakanlığım yok, bu konuda söz sahibi değilim. Benim dışımda yapılmış bir muamele; bu kişi
bana geldi, Tekel'in kendisini haksız zarara uğrattığı udduasıyla benden yardım istedi. Ben, yine,
mesele yargıda olduğu için birşey yapamayacağımı söyledim." açıklamasında bulunmuştur.
""
(Komisyonumuzun 16.7.1998 tarihli toplantısı ile ilgili tutanağın 39 ve 40. sahifelerinden
aynen alınmıştır.)
Konuya ilişkin başkaca bilgi ve belge bulunmamaktadır.
Ekleri Akfa dosyasının, arkasında
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İDDÎA: "Sosyal zararı kamuoyunca bilinen, günlük ciroları milyarlarla ifade edilen ve
devir ve izin işlemlerinde trilyonlarca liranın döndüğü kumarhanelerin 36'sının açılma izni,
Turizm Bakanı olduğu dönemde Mesut Yılmaz'ın Olur'u ile verilmiştir."
KONUYA İLİŞKİN BELGELERİN İNCELENMESİ:
1-İddia ekinde bulunan CASİNO DOSYASI'nda;
"Mesut Yılmaz'ın mevzuata aykırı şekilde kumarhane açılmasına izin verildiğini gösterir
belgeler.": başlığı ile gönderilen belgeler:
1.1- 20.9.1987 (veya 20.8.1987) tarih ve 52.1-022/414-12088 sayılı olup, Turizm Genel
Müdürü Tankut ÜNAL tarafından, Bakanlık Makamına yazılan ve Sayın Mesut yılmaz tarafından
"Olur" verilerek imzalanan yazı ile üç sahifeden ibaret "tesis" listesi: (Ek-1)
Sözkonusu yazıda özetle;
"Talih Oyunları Yönetmeliğinin 19 ncü maddesinde yapılan değişikliğin 14 Nisan 1987.
tarih ve 19431 sayılı Resmi Gazetede yayamlanarak yürürlüğe girdiği, Bu tarihten önce, mimari
. projelerinde Talih Oyunları Salonu ve/veya Oyun Makinaları Mahalli bulunan tesislere, bu
projeleri uygun görülerek yatırım Belgesi verildiği, bu tesislerden yapımı tamamlanmış olanların
Turizm Bakanlığı'na İşletme Belgesi almak için müracaat ettikleri, adı geçen yönetmeliğin
değişikliğinden önce Yatırım Belgesi verilmesi aşamasında;
İlgili Yönetmeliğin 19 ncu maddesinde öngörülen yeni koşulların aranmaması hususu",
arz edilmiştir.
A)Talih Oyunları Yönetmeliğinin 19 ncu maddesi şu şekilde değiştirilmiştir;
(14 Nisan 1987 gün ve 19431 sayılı Resmi Gazete'den)
Değişikliğin İnci maddesi;
"Madde: 19
Oyun Makinaları İşletmeleri en az 1000 yataklı ve 5 yıldızlı oteller ile en az 1500 yataklı
1 nci.sınıf Tatil Köyleri bünyesinde kurulabilir ve işletilebilir.
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kurulacak talih oyunları mahallinin bir bülümü olmak kaydıyla mümkün olup müstakilen
kurulamaz ve işletilemez."
Değişikliğin 2 nci maddesi:
"Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer."
B) Talih Oyunlan Yönetmeliği'nin bu değişiklikten önceki 19 ncu madde metni ise
şöyledir:
(15 Ocak 1986 tarih ve 18989 Sayılı Resmi Gazeteden)
"Madde 19 Oyun Makinaları İşletmeleri en az 300 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı oteller ile
en az 500 yatak kapasiteli ve 1 nci sınıf Tatil Köyleri bünyelerinde kurulabilir ve işletilebilir.
Bu sınıflardaki konaklama tesisleri bünyelerinde oyun makinaları işletmesi açılabilmesi
için, Bakanlığa yapılacak müracaat tarihinden bir önceki yılda, şehir otellerinin, yıllık en az
750.000 $ veya karşılığı, yıl boyu çalışılmayan mevsimlik tesislerin ise yıllık en az 350.000 $ veya
karşılığı döviz kazanmış olmaları gereklidir."
Anılan yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki değişiklikle, 14 Nisan 1987 tarihinden itibaren
Oyun Makinaları İşletmeleri kurulabilecek ve işletilebilecek tesislerdeki asgari yatak sayısı
artınlmış, oyun makinaları mahallinin, talih oyunlan mahallinin bir bölümü olmak kaydıyla
x
işletilebileceği hükme bağlanmıştır.
Bu aşamada, Oyun Makinalan İşletmeleri için, Talih Oyunları Yönetmeliğinin "Talih
Oyunları İşletmeleri" başlıklı 6 nci maddesi uygulanmaya başlamıştır.
Bu maddede;
"Talih Oyunlan İşletmeleri dış turizme hizmet veren 5 yıldızlı en az 300 yatak kapasiteli
ve turizm işletme belgesi olan oteller ve en az 500 yatak kapasiteli 1 nci sınıf Tatil Köyü
bünyelerinde kurulabilir ve işletilebilir.
Bu sınıflardaki konaklama, tesisleri bünyelerinde, Talih Oyunlan İşletmesi açılabilmesi
için, Bakanlığa yapılacak mürcaat tarihinden bir önceki yılda, şehir otellerinin yıllık en az
4.000.000 $ veya karşılığı, yıl boyu çalışmayan mevsimlik tesislerin ise yıllık en az 2.000.000 $
veya karşılığı dövizi kazanmış olmaları gereklidir." denilmektedir.
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tesisler bünyesinde kurulacak olan Talih Oyunlan Salonu ve/veya Oyun Makinalan işletmeleri
için, bu tesislerde yeni şartların aranmamasına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.
1.2- Komisyonumuzun istemi üzerine, Turizm Bakanlığı'nın 20.10.1998 tarih ve
B.170.HKM 0.00.00.00/2308-35126 sayılı yazısı ekinde gönderilen belgeler (Ek-2)
Anılan yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki değişikliğin yürürlüğe girdiği 14 Nisan 1987
tarihinden sonra işletme izni verilen ve bünyelerinde talih Oyunlan Salonu ve Oyun Makinalan
Mahalli bulunan 13 adet tesise ilişkin bilgilerin incelenmesinde;
Bu tesislerin tamamına,
Müstakilen "Oyun Makinalan Salonu" için değil "Talih Oyunlan Salonu" için işletme
izni verildiği, bu iznin, bu salonlan bünyesinde bulunduran, otel ve tatil köylerinin Yatırım ve
İşletme Belgelerine şerh düşülerek belirtildiği, Oyun Makinalan işletmelerinin, Talih Oyunlan
işletmelerinin bir bölümünde faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, bu işletmelere, "işletme Belgesi verilebilmesi için anılan yönetmeliğin 6 ncı
ve 19 ncu maddelerinde belirtilen şartlann bir arada aranması gerekmektedir.
Bu tesislerden;
a) Ankara Hilton Oteline, 1.12.1988 tarihinde, "Talih Oyunları Salonu" işletme izni
verilmiş olup, 676 adet yatak sayısı ile anılan yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartlardan birisine
sahiptir.
Ancak, ".... mürcaat tarihinden bir önceki yılda" kazandığı döviz miktarının tespit ve
beyanı bulunmamaktadır.
Oyun Makinalan İşletmesi bakımından da yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki
• değişiklikten sonra aranan 1000 yatak şartını taşımamaktadır.
b) istanbul Sheraton Oteline 24.6.1988 tarihinde "Talih Oyunları Salonu" işletme izni
verilmiş olup, 880 adet yatak sayısı ve müracaat tarihinden bir önceki yılda 5.041.892 $ kazandığı
tespit ve beyan edildiğinden, verilen işletme izni, yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygundur.
Ancak, Oyun Makinalan işletmesi bakımından yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki 1000
yatak şartı yerine getirilmemiştir.
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verilmiş olup, 1016 adet yatak sayısı ile yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki şartı taşımaktadır.
Ancak, tesis aynı yıl "Turizm Deneme İşletmesi Belgesi" almış olduğundan, müracaat
tarihinden bir yıl önceki yılda kazandığı döviz bulunmadığından, otel işletmecisinin, otelin
açıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde 4.000.000 $ sağlayacağım taahhüt etmesi sonucu işletme izni
verilmiştir.

d)

446 Yataklı Cesars Oteline
648 Yataklı Ramada Resort Oteline
837 Yataklı Sheraton Voyager Oteline
641 Yataklı Klassis Oteline
300 Yataklı Seyhan Oteline
760 Yataklı Mersin Hilton Oteline

21.7.1989
20.7.1990
27.9.1990
7.7.1989
6.3.1991
18.10.1990,

tarihlerinde, Talih Oyunları Salonu İşletme belgesi verilmiş olup, tesisler ve salonlar aynı yıl
içinde açılmış olduğundan bir önceki yıl kazandığı döviz beyan edilememiş, bunun yerine, otel
işletmecileri tarafından açılış tarihinden sonra bir yıl içinde 4.000.000 $ karşılığı döviz girdisi
taahhüdü alındığı görülmüştür.
726 yataklı Merit Antigue Oteline 30.6.1989 tarihinde, Talih Oyunları Salonu İşletme
belgesi verilmiş olup, 1987 yılında işletmeye açılan tesis işletmecisinden, müracaat tarihinden bir
yıl önceki döviz kazancı tespiti ve beyanı yerine gelecek yıl için 4.000.000 $ karşılığı döviz girdisi
TAAHHDÜ alınmıştır.
Uygulama yatak sayısı bakımından yönetmeliğin, değişik 19 ncu maddesine, döviz
girdisi bakımından da 6 ncı maddesine uygun değildir.
e) 444 yataklı Termal Kervansaray Oteline 4.4.1991 tarihinde Talih Oyunları Salonu
İşletme izni verilmiş olup bir önceki yıl kazandığı döviz miktarının 4.022.722 $ olduğu
görülmüştür.
Ancak, tesis yatak sayısı bakımından, yönetmeliğin değişik 19 ncu maddesi şartına sahip
değildir.
>
f) Suadiye Princess Oteline 14.11.1991,
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yönetmeliğin 6 ve 19 uncu maddelerindeki tahditlerin kaldırılmasından sonra, Talih Oyunları
Salonu İşletme izni verilmiş olduğundan bu madde şartlan aranmamıştır.
g) Sayın Mesut Yılmaz 22.10.1986-22.12.1987 tarihleri arasında Turizm Bakanlığı
yapmıştır.
1.3- Komisyonumuzun istemi üzerine Turizm Bakanlığının 26.61998 tarih ve
B.170.HKM 0.00.00/1426-20723 sayılı yazısı ekinde gönderilen belgeler; (Ek-3)
Bu belgelerin incelenmesinde, bugüne kadar 83 adet Talih Oyunları Salonuna işletme izni
verildiği, bunlardan,
a) Adana Büyük Sürmeli Oteli,
b) Ankara Merit Altınel Oteli bünyesindeki salonların, Sayın Mesut Yılmaz'ın Turizm
Bakanlığı sırasında açıldığı anlaşılmış ancak, salonların işletme iznine ilişkin tarihler, otellere
ilişkin döviz girdisi ile yatak sayıları Komisyonumuzca istenmediğinden belirtilmemiştir.
EKLERİ CASİNO DOSYASI İÇİNDE

Bankalar Yeminli Başmurakıbı Ali Hıdıroğlu'nutı Değerlendirmesi

TEKSTİLBANK DOSYASI
9/17 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergede konu ile ilgili
olarak yer verilen iddia şu şekildedir;
"Diğer taraftan
Mesut Yılmaz'ın mal bildirimlerinde beyan etmediği başka servet
unsurlarının da olması kuvvetle muhtemeldir.Esasen bu tür iddialar basında sıkça
yeralmıştır. Örneğin. Mesut Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz'ın Tekstilbank'ın gerçek
sahibi oldukları yolunda yaygın iddialar mevcuttur. Bu bankanın usulsüz ve yolsuz
işlemleri sebebiyle 1995 yılında Maliye Bakanlığınca 520 Milyar lira vergi cezası tahakkuk
ettirilmiştir. Ayrıca , bu Bankanın ,müşterilerinin nakit kredi teminatı olarak Bankaya
emanet ettiği hisse senetlerini , sahte virmanlarla satışa çıkarıldığı hususunun İMKB
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müfettişlerince tespit edildiği , ancak , bu dosyanın İMKB Yönetim Kurulunca hasır altı
edildiği belgelerle sabit bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak , bir yatırımcıya 500
milyon liralık çekin sus payı olarak verildiği iddia edilmektedir."
Yukarıda yer alan iddiaların araştırılması amacıyla Komisyon Başkanhğı'nca Tekstilbank
A.Ş.' nin kuruluşundan itibaren hissedarlan, hisse oranları ve hisse değişikliklerinin dökümleri,
Hazine Müsteşarlığı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Tekstilbank A.Ş.'nden istenilmiştir.

Hazine Müsteşarlığı'ndan konu ile ilgili olarak alınan 19.6.1998 tarih ve 38531 sayılı
yazıda Tekstilbank A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren Sayın Mesut Yılmaz'ın hissedarlar arasında yer
almadığı belirtilmiştir. Yazı ekinde yer alan tabloda ise Banka'nın kuruluşundan itibaren
hissedarları aşağıdaki gibi açıklanmıştır(Ek:l);

HİSSE
DEĞİŞİKLİKLERİ
KURULUŞ. 29.4.1986

HİSSE DEVRİ. 13.2.1992

HİSSEDARLAR
AKİN HOLDİNG
EDİP İPLİK
RÜŞTÜ AKİN
EMEL AKIN
İBRAHİM ÇELEBİ
NURİ AKIN
RAGIP AKIN
S.FÜSUN YÖNDER
DİĞER HİSEDARLAR
GSD DIŞ TİCARET
AKIN HOLDİNG
RÜŞTÜ AKİN
NURİ AKIN
EMEL AKİN- :•
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ÖDENMİŞ
SERMAYEYE GÖRE
HİSSE ORANI(%)
10.0
10.0
9.5
9.0
8.5
6.5
6.5
6.5
33.5
30.0
10.0
10.0
8.56
6.55
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HİSSEDEVRİ.17.11.1994

MEVCUT DURUM -

RAGIP AKIN
S.FÜSUN YÖNDER
DİĞER HİSEDARLAR

4.74
4.74
25.41

AKIN HOLDİNG
GSD DIŞ TİCARET
RÜŞTÜ AKIN
NURİ AKIN
EMEL AKIN
DİĞER HİSEDARLAR

41.0
30.0
3.8
3.86
0.35
20.99

AKIN HOLDİNG
GSD DIŞ TİCARET
İSMET AYAN
BİRÖL KARDAŞ
DİĞER HİSEDARLAR

'

40.19
30.0
8.33
5.7
15.78

Tablonun dip notonda, Diğer Hissedarların yüzde 5'in altında hisseye sahip bulundukları
ve ekli listede mevcut ortaklardan oluştuğu belirtilmektedir.
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'ndan alınan 16.6.1998 tarih ve 31976 sayılı yazıda;
Anonim Şirketlerin kurucularından sonraki hissedarları ve hisse miktarları hususunda meydana
gelecek değişikliklerin tescil ve ilana tabi olmadığı ve şirketlerin bu tür değişiklikleri tescil ve ilan
etme yükümlülüğünün bulunmadığı, sicil memurluklarının pay değişikliklerini ancak her sene
yapılması gereken genel kurul toplantılarına ait zabıtlarla beraber verilen hazinin cetvellerinden
saptayabildikleri ifade edilerek, Tekstilbank A.Ş. Genel Kurullarına ait hazinin cetvellerinin
fotokopileri gönderilmiştir(Ek:2).
Tekstilbank A.Ş.'nden alınan 16.6.1998 tarih ve HM/98/317 sayılı yazıda özetle; Sayın
Mesut Yılmaz'ın Banka'nın kurucu ortağı olmadığı gibi Banka'nın halka açılış tarihi olan 1990
yılına kadar ve daha sonra Ortaklar Pay defterinde adının bulunmadığı ifade edilmektedir. Yazıda
ayrıca Hazinin Cetvellerinin düzenleniş tarihi itibariyle Banka'nın Ortaklar Pay Defterinin son
durumunu gösteren belge niteliğinde olduğu belirtilerek, 12 adet Olağan ve Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısında ilişkin hazirun cetveli sureti ve buna ilave olarak 29.12.1997 tarihinde
gerçekleşen sermaye artışında rüçhan hakları kullanan ortak ve tasarrufçuların listesi yazı ekinde
verilmiştir (Ek:3).
Yukarıda belirtilen yazılar ve eklerinin incelenmesinden, gerek Sayın Turgut Yılmaz'ın.
gerekse Sayın Mesut Yılmaz , eşi ve çocuklarından herhangi birinin Tekstilbank A.Ş.'nin
hissedarları arasında yer almadığı görülmektedir.
Komisyon Başkanlığı'nca 15.10.1998 tarihli yazı ile Tekstilbank A.Ş. sermayesinde
yüzde 30 oranında payı bulunan GSD Dış Ticaret A.Ş.'nden (21.11.1996 tarihinde unvanı GSD
Holding A.Ş. olarak değiştirilmiştir) Şirketin kuruluşundan bugüne sermaye, ortaklık ve yönetim
yapısına ilişkin bilgiler istenmiştir. Bu yazıya cevaben GSD Holding A.Ş.'nden alınan 20.10.1998
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tarihli yazı ve eklerinin incelenmesinden ; son durum itibariyle 1,1 trilyon TL olan Şirket
sermayesinde ortakları arasında Sayın Berna Yılmaz'in da yer aldığı Delta Deri Giyim San.
A.Ş.'nin GSD Holding A.Ş.'ndeki payının 11.594.728.750 TL ile yüzde 1,05 oranında payı
bulunduğu, Sayın Turgut Yılmaz ve bağlı şirketleri Delta Holding A.Ş., Delta Deri Giyim San
.A.Ş. ve Deneks Giyim San. A.Ş.'nin ise toplam olarak 53.801.468.750 TL ile yüzde 4,89
oranında payının bulunduğu anlaşılmaktadır(Ek:4).
Sayın Turgut Yılmaz Komisyonun 9.7.1998 tarih ve 9 sayılı toplantısında verdiği ifadede
konu ile ilgili olarak özetle; Tekstilbank'ın sahibi olmadığını, GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin
Tekstilbank'ın yüzde 30 oranında ortağı olması ve kendisinin ise GSD Dış Ticaret A.Ş. 'nin hem
kurucusu hemde Yönetim Kurulu Başkanı olması nedeniyle Şirketin haklarını savunmak üzere
Tekstilbank A.Ş.'nin Danışmanlar Kurulu üyesi olarak görev yaptığını ifade etmiştir.
Diğer taraftan, Sayın Turgut Yılmaz soruşturma önergesinde yeralan, "Bankanın
usulsüz ve yolsuz işlemleri sebebiyle 1995 yılında Maliye Bakanlığınca 520 Milyar lira vergi
cezası tahakkuk ettirilmiştir" şeklindeki iddia ile ilgili olarak yukarıda belirtilen 9.7.1998 tarihli
toplantıda verdiği ifadede;
".....Tekstilbank'ta yapılan vergi araştırmasının neticesinde, Türkiye'de eşi emsaline
rastlanmamış bu uygulamaya Tekstilbank sözlü olarak muhatap oldu. O da şudur:
Bildiğiniz gibi, bankalar repo işlemleri yaparlar. Repo işlemleri üzerinden de damga
vergisi kesmek mecburiyetindedir. Repo işlemleri, alan ve satan adına olduğu için iki
nüshadır! Maliye Bakanlığımız, bu iki nüshadan ve sadece faiz üzerinden değil , yani,
bugün bir günlük repo yapmışsınız 100 milyon lira vermişsiniz, ertesi gün bunu 101
milyon geri alıyorsunuz; uygulama , 1 milyonluk faiz üzerinden damga vergisinin
kesilmesidir.Maliye Bakanlığı elemanları, hayır faiz üzerinden değil, bu bononun tamamı
üzerinden damga vergisi kesilecektir diye zabıt tutmak istediler ve bu zaptı Bankamıza
vermek istediler. Tesadüfen ,Maliye Bakanlığı inceleme elamanları da bu işe şahit
olacaklardır, ben o gün, danışmanlar kurulu üyesi sıfatıyla bankadaydım; ben, bu vergi
tahakkukunun tekstilbanka yapılmasını istedim, çünkü, Tekstilbank, çok azınlıkta repo
işlemi yapan bir bankaydı. Bu ceza da 5 yıl geriye gidiyordu. Tekstilbanktaki repo işlem
hacmi son derece düşüktü. Sadece faizden değil, işlemin tamamı üzerinden vergi kesilse
dahi , bu, 520 milyar lira tutuyordu. Ben dedim ki, bizim şirketimiz , bu 520 milyar lirayı
ödeyecek güçtedir ve ödemelidir. Ama , derhal, cumhuriyet başsavcılığına suç
dmaırusunda bulunacağız.Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Eximbank. Halkbank.
Vakıflar Bankası, Akbank, Yapı Kredi gibi özel ve kamu kurumlarının sahip olduğu
bankaların ödeyecekleri vergi cezası miktarı, onların sermayelerinin 50 ila 100 katı olurdu.
Eğer, Tekstilbank 520 milyar lira ceza ödeyecekse bir Akbank'in veya yapı Kredi
Bankasının .Ziraat Bankasının o tarihlerde ödemesi gereken ceza 50 trilyonlarla ifade
edilmeyecek bir ceza olurdu. Onun için. Maliye Bakanlığı, bu işten hemen geri bastı ve üç
gün sonra da yayınladığı bir tebliğle damga vergisi alınmasını -anapara, faiz falanda değiltamamen kaldırıldı. Dolayısıyla, Tekstilbank , bu nedenle hayırlı bir işe alet olmuştur. Bir
nüfuz veya imtiyaz kullanımı söz konusu olamaz, dediğim gibi. eğer, olaya siyasi bir cephe
içerisinde bakmak gerekirse, o dönemdeki iktidar, Doğruyol Partisi-SHP iktidarıdır"
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şeklinde açıklamada bulunmuştur.
Maliye Bakanlığı'nca menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satım(repo) ve geri
satma taahhüdü ile alım (ters repo) işlemleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisi ile
ilgili bazı tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak düzenlenen, 27 seri No'lu ,Damga Vergisi
Kanunu Genel Tebliği 17.3.1995 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup anılan Tebliğde
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile
satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemleri nedeniyle düzenlenecek taahhütnameler için
damga vergisinin "0" olarak uygulanması gerektiği hususunu düzenlemektedir.

Banka'nın, müşterilerinin nakit kredi teminatı olarak Bankaya emanet ettiği hisse
senetlerini , sahte virmanlarla satışa çıkarıldığı hususunun İMKB müfettişlerince tespit edildiği,
ancak , bu dosyanın ÎMKB Yönetim Kurulunca hasır altı edildiği şeklinde, Önergede yer alan
iddiaların, Borsa yatırımcısı Bekir Sıtkı Kutmen ile Tekstilbank A.Ş. arasında ortaya çıkan
ihtilafla ilgili olduğu, Önerge sahiplerinden İstanbul Milletvekili Dr. Meral Akşener tarafından
Komisyona sunulan "Tekstilbank Dosyası"ndan anlaşılması üzerine, İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Başkanlığı'na yazılan 15.10.1998 gün ve A.01.1.GEÇ.9/17-110 sayılı yazıyla konu
hakkında bilgi ve açıklama istenmiştir.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından alınan 20.10.1998 tarih ve 6EÜ/Gizli-17562 sayılı yazıda özetle; Yatırımcı Bekir Sıtkı Kutmen'in 12.07.1993 tarihinde
Tekstilbank A.Ş.(borsa üyesi) hakkında İMKB Başkanlığına yaptığı başvuru üzerine şikayetle
ilgili inceleme başlatıldığı, dosyanın 3.8.1993 tarihinde Teftiş Kurulu'na havale edildiği, Teftiş
Kurulu'nun 29.9.1993 tarihli raporunun ardından dosyanın 13.10.1993 tarihinde uyuşmazlık ve
Disiplin Kurulu'na sekedildiği, yapılan inceleme sırasında konunun yargıya intikal ettiğini
anlaşıldığından İMKB yönetmeliği uyarınca İMKB Yönetim Kurulu'nun 14.12.1993 tarihli ve 394
sayılı toplantısında "yargıya intikal eden ihtilafa ilişkin dosyanın işlemden kaldırılmasına ve
dosyanın Disiplin Komitesi'ne şevkine karar verildiği, yönetim Kurulu Karanna karşı yatırımcının
itirazı üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3.2.1994 tarih ve 7/145 sayılı toplantısında da
yatırımcının itirazının reddine karar verildiği ve kararın kesinleştiği ifade edilmektedir. Mezkur
yazıda devamla; üyenin 7.2.1994 tarihli,"yatırımcının İMKB nezdindeki şikayetinden feragat
ettiğini ve yatırımcı ile karşılıklı olarak ibralaştıklarını" belirten yazısı ekinde Noterlikçe
düzenlenmiş ibranamenin yer aldığı ve buna göre Bekir Sıtkı Kutmen ile Tekstilbank A.Ş.'nin
karşılıklı olarak birbirlerini ibra ettiklerini, bununla birlikte üye hakkında başlatılan disiplin
kovuşturmasına devam edildiğini , İMKB Yönetim Kurulu'nun 2.8.1994 tarih ve 425 sayılı
toplantısında belge ve kayıt düzenine uyulmaması nedeni ile üyenin "kınama " cezası ile tecyizine
karar verildiği ve kararın kesinleştiği belirtilmektedir(Ek:5). Yukarıda açıklanan hususlara ilişkin
belgelerin birer örneği ise yazı ekinde verilmiş bulunan dosya kapsamında yer almaktadır.
(EKLERİ TEKSTİLBANK DOSYASI İÇİNDEDİR.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 780)

-304TEKSTİLBANK DOSYASI EKLERİ
Eki :Komisyon Başkanlığı'nın 11.06.1998 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/17-21 sayılı yazısına istinaden,
Tekstilbank A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren hissedarları, hisse oranları ve hisse değişikliklerine
ilişkin olarak, Hazine Müsteşarlığı'ndan alınan 19.6.1998 tarih ve 38531 sayılı yazı.

Ek2 :Komisyon Başkanlığı'nın 11.06.1998 tarih ve A.0l.l.GEÇ.9/17-20 sayılı yazısına istinaden,
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'ndan alınan 16.6.1998 tarih ve 31976 sayılı yazı ve eki
Tekstilbank A.Ş. Genel Kurullarına ait hazinin cetvellerinin fotokopileri. •
Ek3 :Tekstilbank A.Ş.'nden, Komisyon Başkanlığı'nın 11.06.1998 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/17-22
sayılı yazısına cevaben alınan, 16.06.1998 tarih ve HM/98/317 sayılı yazı ve ekinde yeralan
Banka Genel Kurullarına ait hazinin cetvelleri.
Ek4
: Komisyon Başkanlığı'nın 15.10.1998 tarih ve A.Ol.l.GEÇ.9/17-111 sayılı yazısına
istinaden, GSD Holding A.Ş.'nden alman 20.10.1998 tarihli yazı ve ekleri.
Ek5 : Komisyon Başkanlığı'nın 15.10.1998 tarih ve A.Ol.l.GEÇ.9/17-111 sayılı yazısına
istinaden, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığın'dan alman 20.10.1998 tarih ve 6EÜ/Gizli-17562 sayılı yazı ve eki dosya.
'

FİNANSBANK DOSYASI
l.İddia
9/17 Sayılı Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergede:
-Mesut Yılmaz'in , Finansbank'ta 1990 yılında sahip olduğu hisseleri, 12.1.1995 tarihinde
sattığı, ancak, bu hisseleri, bu tarihler arasında mal bildiriminde göstermediği, Meclis Araştırma
Komisyonunca yapılan inceleme sonucu tespit edildiği, Ayrıca, bu hususun adı geçen Banka'nın
bilgisayar belgeleri ile de sabit olduğu,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 780)

." •

- 3 0 5 -

-Her ne kadar, Mesut yılmaz, sahip olduğu bu hisselerden haberdar olmadığım iddia etmiş
ise de , ilgili mevzuata göre, bir kimsenin haberi olmadan bir bankanın hissedarı olamayacağını,
özellikle bankacılık mevzuatının katı ve emredici hükümleri karşısında, ortak olmayan bir kişinin
banka genel kuruluna katılamayacağı,
-Diğer taraftan Mesut Yılmaz'm, yine mevzuata aykm biçimde, hissedarı olduğu dönemde
Finansbank'ta portföy sahibi olduğunun belgelerle ortaya çıkmış olduğu,
-Mesut Yılmaz'ın, Finansbank'ta sahip olduğu hisseleri, mal bidirimlerinde gizlemesi
fiilinin, 3628 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinde düzenlenmiş olan suçu oluşturduğu, bu
durumda, yalnızca bu fiilin dahi, Mesut Yılmaz hakkında soruşturma yapılmasını ve Yüce
Divanda yargılanmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu,
iddia edilmektedir.

2.Mevzuat Hükümleri
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu'nun "Bildirimlerin Konusu" başlıklı 5'inci maddesinde;
"Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve valayetleri altındaki
çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin,
ödeme yapılmayan görevlilerin ise, birinci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık
net ödemenin 5 katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse
senetleri ve tahviller ile altın , mücevher ve diğer taşınır mallan , haklan, alacâklan ve
gelirleri ile bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildirimin konusunu teşkil
eder."
hükümleri yer almaktadır. Aynı Kanun'un "Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma" başlıklı
12'nci maddesinde ise; Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı
bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır.
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Sözkonusu Rapor'un "Mesut Yılmaz ve Eşi" başlığı altında yer alan "Değerlendirme"
bölümününde;
*-

"Mesut Yılmaz'ın Finansbank A.Ş.'ndc ortaklığının bulunup bulunmadığına
ilişkin olarak adıgeçen Banka ile Hazine Müsteşarlığından 15.2.1995 ve 194,195
sayılı yazılar ile bilgi istenmiştir.
Devlet Bakanı A.Aykon Doğan imzalı Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo
Genel Müdürlüğünden alınan 27.3.1995 tarih ve 12943 sayılı yazıda 25.9.1987 tarih ve
1857 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Banka Ana Sözleşmesinin
"Kurucular" başlığını taşıyan 2.maddesinde , kurucu ortaklar arasında Mesut Yılmaz
adına rastlanmadığı, ancak 1990 yılından sonraki hazimn cetvellerinde Mesut Yılmaz
adına rastlanılmakla birlikte ilgilinin Genel Kurul toplamlarına katılmadığı, 26.7.1990
tarihli genel Kurula ilişkin haziran cetvelinde Banka'nın 50 milyar TL. tutarındaki
nominal sermayesinde Mesut Yılmaz adına kayıtlı 7.500.000 TL hisse senedinin
bulunduğunun anlaşıldığı, 03.03.1994 tarihinden sonra yapılan Genel Kurullara ilişkin
hazinin cetvellerinde ise Mesut Yılmaz adına rastlanmadığı belirtilmiştir.
Finansbank A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan 07.03.1995 tarihli cevabi yazıda;
a)Mesut Yşlmaz'in Bankanın kurucu ortakları arasında olmadığı,
b)Banka'nın Şubat 1990'da halka açılmasından önce hisse senetlerinin devrinde
beyaz ciroyu kabul ettiği ve bu şekilde banka hisse senetlerinin kimin tarafından ne
zaman iktisap edildiğinin Banka kayıtlarına intikal etmediği, hisse senedi sahibinin ancak
sermaye artışı sırasında rüçhan hakkının kullanılması durumunda veya Banka'dan
sermaye saklama hizmeti talep edildiğinde tespinin mümkün olabildiği,
c)Banka'nın sermaye artırımı sırasında (15.03.1990) Mesut Yılmaz adına 7.500.000
TL ile sermaye artışına iştirak edilerek yeni hisse senedi alındığı, bu sermaye artışı
sırasında edinilen 7.500.000 TL nominal bedelli hisse senedinin 27.02.1992 tarihinde,
7.500.000 TL nominal değere sahip 75 adet diğer hisse senetlerinin ise 01.05.1991
tarihinde Mesut Yılmaz adına Banka'ya saklamaya verildiği, >
d)Daha sonra yapılan sermaye artırımları sırasında rüçhan haklarının Banka'nın ver
diği saklama hizmetinin bir parçası olarak re'sen kullandırıldığı, böylece saklama
hizmetinde tutulan hisse senetlerinin;
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14.05.1993 tarihinde toplam 300 adede,
21.03.1994 tarihinde toplam 525 adede,
12.12.1994 tarihinde toplam 710 adede,
yükseldiği ve sözkonusu hisse senetlerinin Turgut Yılmaz'm talimatına istinaden
12.01.1995 tarihinde satıldığı ve satış bedeli 266.250.000 TL'nın nakden ödenerek
hesabın kapatıldığı ifade edilmiştir."
denilmektedir.

4.Konuya İlişkin İnceleme Raporu
Kütahya Milletvekili Sayın İsmail Karakuyu'nun Sayın Mesut Yılmaz'ıh Finansbank
A.Ş.'ndeki ortaklık durumunun incelenmesi talebini içeren yazısı üzerine, Hazine Müsteşarlık
Makamı'nın 95/105 sayılı Onayı'na istinaden; Bankalar Yeminli Murakıbı Ahmet Kavaklı
tarafından Banka nezdinde yapılan sonucunda düzenlenen ve Hazine Müsteşarlığı'nın Devlet
Bakanı Güneş Taner imzalı 13.07.1998 tarih ve 45203 sayılı yazısı ekinde Komisyona gönderilen
22.2.1995 târih ve 3 sayılı Raporun (Ek: 1 )sonuç bölümünde ;
-Finansbank A.Ş.'nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tastikinden geçen ve 25.9.1987 gün
ve 1857 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi'nin "Kurucular" başlığını
taşıyan 2. Maddesinde ve toplam 8 milyar TL tutarındaki hisse senetlerinin ortaklara nasıl
paylaştınldıgını gösteren 7. Maddesinde toplam 100 adet kurucu ortak arasında Mesut Yılmaz
adına rastlanmadığı,
-Kurucularla ilgili olarak pay defterine yapılan kayıtlarda yine Mesut Yılmaz adına
rastlanmamdığı, Defterde üye kayıt numarası 186 olmak üzere Mesut Yılmaz adına kaydedilen
hisse senetlerinin mevcut olduğu, defterdeki kaydın yetersiz ve yeterince açık olmamasına karşın
defterin tamamının incelenmesi sonucunda Mesut Yılmaz için sözkonusu kaydın Banka'nın
kuruluş aşamasında değil de sonradan yapıldığı kanaatinin oluştuğu,
-Banka'nın Genel Kurul toplantılarına katılan ortakların yeraldığı hazinin cetvellerinden;
26.07.1990, 21.02.1991, 09.12.1993 ve 03.03.1994 taihli olanlarında Mesut Yılmaz adına
rastlanılmakla birlikte imza haneleri boş olduğundan ilgilinin toplantılara katılmadığının
anlaşıldığı.
-Banka'da Mesut Yılmaz adına açılan hesaplarda; hesapların açılış aşamasında ve hisse
senedi işlemleri amacıyla çalıştırılmasında ilgilinin herhangi bir yazılı talimatına, imzasına ve
işlemlerden haberdar olduğunu belgeleyen yazılı bir kayda rastlanılmadığı, adına açılan 99-439
numaralı saklama hesabında 09.01.1995 tarihinde yer alan 71.000.000 TL tutarındaki nominal
bedelli Finansbank A.Ş. hisselerinin satışı konusunda da yazılı bir talimat bulunmamadığı.
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ödenmesinin 13.01 .1995 tarihli Turgut Yılmaz imzasını taşıyan talimatla gerçekleştirildiği,
belirtilmektedir. Yukarıda özetlenen tespitlere ilişkin detaylı açıklamalar sözkonusu Raporun ilgili
bölümlerinde yeralmıştır.
5.Komisyon Toplantı Tutanaklarında Ycralan İfadeler
Sayın Mesut Yılmaz, çağrılı bulunduğu 16.07.1998 tarih ve 11 sayılı Komisyon
toplantısında; Komisyon Başkanı tarafından yöneltilen "Finansbankta bir hissenizin bulunduğu ve
bu hisseden haberinizin olmadığı; ancak, daha sonra kardeşinizin de devreye girerek bu hisselerin
satıldığı ve bir ilkokulun yapımında kullanıldığı konusunda iddia var.Buna açıklık getirirmisiniz."
şeklindeki soruya karşılık aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.
"Sayın Başkan, ben bu konuya ilk defa parti başkanlarının ve yakınlarının mal varlıklarını
araştırma Komisyonunun çalışmaları sırasında muttali oldum. Finansbankta böyle bir hissem
olduğunu o tarihe kadar bilmiyordum. Gazetelerde okudum. Kardeşim vasıtasıyla konuyu
araştırdım, öğrendiğim nihai durum şudur: Bu Banka 1990 Martında halka açılmaya karar
vermiş veya halka açılma işlemlerini başlatmış, 1990 Martında ben Dışişleri Bakanlığından
istifa etmiştim, milletvekiliydim. Bu Banka'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Hüsnü
Özyeğin benim şahsi dostumdur, arkadaşımdır. Sanıyorum başka kişilerle birlikte , ne kadar
olduğunu bilmiyorum, bana da bir lot, o günki değeriyle 7,5 milyon lira değerinde bir hisse
ayırmış. Benim Banka'ya ortak olmak için herhangi bir talebim yok, benim adıma böyle bir
hisse ayrıldığından da haberim yok , benim bu konuda Bankaya yatırdığım herhangi bir
ödeme de yok. 7,5 milyon lira değerinde bir hisseyi benim adıma ayırmış. Daha sonra , yine
kardeşimin öğrendiğine göre, 3 veya 4 defa sermaye tezyidi yapmış Banka. Benim adıma
Banka'da muhafaza ettikleri bu hisselerin riiçhan haklarını kullanmışlar, benim adıma
sermaye tezyidine iştirak etmişler. Sermaye tezyidine iştirak edilmesi hususunda herhangi
bir talebim yoLBankayla herhangi bir yazışmam yok . Bankayla benim ne ilişkim var diye
soruyorsanız, 1988 veya 1989'dan 1992ve 1993?e kadar Banka'da bir mevduat hesabım var.
Neticede , bu araştırma komisyonu çalışmaları sırasında, kardeşim bu olayı ortaya çıkardı,
Bankayla temas edip bana da bilgi verdi. Ben de bu hisseleri satmasını kendisine söyledim.
Sonradan öğrendiğime göre satmış . 250 milyon lira - o günki- bir değeri varmış. O parayı
da almış, bir okulun yapımı için kurulan bir derneğe bağışlamış. Bunun dışında , bu aradan
geçen zaman zarfında, benim Mecliste adresime 2-3 defa Banka'nın Genel Kuruluna davet
yazılan geldi. Bende doğrusu buna hiçbir anlam veremedim. Hiçbir toplantısına iştirak
etmedim , Bankayla hiçbir yazışmam yok, Bankayla hiçbir ödeme şeyim yok, temettü
tahsilim yok, hisse senetlerini görmedim. Zannediyorum, biraz garip de olsa herkesin başına
gelebilecek bir olay yaşadım"
Toplantıda Komisyon üyesi Milletvekilleri tarafından Başbakan Mesut Yılmaz*a
yöneltilen diğer bazı sorular ile alman cevaplar ise aşağıdaki gibidir:
NEVZAT ERCAN (Sakarya)Finansbankla ilgili bir sorum olacak.
Finansbank Genel Müdürü Hüsnü Özyeğin, bu konuda inceleme yapan müfettişe verdiği
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Bankasının Şubat 1990 tarihinde halka açılması sırasında size de hisse senedi tahsis ederek
sattığını, sizi bu olaydan haberdar ettiğini ve hisse senetlerinin bedelini sizden tahsil
ettiğini" söylüyor. Bu hususta ne söyleyebilirsiniz?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ- Biraz önce söyledim; kendisiyle bugün görüştüm
böyle bir beyanı olduğunu hatırlamıyor. Bende kendisine hehangi bir ödemede
bulunmadığımı, biraz önce söyledim. Bankacılıkta söz değil belge esastır. Varsa benim
adıma herhangi bir makbuz, onu ibraz etmesi gerekir.
NEVZAT ERCANSayın Başbakan, Finansbankta namınıza kayıtlı hisselerin
satıldığı ve karşılığında 265 milyon lira tahsil edildiği anlaşılmaktadır. Eğer bu hisselerden
haberiniz yoksa , yani bu hisseleri siz almadıysanız .satılıp bedelinin tahsil edilmesine ne
diyorsunuz? Kardeşinizin talimatıyla bu paranın sizin hesabınızdan Cezmi Öztürk adlı şahıs
tarafından çekilmesini nasıl açıklarsınız? Adı geçen Şahsı tanıyormusunuz? Eğer bu
hisselerin bedeli ödenmemişse, bu bir bağıştır. Bu durumda bu bağış için veraset ve intikal
vergisi ödediniz mi?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ- Biraz önce de söyledim; ben kardeşime sadece, bu
hisse işini Bankayla çözümlemesini söyledim. Kendisi bu senetleri tahsil etmiş,
zannediyorum o şahıs onun yanında çalışan birisidir
MEHMET ALTINSOY (Aksaray)- 1990 yılında yapılan Finansbank Genel Kurulu için,
hazinin cetvelinde sayın Mesut Yılmaz' m adı var ve sanıyorum 1990 yılındaki tebligat da
bunu bildirmek için olmuştur. Mektubun geldiğini kabul ettiğinize göre, muhteviyatını da
bilmeniz lazım gelirdi. Muhteviyatında da sizi ortak olarak oraya çağırmış olması lazım.
Başka türlü olamaz. Malumatınız olmadımı, yani o mektupları almadınızmı?
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ- Hayır, daha sonra bu tür davetler geldi, hiçbirine
icabet etmedim, bunların üzerine de gitmedim, bunu da araştırmadım.
MEHMET ALTINSOY - Mektupları okudunuz tabiî.
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ- Mektuplar, sadece bilgim var. Evet Genel Kurula
davet yazısıydı.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU-Sayın Başbakanım, biraz önce, Finansbank'taki
hisseden haberiniz olmadığını ifade ettiniz. Yalnız, şurada bir belge var: 1995 yılında sayın
Hüsnü Özyeğin imzasıyla yeminli Murakıplara gönderilmiş. Belgenin sonunda diyor ki; "5
ya da 7,5 milyon TL civarında olabilir, bir miktar hisseyi aynı dönemde tahsis ederek sattım
ve kendisini olaydan sözlü olarak haberdar ettim; hisse senetlerinin bedelini de tahsil ettim"
diye imzalı bir yazısı var.
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bunu söyledim . Bugün kendisiyle konuştum , buraya gelmeden önce. Dedim ki, 1995
yılında böyle bir ifade vermişsiniz. Ben, sana para verdim mi hiç dedim. Senden hisse aldım
mı dedim. "Hayır, hiç böyle bir şey hatırlamıyorum , böyle bir beyanda bulunduğumu da
hatırlamıyorum" dedi; ama salı günü gelecek madem kendisine sorun.
Bankacılıkta aldım verdim olmaz. Benim imzamla verilen birşey var mı ortada onu
soruyorum. Ben kendisinden bir hisse talep etmedim . Bana hisse tahsis ettiğinin doğru
olduğu anlaşılıyor; ama benim talebim yok. Benim sermaye tezyidine iştirak, rüçhan hakkı
kullanma konusunda bir talimatım yok. Benim kendisine yaptığım bir ödeme yok. Benim
iradem dışında gelişen bir işlem var. Ben daha sonra düşündüm; böyle bir şey olduğuna göre
ne yapabilirim. Dedimki, al, hepsini okula bağışta bulun"
Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Mustafa Özyeğin 21.07.1998 tarih ve
12 sayılı Komisyon toplantısında konu ile ilgili olarak verdiği ifadede:
"
Finansbank'ı halka açma sıralarında Banka'da gerek üst yönetime gerek orta
yönetimdeki personele gerek bizim kurumsal ve bireysel müşterilerimize gerekse
yurtdışında münasebetlerimiz olan müşteri ve bankacılara , ayrıyeten de benim eşim dostum
ve akrabalarıma hisse senedi tahsis etmeyi uygun gördüm.
kendi üstüme olan
hisseleri bir kontenjan ayırdım ve bunu söylediğim geniş bir kitleye değişik mebleğlarla
devrettim. Bunlar 10 hisseyle 300-400 hisseye kadardı .......ve toplamı da Banka'nın yüzde
biri kadardı takriben. Takriben diyorum , çünki bunların kayıtları bende yok şahsen
yaptığım için bu işi. Bine yakın kişiye bunu tahsis ettim.........Sayın Yılmaz'a da 75 adet
hisse tahsis ettim; fakat , sonradan bu konu araştırılmaya başlayınca , ben gördüm ki bu
işten kendisi dahi farkında değildi
Mesut beyin hisselerinin geçmişine bakarsanız ,
mesela , 1990 ile 1992 senesi arasında rüçhan hakkını dahi kullanmamış kendisi. O kadar
bihaber bir durumda ve 75 hisse olarak kalmış
"
şeklinde açıklamada bulunmuş, Komisyon Başkanı'nca yöneltilen "Onun karşılığında para
yatırmış olması gerekmiyor mu" şeklindeki soruyu ise;
"Efendim , emin olun hatırlamıyorum ben bunu; yani , samimi olarak söylüyorum ,
b^n bu parayı tahsil etmiş de olabilirim, etmemişte olabilirim.
Finanansbank kurulduğundan beri dağıttığı tüm temettüleri sermaye artırımı şeklinde
geri almıştır ve Banka'nın sermayesi artırılmıştır. Bu şekilde bu hisseler 1995 senesine
kadar 300 adede çıkıyor ve bunu bir yerde Banka müşterilerine Rüçhan haklan
kaybolmasın diye 1993 'ten itibaren resen yapmaya başlıyor. Yani bir talimat
olmamasına rağmen
."
şeklinde cevaplandırmıştır.
Sayın Turgut Yılmaz, 9.7.1998 tarih ve 9 sayılı toplantıda verdiği ifadede Komisyon
Başkanınca yöneltilen "Finansbank Genel Müdürlüğünün 07.03.1995 tarihli yazısına göre .Sayın
Mesut Yılmaz'a ait olduğu anlaşılan 710 adet hisse senedinin , sizin talimatınızla , 12.01.1995
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edilmektedir. Bu konuda bir açıklama yaparmısınız" şeklindeki soruya karşılık aşağıdaki
açıklamalarda bulunmuştur.
" Bu açıklamanız doğrudur Sayın Başkanım.
Gazetelerde , bir haber okudum; Mesut Yılmaz'ın Finansbank'ta hissesi olduğuna dair.
Derhal, Mesut Yılmaz'a telefon açtım ve "bu hisse nedir" dedim, o da "benim bu hisseyle
ilgili herhangi bir bilgim yok" dedi. Bunun üzerine, Finansbank'ın sahibi ve Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Özyeğin'i aradım
ve bu hisselerin ne olduğunu
sordum. Sayın Özyeğin, bana - Finansbank A.Ş.'nın-halka açılırken , o dönemlede halka
açıldığı yıllarda ,
.bütün eşine , ahbabına , dostuna birer lot hisse yazdığını ve
böylece, Bankasına güven duyulacak bir müessese olduğunun ve çok talep yaratılmış
olduğunu göstermek istediğini, bunun için de , Mesut Yılmaz'ın ismini de. , .buraya
zamanında yazmış olduğunu ve bu anda da , hatırlamamış olduğunu söyledi.
Ben , peki bunun , yıl içerisindeki veya ertesi senelerdeki artışını kim
gerçekleştirdi; bununla ilgili olarak Mesut Yılmaz'ın sende bir imzası, bir belgesi, sermaye
artırımı katılımına dair bir belgesi var mı dedim; o da "hayır, Banka'mızda 500 veya bin
kişilik özel insanlar için biz özel saklama merkezi kurarız ve bu hisselerin dönem içinde
yeniden değer artış fonlarıyla falan hisselerin kendi kendilerini çoğaltmalarını sağlarız"
dedi. Sat , hemen öde , sen, benim başıma bela getireceksin, ben, bu parayı alacağım ve
hayır kurumuna da bağışlayacağım dedim. İlk önce , bana itiraz etti " senin imzanla bu
parayı ödeyemem, Banka hesaplarında , bu , Mesut Yılmaz ismine gözükmektedir" dedi.
Aramızda sert bir münakaşa geçti ve hayır, benim imzamla ödeyeceksin ve benim
yolladığım insana ödeyeceksin, ben de bu parayı alıp bağışlayacağım dedim. Bu riski,
Banka'nın Yönetim Kurulu Başkanı gözönüne almıştır. Bu parayı benim yolladığım adama
ödemiştir
bu parayı Ziraat Bankası'nın Maltepe Şubesine İdealtepe İlköğretim
Okulu Derneğine aynı gün yatırdım
"

7.Diğer Belgeler
a)Firtanasbank A.Ş.'nin kuruluşundan bu yana yapılan Genel Kurullarına ait hazinin
cetvelleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 14.07.1998 tarih , 5636 sayılı ve Hazine
Müsteşarlığından alınan 15.07.1998 tarih ,45986 sayılı yazılar ekinde yer almaktadır(Ek:2,3 ).
' b)Finansbank A.Ş.'nden , Komisyon Başkanlığı'mn 08.07.1998 tarih ve
A.01.1.GEÇ.9/17 sayılı yazısına cevaben alınan, bila tarih sayılı yazıda; Banka'nın Kurucu
Ortaklarının yazılı olduğu kuruluş anasözleşmesi , ortak isimlerinin kayıtlı bulunduğu Genel
Kurullara ilişkin hazirun cetvelleri ve Banka bilanço ve gelir tablolarının ekte sunulduğu
belirtilerek, özetle;
- Mesut Yılmaz'a ait hisselerin saklama talimatının kimin tarafından verildiğine ilişkin
olarak kayıtlarda herhangi bir belge bulunmamakla birlikte hissedarların çıkarlarının
korunması prensibi içinde mutad olduğu vehiçle , saklama ve rüçhan hakkı hizmetinin
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birtakım temettü ödemelerinin alacak olarak geçildiği, bu meblağların da gerek
saklama komisyonu gerekse rüçhan hakkı bedelleri olarak Banka'ca re'sen tahsil
edildiğinin kayıtların incelemesinden ortaya çıktığı,
- Genel Kurul topantıları için Mesut Yılmaz'a 24.01.1991 ve 11.07.1990 tarihlerinde
, çağrı ilanı gönderildiği,
- Sermaye artışlarında rüçhan hakkı kullanması için Mesut Yılmaz'a herhangi yazılı
tebligatta bulunulmadığı,
Mesut Yılmaz'a ait hisselerin satış talimatının Turgut Yılmaz tarafından verildiği ve
bu işlemle ilgili Bankaya ibraz edilmiş bir vekaletname bulunmadığı
açıklamalarına yer verilmiştir(Ek:4).
Finansbank A.Ş.'nden alınan 29.07.1998 tarih ve ACC/D98-189 sayılı yazı ekinde;
Banka'nın ortaklar pay defterine Mesut Yılmaz adı altında yapılan kayıtların yer aldığı sayfanın
bir örneği ile Banka'nın kuruluşundan bu yana sermaye artırımlarının şekli ve hangi kaynaktan
karşılandığı, dağıtılan temettülerin tutarı ve hisse başına oranlanm gösteren tablo yer
almaktadır(Ek: 5).
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından alınan bila tarih, sayılı yazıda;
Finansbank A.Ş. sermayesini temsil eden hisse senetlerinin 02.01.1990 ile 21.04.1995 dönemi
arasında oluşan Borsa işlem fiyatları verilmektedir(Ek:6).
Finansbank A.Ş.'nden alınan 21.10.1998 tarihli yazıda; Banka hisse senetlerinin 1990 yılı
başında halka arz edildiği halka arz fiyatının 6.000 TL ve Borasda işlem görme tarihinin ise
02.02.1990 olduğu belirtilmekte ve sözkonusu yazının ekinde Sayın Mesut Yılmaz'a gönderilen
Genel KuruPa çağrı ilanlarının birer örneği yer almaktadır(Ek:7), 4.11.1998 tarihli yazı ekinde
ise; Banka nezdinde Mesut Yılmaz adına açılan hesaplara ait ekstre ve dökümler
verilmektedir(Ek: 8).

S.Incelemc

8.a-IIesap Hareketleri
Komisyon'a ulaşan ve yukarıda aynntılan açıklanmış bulunan belgelerin incelenmesi
sonucunda;
Sayın Mesut Yılmaz adına ilk olarak, 23.12.1987 tarihinde nakit olarak yatırılan
688.000 TL ile Finansbank A.Ş. Merkez Şube nezdinde 300000/290044 No.lu mevduat hesabının
açılmış olduğu,
Daha sonra numarası 29-20482 olarak değiştirilen sözkonusu hesabın 13.01.1989 tarihinde
kapatılarak, bakiyesinin aynı tarih itibariyle Banka'nın Ankara Şubesi nezdinde açılan 29-36717
No.lu hesaba aktarıldığı;
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Banka'mn Genel Müdürlüğü nezdinde, 01.05.1991 tarihinde 7.500 adet olarak ifade
edilen Finansbank hisse senetlerinin elden teslim edilmesi ile 99-439 No.lu Emanet Hareketleri
hesabının,

31.03.1994 tarihinde ise Finansbank hisse senedine ait temettü ödemesi 8.905.500 TL'mn
yatırlması sonucunda 97-00439 sayılı yatırım hesabının açılmış olduğu,

görülmektedir. Sözkonusu hesaplann açılış tarihlerinden kapanışlanna kadar geçen süre içinde
yapılan kayıtların detayı aşağıda açıklanmıştır (karşılıklı mahiyette olup, sonuç doğurmayan
kayıtlar hariç):

29-20482 Nolu Hesap

Merkez Şube

(23.12.1987-31.12.1987 Dönemi Hesap No: 300000/290044)
Tarihi
Açıklama
1
Giriş
|
23-Ara-87 Yatan
688.000
31-Ara-87 1987 Yılı Faizi
1.521
30-Ara-88 1988 Yılı Faizi
30-Ara-88 Gelir vergisi
30-Ara-88 SSDF
13-Oca-89 13.1.89 Talimatınız
13-Oca-89 Hesaplar Arası Devir
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69.139
6.913
277
2.214

Bakiye
688.000
689.521
758.660
751.747
751.470
753.684

753.684
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Ankara Şubesi
|.

Tarih|
Açıklama
13 -Oca-89 Hesaplar Arası Devir
lO-Nis-89 Çek:0000526
29-May-89 Çek:0000527
29-Ara-89 1989 Yılı Faizi
29-Ara-89 Gelir Vergisi
29-Ara-89 SSDF

*

Çıkış

|

4.381
219

Bakiye
753.684
640.184
290.184
333.994
329.613
329.394

3.293
165

362.333
359.040
358.875

113.500
350.000
43.810

ll.Ara-90 1990 Yılı Faizi
3 l-Ara-90 Gelir Vergisi
31-Ara-90 SSDF

32.939

8.159
11.314

• 07-Tem-91 6.Ay Hisse Senedi Saklama Kom.
17-Eki-91 9.Ay Hisse Senedi Saklama Kom.
31-Ara-91 1991 Yılı Faizi
31-Ara-91 Gelir Vergisi
31-Ara-91 SSDF
08-Oca-92 12.Ay Hisse Senedi Saklama Kom.
08-NİS-92 3 Aylık Hisse Senedi Saklama Kom.
- 06-Tem-92 3 Aylık Hisse Senedi Saklama Komi
16-Eki-92 3 Aylık Hisse Senedi Saklama Kom.
. 31-Ara-92 1992 Yılı Ekstre Masrafı
31-Ara-92 1992 Yılı Faizi
31-Ara-92 Gelir Vergisi
31-Ara-92 SSDF

Giriş
|
753.684

350.716
339.402
374.658
371.133
370.957

35.256
3.525
176

3l-Ara-93 1993 Yılı Ekstre Masrafı
31-Ara-93 1993 Yılı Faizi
3 l-Ara-93 Gelir Vergisi
3l-Ara-93 SSDF
31 -Ara-94 1994 Yılı Ekstre Masrafı
31-Ara-94 1994 Yılı Faizi
31-.Ara-94 Gelir Vergisi
31-.Ara-94 SSDF
13-Oca-95 Hesaplar Arası Devir
16-Oca-95 Çek:0000001

352.696
339.212
323.506
304.054
282.054
315.278
311.956
311.790

18.261
13.484
15.706
19.452
22.000

..

33.224
3.322
166
21.000

290.790
.321.959
'318.843
318.625

31.169
3.116
218
100.000

218.625
248.573
247.076
246.971

29.948
1.497
105

267.862.164

267.615.193

-

267.862.164

<
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Tarih|
Açıklama
31 -Mar-94 Finansbank Hisse Sen. Temettü Öd.
18-Tem-94 Saklama Komisyonu
12-Eki-94 Saklama Komisyonu
!3-Ara-94 Tarafınızdan Alınmak Üzere 278 Hesaptan
l3-Ara-94 Finansbank Bedelli Nedeniyle Alınan
19-Ara-94 Finansbank Hisse(4000x4200) Satımı
19-Ara-94 Hisse Senedi Satım Kom.
19-Ara-94 Finansbank Bedelli Tutarı Tahsili
06-Oca-95
12-Oca-95
12-Oca-95
13-Oca-95

Genel Müdürlük
|

Giriş .
|
8.905.500

|

70.091
127.830
13.910.523

-

84.000
13.910.523

16.800.000
16.716.000
2.805.477

109.034
266.250.000
1.331.250
267.615.193

99-439 Nolu Emanet Hareketleri Hesabı

Bakiye
8.905.500
8.835.409
8.707.579
22.618.102

22.618.102
16.800.000

12.Ay Saklama Kom.
Finansbank Hisse(71000x3750) Satımı
Hisse Senedi Satım Kom.
Hesaplar Arası Devir

Tarih|
Açıklama
01-May-91 Finansbank Elden Teslimi
27-Şub-92 3. Tertip Finansbank Giriş
14-May-93 Finansbank Sermaye Artışı
21-Mar-94 %75 Bedelli Finansbank
15-Ara-94 Borsada Yapılan Satış
I6-Ara-94 %42.85 Bedelli Girişi Finansbank
10-Oca-95 Borsada Yapılan Satış

Çıkış

2.696.443
268.946.443
.- 267.615.193

-

Genel Müdürlük
|

Giriş
7.500
7.500
15.000
22.500

1

Çıkış

|

4.000
22.500
71.000

Bakiye
7.500
15.000
30.000
52.500
48.500
71.000

-

Sayın Mesut Yılmaz adına açılan mevduat hesapları çok az sayıda işlem görmüş,
23.12.1987 tarihinde yatırılan 688.000 TL dışında, hesaplara yapılan girişlerin tamamı faizlerden
oluşmuştur. Mevduat hesapları birbirinin devamı olarak açılmış olup son olarak Banka'nın Ankara
Şubesi nezdinde açılan hesap Finansbank hisselerinin satılması ile aktarılan tutarla birlikte
bakiyesinin 16.01.1995 çekilmesi ile kapatılmıştır.
* .
Mevduat hesaplarının incelenmesinde dikkati bir husus, Banka Genel Müdürlüğü
nezdindeki hisse senedi emanet hesabının açıldığı 01.05.1991 tarihi sonrasında, 1991 Ve 1992
yıllarına ait hisse senedine ait saklama komisyonlarının Ankara Şubesi nezdinde açılmış bulunan
29-36717
No.lu mevduat hesabından karşılanmış olmasıdır. Aynı mevduat hesabından ,
1992,1993 ve 1994 yıllarına ait ekstre masraflarının da kesilmiş olduğu görülmektedir.
Hisse senedi saklama komisyonları 31.03.1994 tarihinden itibaren Genel Müdürlük
nezdinde açılan yatırım hesabından karşılanmış olup 1993 yılına ait saklama komisyonlarının ne
şekilde alındığı hususunda ise bilgi bulunmamaktadır.
Emanet hesabına 01.05.1991 tarihinde kaydedilen 7.500 adet hisse senedinin Borsa
işlemlerinde bir birim hisse senedinin 1.000 TL nominal değere tekabül etmesi nedeniyle
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Murakıbı Ahmet Kavaklı'nm yukarıda zikredilen Raporunda yer alan tespit de aynı doğrultudadır.
Banka nezdinde inceleme yapan Bankalar Yeminli Murakıbı Ahmet Kavaklı'nın mezkur
Raporunun 5'inci sayfasında Banka nezdinde açılan yatırım ve emanet hesabına ilişkin olarak
aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur:
"Genel Müdürlük Sermaye Piyasaları Grubu nezdinde açılan 97-439 numaralı yatırım
hesabı ile 99-439 numaralı saklama hesabı konusunda Murakıplığımızca Bankanın Fon
Yönetim ve Operasyon Grup başkanı Nilgün Pakkan'a 13.2.1995 gün ve D-2/8 sayılı yazı
ile bazı sorular sorulmuş, Nilgün Pakkan da 14.2.1995 tarihinde yazılı olarak cevaplarını
belirtmiştir. Sözkonusu hesapların ve yazılı cevabın incelenmesi sonucunda , 99-439
numaralı saklama hareketlerini gösteren hasaba ilk olarak 1.5.1991 tarihinde nominal tutarı
7.500.000TL olan Finansbank hisselerinin kaydedildiği, en son 9.1.1995 tarihinde
bakiyenin 71.000.000 TL'na ulaştığı, 10.1.1995 tarihinde de hesapta herhangi bir
bakiyenin olmadığı saptanmıştır. Sözkonusu hesaba 27.2.1992, 14.5.1993 , 21.3.1994 ve
16.12.1994 tarihlerindeki girişler Nilgün Pekkan 'm cevabında da belirtildiği üzere , Banka
nezdinde saklamada bulunan hisse senetleri için müşterilerin haklarının korunması
açısından rüçhan haklarının müşteriler adına kullanılmasından kaynaklanmaktadır.Bedeller
97-439 numaralı yatırım hesabına alacak kaydedilen temettü ödemelerinden karşılanmış,
13.12.1994 tarihinde ise bakiyenin yetmemesi nedeniyle hesap 13.910.523 TL borç
bakiyeye dönüşmüştür. Saklama hesabında 9.1.1995 tarihinde 9.1.1995 tarihinde yer alan
71.000.000TL nominal bedelli hisse senedi 10.1.1995 tarihinde tanesi 3.750 TL'ndan
satılarak 12.1.1995 tarihinde satış bedeli olan 266.250.000 TL 97439 numaralı yatırım
hesabına alacak kaydedilmiş bu hesaptan Ankara Şubesi nezdindeki 29-36717 numaralı
hesaba aktarılmıştır. Daha sonra 13.1.1995 tarihli turgut Yılmaz tarafından verilen yazılı
talimat uyarınca sözkonusu hesabın bakiyesi 267.862.164 TL , 16 1.1995 tarihinde Cezmi
Öztürk'e ödenmiştir."
Komisyon'a gelen diğer belgelerden de yukarıda zikredilen
açıklamalar büyük
çoğunluğu itibariyle teyit edilmektedir. Ancak, belgeler arasında (gerek Finansbank A.Ş.'nin
4.11.1998 tarihli yazısı ekinde gerekse mezkur Raporun ekinde) yer alan ekstrelerde Banka
nezdinde açılan yatırım hesabı hareketinin 31.3.1994 tarihinden başlatılmış olması nedeniyle,
kullanılan rüçhan hakkı bedellerinin tamamının yapılan temettü ödemelerinden karşılanıp
karşılanmadığı hususu açıkça anlaşılamamaktadır.
8.b-Sermaye Artırımları ve Temettü ödemeleri
Finansbank A.Ş.'nden alman 29.07.1998 tarih ve ACG/D98-189 sayılı yazı ekinde
(yukarıda, diğer belgeler bölümünde zikredilmiştir); Banka'nın kuruluşundan bu yana sermaye
artırımlarının şekli ve hangi kaynaktan karşılandığı, dağıtılan temettülerin tutarı ve hisse başına
oranlarını gösteren tablo yer almaktadır. Buna göre Bankanın kuruluşundan itibaren 1995 yılına
kadar yapılan sermaye artırımları ile yapılan temettü ödemelerinin tutar ve oranları ile sermaye
artırımının hangi kaynaktan karşılandığına dair bilgiler aşağıda verilmiştir (Tablodaki sermaye
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etmektedir).

SERMAYE

ARTIRIMDAN

ARTIRIM

MEVCUT

ARTIŞ

SONRAKİ

YİL

TARİHİ

SERMAYEfTL)

TUTARIfTL)

SERMAYEfTL)

1987

23.09.1987

1988

06.06.1988

6.000.000.000

2.000.000.000

1989

14.02.1989

8.000.000.000

12.000.000.000

20.000.000.000 BEDELLİ

150,00

12.000.000.000

1990

23.02.1990

20.000.000.000

30.000.000.000

50.000.000.000 BEDELLİ

150,00

27.500.000.000

137,50

1991

21.02.1991

50.000.000.000

50.000.00Q.000

100.000.000.000 BEDELLİ

100,00

50.000.000.000

100,00

1992

21.02.1992

100.000.000.000

100.000.000.000

200.000.000.000 BEDELLİ

100,00

84.000.000.000

. 84,00

1993

22.02.1993

200.000.000.000

160.000.000.000

BEDELLİ

80,00

160.000.000.000

80,00

1993

22.02.1993

420.000.000.000

105,00

SERMAYE

6.000.000.000

40.000.000.000

1994

14.02.1994

400.000.000.000

300.000.000.000

1994

29.09.1994

700.000.000.000

300.000.000.000

SERMAYE

DAĞITILAN

ARTIRIMININ
ŞEKLİ

6.000.000.000 KURULUŞ
8.000.000.000 BEDELLİ

400.000.000.000 BEDELSİZ
700.000.000.000 BEDELLİ
1.000.000.000.000 BEDELLİ

ORANI(%)

TEMETTÜNÜN
TUTARIfTL)

ORANI(%)

33,33
150,00

20,00
75,00
42,86

Yukarıdaki tabloda yer alan bilgilerden hareket edildiğinde ve Sayın Mesut Yılmaz'a
Finansbank A.Ş 'nin halka açılması sırasında tahsis edilmiş olduğu (ki bu dönemde Banka
Sermayesi 20 milyar TL tutarındadır) ve yapılan tüm sermaye artırımlarına katıhnmış olduğu
varsayımı altında hisselerin satılmış olduğu 10.01.1995 tarihinde sayın Mesut Yılmaz adına
toplam
375.000.000 TL nominal bedelli hisse senedinin bulunması gerekmektedir.Ancak hesapların
incelenmesinden de görüleceği gibi Sayın Mesut Yılmaz adına açılan Emanet hesabının en son
bakiyesinde 71.000.000TL nominal bedelli hisse senedi yer almakta olup rüçhan haklannın
kullanılması amacıyla 14.12.1994 tarihinde satışı yapılan 4.000.000TL nominal bedelli hissenin de
dikkate alınması durumunda toplam hisse tutan 75.000.000 TL nominal değere ulaşmaktadır.
Dolayısıyla hisse senetlerine ait rüçhan haklannın bazı dönemler için kullanılmamış olduğu
anlaşılmaktadır.
8.c-Genel Kurul Toplantıları
Banka nezdinde inceleme yapan Bankalar Yeminli Murakıbı Ahmet Kavaklı'nın mezkur
Raporunun 4'üncü sayfasında aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.
"Banka"nın 1990 yılı öncesindeki hazinin cetvellerinde ve ortakları Genel Kurul'a davet
eden çağrıları yer aldığı belgeler için düzenlenen posta alındı kağıtlarında Mesut Yılmaz
ismine rastlanmamıştır. İlk olarak. Finansbank A.Ş. Genel Kurulu'nun 26.7.1990 tarihli
Olağan Üstü toplantısı için 11.7.1990 tarihinde postaya verilen taahhütlü maddelere ait
posta alındı kağıdında taahhüt numarası 7080 olarak Mesut Yılmaz ismine
rastlanılmaktadır. 26.7.1990 tarihli toplantıda hazır bulunan ortaklara ilişkin olarak
düzenlenen hazinin cetvelinin 12.sayfasında Mesut Yılmaz yer almaktadır. Ancak imza
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Genel Kurul toplantısı için ortaklara gönderilen taahhütlü çağrılar için düzenlenen
24.1.1991 tarihli posta alındı kağıtları içinde mesut Yılmaz ismi de bulunmaktadır. Ancak
Genel Kurula katılan ortakların yeraldığı 21.2.1991 tarihli hazinin cetvelinde Mesut
Yılmaz imzasının olmaması nedeniyle toplantıya katılmadığı anlaşılmaktadır. Banka' nın
9.12.1993 ve 3.3.1994 tarihli Genel Kurullarına katılan ortaklann yer aldığı hazinin
cetvellerinde Mesut Yılmaz adına rastlanılmakla birlikte imza haneleri boş olduğundan
toplantıya katılmadığı sonucuna vanlmıştır."
Komisyon'a ulaşan belge ve bilgilerin inceletmişinden de yukarıdaki açıklamalarda yer
alan hususlar teyit edilmektedir.
;
Finansbank A.Ş.'nden alınan 21.10.1998 tarihli yazının ekinde Sayın Mesut Yılmaz'a
gönderilen Genel KuruPa çağn ilanlannın birer örneği yer almaktadır(Ek:7).
8.d- Mal Beyan Dönemleri İtibariyle Hisse Senetlerinin Değerleri
Sayın Mesut Yılmaz adına kayıtlı bulunan Finansbank A.Ş.hisse senetlerinin Mal Beyanı
tarihleri itibariyle nominal değerleri Mesut Yılmaz adına açılan Emanet hesabı kayıtlan ile
Komisyon'a ulaşan diğer belgeler ile verilen ifadelerden yola çıkılarak hesaplanmış olup aşağdaki
tabloda verilmiştir.

BEYAN TARİHLERİ İTİBARİYLE (TU
30.07.1991

01.02.1990

".'

04.12.1991

16.07.1993

02.01.1995

Finansbank Hisselerinin
Nominal Değeri

15.000.000

15.000.000

30.000.000

2.900

4.200

4.500

3.700

-

43.500.000

63.000.000

135.000.000

262.700.000

26.527.015

87.202.333

82.829.500

188.528.333

349.097.000

7.500.000

Borsa Birim Fiyatı
Borsa Rayiç Değeri
5 Aylık Ücret

71.000.000

3628 sayılı Kanun'un "Bildirimlerin Konusu" başlıklı 5'inci maddesinde bildirim
kapsamının ödenen ücretin 5 katı şeklinde belirlenmiş olması nedeniyle ilgili dönemde sayın
mesut Yılmaz'a ödenen aylık ücretin 5 katı Komisyon belgeleri arasında yer alan ilgiliye ait maaş
bordrolarının incelenmesi sonucunda hesaplanmıştır.
Finansbank A.Ş. hisse senetleri 02.02.1990 tarihinden itibaren borsada işlem görmeye
başlamış olup, tabloda yeralan borsa birim fiyatı mal bildirim tarihinden bir gün öncesi itibariyle
hisse senedinin Borsa işlem fiyatını ifade etmektedir.
(EKLER FİNANSBANK DOSYASI İÇİNDEDİR)
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Eki: Komisyon Başkanlığı'nm 08.07.1998 tarih ve A.Ol.l.GEÇ.9/17-52 sayılı yazısına cevaben,
Hazine Müsteşarlığı'nca Komisyona gönderilen Devlet Bakanı Güneş Taner
imzalı
13.07.1998 Tarih ve 45203 sayılı yazı ve eki 22.2.1995 tarih ve 3 sayılı Rapor
Ek2: Komisyon Başkanlığı'nm 08.07.1998 tarih ve A.Ol.l.GEÇ.9/17-52 sayılı yazısına cevaben,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığfndan alınan 14.07.1998 tarih ve 5636 sayılı yazı ve eki Finanasbank
A.Ş.'nin kuruluşundan bu yana yapılan Genel Kurullarına ait hazinin cetvelleri.
Ek3: Komisyon Başkanlığı'nm 08.07.1998 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/17-53 sayılı yazısına istinaden,
Hazine Müsteşarlığı'ndan alman 15.07.1998 tarih ve 45986 sayılı yazı ve eki Finanasbank
A.Ş.'nin kuruluşundan bu yana yapılan Genel Kurullarına ait hazinin cetvelleri.
Ek4: Finansbank A.Ş.'nden , Komisyon Başkanlığı'nm 08.07.1998 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/17-51
sayılı yazısına cevaben alınan, bila tarih sayılı yazı.
Ek5: Komisyon Başkanlığı'nın 27.07.1998 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/17-87 sayılı yazısına istinaden,
Finansbank A.Ş.'nden alman 29.07.1998 tarih ve ACC/D98-189 sayılı yazı ve eki; Banka'nın
ortaklar pay defterine Mesut Yılmaz adı altında yapılan kayıtların yer aldığı sayfanın bir örneği ile
Banka'nın kuruluşundan bu yana sermaye artınmlannın şekli ve hangi kaynaktan karşılandığı,
dağıtılan temettülerin tutan ve hisse başına oranlannı gösteren tablo.
Ek6: Komisyon Başkanlığı'nm 27.07.1998 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/17-89 sayılı yazısına istinaden,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından alman bila tarih, sayılı, Finansbank A.Ş.
sermayesini temsil eden hisse senetlerinin 02.01.1990 ile 21.04.1995 dönemi arasında oluşan
Borsa işlem fiyatlarını gösteren liste.
Ek7: Komisyon Başkanlığı'nm 12.10.1998 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/17-103 sayılı yazısına
istinaden, Finansbank A.Ş.'nden alınan, 21.10.1998 tarihli, Banka hisse senetlerinin halka arz
halka arz fiyatının, Borasda işlem görme tarihinin ve ekinde de Sayın Mesut Yılmaz'a gönderilen
Genel Kurul'a çağrı ilanlarının birer örneğinin yer aldığı yazı.
Ek8: Komisyon Başkanlığı'nm 12.10.1998 tarih ve A.01.1.GEÇ.9/17-103 sayılı yazısına
istinaden. Finansbank A.Ş.'nden alınan, 4.11.1998 tarihli yazı ve eki; Banka nezdinde Mesut
Yılmaz adına açılan hesaplara ait ekstre ve dökümler
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ALMANYA - SPARKASSE
BANKASI (5 No.lu Dosya)

İDDİALAR
Mesut YILMAZ,
- 4.12.1991 ve 6.7.1993 tarihinde olmak üzere sadece iki kez Malvarlığı Beyanı
vermiştir.
- Mesut YILMAZ niye malvarlığının kaynağını verememiştir.
- Turgut YILMAZ 4.12.1991 tarihli mal bildiriminde Almanya'daki banka hesabını
800.000 DM., 6,7.1993 tarihli mal bildiriminde 2.083.705 DM, 6.12.1995 tarihli bir gazetede de
1.005.000 DM., 6.12.1995 tarihinde bir TV. programında ise 1.250.000 DM. olarak bildirmiştir.
. Bu kadar değişiklik gösteren banka hesabının izahı nedir?

TUTANAKLAR
9.7.1998 tarih ve 9 nolu Tutanak:
a) Tutanağın 16 ncı sayfasında Turgut YILMAZ beyanında özetle; "Turgut YILMAZ ve
Claudia YILMAZ'm Almanya'nın Köln kentinde hiçbir zaman hesapları olmadığını buna karşılık
Geldern şehrinde 1973 yılından beri hesapları bulunduğunu,
11.8.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dış Ticaretle İlgili 32 sayılı
Kararın 8 inci maddesi hükmüne göre ihraç ettiği mallarla ilgili bedellerin %70'ini yurda getirmek
zorunda olduğunu %30'luk kısmın ise kambiyo mevzuatı açısından herhangi bir kısıtlamaya tabi
olmaksızın yurt dışında serbestçe tasarruf hakkı bulunduğunu ve elde ettikleri gelirleri Gelir
Vergisi Beyannamelerine dahil ettiklerini" ifade etmiştir.
b) Tutanağın 27'nci sayfasında; Turgut YILMAZ özetle; "Benim 1973 yılından beri
Almanya'da hesabım vardır. Ayrıca eşim de Alman vatandaşıdır. Almanya'da banka hesaplarını
mahkeme karan olmadan hiç kimsenin inceleyemediğini belirterek Almanya'da bulunan
hesaplarını 1995 yılındaki beyannamede belirttiğini ve Almanya'da 3 veya 4 değişik hesapta parası
olduğunu bu hesapların aynı banka şubesinde olduğunu" ifade etmiştir.
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hesabım yok dediniz" şeklindeki ifadesine Turgut YILMAZ; "Bu Bankanın köln kentinde hesabım
yok. Geldern kentindeki şubesinde hesabım var." şeklinde karşılık vermiştir.
Tutanağın 38'inci sayfasında;
Mustafa Kemal AYKURT; "Bizdeki bilgilere göre Köln kentinde Sparkasse Bankası
nezdinde 9206905, 650017015, 805572 ve 539775 no.lu hesaplarda paralarınız var."
Turgut YILMAZ; "Ben size noterden yetki veriyorum. Köln kentindeki Sparkassede
lütfen gidin bu hesapları bulun."
Mustafa Kemal AYKURT; "Toplam 2 milyon 83 bin DM'ın olduğu söyleniyor."
Turgut YILMAZ; "O toplam yanlış.....
.Alman Markı olan bütün hesaplan
toplamışsınız, demişsiniz ki, senin 2 milyon markın var. Evet doğru ama bunun 850.000 Markı
Türkiye'deki bankalarda. Bu paranın 250.000 Markı Türk Ekonomi Bankasında, 500 küsur bin .
markı Tekstilbank'ta, geriye kalan sâdece 1 milyon küsur bin markı Almanya'da. Yani marktaki
tutar doğru ama o paranın Almanya'da olduğu doğru değil. O benim kendi servet
beyannamem
"
demiştir.
16.7.1998 tarih ve 11 no.lu tutanağın 15'inci sayfasında; Başbakan Mesut YILMAZ'a
hitaben;
Komisyon Başkanının; "Almanya'nın Köln kentindeki Sparkasse Bankasında eşinizin ve
sizin mark hesabının bulunduğu iddiası var. Açıklık getirilmişiniz?" şeklindeki sorusuna,
Başbakan Mesut YILMAZ; "Sayın Başkan, ben yurt dışında hiçbir yerde hesabım yok
diyecektim, fakat doğru olmaz. Çünkü bir hafta önce Bulgaristan'da 500 dolarlık bir hesap açtım.
Bir sene önce, Azerbaycan'da bir Türk bankası kurulurken 100 dolarlık bir hesap açtım. Bir de
Romanya'da bir bankada 100 dolarlık hesabım var. Bu sembolik hesaplarımın dışında ne benim ne
karımın yurt dışında herhangi bir bankada hiçbir zaman hiçbir hesabımız olmamıştır." demek
suretiyle cevap vermiştir.
- İNCELEME Konu ile ilgili olarak İddia ve Cevap dışında elimizde hiçbir belge yoktur.
Başbakan Mesut YILMAZ'ın Alamn Bankalarında hesabı bulunup bulunmadığının
araştırılması hususunda T.C. Dışişleri Bakanlığına yazılan yazıya raporun yazıldığı güne kadar
cevap gelmemiştir.
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(6.N0.İU DOSYA)
İDDİALAR
Dört adet gazete kupürü
- Bodrum Bardakçı'da, Bodrumun üç koyunu gören yüzme havuzlu tripleks villa
60.milyara maloldu (23.10.1996)
- Toplam 10 Villadan oluşan sitede 800 m2 arsaya 240 m2 iki katlı villa maliyet + %20
kâr ile yaptırılıyor.
- Bodrumun en güzel yerlerinden biri olan Eskiçeşme mahallesinde 240 m2 kullanım
alanı olan dubleks villa 800 m2 alan üzerine oturmaktadır. Maliyet + %20 kâr esasına göre
müteahhit Akşit GÜRFIRAT tarafından yapılmaktadır.
- Bardakçı koyu yakınlarında Şahin tepesinde yaptırılan tripleks villa 60 milyar liraya mal
oluyor.

TUTANAKLAR
-16.7.1998 tarih ve 11 nolu Tutanağın:
a) 32'nci sayfasında Başbakan A.Mesut YILMAZ'm beyanı: "
Ben Bodrum'da ev
almak için, gelirim yetişmediği için, gayrimenkul sattım. Zannediyorum iki veya üç gayrimenkul
sattım."
b) 38'nci sayfasında Mustafa Kemal AYKURT'un sorusu: " Sayın Başbakan, mal
bildirimi cetvelinde 4 arsa beyanınız var; Alanya Karlı Yapı Kooperatifi, Bodrum Doktorlar Yapı
Kooperatifi, Bodrum Cennet Yapı Kooperatifi, bir de Kooperatif 18 Yapı Kooperatifi, bunların
karşılığında değeri yok.
Bunların değerleri nedir?"
şeklindedir.
Başbakan A.Mesut YILMAZ tarafından verilen cevapta: "Söylenen bu 4 mal beyanındaki
kalemde, kooperatif hisseleridir. Ben hiçbir zaman hayatımda arsa almadım. Kimyese de arsa
satmadım. Ben Kooperatife ortak oldum. Bu kooperatiflere ortaklıklarımdan 2
tanesi
hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Bodrum'da 2 tane kooperatife milletvekili
olmadan önce ortak oldum.
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Ankara'daki 18 kooperatifidir. Onun dışındaki bütün kooperatif hisselerini sattım, devrettim. Şu
anda Alanya'da, Bodrum'da, yine Bodrum'da 3 kooperatif hissemi sattım. Sadece üzerimde olan şu
anda Ankara'daki 18 kooperatifinin hissesidir." denilmektedir.
İNCELEME
9/17 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun talebi üzerine; Bodrum
Belediyesi Emlak Servisi tarafından 16.10.1998 tarihli yazı ekinde; Nezahat Berna YILMAZ adına
düzenlenmiş Tapu senedinin fotokopisi ile Bina Emlak Vergisi Beyannamesinin fotokopileri
gönderilmiştir.
Tapu Senedinin fotokopisinde; 800,42 m2 yüzölçümü olan arsa üzerinde "tamamı Akşit
GÜRFIRAT adına kayıtlı iken bu kerte tamamının satışından tescil edildiği"ği belirtilen "Bahçeli
kargir 1 dubleks mesken 1 depodan oluşan bina"mn 10.10.1996 tarihinde satış işlemine konu ,
olduğu yazılıdır.
30.9.1998 tarihli Emlak Vergisi Beyannamesi incelendiğinde; Bodrum Eskiçeşme'de
bulunan binanın; 800,42 metrekare arsa üzerine inşa edildiği 282 metrekare kapalı alanı
bulunduğu ve 2 nci sınıf betonarme olan bu inşaatın 1996 yılında tamamlandığını gösteren bilgiler
tesbit edilmiştir. (Ek-1)
1996 yılında inşaatı tamamlanan ve 2 nci sınıf betonarme olan bu inşaat, maliyet + %20
kâr esasına göre yaptırılmış olduğundan; inşaat maliyetleri konusunda yetkili makam olan
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 27.4.1996 tarih ve 22623 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan Yapı Yaklaşık Maliyeti ve oranın hesabıyla ilgili tebliğe göre; ikinci sınıf inşaatın
Birim maliyeti 6.870.600.-TL/m2 olduğuna ve 282 metrekare inşaat alanı bulunduğuna göre bu
inşaat; 282x6.870.600.-= 1.937.509.200.-+ 387.501.840.-(%20 müteahhit kân)= 2.325.011.040.liraya mal olmuştur.
30.9.1998 tarihli mal beyanında bu binanın değeri 30 milyar Tl. olarak sayın Mesut
YILMAZ tarafından komisyonumuza bildirilmiştir.
Aynı şekilde 30.9.1998 tarihli Emlak Vergisi Beyannamesinde; arsa dahil binanın asgari
beyan değerinin 11.001.070.400.-lira olarak gösterildiği tesbit edilmiştir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı verilerine göre tarafımdan tesbit edilen inşaat maliyetine;
var olduğu iddia edilen yüzme havuzu ile arsa bedeli ve binanın inşaatı sırasında ve sonrasında
kullanılmış olması muhtemel ekstra malzeme tutarları dahil değildir.
(Ek - N.Berna YILMAZ adına düzenlenmiş tapu senedi ile emlak beyannamesi
fotokopileri)
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-İDDİALAREk 7 nolu Dosyada özetle:
"Emekli Sandığının mülkiyetinde bulunan Îstanbul-Beşiktaş Serencebey Yokuşu 51 -52
pafta, 267 Ada, 31 Parseldeki 25243 M2 arsa üzerine inşa edilen beş yıldızlı lüks otel ile ilgili
olarak Emekli Sandığı ile Erol Aksoy arasında 28.12.1984 tarihinde yapılan sözleşme hükümlerine
göre Emekli Sandığına %12 hisse verildiği kalan %88 lik hissenin ise şirkete bırakıldığı
belirtilmiştir.
Daha sonra şirketin ödenmiş sermayesinin 33 milyon dolara ulaşması üzerine, Yönetim
Kurulu Karan ile Emekli Sandığı Yeditepe Beynelminel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.'ne 3,5
milyon dolar ödeyerek %11 hisse ile ortak olmuştur.
33 milyon dolarlık sermayeye göre Yeditepe Beynelminel Otelcilik Turizm ve Ticaret
A.Ş'nin
Sermaye Yapısı:
Adı
Hisse Oranı (%)
Conrad İnt.
25
IFC
19.2
SSK
15
Erdal Aksoy
14.6
Erol Aksoy
14.6
Emekli Sandığı
11
Nejat Tuğcu
0.5
0.1
A.Erkan Aksoy

USD (milyon dolar
11.250
4.000
6.750
3.675
3.675
3.500
125
25

şekline dönüşmüştür.
Bu durumda:
°
1- Beşiktaş ilçesinin en güzel yerinde bulunan arsa üzerinde, arsa sahibi ile inşaatı yapacak
firma arasındaki paylaşım, normal şartlarda arsa sahibine %60 inşaat sahibine ise %40 vermek
suretiyle olduğu halde, burada %12 arsa sahibine %88 ise inşaatçı firma adına olmak üzere
paylaşım yapılmıştır.
2- Beşiktaş'ın bu bölgesinde arsanın M2 si 50 milyonun çok üzerinde olduğu gözönünde
bulundurulursa 25 bin M2 arsanın 1 trilyon 250 milyar yapması gerekmektedir. Buna göre Emekli
Sandığına hisse taksiminde %60 karşılığı olarak 840 milyar lira ve inşaat şirketine ise %40 hisse
karşılığı olarak da 410 milyar hesap edilmesi gerekirken %12 hisse karşılığı olan 150 Milyar
Emekli Sandığı için ve %88 hisse karşılığı olan 1 trilyon 100 milyar da inşaat şirketi için hesap
edilmiştir.
Yapılan bu paylaşım ile şirket 690 milyar lira haksız kazanç elde etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 780)

-

325

-

3- Sözleşme tarihinde Erdal Aksoy Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanıdır. Bu haksız
paylaşımdan kaynaklanan kazancı il başkanı Erdal Aksoy ile kardeşlerine Anavatan iktidarının
hükümeti hediye etmiştir.
4- Bu haksız kazancın doğmasına sebep olan kararların altına Anavatan Partisi iktidarına
ait tüm Bakanlar ve Mesut Yılmaz imza etmiştir.
Bu karan imzalayan Mesut Yılmaz ve diğer tüm Bakanların Yüce Divanda yargılanması
gerekmektedir." denilmektedir.
TUTANAKLAR
- 9.7.1998 tarih ve 9 nolu tutanağın 17 nci sayfasında M.Turgut Yılmaz "Yine bu önergede
belirtildiği üzere ailemizin herhangi bir ferdinin-benim, eşimin, çocuklarımın, ağabeyimin,
anamın- Conrad Otelinin gerçek sahibi olduğu yolundaki iddialar cevaplandırmayı
gerektirmeyecek kadar dedikodu üslubu içerisinde kaleme alınmış gerçek dışı beyanlardır."
- 16.7.1998 tarih ve 11 nolu tutanağın
a) 15 inci sayfasında Başbakan A.Mesut Yılmaz;
"1983 yılından beri hiçbir şirkete ortak değilim, hiçbir şirketle ticari ilişkim sözkonusu
değil, ne Conrad Oteline Tekstilbank ne Finansbank..."
b)v34 üncü sayfasında Mustafa Kemal Aykurt'un sorusu: " iddialardan birisi Conrad
Oteli ile Yılmaz ailesinin gizli ortaklığı, sahipliği iddia ediliyor. Tabii iddia kanıtlanırmı ,
kanıtlanmaz mı o ayrı bir mesele .Zordur.
Şimdi dikkati çeken bir husus var. Sayın Başbakan ne zaman iktidar olduğunda bütün
etkinlikler bu otelde yapılıyor. Bu Otelle bir sözleşme yapılmış. Başbakanlık Denizcilik
Müsteşarlığının tertip ettiği bir seminer çalışması için ve müteahhit de Yeni Ajans Tanıtım
Hizmetleri Limited Şirketi. Nedense hep bu şirket oluyor
"
Tutanağın 35 nci sayfasında devamla;
Mustafa Kemal Aykurt sorusu;
-Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum Sayın Başbakanımız, her zaman bu ihaleyi alan. bu işi
alan bu şirketi tanıyormu? bu ihaleden bilgisi var mı? 92,5 milyar liraya birbuçuk veya iki günlük
bir sempozyum. Bu dikkati çekmemiş mi?x
Tutanağın 35 inci sayfasında Başbakan A.Mesut Yılmaz cevabı: "Sayın Başkan, bu Conrad
Oteliyle benim tek ilgim, Turizm Bakanı olarak temelini atmış olmamdır. Bu otelin ortakları
arasında zannediyorum bildiğim kadarıyla Emekli Sandığı var, SSK var ve bir miktar hissesinin
sahibi de bizim şu anda il başkanımız olan Erdal Aksoy'a ait. Benim bu şirketle uzak yakından
hiçbir ilişkim olmamıştır. O dedikleri ajansı tanımam. Bir yıldan beri başbakanlık yapıyorum. Bu
otele iki defa gittim. Birisi parti toplantısı içindi, birisi de bir başka vesileyle oldu. Bunun dışında

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 780)

-326bu otelle uzak yakın hiçbir ilgim yok. O ajansı tanımıyorum. Ama yöntemdeki bir hususa
dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben üç defa toplam iki sene başbakanlık yaptım. Eğer bu iki sene
içerisinde Devlette yapılmış herhangi bir yanlış işlem varsa bu konuda ben size yardımcı olurum.
Ben şu anda Başbakan olarak teftiş kuruluna her gün on tane soruşturma imzalıyorum. Yanlış
işlerin yapılmasını ben de istemem.
Benim bildiğim kadarıyla burada araştırılan benim mal varlığımdır. Mal varlığımdaki
haksız iktisap, iddiasıdır. Bu konuyla ilgili her türlü hususa açıklık getirmeye hazırım bilgim
çerçevesinde; ama iki yıl zarfından sayın milletvekilinin belirttiği gibi binlerce olay zikredilebilir.
Çoğundan benim haberim bile olmaz. Bilmem hangi kuruluş bilmem nerede toplantı yapıyorsa bir
başbakan bunu nasıl bilir, kaç para ödendiğini
Devletin usulleri işlemektedir...."
C) 40 inci sayfasında Komisyon Başkanı Fikret Ünki sorusu "Ben de Sayın Aykurt gibi
Conrad Oteli konusunda sizden işin takibi açısından bir yardım talep edecektim, ama bize gelen
belgelerden okuduğum kadarıyla anlıyorum, görüyorumki -Sayın Kıratlıoğlu'nun ifadesinde de var
-Başbakanlık Teftiş Kurulu bir soruşturma yapmış ve konu savcılığa intikal etmiş. Gerçekten iki
büyük sosyal güvenlik kuruluşumuzun büyük zarara uğradığı konusunda iddialar var. Bugün hala
Genel Müdürlük yapan değerli bir arkadaşımızın da o günkü isyanları yansımış basına. Arsaların
çok düşük ücretler karşılığında veya pay karşılığında kullanıldığı, daha sonra hisse artışında da
yeniden kendilerinden para alındığı ve zarar gösterilerek kuruma para ödenmediği konusunda
yaygın iddia var. Bunlar Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelenmiş, araştırılmış - öyle
yazıyor Sayın Kıratlıoğlu o zaman bakan olarak - ve savcılığa intikal etmiş.
Benim ricam eğer savcılıkta bağımsız yargı denebilir, ama bunun takibi konusunda kamu
yararı adına yardımcı olmanız ve talimat verip konuyu inceletmeniz, böyle bir ricam var."
Tutanağın 40 ncı sayfasında A.Mesut Yılmaz'ın cevabı "Sayın başkan o konuda ve burada'
söz konusu olan diğer bütün konularda Başbakan olarak size yardımcı olmak için yapabileceğim
herhangi bir şey varsa amadeyim"
5.11.1998 tarih ve 18 numaralı tutanakta Emekli Sandığı Eski Genel Müdürü ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ateş Amiklioğlu tarafından yapılan açıklamalarda özetle
"Emekli Sandığı, hesap ve işlemleri her yıl KİT komisyonları tarafından denetlenen bir kamu
iktisadi kuruluşudur. Başbakanlık Murakebe Heyeti Emekli Sandığına ait gayrimenkullerin yeşil
alan dahi olsa kiraya çıkarılmasını ve bunlardan bir rant elde edilmesi şeklinde öneride
bulunmuştu. Bu doğrultuda 1983 senesinin 10 uncu ayında kapalı zarf usulüyle Devlet îhale
Kanununa uygun Yönetmeliklere uygun bir şekilde ihaleye çıkarıldı. Hatırlayabildiğim kadarıyla
yeşil alan olan iki yerden biri Beşiktaş Barbaros Bulvarında takriben 25.300 metrekare
büyüklüğündeki bu yeri yeşil alan olduğu için satamadığımızdan otel yapımı için kiraya verdik.
Daha sonra da asra payı ile Emekli Sandığı bu otele ortak oldu. Yatırım içinde arsa payı oranının
%10 olduğu yolunda ilgili kuruluşların görüşüne rağmen %12 pay aldık. Arsa bedava olarak
verilmemiştir. Her yıl arsa payı olarak otel kar da zarar da etse 1,5 milyon dolar kira geliri
alınmaktadır, denilmiştir.
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SSK Eski Genel Müdürü Mehmet Karaduman özetle" Benim Genel Müdürlüğüm
döneminde otel yatırım için teklif geldi, biz sadece katılma kararı aldık ve benim dönemimde
otelin sermayesine iştirak edilmesi ve bu konuda Bakanlar Kurulu Kararı alınması işlemleri
yapılmıştır. Benim dönemimde nakit ödeme yapılmadı" demiştir.
SSK Eski Genel Müdürü Yalçın Sayın özetle; "Bizim zamanımızdan önce hayli mesafe
katetmiş bulunan bu işi devam ettirdik. %15 hisse için ödememiz gereken rakam 6.750.000 dolar
iken biz bunu 4.400.000 dolara indirdik. Biz Conrat înternational'in %40 lık hissesinin %15 ini
aldık. Aksoylar dan almadık demiştir. SSK Yönetim Kurulu Eski Üyesi Mehmet EminSungur
özetle; "SSK nın kesinlikle zararına olan bir yatırım değildir" demiştir.
Bilgisine boş vurulan bu dört şahıs hiçbir siyasi baskıya maruz kalmadıklarımda soru
üzerine beyan etmişlerdir.

İNCELEME
Komisyon Başkanlık Divanı; Soruşturma Komisyonunun çalışma süresinin kısalması
nedeniyle yeni belge istenilmesine gerek kalmadan mevcut belge ve bilgilere göre rapor yazılması
hususunda karar almış bulunduğundan, komisyona ibraz edilen belgeler ve bilhassa Başbakanlık
Teftiş Kurulu Raporu (BTK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Raporu
(ÇBTK) ve ekleri gözönünde bulundurularak aşağıdaki tesbitler yapılmıştır.
- A- EMEKLİ SANDIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR •
- A.Amiklioğlu'nun 18 nolu tutanakta yeralan beyanında belirtildiği üzere Emekli
Sandığına ait bulunan ve yeşil alan olan arsaların değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul-Beşiktaş
Cihannüma Mahallesi Yıldız Caddesi Serencebey yokuşu 51-52 pafta 267 ada 31 parselde yeralan
25243 M2 lik arsanın Yönetim Kurulunun 26.10.1983 gün ve 60021 sayılı kararına istinaden ihale
yoluyla kiraya verilmesi için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. (BTK Ek 3-3/2) ihaleye maracaat
için son tarih 12.12.1983 olarak tesbit edilmiş ve toplanan teklifler 19.12.1983 tarihinde
değerlendirmeye alınmıştır.
Yapılan değerlendirmede iki adet teklif mektubunun olduğu ve bunlardan en yüksek
teklifin yıllık 6.000.170 lira ile İbrahim Yalçın ve Hasan Kılıçaslan tarafından verildiği
görülmüştür.
Yönetim Kurulu tarafından 22.12.1983 tarihinde 68022 sayı ile alınan kararda; .
"En yüksek teklifin yanında; National Shipping And Trading Corp.fırmasının Atina
temsilcisi olan John Theodoracapulas adındaki Yunanlının da Sandık arsası üzerinde beş yıldızlı
otel yapmak için teklifte bulunduğu; aynı firmanın Türkiye temsilcisi olan Erol AKSOY'un da
aynı amaçla 16.12.1983 tarihinde başvuruda bulunduğu ve en yüksek teklifi %15 oranında
artırmak suretiyle Sandık arsasını kiralamak istediği;
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Söz konusu arsanın kiralanması ile. ilgili olarak, hazırlanan şartnamenin 4,maddesinde
Sandığın ihaleyi dilediğine yapma serbestisi bulunduğundan; otel yapmak amacıyla arsayı üç
yıllığına ve yıllığı 6.900.255.-liradan kiralamayı teklif eden firmanın bu amacının gerçekleşmesi
için bu konuda yazılmış bulunan Genel Müdürlük yazısının uygulamaya konulmasına oybirliği ile
karar verildiği" belirtilmiştir. (BTK Ek-4,5,6,7)
.," Bunun üzerine Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile Erol Aksoy arasında 29.12.1983
tarihinde kira Kontratı yapılmış ve arsa 3.1.1984 tarihinde kiracıya teslim edilmiştir. (BTK Ek: 1010/4,11-11/1)
9.3.1984 tarihli Aksoy A.Ş ve 12.3.1984 tarihli Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
yazışmalarında, Emekli Sandığının otel yatırımına arsa payı ile katılması hususunun
kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. (BTK Ek: 14,15)
Otel yatırımına arsa payı ile katılımın gündeme gelmesi üzerine; yeşil alan olan bu arsanın
değerinin tesbiti yoluna gidilmesine gerek görülmüştür. Ancak arsa üzerinde değer tesbiti
yapılmadan önce yeşil alan olan bu arsanın imara açılması için birtakım işlemler başlatılmıştır.
Önce ilgili ilçe belediyesi olarak Beşiktaş Belediyesi tarafından imar planında değişiklik
yapılmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmuş ve bu değişiklik kararı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 6.7.1984 tarihinde 46 nolu karar ile onaylanmıştır. (BTK
Ek:16)
.
İmar planındaki bu değişiklikten sonra; 9.10.1984 tarihinde İstanbul Ticaret Odasından;
11.10.1984 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Takdir Komisyonu'ndan ve son olarak da
24.12.1984 tarihinde T.Emlak Kredi Bankası Ekspertizlerinden arsanın metrekare birim değerinin
tesbiti için raporlar alınmış ve sonuçta arsanın metrekaresinin 100.000.-TL. olarak tesbitine karar
verilmiştir. (BTK Ek-17,18,19)
Bu arsada 23.11.1984 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve
Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu tarafından verilen bir karar da; "Otel inşaatının yapılacağı
alanda bozulacak yeşil doku olmadığı" belirtilmiştir. (BTK Ek 20)
Ancak bu arada Erol Aksoy'a 12.10.1984 tarih ve 84/8630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına
dayanılarak verilen 13.12.1984 tarih ve 12825 sayılı Teşvik Belgesinde arsanın M2 fiyatının
100.000 lira olarak belirlenmiş olduğu ve 13.12.1984 tarihli bu Teşvik Belgesinde Yatırım
miktarının 37.758.000.000 TL arsa değerinin ise 2.170.000.000 lira olarak belirlendiği
görülmektedir. (BTK Ek:22)
28.12.1984 tarihinde Emekli Sandığı Genel Müdürü Ateş Amiklioğlu ve Genel Müdür
Yardımcısı M.Agah Cönger ile Erol Aksoy arasında imzalanan inşaat sözleşmesinde, arsa
üzerinde yapılacak olan otel inşaatı tamamlanınca otelin %12 sinin Sandık adına %88 inin ise
şirket adına tapuya müşterek mülkiyet olarak tescil edileceği ve daha sonra otelin işletmesi ile
ilgili olarak da Hasılat Kira sözleşmesinin imzalanacağı ve kurulacak olan yeni şirkete bu
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1318 sayılı karar ile bu sözleşmeyi onaylamıştır. (BTK Ek:23,24)
Bu yatırıma 25243 M2 arsa vermek suretiyle katılan Emekli Sandığının yatırımdaki
payının tesbitinde; yatırım bedeli 37.758.000.000 ve arsa değeri 2.524.000.000 olarak dikkate
alınmakla arsanın toplam yatırım içindeki oranı %6.68 olarak belirlenmiş ancak bu taraflar
arasında ektedilen 28.12.1984 tarihli sözleşme ile %12 ye yükseltilmiştir.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü; Turizm Bankası A.Ş. ile T.C.Kültür ve Turizm
Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğünden arsanın yatırım içindeki payının ne olduğu konusunda
görüş sormuş ve her iki kurumun da "arsa/yatırım oranının %10 olduğunu" bildirdiği
görülmüştür.(BTK Ek 26-30/1)
Taraflar arasında aktedilen inşaat sözleşmesinin 3 üncü maddesinde, inşaatın sözleşmenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şirket tarafından 5 yıl içinde tamamlanması gerektiği, aksi halde gene aynı sözleşmenin 10. maddesine göre günlük 50.000 TL (daha sonra bu rakam Emekli
Sandığı Yönetim Kurulunun 19.3.1992 tarih ve 618 sayılı karan ile 1.8.1990 tarihinden geçerli
olmak üzere 200 ABD dolan olarak değiştirilmiştir.) gecikme cezası alınacağı ve gecikme ,180
günü geçerse sandığın sözleşmeyi feshedebileceği yazılıdır.
Yapılan incelemede 3.1.1984 tarihinde arsanın Erol Aksoy'a teslim edildiği, inşaata 1989
yılında başlanıldığı 13.5.1992 tarihinde bitirildiği ve 29.5.1992 tarihinde ise işletmeye açıldığı
tesbit edilmiştir.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 20 nci maddesinde; "Sandığın herçeşit menkul ve
gayrimenkul mallan, gelir ve alacakları Devlet mallarının hak ve rüçhanlığını haizdirler. Bunlara
karşı suç işleyenler hakkında Devlet mallarına karşı suç işleyenler gibi kavuşturma yapılır.
Bunlar emanet hesaplarında kayıtlı olanlar hariç olmak üzere hiçbir veçhile haciz ve temlik
edilemezler" denilmektedir.
Aynı Kanunun 22 nci maddesinde ise Sandık ihtiyatlarının nasıl değerlendirileceği iki ana
başlık altında fıkralar ve bentler halinde belirtilmiş olup;
Otel inşaatı için yasal dayanak olarak alınan bu maddede;
"Sandığın ihtiyatları normal ve belli ihtiyaçlar için serbest bulundurulması lazım gelen
miktarlar çıkarıldıktan sonra kalanı
I- Mütehavvil gelirli kıymetlerden;
a).......
b)
• D

2) Memleket ekonomisinin inkişafına müessir ve sandık plasmanları bakımından da emin
ve istifadeli olmak ve önceden icra vekilleri heyetinden müsaade istihsal edilmek kaydıyla, hususi
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müteşebbislerle müştereken girişilecek teşebbüslere;
II-.....
c)...•.-.:.

Ç)

d)......
yatırılmak üzere idare meclisince hazırlanıp Maliye vekaletince tasdik olunacak en çok (5)
yıllık ve lüzum ve ihtiyaçlara göre aynı usulle değiştirilebilen bir yatırım planı dairesinde işletilir.
Yatırımlar bu plana göre idare Meclisi kararıyla yapılır.
e)
" denilmektedir.
Yasal dayanak olarak alman 5434 sayılı kanunun 22/I-b/2 maddesi gereğince Bakanlar
kurulu Karan alınması şart olduğundan, 1.8.1985 tarihinde 85/9756 sayı ile alınan Bakanlar
Kurulu Kararında; Sandık arsası üzerinde 5 yıldızlı 690 oda ve 1300 yatak kapasiteli bir otelin
inşa edileceği ve imzalanmış bulunan sözleşme gereğince sandığa %12 oranında hisse karşılığı
arsa tahsis edileceği ve inşaatı takiben de müşterek mülk olarak tapuya tescil edileceği hususları
yeralmaktadır.
Taraflar arasında akdedilmiş.bulunan 28.12.1984 tarihli İnşaat Sözleşmesinde "arsanın
%88'i üzerinde ipotek tesis edilmesini" mümkün kılan hüküm bulunduğu halde; IFC ile Kredi
görüşmelerine başlanmış bulunan Yeditepe A.Ş.nin 15.2.1989 tarihli yazılı talebi üzerine; Emekli
Sandığı Genel Müdürlüğü 1989 yılında yani sözleşmenin imzalanmasından beş yıl sonra Maliye
Bakanlığına başvurarak; Sandığa ait gayrimenkullerin ipotek edilip edilemeyeceğini sormuştur.
Yeditepe.A.Ş.nin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yazmış olduğu 15.2.1989 tarihli
yazının ekinde yeralan "Hukuki Mütalaa Konularının (Not) kısmında; "Yukarıda belirtilen (a)
hususunda (yani ipotek konusunda) T.C.Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri Sayın Coşkun
ERDEM'den ayrıca bir mütalaa alınması için müzaheretinizi de saygılarımla arz ederim" şeklinde
bir istek vardır. (BTK Ek 38-38/1)
Dönemin Maliye Bakanlığı BAş Hukuk Müşaviri Coşkun ERDEM tarafından Emekli
Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilen 14.3.1989 tarihli cevabi yazıda; "5434 sayılı Kanunun
20.maddesinde yeralan ve sandık mallarının haciz edilmesini engelleyen hükmün; ipotek tesisine
mani teşkiletmeyeceği kanaatinde olduğunu" belirtmiştir. (BTK Ek 102-102/3)
Otel inşaatının bitimine doğru taşınmazın % 88 hissesinin şirket adına tapuya tescili
istendiğinde; Beşiktaş 2. Bölge Tapu sicil müdürlüğü 5434 sayılı Kanunun 20. maddesini gerekçe
göstererek tescil işlemini 08.05.1992'de reddetmiştir. (BTK Ek 118) Tapu Kadastro Müdürlüğü
İstanbul Bölge Müdürlüğü de 5434 sayılı Kanunun 20 ve 22. maddeleri hükmünü gerekçe
göstererek red kararı verince, konu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne intikal etmiştir. Genel
Müdürlük tescil isteminin reddine ilişkin bu kararları bozarak 13.05.1992 tarihinde Otel arsasının
% 88 inin Yeditepe A.Ş. adına Tapuya tescil edilmesini sağlamıştır. (BTK Ek 123-124)
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-B- YEDİTEPE BEYNELMÎNEL OTELCİLİK TURİZM
VE TİCARET A.Ş.NİN KURULUŞU
Otel İnşaatı için 01.05.1985 tarihinde 3.000.000.000.- lira sermaye ile kurulan Yeditepe
Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.;
06.05.1985 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 07.05.1985 tarihinde ise İstanbul Ticaret
Sicil Memurluğu tarafından onaylanarak kuruluşunu tamamlanmıştır.
Şirketin Esas Muhavelesinin 1 nci maddesinde kurucuların;
1 - Aksoy Uluslararası Denizcilik ve Tic. A.Ş.
2 -Aksoy Denizcilik ve Tic. A.Ş.
3 - Detaş Denizcilik ve Tic. A.Ş.
4-Erdal AKSOY
5 - Erol AKSOY
6 - Atilla AKSOY
7 - Yüksel Güler AKSOY
8 - Ali Erkan AKSOY
9-Ümit AKSOY
10-Sevgi ATALAY
11- Ahmet ATALAY
oldukları belirtilmiştir.
Kurulan bu yeni şirkete, 28.12.1984 tarihli inşaat sözleşmesi 11.11.1985 tarihinde aynı
şartlarla devredilmiştir.
Devir sözleşmesinden sonra 6.1.1986 tarihinde arsanın otel inşaatı için Aksoylar'a teslim
edildiği görülmektedir.(BTK EK35)
Halbuki aynı arsa 29.12.1983 tarihli kira kontratosunu takiben 3.1.1984 tarihinde
kiralayana zaten teslim edilmişti.(BTK Ek 11)
Buna rağmen aynı arsa aynı şahsa iki yıl aradan sonra tekrar "yer teslimi" işlemine konu
olmuştur. Yeniden yapılan yer teslimi nedeniyle 28.12.1984 tarihli sözleşmeye göre 5 yılda
bitirilmesi gerekin otel inşaatının başlangıç tarihi 6.1.1986'dan itibaren işlemeye başlamıştır.
Emekli Sandığı Yönetim Kurulunun 17.4.1986 tarihli kararı ile inşaat sözleşmesi yürürlüğe
girmiş ve Yönetim Kurulu 1986 yılı içinde inşaata başlanıldığı takdirde Erol AKSOY'dan kira
alınmaması yönünde karar almıştır. (BTK Ek 36)
1989 yılına kadar inşaata başlanamadığı ve kredi temini için IFC (International Finance
Corporation) adlı yabancı bir fınans kuruluşu ile Yeditepe A.Ş. arasında görüşmelerde
bulunulduğu görülmüştür. Yeditepe A.Ş. ile Emekli Sandığı arasında daha önce aktedilmiş
bulunan 28.12.1984 tarihli inşaat sözleşmesi ile 13.11.1986 tarihli Hasılat Kira Sözleşmesine;
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(BTK Ek 39,48-48/4, 50-50/6)
Bu ek sözleşmeye; şirketin ödenmiş sermayesinin 33.000.000 ABD Dolarına yükselmesi
halinde, Sandığın %11 hisse karşılığı olarak Aksoylar Portföyünden 3.500.000 ABD Doları
karşılığı hisse alacağı yazılmış olup bu konuda 5434 sayılı Kanuna 22 inci maddesi gereğince
16.1.1990 tarih ve 106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı da alınmıştır.
IFC ile şirket arasında aktedilen 13.2.1990 tarihli sözleşmeyle, fınans kurumunun vermeyi
taahhüt ettiği 45.000.000 ABD Dolarlık kredinin ilk şartı Emekli Sandığının da bu sözleşmeye
dahil edilmesi olduğundan; IFC ile Sandık arasında 15.6.1990 tarihinde bir sözleşme
imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle Emekli Sandığı IFC'nin vadesi gelen ve IFC'ye ödenmesi gereken
anapara, faiz ve diğer ödemeler tam ve nakden yapılmadıkça kendisine ödenmesi gereken kâr
hissesinin ödenmeyeceğini kabul etmektedir. Gene bu Ek Sözleşmeyle vadesi gelmiş ve bu hükme
göre ödemesi yapılamayan kâr hissesi ve (Hasılat Kira Sözleşmesi gereğince otelin çıplak
mülkiyetinin %15'sine tekabül eden brüt işletme kârının %12'si oranındaki) kira gelirleri de IFC
kredileri nedeniyle libor+1,5 faizle birlikte ertelenmiş olmaktadır. (BTK Ek 50,51,52)
Daha sonra 22.6.1990 tarihinde Beşiktaş 2.Tapu Sicil Müdürlüğünde arsanın %88'i
üzerinde IFC lehine ve 1 .derecede 250.000.000.000.-liralık ipotek tesis edilmiştir. Sandık
haklarının korunması amacıyla da bu sefer Aksoylara ait gayrimenkuller üzerinde sandık lehine
çeşitli derecelerde ipotekler tesis edilmiştir. IFC lehine tesis edilen ipotek otel inşaatının
tamamlanmasıyla 13.5.1992 tarihinde terkin edilmiştir. (BTK Ek 63-65/1)
1985 yılında 3.000.000.-TL. sermaye ile kurulan Yeditepe A.Ş., 37.780.000.0ÖO.-liralık
yatırım için gerekli krediyi temin edemediğinden 1989 yılına gelindiği halde otel inşaatına
başlayamamıştır.
-C-SSK İle ilgili Hususlar
Bir yandan IFC ile görüşmeler devam ederken diğer yandan da Sosyal Sigortalar Kurum
Genel Müdürlüğüne 14.6.1989 tarihinde bir yazı gönderilerek 3.000.000 ABD Doları karşılığı IFC
+ Aksoy portföyünden %6 oranında hisse alması teklif edilmiştir. (ÇBTK Ek 4)
Zamanın Genel Müdürü konuyu SSK Yönetim Kuruluna götürmüştür.
SSK Yönetim Kurulu 30.6.1989 tarihinde; bu teklifi prensip olarak kabul ettiklerini ve
3.000.000 ABD Doları Sermaye ile Conrad Otelin mülkiyetine ortak olmak hususunda gerekli
araştırmaları yapmaya Genel Müdürlüğü yetkili kıldığını karara bağlamıştır. (ÇBTK Ek 6-7)
Bunun üzerine Yeditepe A.Ş.' tarafından gönderilen 19.7.1989 tarihli yazıda; en az
3.000.000 ABD Doları karşılığı kuruma geçici olarak %9.1 hisse tahsis edileceğini, kesin hisse
oranının ise yatırım sonunda ve %6'dan aşağı olmamak üzere belirleneceği, sermaye artışlarına
kurumun katılması gerektiği bildirilmiştir. (ÇBTK Ek 9)
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mülkiyetine ortaklık yönünde karar almış bulunduğu halde; SSK Genel Müdürlüğü tarafından
Yeditepe A.Ş.'ye 20.7.1989 tarihinde yazılan yazıda Kurumun Şirkete ortak olmasının kabul
edildiğini bildirmiştir.
20.7.1989 tarihi itibariyle 3.000.000.000.-TL. sermayesi bulunan Yeditepe A.Ş.'ye %9.1
hisse karşılığı olarak SSK'nın ödeyeceği 3,000.000 ABD Dolan (1 Dolar= 2143,70 TL) karşılığı
Türk Lirası 6.431.100.000.-TL.'dir. Yani mevcut sermayenin iki katıdır.
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun İl/G maddesine göre bu tarihte
50.000.000.-.lirayı aşan sözleşme ve taahhütlerde Yönetim Kurulu yetkili bulunduğu halde, SSK
Genel Müdürü, Kurumun Yeditepe A.Ş.ye 3.000.000 ABD Dolan ile ortaklığını taahhüt ediyor.
(ÇBTKEklO)
Söz konusu yatırım 4792 sayılı Kanunun 20/e-2 maddesi kapsamında olması nedeniyle
Bakanlar Kurulu Kararı alınması yasal zorunluluktur.
Bu amaçla SSK Genel Müdürlüğü tarafından Yönetim Kuruluna sunulan 1.9.1989 tarihli
yazıda; Yeditepe A.Ş.den bahsedilmeden, Kurumun Yeni kurulacak bir şirkete ortaklığından söz
edilir.(ÇBTK Ek 12)
Halbuki Conrad Otelin inşaatı için 28.12.1984 tarihinde Emekli Sandığı ile Erol AKSOY
arasında inşaat sözleşmesi imzalanmış olup; bu sözleşme 7.5.1985 tarihinde kuruluşunu
tamamlamış bulunan Yeditepe A.Ş.ne 11.11.1985 tarihinde devredilmiştir. Aynca inşaat
tamamlanınca Emekli Sandığının %12, şirketin ise %88 oranında arsanın mülkiyeti üzerinde
müştereken malik olacakları hususu hem sözleşme hemde 1.8.1985 tarihli Bakanlar Kurulu Karan
ile belirlenmiş olduğundan; 1.9.1989 tarihinde yeni kurulacak bir şirket mevzubahis değildir.
SSK Yönetim Kurulu; 15.9.1989 tarihinde aldığı kararda; Kurumun yeni kurulacak şirketin
%15 hissesine ortak olabilmesi için alınması zorunlu olan Bakanlar Kurulu Kararı hususundaki
Genel Müdürlük teklifini; ana sözleşme hazırlanırken konunun tekrar Yönetim Kuruluna
getirilmesi kaydıyla kabul ettiği görülmektedir. (ÇBTK Ek 14)
Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketlerin kuruluşu aşamasında
sözkonusu olduğuna göre, Yönetim Kurulu Conrad Otelin İnşaatıyla ilgili olarak kurulacak yeni
bir şirkete orkatlığa izin vermektedir.
Yeditepe A.Ş., 15.9.1989 tarihli Yönetim Kurulu Kararından önce 13.9.1989 tarihinde
SSK Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazıda; SSK'ya, Yeditepe A.Ş.de bulunan ve Aksoy grubuna
ait hisselerden satış suretiyle hisse devredileceği ve ayrıca Emekli Sandığı hisselerinin yarısının da
SSK'ya tahsis edilebileceği belirtilmiş olup; 13.9.1989 tarihli bu yazının ekinde; Emekli Sandığı
ile Yeditepe A.Ş. arasında yapılan ve Sandık ile şirketin %12 ve %88 oranında müşterek malik
olacaklarını gösteren 28.4.1989 tarihli sözleşme de bulunduğu halde, bu durum SSK Genel
Müdürlüğü tarafından Yönetim Kuruluna intikal ettirilmemiştir. (ÇBTK Ek-15,16,17,17/1 vd.)
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Otel Sermayesine iştirak edebilmek için gerekli olan Bakanlar Kurulu Kararının alınması
amacıyla 15.9.1989 tarihli Yönetim Kurulu Kararının dayanağı Genel Müdürlük yazısı 20.9.1989
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına elden takdim edilmiş ve 20.9.1989 tarihli bu
yazıda Kurumun Yeditepe A.Ş.ne ortak olacağı ilk defa belirtilmiştir. (ÇBTK Ek-18,20)
Başbakanlığa arz edilmek üzere hazırlanan kararname taslağında Kurumun Yeditepe
A.Ş.nin kuruluş sermayesinin artırımına %15 payla iştirak edeceği belirtilmiştir.
Kararname taslağını hazırlayan zamanın Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürü
tarafından Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı müfettişlerine konu ile ilgili olarak verdiği
ifadesin de; taslağın zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarının talimatı
doğrultusunda hazırlandığını ve daha önce Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü görevini de
yürütmüş olan müsteşarın bu konuda her iki kurumdaki gelişmeleri bildiğini belirtmiştir. (ÇBTK
Ek-53,54)
Maliye ve Gümrük Bakanlığının da uygun görüşü alınarak hazırlanan Kararname taslağı
17.1.1990 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Başbakanlığa
gönderilmiştir. 18.1.1990 90/83 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile SSK.nın Yeditepe A.Ş.nin
kuruluş Sermayesinin artırımına %15 payla iştirak etmesine izin verilmiştir. (ÇBTK Ek-28,29)
Emekli Sandığının da Yeditepe A.Ş.den satınalacağı %11 hisse karşılığı olarak şirkete
3.500.000 ABD Doları ödemede bulunmasına (SSK.nın %15 payla iştirakine izin verilmesinden
iki gün önce) 16.1.1990 tarih ve 106 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla izin verilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişinin bir tesbiti de; yazışma usullerine
uyulmamasıdır.
Şöyleki: Kararname taslakları Başbakanlığa gönderilirken, hazırlanan yazı; sırasıyla Şube
Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı ve
Müsteşar tarafından parafe edilerek Bakanlık Makamına arz edildiği halde; Yeditepe A.Ş.den
hisse alınması ile ilgili olarak düzenlenen ve Başbakanlığa gönderilen 10.10.1989 ve 17.1.1990
tarihli yazılardan ilkinde Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı ve zamanın Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanının; ikincisinde ise sadece Genel Müdürün parafı ve Bakanın imzası vardır.
Dönemin müsteşarı ise ismi açıldığı, izinli olmadığı, hatta yazıları elden Bakana
imzalattığı halde kendisi Kararname taslaklarını parafe etmemiştir. (ÇBTK Ek-19,28,50,51.52)
18.1.1990 tarih ve 90/83 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı üzerine SSK Genel Müdürlüğü
19.2.1990 tarihinde Yeditepe A.Ş.ye bir yazı göndererek Sermayeye iştirak ile ilgili işlemlerin
bildirilmesini istiyor. (ÇBTK Ek-33)
19.2.1990 tarihli bu yazıdan itibaren SSK ile Şirket arasında yaklaşık bir yıl süre ile
yazışma yapılmıyor.
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Bu arada 13.2.1990 tarihinde Yabancı Kredi Kuruluşu olan IFC ile Yeditepe A.Ş. arasında
45.000.000 ABD Dolan tutarında yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.
18.1.1990 tarih ve 90/83 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile şirket Sermayesinin artırımına
izin verilmiştir. Bu izinden önce Yeditepe A.Ş. 29.11.1989'da Sermayesini 3.000.000.000.-TL.'den
37.700.000.000.-TL.'ye çıkarmış olup, artırılan 34.700.000.000.-liranın, 13.880.000.000.-lirası
Conrad International Investment Corporation'a, 13.706.000.000.- lirası Erdal AKSOY'a,
6.905.300.000.-lirası Erol AKSOY'a, 173.500.000,-lirası Nejat TUĞCU'ya ve 34.700.000.-lirası
ise Ali Erkan AKSOY'a aittir.
Yeditepe A.Ş., bu gelişmelerden sonra 14.2.1991 tarihinde SSK Genel Müdürlüğüne bir
yazı göndererek; Yeditepe A.Ş.de %40 hissesi bulunan Conrad Înt.Investment.Corp. isimli
firmanın %15 hissesini 6.750.000 ABD Dolan karşılığında SSK'ya satmak istediğini ve libor
seviyede faiz tahakkuk ettireceğini teklif etmiştir. (ÇBTK Ek 34)
Bu teklif 15.2.1991 tarihinde SSK Genel Müdürlüğü tarafından Yönetim Kuruluna
sunulmuş ve aynı gün Yeditepe A.Ş.nin %15 hissesinin söz konusu yabancı firmadan 6.750.000
ABD Dolanna satınalınması hususu Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir. (ÇBTK Ek-35,36)
SSK'ya hisse satacak olan yabancı firmanın (Conrad İnt.învestment Corp.) merkezi
ABD'de olduğundan ve devir işlerinin uzama ihtimali bulunduğundan bahisle, %15 hissenin
Aksoylar Portföyünden alınması hususu 27.3.1991 tarihinde Kuruma teklif edilmiştir. Bunun
üzerine yabancı firmanın Avukatı 13.5.1991 tarihinde DPT'ye müracaatta bulunarak firmasının
elindeki hisselerden SSK'ya satış yapılabilmesi için izin istemiş DPT 15.5.1991'de; yabancı
firmanın elinde bulunan ve şirket hissesinin %15'ine tekabül eden 5.655.000.000.-lira nominal
değerdeki hissenin 4.470.732 ABD Doları bedelle SSK'ya satılmasına izin vermiştir. (ÇBTK Ek37,38,39)
DPT'nin bu izin yazısı 15.5.1991'de SSK Genel Müdürlüğüne geliyor ve aynı gün Yönetim
Kuruluna sunuluyor; yeterli inceleme için süre isteyen iki üyenin itirazına rağmen karar veriliyor.
(ÇBTK Ek-40,41,42)
15.5.1991 tarihli SSK Genel Müdürlüğünün sunuş yazısında; 15.9.1989 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı ve 18.1.1990 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurumun Yeditepe A.Ş.den %15
oranında hisse almasının kabul edildiği belirtilmiştir.
Halbuki söz konusu Yönetim Kurulu Kararında, Yeditepe A.Ş.den bahsedilmemiş ve yeni
kurulacak bir şirketin sermayesine katılmaktan bahsedilmiş, hisse satınalınmasına ise yetki
verilmemiştir..
Aynı şekilde 18.1.1990 tarihli Bakanlar Kurulu Kararında da; SSK'nın, şirketin Kuruluş
sermayesinin artırılmasına %15 payla katılmasına izin verilmiştir.
Bu durumda 3.000.000.000.-liradan 37.700.000.000.-liraya çıkarılan sermayedeki
34.700.000.000.-lirahk artışın %15'i olan 5.205.000.000.-liralık artışa katılma izni verilmiş olduğu
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olduğu halde 7.6.1991 tarihinde 4.470.732 ABD Dolan karşılığı olarak 18.598.245.120.-lira,
Yeditepe A.Ş.ne ödenmiştir. (ÇBTK Ek-43)
19.8.1991 tarihinde Şirket sermayesinin 37.700.000.000.-liradan llO.OOO.OOO.OOO.-liraya
çıkarılması sonucunda ise, aradaki 72.300.000.000.-liralık farkın %15'i olan 10.845.000.000.-lira
da 27.9.1991 tarihinde şirkete ödenmiştir. (ÇBTK Ek-44)
Bu arada Şirket sermayesinin 37.700.000.000.-liradan
llO.OOO.OOO.OOO.-liraya
yükseltilmesi nedeniyle 72.300.000.000.-liralık artışın %15'ine katılabilmek için yeni bir Bakanlar
Kurulu kararı alınmadığı görülmüştür.
Sonuç olarak Yeditepe A.Ş.den satın alınan %15 hisse için SSK tarafından 1991 yılı içinde
6.750.000 ABD Doları karşılığı. olarak 29.443.245.120.-lira ödemede bulunulduğu tesbit
edilmiştir.
-D-Hisse Alımı
I- Emekli Sandığı ile şirket arasında aktedilen inşaat sözleşmesi ile Hasılat Kira
sözleşmelerine; IFC adlı Kredi Kuruluşunun da taraf olması nedeniyle 20.12.1989 tarihinde ek
sözleşmeler düzenlenerek bazı hükümlerde değişiklik yapılmış bazı yeni hükümler sözleşmelere
dahil edilmiştir.
13.11.1986 tarihli Hasılat Kira Sözleşmesiyle 25 yıl olarak belirlenmiş bulunan kira süresi
20.12.1989 tarihli Ek Sözleşmeyle 40 yıla çıkarılmış ve ayrıca sandık alacakları IFC alacakları
karşısında öncelik durumunu kaybederek 2.sıraya düşürülmüştür. IFC alacakları ödenip
bitirilmeden sandığa hiçbir ödemede bulunulmaması ve sandık hisse ve kira gelirlerinin ABD
Dolarına çevrilerek Libor+1,5 faiz ile ertelenmesine ve ödeme tarihinde tekrar Türk Lirasına
çevrilerek sandığa ödeme yapılması hususları hükme bağlanmıştır. (BTK Ek-37)
İnşaat sözleşmesine ek sözleşmenin 2.maddesinde ise; Sandığın şirketten hisse alacağı ve
sandığın bir üye ile şirket Yönetim Kurulunda temsil edileceği ve şirketin ödenmiş sermayesi
33.000.000 ABD Dolarına ulaşıncaya kadar sandığın şirkete ödemede bulunacağı, ödenmiş
sermaye 33.000.000 ABD Dolarına ulaşınca sandığın ödeyeceği toplam miktarın 3.500.000 ABD
Doları olacağı ve bu ödeme karşılığında da Sandığın şirketin %11 hissesine sahip olacağı, sermaye
artışlarının sandık hissesini etkilemeyeceği hususlarında da hüküm konulmuş olup bu Ek
Sözleşme 16.1.1990 tarih ve 90/106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygun görülmüştür.
Sandık, şirkete ödeme yapmadan önce, şirketin ödenmiş sermayesini tesbit amacıyla bir
Başmüfettişi görevlendirmiştir. Başmüfettiş tarafından yapılan tesbitte, Yeditepe A.Ş.nin
21.4.1992 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesinin 29.724.436 ABD Doları olduğu belirtilmiştir. Bu
bildirim üzerine döviz cinsinden ödenmiş sermayenin %10'u olan 2.972.443 ABD Dolan
28.4.1992 tarihinde o gün geçerli döviz kuru esas alınmak suretiyle 19.478.032.561.-lira olarak
Aksoylar'ın hesabına yatırılmıştır. (BTK EK-77,80-87/2)
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Emekli Sandığının görevlendirmiş olduğu Başmüfettiş tarafından daha sonra yapılan ikinci
belirlemeye göre; 4.5.1992 tarihi itibariyle şirketin ödenmiş sermayesi 33.000.000 ABD Dolanna
ulaşmıştır. (BTK Ek-78,79)
Emekli Sandığı da Ek sözleşme uyarınca ödemesi gereken miktarı 3.500.000 ABD Doları
tamamlamak üzere 527.557 ABD Dolan karşılığı olan 3.489.652.390.-lirayı da Aksoylar'a ödemek
suretiyle %11 hisse için toplam 22.967.684.951.-liralık ödemede bulunmuştur.
Ancak bu arada Yeditepe A.Ş.nin başvurusu üzerine İstanbul Asliye 1 .Ticaret Mahkemesi
1994/2386 numaralı dosya ile iki bilirkişi görevlendirmiş ve bu bilirkişiler tarafından yapılan
tesbite göre 4.5.1992 tarihi itibariyle şirketin ödenmiş sermayesi llO.OOO.OOO.OOO.-liradır. (ÇBTK
Ek-45)
,
Aynı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankasının Döviz Alış Kuru 1 ABD Dolan= 6614,74 TL
olduğuna göre 33 milyon Dolann karşılığı 218.286.420.000.-lira olmaktadır.
Bu itibarla şirketin ödenmiş sermayesi 33 milyon dolann altında kalmaktadır.
25.7.1994 tarihine gelindiğinde şirketin sermayesinin hala HO.OOO.OOO.OOO.-lira olduğu ve
bu sennayenin 210.000.000.000.-liraya çıkarılması amacıyla 26.8.1994 tarihinde Şirket Genel
Kumlunun olağanüstü toplandığı ve bu toplantı sonucunda Emekli Sandığı ve SSK üyelerinin
muhalefetine rağmen sermaye artırım talebinin çoğunlukla kabul edildiği ancak henüz şirket
sermayesi artırılmadığından sandık hissesinde bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.
7.5.1985 tarihinde kurulan Yeditepe A.Ş.'nin Ana Sözleşmesine göre şirket idare Meclisi
tarafından temsil ve idare olunur (Md.10) şirketin yapacağı işlerin geçerli olabilmesi için (A) ve
(B) grubu hissedarların imzası şarttır. (Md.13), İdare Meclisi üyelerinin çoğunluğu (A) ve (B)
grubu hisselerden oluşur şeklinde bir çok hüküm bulunduğu halde, Sandık Yönetimi %11 hisseye
rağmen bir üyelik ve (E) grubu hisse ile yetinmiştir.
20.1.1995 tarihli Genel Kurul toplantısına ait Haziran Cetveli incelendiğinde;
Conrad İnd.İnc.Corp. %25 hisse yüzdesi ile (A) grubu
Celement J.Border hissesi 1 adet (A) grubu
Erol AKSOY % 14.6 hisse yüsdesi ile (B) grubu
Erdal AKSOY % 14.6 hisse yüsdesi ile (B) grubu
A.Erkan AKSOY % 0.1 hisse yüsdesi ile (B) grubu
Nejat TUĞCU % 0.5 hisse yüsdesi ile (B) grubu
IFC
% 19.2 hisse yüzdesi ile (C) grubu
SSK
% 15 hisse yüzdesi ile (D) grubu
Emekli Sandığı % 11 hisse yüzdesi ile (E) grubu
hisselere sahiptirler.
(aynı hisse yüzdeleri 25.6.1998 itibariyle yürürlüktedir.)
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yaptığı ödeme 22.967.684.951.- lira ile ödenmiş sermayenin %20.87'sine tekabül ettiği halde hisse
yüzdesi % ll'dir.
•i

'

•

II-SSK'nm %15 hisse için yaptığı ödeme:
Yeditepe A.Ş.'nin %11 hissesi için Emekli Sandığı 3.500.000 ABD Doları karşılığı
22.967.684.951.-TL. ödediği dikkate alındığında; SSK'nin %15 hisse için %15x3.500.000-%ll=
4.472.727 ABD Doları ödemesi gerekirken 6.750.000 ABD Doları ödemesi nedeniyle 2.277.273
Dolar fazla ödediği düşünülse bile; Emekli sandığının 3.500.000 Dolar dışında arsasını da verdiği
dikkate alındığında böyle bir mukayesinin doğru sonuç doğurması mümkün görülmemektedir.
15.5.1991 tarihli SSK Genel Müdürlüğü yazısında; Şirket sermayesinin 100 milyar liraya
çıkarılması, düşünüldüğünden; 15.2.1991 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %15 hissenin
6.750.000 ABD Dolarına satın alınmasının uygun bulunduğu ifade edilmiş ancak aradan geçen
süre içinde şirket sermayesi 100 milyar liraya çıkarılmayınca, 37.700.000.000,-liradan %15
hissesinin 4.470.732 Dolara satın alınacağı belirtilmiş ve bu itibarla nominol değeri
5.655.000.000.-lira olan %15 hisse için 4.470.732 dolar karşılığı olarak Yeditepe A.Ş.'ye 7.6.1991
tarihinde 18.598.245.120.-lira ödenmiştir.
19.8.1991 tarihinde şirket sermayesi 37.700.000.000.-liradan HO.OOO.OOO.OOO.-liraya
yükseltilince 2.295.238 Dolar karşılığı olan 10.845.000.000.-lirada şirkete ödenmekle: %15 hisse
için 6.750.000 Dolar karşılığı toplam 29.443.245.120.-lira ödemede bulunulmuştur. (ÇBTK Ek35,36,40,43)
SSK'da %15 hisse karşılığı (D) grubu hisse sahibi olup 1 üye ile temsil edilmektedir. 110
milyar liralık şirket ödenmiş sermayesi içinde SSK'nin ödediği miktar 29.443.245.120.-lira ile
ödenmiş sermayenin %26.77'sine tekabül ettiği halde %15 hisse sahibidir.
SSK ve Emekli Sandığının yapmış bulundukları ödeme ödenmiş sermayenin %47.64'ünü
oluşturduğu halde, her iki kamu kurumunun toplam hisse yüzdeleri %26 olarak kalmıştır.
-E-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
Erol AKSOY 6.12.1984 tarihinde DPT Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Başkanlığına
Müracaat ederek Turistik Otel Yatırımı amacıyla, 12.10.1984 tarih ve 84/8630 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararına dayanılarak yatırım teşvik tedbirlerinden yararlanmak istiyor. DPT
müsteşarlığının ilgili Başkanlığı bu talebi uygun bulunarak; 690 oda, 1300 yatak, 4 Restorant ve 7
kongre salonu, balo ve ziyafet salonları ile yüzme havuzu bulunan toplam 37.758.000.000.-liralık
otel yatırımında ithal edilecek makina ve teçhizat için %30 yatırım indirimi ve %100 Gümrük
Muafiyeti bulunan 40.000.000 ABD Dolarının tahsisini Erol AKSOY'a yapıyor. Bu Teşvik
Belgesinin yatırım süresi 31.12.1984, 31.12.1987 tarihleri arasında geçerlidir.
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Karan; 1985 yılı programının uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı yürürlüğe
koyan kararnamedir.
Bu kararın "Yatırım ve Döviz kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Dair
Hükümleri" başlıklı bölümün 12.maddesinde;
"İstanbul, Kocaeli İlleri ile, İzmir, Bursa, Ankara Belediye sınırlan içinde (
) kurulacak
yeni yatırımlar teşvik araçlarından yararlanamaz
" denilmesine rağmen
herşeyiyle yeni yatınm olan ve turizm sektöründe yeralan bu yatırıma teşvik belgesi verilmiştir.
-F- KAR/ZARAR
29.5.1995 Tarihinde işletmeye açılan Conrad Oteli:
1991 yılında inşaat devam ettiğinden kâr/zarar yok.
1992 yılında 71.557.035.711.-TL.
1993 yılında 73.215.835.434.-TL.
1994 yılında 137.409.927.563.-TL. olmak üzere
ilk yıllarda toplam 282.242.798.708.-TL. zarar etmiştir.
G- Başbakan A.Mesut YILMAZ'ın Görev Süresi
13.12.1983-17.10.1986 DevletBakanı
17.10.1986-21.12.1987 Kültür ve Turizm Bakanı •
21.12.1987-21.02.1990 Dışişleri Bakanı
23.06.1991 -20.11.1991 Başbakan
06.03.1996-28.06.1996 Başbakan
30.06.1997 - devam ediyor Başbakan
NOT: Raporda yeralan ekler kanşıklığa yol açmamak için Başbakanlık Teftiş Kurulu
Müfettişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettişinin göndermiş
olduğu eklere sadık kalınarak raporda zikredilmiştir.
Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu ise
(ÇBTK) olarak kısaltılarak raporun "Ek"lerle ilgili kısmında belirtilmiştir.
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-3406-DEĞERLENDİRME:
(23.11.1998 tarihli Toplantı Tutanağından aynen alınmıştır)
BAŞKAN-Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Mesut Yılmaz'ın mal varlığı konusunda son
değerlendirmeleri yapmak üzere, arkadaşlarıma söz veriyorum.

^

Kemal Aykurt, buyurun efendim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkanım, komisyonumuzun çok
değerli üyeleri; bilindiği gibi İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve 71 arkadaşının verdiği
soruşturma önergesi, dört aydan beri Komisyonumuzda müzakere edilmiş, değerlendirilmiş,
birçok yerlerden ilgili belgeler, bilgiler toplanmış ve bugün nihai sonuca doğru gitmek üzere karar
aşamasına gelinmiştir.
Ben, izin Verirseniz, bu iddiaları, temel başlıklar halinde tekrar gözden geçirerek bir
değerlendirme yapmak istiyorum:
1- Bu soruşturma komisyonu önergesinde, özetle, Sayın Mesut Yılmaz'ın, Finansbank'ta
1990 yılında sahip olduğu hisseleri, 12.1.1995 tarihinde sattığı, ancak, bu hisseleri, bu tarihler
arasında mal bildiriminde göstermediği,
2- Sayın Mesut Yılmaz'ın, yine, mevzuata aykırı biçimde, hissedarı olduğu dönemde,
Finansbank'ta portföy sahibi olduğu,
3- Yine, Sayın Mesut Yılmaz ve eşinin, kardeşi Turgut Yılmaz ve eşiyle birlikte
Almanya'da kurduğu Transalkim adlı şirketi, Almanya'da 60 metrekarelik bir evde oturduğu ve
mütevazı bir yaşantı sürdüğü öğrenilen Herbert Bader isimli bir muhasebeciye devretmiş
göründüğü,
4- Sayın Mesut Yılmaz ve eşinin Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'nde sahip oldukları
hisselerin, kardeşi Turgut Yılmaz'a devredilmiş gibi gösterildiği iddiaları,
5- Yine, Sayın Mesut Yılmaz ve eşinin, Almanya'da Köln Kentindeki Sparkasse Bankası
nezdinde milyonlarca mark tutarında hesaplarının bulunduğu,

ı
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- 341 6- Uzun bir zamandır ve halen Başbakan sıfatıyla Ankara'da bir müteahhide ait muhteşem
bir villayı konut olarak kullanan Sayın Mesut Yılmaz'ın, Başbakanlık nüfuzunu kullanarak, bu
müteahhide ve bunun gibi yakın ilişki içinde olduğu işadamlarına ihale, teşvik, kredi gibi
konularda kolaylıklar sağladığı iddiası,
7- Ayrıca Saym Mesut Yılmaz'ın bugüne kadar Bakanlık ve Başbakanlık yaptığı
dönemlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği mal bildirimlerinde, kaynağı izah
edilemeyecek şekilde büyük bir servet artışı olduğu iddiası,
8- Büyük ölçüde Turgut Yılmaz nezdinde gösterilerek gizlenen bu muazzam servetin
edinilmesinde, aynı zamanda Turgut Yılmaz'ın Anavatan Partisi MKYK Üyesi olması sebebiyle
sahip olduğu siyasî güç ve otoritenin etkili olduğu,
Sonuç olarak, Sayın Mesut Yılmaz'ın sahip olduğu bu muazzam serveti, Bakanlık ve
Başbakanlık görevleri sırasında yukarıda belirtilen yollardan edindiği hususunda ciddî ve kuvvetli
emareler mevcuttur denilerek, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince
soruşturma komisyonu kurulması önerilmiştir ve sözlerimin başında arz ettiğim gibi, bu
soruşturma önergesi komisyonumuzca dört aydan beri tartışılmış, müzakere edilmiş, ilgili belge ve
bilgiler toplanmış ve bugüne gelinmiştir.

\

Sayın Başkan, biz, safahatta, bu her bir belgenin ve bilginin gelmesi sonucunda
görüşlerimizi ifade ettik; ben, şahsen kendim için konuşuyorum, görüşlerimi ifade ettim.
Itirazlanmızı ve düşüncelerimizi zabıtlara geçirdik. Ben, bugün, onlan aynen tekrar etmekle
yetiniyorum ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkürler Sayın Aykurt.
Saym Öztop, buyurun efendim.
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gerçekten, dört aydan
beri yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Soruşturma konusu olan iddialan Saym Aykurt tek tek
açıkladılar. Ben, bu açıklamaları tekrar etmekten kaçınacağım.
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-342Benim kafama takılan bir iki konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum: Bunlardan birisi, Kiğı
Barajıyla ilgili ihaledir. Şimdi, nasıl bir seyir izlediğini, izin verirseniz anlatmak isterim. 24 Ocak
1997 tarihli 22887 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1997 yılı yatınm programında
Kiğı Barajı ve HES projesi yoktur. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve
Koordinasyon Dairesi Başkanlığmm 26.9.1997 gün ve 7323 sayılı Prof. Dr. Doğan Altınbilek
imzalı yazısıyla, Kiğı Barajı ve HES projesinin 1998 yılı yatınm programına alınması Devlet
Planlama Teşkilatı müsteşarlığına teklif edilmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü APK
Dairesi Başkanlığmm 14.10.1997 gün ve 7943 sayılı Prof. Dr. Doğan Altınbilek imzalı yazısıyla
Kiğı Barajı ve HES projesinin 1997 yılı yatınm programına alınması Devlet Planlama Teşkilatı
müsteşarlığına teklif edilmiştir. Dikkatinizi çekmek isterim, birisi 26.9.1997'den 1998 yılı
programına alınması teklif ediliyor. Aradan, 18 gün sonra bu kez 1997 yılı yatınm programına
alınması teklif ediliyor. Ne olmuştur da, bu 18 günlük süre içerisinde, bu değişiklik yapılabilmiştir,
bu anlayış ortaya sürülebilmiştir? Bunu, doğrusu merak ediyorum.
Bir de, 1998 yatınm programına alınması teklifini içeren 26.9.1997 gün ve 7323 sayılı
yazının akibeti ne olmuştur? Bunu da merak ediyorum.
Aslında, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, buradaki açıklamalarında, 26.9.1997 tarihli
yazıyla, 1997 yatınm programına alınmasını teklif ettiğini ve 14.10.1997 tarihinde ise bu yazıyı
tekit ettiğini beyan ediyor; ama, resmî kayıtlar, bunun böyle olmadığını gösteriyor.
Yine, Genel Müdürün açıklamalan şunu ifade ediyor: "Biz, burada, bu karan alırken, o
bölgenin güvenlik durumunu da düşündük. Bu bölgenin güvenlik durumuyla ilgili olarak da, o
bölgedeki kaymakamın ve diğer terörle mücadeledeki görevli askerî ünitelerin bize verdiği bilgi
var, bize verdiği rapor var" deniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden, gerek kaymakamlığa
gerek valiliğe gerekse askerî birliğe bu yönde yazılmış bir yazı yok. Sadece, 25.8.1997,
25.12.1997 tarihinde kaymakam, kendiliğinden konuyu soruyor ve ona göre de bir cevap alınıyor.
Oradan devam edeyim izin verirseniz ve bu karar alınıyor.
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Şimdi, tabiî, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 14.10.1997 tarihli ve 7943 sayılı yazısı
üzerine Yüksek Planlama Kurulu 30.10.1997 gün 97/119 karar sayısı ile Devlet Su İşleri Genel
Müdürü, Kiğı Barajı ve HES projesinin 10 milyon Türk Lirayı ödeyen Maliye Bakanlığı
bütçesinde yer alan yatırımları hızlandırma ödeneğinden karşılanmak üzere ekli cetveldeki
esaslarla 1997 yılı programanı alınması 96/8659 sayılı 1997 program kararnamesinin 7 nci ve 8
inci maddelerine göre karar verilmiştir deniyor.
Burada dikkatimi çeken bir başka konu şu: Kiğı Barajı ve HES projesinin, projesinin
kesinleşme tarihi 29 Aralık 1997; oysa, 1997 yatınm programına alınma teklifi ise 14,10.1997. Bir
proje kesinleşmeden yatınm programına alınması teklif edilebilir mi? Doğrusu, bu da
cevaplandınlması gereken sorulardan birisi diye düşünüyorum.
Yine, burada, ihale kararı yatınm programına alındıktan sonra, ihale karan alınıyor ve
ihaleye davetler yapılıyor. Bu ihale, Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesine göre, yani, davet
usulüyle yapılıyor. Burada 25 tane firma çağınlmış ve bunlara tebligat resmî olarak yapılmış
olarak gözüküyor; ancak, tebligatın, daha doğrusu davet mektubunun tebliğ edildiğine dair imzalar
bulunmakla birlikte, dokuz tanesinde ismin olmadığı tespit edilmiştir. Bu konuda, düşüncelerimi
Yüce Komisyona açtım. Komisyon, bir alt komisyon kurarak, konuyu incelemek üzere Devlet Su
İşlerine gidilmesini söylediler; gittik ve gerçekten, durumun, asıllannda da bu şekilde olduğunu
tespit ettik; ancak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bize şu açıklamada bulundu: "Biz, bunların
kim olduğunu biliyoruz; gerekli olması halinde, biz, bu kişilerin isimlerini tespit ederiz" biçiminde
bize açıkladılar. Gerçekten, bunlardan beş tanesinin tespit edildiğini ve imza sirkülerinin de
tarafımıza, komisyonumuza gönderildiğini, komisyonun da bizlere intikal ettirdiğini biliyorum;
ancak, dört tanesinin kim olduğu belirtilmemiştir. Daha doğrusu davet mektubunun kimlere
verildiği belirtilmemiştir ve imza sirküleri de bize gönderilmemiştir.
Şimdi, bu arada dikkatimi çeken bir başka olay şu: İster 26.9.1997'yi kabul ediniz, ister
14.10.1997'yi kabul ediniz, öylesine hızlı bir işlem gerçekleştiriliyor ki, bugüne kadar
alışılagelmeyen bir çabukluk çabukluk burada kendisini gösteriyor. İhale tarihi 19.1, yapılıyor.
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İhalenin Maliye Bakanlığınca vize edildiği tarih 6.2.1998. Sözleşme tarihi 9.2.1998. Sözleşmenin
Sayıştayca tescil tarihi 9.2.1998. Müteahhide bildirildiği tarih 16.2.1998.
Şimdi, yine burada dikkatimi çeken bir başka önemli konu da şudur: Yüksek Planlama
Kurulu 1997 yatınm programına alınması konusunda karar veriyor. Ne hikmetse, o günlerde,
sanıyorum bakanlar buradaydılar, bir Bakanlar Kurulu karan alınması mümkün idi; ama, uzunca
bir süre Bakanlar Kurulu karan alınmıyor, soruşturma karan verildikten ve Komisyon kurulduktan
uzunca bir süre sonra Bakanlar Kurulunun da bu konuda bir karar aldığını görüyoruz.
Bu ihtiyacın nereden kaynaklandığını da anlamakta zorluk çekiyorum. Madem İd
Bakanlar Kurulu karan gerekliyse, niçin bu Bakanlar Kurulu karan Yüksek Planlama Kurulu
karanndan hemen sonra alınmadı da 10.8.1998 tarihinde alınmıştır ve neden 30.10.1997'den
geçerli olmak üzere. "Tren gitsin, dumanı arkasından gelir" gibi bir mantığı gördüğümü ifade
edebilirim.
Sonuç itibariyle, diğer konularda benim dikkatimi çeken fazla bir şey olmadı; ama, bu
Conrad Otelinin yapımıyla ilgili de birkaç şeyi izin verirseniz söylemek isterim: Conrad Otelinin
yapılmasında, gerçekten Emekli Sandığı ile Sosyal Sigorlar Kurumunun kaynakları, bir şirkete, bir
şirketin sahibine açıkça peşkeş çekilmiştir. Yapılabilecek ne varsa, bu konuya tekrar bakalım,
bunun gereği yapılmalıdır.
SSK batma noktasındadır, Emekli Sandığı da o noktaya gelmiştir; ama, SSK gibi Emekli
sandığı gibi kuruluşlann kaynaklannın har vurulup harman savurulmasını anlayabilmek mümkün
değildir. Zaman aşımına dayanarak da bu meselenin üzerinden kurtulmak mümkün değildir.
Rapora bakıldığı zaman, gerçekten çok enteresan şeyler olduğunu görüyoruz. İzin
verirseniz, onlara rapordan değinmek isterim: Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda aynen
şöyle denilmektedir: "Yeditepe AŞ'nin yüzde 11 hissesi için Emekli Sandığı 3 milyon 500 bin
ABD Doları karşılığı 22 967 684 951 Türk Lirası ödediği dikkate alındığında, SSK'nın yüzde 15
hisse için yüzde 15 çarpı 3 milyon 500 bin -yüzde 11-4 472 727 ABD Dolan ödemesi gerekirken
6 750 000 ABD Poları ödemesi nedeniyle 2 277 273 dolar fazla ödediği düşünülse bile, Emekli
Sandığının 3 500 000 dolar dışında arsasını da verdiği dikkate alındığında böyle bir mukayesenin
doğru sonuç doğurması mümkün görülmemektedir."
Yine, SSK da, yüzde 15 hisse karşılığı (D) grubu hisse sahibi olup bir üyeyle temsil
edilmektedir. 110 milyar liralık şirket ödenmiş sermayesi için SSK'nın ödediği miktar 29 443 245
120 lirayla ödenmiş sermayesinin yüzde 26,77'sine tekabül ettiği halde yüzde 15 hisse sahibidir.
Keza, Yeditepe AŞ'nin 110 milyar liralık ödenmiş sermayesi için de Emekli Sandığının
yaptığı ödeme 22 967 684 951 lirayla ödenmiş sermayesinin yüzde 20,87'sine tekabül ettiği halde
hissesi yüzde ll'dir. Açıkça görülmektedir ki, Emekli Sandığı ve SSK'nın kaynakları ve burada
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Bunun üzerine mutlaka gidilmelidir diye düşünüyorum.
Bir konuda daha -Finansbankla ilgili olarak- düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum:
Anlaşılıyor ki, buradan, gerek Finansbakın sahibi ve Genel Müdürü Hüsnü özyeğin'in
dinlenmesinden ve gerekse soruşturmanın muhatabı olan Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın
anlatımlarından ve gerekse Turgut Yılmaz'ın anlatımlarından çıkan şey şudur: Finansbankta hisse
sahibi oluşu, Sayın Mesut Yılmaz'ın bilgisi ve talimatı dışında gerçekleşmiştir, öyle anlışılıyor.
Ancak, bir banka sahibinin, bir banka genel müdürünün bilgisi olmadan, muvafakati olmadan,
talimatı olmadan kendiliğinden hisse tahsis etmesi düşündürücüdür; öyle tahmin ediyorum ki, bu,
Türk Ticaret Kanununa ve bankacılık mevzuatına tümüyle aykırıdır.
Ayrıca, bir konuyu daha tespit etmek isterim: Burada verdiği ifadesinde Saym Hüsnü
Özyeğin, Sayın Başbakandan para almadığını ve bu konuda kendisine bilgi vermediğini 'ifade
etmekle birlikte, Genel Başkanların Mal Varlıklarını Araştırma Komisyonu Başkanlığına yazdığı
bir yazı var. O yazıda aynen şöyle denilmektedir: "Finansban AŞ 1990 yılı şubat ayında halka
açılmıştır. Halka açılma öncesi ve sırasında bankamız personeli, bankamız müşterileri ve pekçok
dost ve akrabalarıma değerleneceğine inandığım Finansbank AŞ hisse senetlerinden cüzi
miktarlarla tahsis ederek sattı. Bu arada, aile dostumuz olan Sayın Mesut Yılmaz'a da miktarını
kesin olarak hatırlayamadığım -5 ya da 7,5 milyon Türk Lirası civarında olabilir- bir miktar
hisseyi aym dönemde tahsis ederek sattım ve kendisine olaydan sözlü olarak haberdar ettim, hisse
senetlerinin bedelini tahsil ettim."
Şimdi, bu yazıdaki beyanlar ile buradaki Hüsnü Özyeğin'in açıklamaları arasında dağlar
kadar fark var.
Sayın Mesut Yılmaz, bilgisi olmadığını, kendisine haber verilmediği, herhangi bir ödeme
yapmadığını da açıklıyor. Saym Turgut Yılmaz da aynı şeyi yapıyor. Sayın Hüsnü özyeğin de
yapıyor.
'
Öyleyse, resmî merciler sahte evrak düzenlenerek iğfal edilmiştir, kandırılmıştır; konum
itibariyle memur konumunda da sayılabilir. Sonuç itibariyle, Sayın Özyeğin suç işlemiştir. Bunun
gereğinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sanıyorum, Komisyonumuzun Sayın Özyeğinle
ilgili bir suç duyurusunda bulunması gerektiğini düşünüyorum.
Bu hisse senetlerinden ister Mesut Yılmaz'ın bilgisi olsun ister olmasın, sonuç itibariyle,
ilgili yasanın 5 inci maddesi gereğince 5 aylık gelirini aşmadığı için Sayın Mesut Yılmaz'ın bu
konudan sorumlu tutulabilmesi mümkün gözükmemektedir.
Düşüncelerimi şimdilik bu şekilde ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Öztop.
Sayın İrfan Köksalan; buyurun efendim.
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Sayın Başkan, sözlerime özellikle, size teşekkür ederek başlamak istiyorum; zira,
soruşturma komisyonlarım yönetmek, soruşturma komisyonlarında belli bir düzeyi temin etmek
hakikaten çok zordur. Siz, bu zor görevi başararak çıktınız. Bütün arkadaşlarım da, tabiî size bu
konuda yardımcı oldu.
Hep söylediğinmiz bir şey vardı "istiyorum ki, topluiğne başı kadar bir eksiklik olmasın."
Her safhasında bunu söylediniz. Hakikaten bu çalışmalarımızda topluiğne başı kadar bir eksiklik
olmadı. Her konuyu ayrı ayrı değerlendirdik, belgelendirdik, sorduk, soruşturduk ve o kanaatteyim
ki, arkadaşlarımızın her konuda bir vicdanî kanaati tam ve eksiksiz edinmelerini sağlamış
bulunmaktayız.
Ben burada teferruata girmek istemiyorum; ama, tabiî bir Kiğı Barajı konusunda
Türkiye'nin enerji açığı çok açık. Bu enerji açığının giderilmesi ve Kiğı Barajının bulunduğu yerde
de bir PKK geçiş konusu vardı. Nitekim, Sayın Başbakan buraya geldiği zaman da bir şeyi çok
açık ifade ederek "benim hiçbir projenin programa alınması hususunda DSÎ'ye veya herhangi bir
başka kuruma herhangi bir talimatım bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmaz. Bu, o
kurumların kendi görevidir. Bu önceliği de onlar belirler" der. Nitekim, DSİ Genel Müdürü de
burada... Ama, bir şey var; bunun programa alındıktan sonra da bir an evvel sonuçlandırılmasını
1
temin etmek bir anlayışıydı.
Finansbank konusunda gereken söylendi.
Conrad Oteli, Sayın Başbakanın esasen bir devlet bakam olarak kabinede bulunduğu
dönemde başlamış bir iştir. Bilahara Başbakanlığı dahi o gün için bahis konusu değildi.
Reylerimizde vicdanî kararımızı izhar edeceğiz.
Ben, size teşekkür ederek, bütün arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Köksalan.
Sayın Zeki Çakan; buyurun efendim.
ZEKÎ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; Komisyonumuz
kurulduğundan bu yana her türlü bilgi, belge incelenmiş ve Komisyonumuzun gerekli gördüğü
kişiler çağırılarak dinlenmiştir. Vicdanî kanaatimiz oluşmuştur, oylama esnasında bu kanaatimizi
belirteceğiz.
Kiğı Barajıyla ilgili olarak da, tekliflerde imzası olmayan, biraz önce değerli arkadaşımız
Yusuf Bey de belirttiler; ancak, burada Genel Müdürlük imza sirkülerini göndermiş. Bu imza
sirkülerinin altında tekliflerle ilgili imzalar karşılaştırıldığında, bu teklifler ile imzaların aynı
olduğu görülmektedir. Bu konuyla da ilgili olarak bir yanlış anlamaya mahal vermemek için;
çünkü, oraya alt komisyon üyesi olarak biz de gittik. Burada 5 tane teklif mektubunda olmayan
imzalarla ilgili Genel Müdürlük de imza sirkülerini göndermiştir.
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Ben, bütün arkadaşlarımıza, yaptıkları bu çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyorum.
Kanaatimiz belirmiştir. Kanaatimizi oylarımızla göstereceğiz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Çakan.
Sayın Hüseyin Kansu gelmediler. O zaman onun sırasını atlıyoruz.
Sayın Nejat Arseven; buyurun efendim.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Saym Başkanım, çok teşekkür ederim. Uzun zamandan
beri, burada, riyasetinizde, hakikaten çok ciddî bir çalışma yaptık. Ben de, size, bu Komisyonu
yönetiş şekliniz ve biçiminiz dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu Komisyonun bu son nihaî
oylama gününe kadar herhangi bir oylama dahi yapmadan gelmiş olmasından da yönetiminiz
açısından büyük memnuniyet duyuyorum.
Bütün değerli arkadaşlarım, burada, hadiseyi, safahatta enine boyuna tartıştık,
değerlendirdik. Eğer, şahsım olarak bu Komisyon çalışmaları sırasında hadadimizi aşarak bazı
arkadaşlarımıza karşı şu veya bu şekilde bir yanlış tavramız olduysa, ben, değerli bütün Komisyon
arkadaşlarımdan da o konuda ayrıca özür diliyorum. Bunlar, sadece bu Komisyonun çalışması
sırasında yapılmış belki de haddini aşan çıkışlardır. Ben, tekrar, bu Komisyonda görev alan bütün
arkadaşlarıma bu çalışmalar sırasında göstermiş oldukları nezahatten ve çok mükemmel
çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Safahatta her şey tartışıldı, oylama sırasında ben de oyumu
ifade edeceğim.
Tekrar, zatıâlinize ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Arseven.
Sayın Yalçınbayır; buyurun efendim.
'
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Sayın Başkan, önce, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde 46 soruşturma dosyası var. Bu dosyalann hepsini aşağı yukan inceledim, idarî dava
konusu bile olacak işlerin dahi ceza yargılamasına tabiî tutulmak suretiyle soruşturma konusu
yapıldığını, zaman aşımına dikkat edilmediğini, kesin hükmün sonuçlarına itibar edilmediğini,
hukukî olması gereken soruşturmanın siyasî niteliğe büründürüldüğünü, bunun için Anayasal ve
yasal değişikliklerin zorunlu olduğunu ben kişisel olarak gördüm.
Dosyamızla ilgili olarak baktığımızda, şu dahi tartışılabilecek bir hadisedir: (9/9)
soruşturma önergesiyle (9/17) soruşturma önergesi aynı niteliktedir; kişiler aynıdır, olaylar aynıdır,
her şey aynıdır. Bu soruşturma önergesi işlemden kaldınlmıştır. Bir noktada kesin hükmün bütün
sonuçlannın doğması gerekirken, bunda dahi yine maksatlı davranılmıştır.
3628 sayılı Kanuna baktığımızda, Sayın Mesut Yılmaz'ın zamanında mal bildiriminde
bulunduğu ve bildirimlerini yasal sürelerde yenilediğini görüyoruz. Dosyadaki mevcut delillere
göre, unsurları itibariyle mal bildiriminin gerçeğe uygun beyan edildiği dosyadaki delillerden
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gördüğüm kadarıyla tespit edilememiştir.
12 nci maddede yazılı suç oluşmayınca, 13 üncü maddedeki yazılı suç kendiliğinden
oluşmuyor; çünkü, 13 üncü maddede gerçeğe aykırı bildirimde bulunma suçu oluşmalı ki, haksız
edinilen mal, mal kaçırma ve gizleme suçu da oluşsun.
Sonra!, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Kanununa muhalefet etmek suretiyle
görevi kötüye kullanma diye bir suç yok. Görevi kötüye kullanma, burada, 3628'de özel olarak
düzenlenmiş. Ayrıca, Türk Ceza Kanununun 240'ımn bununla ilgili uygulanması da mümkün
değil.
,
Sayın Yılmaz'ın soruşturma kapsamında çeşitli kamu hizmetlerini yürütürken görevini
kötüye kullandığı iddiası.olabilir. Bu iddialarla ilgili bütün mevzuatın her olay için ayrı ayrı
incelenmesi lazım; yetkisi nedir, yetkiyi aşmış mıdır, yasal biçim ve yönteme uyulmuş mudur,
takdir yetkisini amacın dışında kullanmış mıdır, kasıt var mıdır... Bunlar itibariyle meselenin
değerlendirilmesi gerekmektedir.
\
Delta Giyimle ilgili baktığımızda, burada memuriyet nüfuzunu ve mevki nüfuzunu kötüye
kullanmayla ilgili Ceza Kanunu 228 ve devamındaki suçun oluşup oluşmadığı da tartışılacak bir
hadisedir. Ancak, dosyadaki mevcut delillerde öyle bir olayın olmadığı, 2886 sayılı Yasa
hükümlerinin cereyan ettiği ve işgalde de herhangi bir dahlinin olmadığı ortadadır.
Delta Giyim AŞ'nin hayalî ihracata karıştığı iddiasının da hayalî bir iddia olduğu
dosyadaki delillerden de bellidir.
Özaltın dosyasıyla ilgili olarak, arkadaşlarımız, benden önce konuşanlar Kiğı Barajı
üzerinde durdular. Bilirkişilerin, uzman arkadaşların "burada 540 sayılı kanun hükmünde
kararnamenin 28 inci maddesinin uygulanmasının yanlış oluğu, 7 nci maddenin uygulanması
gerektiği" yolundaki görüşü neticeye müessir bir görüş değildir. Demek ki, Bakanlar Kurulunun
yetkisi içinde olan bir iştir ve bu yetkiyi ama oraya ama buraya yine mevzuata uygun olarak
kullanmışlardır, işlemde kasıt yoktur, işlemin sürati, demin Sayın Arseven'in söylediği gibi
hizmetin gereğidir, içgüvenlikdir ve kamu yaran söz konusudur.
Finansbankla ilgili, iradî bir olayın olmadığı demin Sayın Öztop tarafından da ifade
edilmiştir; suçun manevî unsuru da yok maddî unsuru da yok.
Diğer iddialarla ilgili olarak, örneğin gazino dosyasında zaman aşımı söz konusu.
1987'deki işleri, biz, şimdi gelip inceliyoruz. Eğer bunları yaparsak, Yasama Meclisi,
soruşturmalarla ilgili yargısal görevini yapamaz hale, tıkanacak hale gelecektir. Zaman aşımı
mutlaka dikkate alınması gereken bir hadisedir. Yetki konusu dikkate alınması gereken bir
hadisedir. Başbakanın görevleri 3056 sayılı Kanunda bellidir. Bunun dışında DSİ'nin görevleri ile
Başbakanın görevini özdeşleştirmek veya başkaca görevleri özdeşleştirmek mümkün değildir.
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Sonuç olarak, Mal Varlığı Kanununa ve genel ahlaka uygun olarak gelirlerinin, mal
varlığının sağlandığı, bu varlığın kaynaklarının belli olduğu, başkaca görevler ifa ederken
oralardan kendilerine menfaat veya başkalarına zarar verme gibi bir fiilin olmadığı görülmüştür.
Görüşlerimi Yüce Heyete takdirle arz ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yalçınbayır.
Sayın Cemalettin Lafçı; buyurun efendim.
CEMALETTİN LAFÇI (Amasya) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; uzunca bir
zamandan beri beraber çalışıyoruz. Ben, önce hepinize saygılarımı sunuyorum.
Her toplantımızdan sonra Sayın Altınsoy'la ve Sayın Karapaşaoğlu'yla beraberce bir
değerlendirme yaptık; şu anda onlar hazırladığımız müşterek raporları okuyacaklar. Ben,
şimdiden, o raporlara iştirak ettiği ifade ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Lafçı.
Sayın Gürtan; buyurun.
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, bu çalışmada emeği
geçen uzman arkadaşlarım; açıklamalarıma başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.
54 üncü Hükümetin eski İçişleri Bakanı Meral Akşener'in Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili
olarak vermiş olduğu kanuna, genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye
kullanması ve bu eylemin TCK 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve 13 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla Turizm Eski
Bakanı ve Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Ana5'asamızın 100 üncü ve İçtüzüğümüzün 150 nci
maddeleri uyarınca kurulan (9/17) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonumuza dört aylık
çalışma süremizce celbedilen iddia konusu hususlara ait evrak ve belgeler, dinlenen tanık
beyanlan ve uzman denetçilerin titizlikle hazırlamış olduğu 127 sayfalık rapor, en ince detayına
kadar tarafımdan incelenmiş ve aşağıdaki hususlar saptanmıştır:
Sayın Meral Akşener tarafından Başbakan Mesut Yılmaz hakkında soruşturma açılması
amacıyla verilen bu önergenin, tamamen iddialara yönelik olarak hazırlandığı bizzat önerge
lafzında belirtilmektedir.
İddianın kesin ve yeterli belgelerle tevsiki ve ispatı gerekir. Önergeyi verenler böyle bir
belge ve delil sunamamışlar ve soruşturma boyunca da sunmamışlardır. Tamamen yanlı ve amaçlı
olarak verilen önergenin tek amacı ve gayesi gündemi değiştirmek ve kamuoyunu yanıltmaktır.
Bu ve bunun gibi çeşitli partilerce verilen önergeler Parlamentomuzun çalışmalarını
kısıtlamakta, devletimizin parasal gücü bir hiç uğruna heba olmaktadır.
Herbirimize gönderilen yazı ve belgelerin sadece kırtasiye masrafı milyarlarca liraya mal
olmaktadır. Hiçbir kimsenin benim fakir ülkemin zamanını ve parasını heba etmeye hakkı yoktur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 780)

- 350 Bu önergedeki hususların varit olmadığı inancındayım.
Tüm çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma sevgilerimi sunuyor, hepinizi saygılarla
selamlıyorum.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Gürtan.
Sayın Karapaşaoğlu; buyurun efendim.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
dört aydan bu tarafa yapmış olduğumuz çalışmalann ve uzman arkadaşlanmızm hazırlamış olduğu
raporlann ışığı altında tespit ettiğim, tespit etmeye çalıştığı konulan sırasıyla şöylece size
açıklamak istiyorum:
Mal varlığı konusu: Bu mal varlığı konusunda sadece gözümüze ilişen Zekeriyaköy'le
ilgili bir villanın satışı konusudur. Gerçi, almışında, satışında, beyanında, vergilendirilmesinde
herhangi bir usulsüzlük yoktur. Ancak, Komisyonun faaliyette bulunduğu bir dönemde 145 kat
artış ile mal varlığındaki eksikliklerini tamamlama gayreti çağınşımlan yapmaktadır, fiyat
artışının.
Finansbank konusunda: Bu Finansbank konusunda size tutanaklardan bir bahsi -iki
paragrafı- okumak istiyorum: Sayın Nevzat Ercan bir soru soruyor Sayın Başbakana ve
"Finansbankla ilgili bir sorum olacak. Finansbank Genel Müdürü Hüsnü Özyeğin bu konuda
inceleme yapan müfettişe verdiği ifadede; yani, Finansbanktaki hissenizle ilgili, sizinle aile dostu
olduğunu; bu nedenle bankanın şubat 1990 tarihinde halka açılması sırasında size de bir hisse
senedi tahsis ederek sattığım, sizi bu olaydan haberdar ettiğini ve hisse senetlerinin bedelini sizden
tahsil ettiğini söylüyor." diyor.
Bu ifadeye göre de, Sayın Başbakanımız "bankacılıkta söz değil belge esastır" cevabını
verme suretiyle soruyu geçiştiriyor.
Ayrıca, Sayın Başbakana benim sorduğum bir soru var: "Başbakanım, biraz önce
Finansbanktaki hisselerden haberiniz olmadığını ifade ettiniz. Yalmz şurada bir belge var, 1995
yılında Sayın Hüsnü Özyeğin imzasıyla yeminli murakıplara gönderilmiş. Belgenin sonunda '5 ya
da 7,5 milyon TL civarında olabilir, bir miktar hisseyi aynı dönemde tahsis ederek sattım ve
kendisini olaydan sözlü olarak haberdar ettim. Hisse senetlerinin bedelini de tahsil ettim' diye
imzalı bir belge var. Bunun için ne diyorsunuz?" diye soruyorum.
Aldığım cevabın içerisinde "bankacılıkta aldım verdim olmaz, benim imzamla verilen bir
şey var mı ortada onu soruyorum. Ben kendisinden bir hisse senedi talep etmedim, bana hisse
tahsis ettiğinin doğru olduğu anlaşılıyor; ama, benim talebim yok. Benim sermaye tezyit iştirak ve
rüçhan hakkı kullanma konusunda bir talimatım yok" diyor.
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yok, neden bu parayı birikmiş faizleriyle, gelirleriyle alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bu konuda
aklımıza takılan budur.
Delta Giyim ve Nakliye Şirketleriyle ilgili olarak herhangi bir belgeye, bulguya
rastlanmamıştır. Bu konuda, sadece firma benzerlikleri, isim benzerlikleri vardır ve bu isim •
benzerliklerinden dolayı akıllara birtakım sorular gelmiştir.
Özaltınla ilgili münasebet konusunda evsahibi kiracı olarak, Nenehatun Caddesi 113 ve
115 numarada bulunan gayrimenkullerin kiralanmasıyla ilgili kayıtlar hukuka uygundur; ancak,
siyaseten ve ahlaken kira bedelinin emsal bedellerine göre çok düşük olduğu üzerinde durulabilir.
Bu konudaki bilirkişi tespitlerinde, emlak komisyoncusu Bijen Emlak Hacı Kula ve
komisyoncu Gül Betül Kobal'ın tespitlerine göre 113 ve 115 nolu dairelerin, sırasıyla, yüzde 50 ve
yüzde 80 oranlannda düşük bedelle; emlak komisyoncusu Kamer Emlak, Tunç Dinçel'in tespitine
göre 113 ve 115 numaralı dairenin sırasıyla 5 kat ve 7 kat altında bedelle kiralama yapıldığı
görülmektedir.
Bu tespitler ve Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün ekspertiz raporalarına göre de
düşük bedelle kiralama yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Ekspertiz raporlarının sonucuna göre, 113
nolu dairenin mülk değeri ancak 78 yıl kira geliriyle ödenebilecek, amorti edilebilecek, 115
numaralı dairenin mülk değeriyse 73 yılda karşılanabilecektir denilmektedir raporda.
Bu tepsitler, kiralamanın düşük bedelle yapıldığını farklı yönlerden kanıtlamaktadır.
Böyle bir kiralamanın, ancak devletle iş yapan bir müteahhidin çok tanıdık bir siyasetçiye yapılmış
olmasının menfaat beklentileriyle açıklanması gerekir. Bu kiralama ilişkisi, verilen usulsüz
teşvikler ve ihalelerden sağlanan büyük menfaatlar ile faturası devlet ve millete ödettirilmiştir ve
bu nedenle çok pahalıya mal olan sonuçlar doğurmuştur. Düşük bedelli kiralamının faturasını
Türk halkı ödememeli idi.
Kiğı Barajı ve Özlüce Barajı: Kiğı Barajı ve HES tesislerinin ihalesi konusu. 20 trilyon
Türk Lirası keşif bedelli proje 1997 yılı programına alınırken, Yüksek Planlama Karan ve ödenek
aktarma işlemini takiben projenin yatınm programına dahil edilmesi durumu yasal prosedüre
uygun gözüküyor. Ancak, 18 gün içerisinde 1997-1998 programlarına alınması konusundaki
Bakanlar Kurulu kararı kafaları karıştırıyor. Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması
gereken bu projenin, 1998 yılı programına dahil edilmemesi gerekirdi. Bakanlar Kurulu
kararıyla yıllık programlar kesinleşir; bu, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci
maddesi böyle emreder. Yıllık program kesinleşmeden, iş ihale edilemez.
Buradaki usulsüzlük, Bakanlar Kurulu kararıyla kesinleşmemiş, Yüksek Planlama Kurulu
kararının 1998 yılı programı içerisine monte edilmiş olmasındadır. Maliye Bakanlığının vize
edilmesi işlemi, yasal şekil şartlarına uygundur; çünkü, Maliye, vize yaparken, diğer
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incelemelerinin yanı sıra, öncelikli olarak yatırım programı ile ilişkili olup olmadığı ve ödeneğinin
yatırım toplam bedelinin yüzde 10'undan fazla olup olmadığına bakar.
Proje, 1998 yılı yatırım programında görülmektedir. Proje bedeli 20 trilyon, 1998 yılı
bütçe ödeneği 50 milyar ve 5 trilyon özelleştirme gelirinden finansman öngörüldüğünden, vize
için yeterli şart vardır. Bununla birlikte, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci
maddesi gereğince, Devlet Planlama Teşkilatının sorumluluğu vardır.
10 Ağustos 1998 tarih ve 11474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yasal dayanağı, 540
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre olduğundan, aynı tarihe kadar
yıllık program kesinleşmemiş sayılır; ancak, Bakanlar Kurulu karan, 540 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28 inci maddesine göre değil de, 96/8629 sayılı i 997 yılı program kararnamesinin 7
nci maddesine göre hazırlansaydı, 97/119 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla başlayan süreç,
mevzuatına uygun olarak tamamlanmış olacak ve geçmişe yönelik kabul anlamı olacaktı; lakat,
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, geçmişe yönelik olarak
çıkarmak mümkün değildir. Bu, 28 inci madde, bütçeler ve iş programlan hazırlanmadan önce
hazırlanan yıllık programların yasal zeminidir. Yatırım programı ile ilişkisi olmayan ihalenin
sonucunda yapılan sözleşme hukuken ölü doğmuştur, iptali gerekirdi, iptal edilmemiştir.
Özlüce Barajı ve HES tesisleri inşaatı. Mesut Yılmaz'ın devlet bakanı olduğu dönemde,
işin ihale tarihi, 22.2.1985, Maliye Bakanlığı vizesi 12.4.1985, sözleşme tarihi 24.10.1985; vize
tarihinden altı ay oniki gün sonra ihale sözleşme tasarısı Maliye Bakanlığınca vize edildikten
sonra, vize yapıldığının bildirilmesini takiben, onbeş gün içerisinde sözleşme imzalanmak
zorundadır. 2886 sayılı Kanunun 57 nci maddesine göre hüküm böyledir.
Burada, vizeyi bildirme zorunluluğu, ihaleyi yapan kuruma; yani, DSİ'ye aittir. Gerekli
tebligatın yapılıp yapılmadığı veya geç yapılmış ise, nedenleri DSİ'den araştmlmalıdır. DSİ
yetkilileri bu konuda tam sorumludur. Ayrıca, ihalenin, altı ay ohiki gün sonra imzalanmış
olmasının başka nedenleri araştırılmalıdır.
'
Bize göre şöyle: İhaleyi yapan firmanın kesin teminat ihale bedelinin yüzde 6'sı miktarını
yatırabilmek için zamana mı ihtiyacı vardı ki, bu kadar süre beklendi?
İki, birinci soruyla bağlantılı olarak, 20.10.1985 talihinde, ne değişti de, sözleşme
imzalandı? Bu soruya cevap, üç gün sonra imzalanan, 27.10.1985 tarih ve 85/10011 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararında veriliyor; çünkü, bu tarihte Önemli bir teşvik kararnamesi imzalanmış
ve bu kararnamenin verdiği imkânlardan Özaltın şirketi önemli teşvikler almıştır.
Bu kararnameye istinaden, özaltın şirketine, Özlüce Barajı ve HES tesislerinde
kullanılmak üzere, 29 Ocak 1986 tarih ve 15010 sayılı teşvik belgesiyle ithal edilecek makine ve
teçhizat için, 9 285 165 Amerikan dolan değerinde döviz kullanımı, yüzde 100 yatırım indirimi.
yüzde 100 gümrük muafiyeti sağlanmıştır.
i
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sağlanacağı Özaltın şirketine fısıldanmış ve ,şirket, sözleşmeyi imzalamıştır. Üç gün sonraki
Bakanlar Kurulu gündemini kim bilebilir; ancak, çok yakın dostlar. Önce fısıltı, ardından
gerçekleşen vaatler, teşvikler Özaltın şirketinin nasıl desteklendiğinin bir kanıtıdır.
Conrad Oteli. Emekli Sandığına ait, istanbul Beşiktaş'ta 25 243 metrekarelik arsanm
kiraya verilmesi amacıyla genel müdürlüğe yetki verilmiş ve bunun üzerine, 29.12.1983 tarihiyle
kira akdi yapılmış ve yetki sona ermiştir. Ancak, zamanın Emekli Sandığı Genel Müdürü, yönetim
kurulu kararına dayanmayan bir kararla, Erol Aksoy'un, 9 Mart 1984 tarihli yazısına, hemen üç
gün sonra, 12 Mart 1984 tarihinde olumlu cevap vererek, Emekli Sandıgımn, otel yatırımına arsa
payıyla katılması hususuna karar vermiştir. Bu karar soruşturulmadır. Böyle bir karar, yazıya
cevap göndermekle verilemez, mümkün değildir!
Emekli Sandığı, arsa payı karşılığı otel yatırımına yüzde 12 hisseyle ortak olmuştur. t)aha
sonra, Emekli Sandığına, Yeditepe Anonim Şirketinin yüzde 11 hisse karşılığı 3,5 milyon dolar,
Sosyal Sigortalara yüzde 15 hisse karşılığı 6 milyon 750 bin dolar ile satılması Bakanlar Kurulu
kararnamesiyle uygun bulunmuştur.
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı, sermayesinin 33 milyon dolar olduğu bir
şirkete, bu sermaye miktarını, sırasıyla, yüzde 15 ve yüzde 11 tutarında nakit para ödeyerek ortak
olmuşlardır. Oysaki, istanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinin, 4 Mayıs 1992 tarihli bilirkişi
tespitiyle, bu şirketin ödenmiş sermayesinin 110 milyar lira olduğu belirtilmiştir. Ancak, SSK ve
Emekli Sandığı, 16 Ocak 1990 ve 18 Ocak 1990 tarih ve 106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 33
milyon dolarlık bir şirkete ortak olunmasına izin vermiştir. Hal böyle iken, aynı gün, 18 Ocak
1990 tarih, aynı şirketin sermayesinin 90/83 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 37,7 milyar liraya
. çıkarılmasını da onaylamıştır.
Bakanlar Kurulu, bir taraftan bir şirketin sermayesinin 33 milyon dolar; yani, o günün
parasıyla 67 milyar lira olduğunu kabul edecek, diğer taraftan 37,7 milyar liraya, aynı konuda evet
diyecek; devlet kurumlan olan SSK ve Emekli Sandığı, şirkete ortak edilirken, büyük miktar
dikkate alınacak.
Sosyal Sigortalar Kurumu, 5 milyar 655 milyon Türk Lirası ödemesi gerekirken, 18
milyar 598 milyon Türk Lirası, Emekli Sandığı 4 milyar 147 milyon ödemesi gerekirken, 19
milyar 478 milyon, artı 3 milyar 489 milyon da arsa payı olarak, toplam 22 milyar 967 milyon
Türk Lirası ödemiştir.
Sonuç olarak, Conrad Oteli nedeniyle, Yeditepe A.Ş.'ye ortak edilen SSK ve Emekli
Sandığı için çıkarılan 16 ve 18 Ocak 1990 tarihli iki Bakanlar Kurulu kararıyla devlet zarara
uğratılmıştır. Konunun yasal incelemesinin yapılması lazımdır. Yargıya intikali uygun olacaktır
kanaatini taşıyor; saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Karapaşaoğlu.
Sayın Ercan, buyurun efendim.
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Başbakan Mesut
Yılmaz'la ilgili verilen soruşturma önergesinin karar aşamasındayız.
Bu soruşturma önergesinde yer alan isnatlarla ilgili delillerin toplanması safhasında, bir
komisyon üyesi olarak, oldukça fazla taleplerim oldu, gelen bilgileri ve belgeleri de yer yer
değerlendirmem oldu.
Sayın Kemal Aykurt arkadaşımızın, bugün, burada, bu önergede yer alan isnatlarla ilgili
v açıklamalarına, ben de aynen katılıyorum. Sayın Yusuf öztop Beyin, bilhassa Conrad Oteline
ilişkin, Kiğı Barajına ilişkin açıklamalanna da katılıyorum. Saym Karapaşaoğlu'nun, bilhassa
Conrad Oteli, yine Kiğı Barajıyla ilgili açıklamalanna da katılıyorum, farklı düşünmüyorum. '
Bilhassa Conrad Oteliyle ilgili olarak, uzman arkadaşlanmızın da vaki çalışmaları sonucu
-tabiî ki Başkanlık Divanıyla müşterek- taslakta, iki kurumun; SSK ve Emekli Sandığının yapmış
bulunduklan, ödenmiş sermayenin yüzde 47,64'ünü oluşturduğu halde, her iki kamu kurumunun
toplam hisse yüzdeleri yüzde 26 olarak kaldığı ifade ediliyor. Sadece bununla kalmıyor, Conrad
Otelindeki hadiseler. Bunlarla ilgili çok ayrıntılı, ben, daha önceki çalışmalanmızda beyanda
bulunmuştum.
Kiğı Barajıyla ilgili olarak da çok aynntılı açıklamalarda bulundum. Saym Başbakanla ev
sahibi arasında ilişkinin, bir ev sahibi-kiracı ilişkisi olmadığı üzerinde durduk. Bu iddialarla ilgili,
iddialan ortaya koydukça, bunlarla ilgili sonuçta bir sağlıklı karar verebilmek için, araştırmaların
eksiksiz yapılmasını, ilgili kurumlardan, varsa bilgilerin, belgelerin toplanmasını talep etmiştik.
Yine, ben, Üsküdar Ayışığı Vadisinde bir taşınmazın, Sayın Başbakanın eşi tarafından
satın alındığı iddiasında bulunmuştum. Ona ilişkin taleplerim de, ilgili mercilerden esasen
araştınlıp soruşturulması lazım gelirken, o konuda, ancak mevcut dosyadaki delillerle, bilgilerle
bir değerlendirme yapabilme imkânım vardı.
Tabiî, burada, söylemek istediğim şu: Benim, delillerin toplanması aşamasındaki
taleplerim, isteklerim, yer yer değerlendirmelerim, Komisyon çalışmalarına bir ölçüde katkı
sağlamak, doğruyu, gerçeği ortaya koymak bakımından bana düşen bir görev olarak
düşünmüştüm. Bunlar, eksik-fazla komisyon çalışmalannı tamamlıyor, bilgiler, belgeler geldi,
dosyaya konuldu.
Şimdi, karar aşamasında yaptığım şey şu: Sayın Başbakanla ilgili soruşturma önergesinde
yer alan isnatlar, 3628 sayılı Yasanın 12 ve 13 üncü maddelerine ve bir de Türk Ceza Yasamızın
240 inci maddesine dayandırılarak bu önerge verilmiş; yani, iddiaların, bu iki yasada ifade ettiğim,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 780)

- 355 Mal Bildirim Yasamızın 12 ve 13 üncü maddeleri ve Türk Ceza Yasamızın 240 mcı maddesindeki
suçu oluşturdukları iddia ediliyor.
Ben de, bu iki yasa çerçevesinde mevcut bilgileri, belgeleri değerlendirdim ve bir kanaat
sahibi olmaya çalıştım. Tabiî, arkadaşlarımızı dinledik, benden sonra da arkadaşlarımız görüş serd
edecekler.
O itibarla, önceki beyanlarımı da aynen tekrar ederek, oyumun rengini belli etme
aşamasında da çok kısa bir gerekçeyle, ben, görevimi tamamlamış olacağım.
Şimdilik, bu aşamada söyleyeceklerim bu kadar.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ercan.
Sayın Şimşek, buyurun efendim.
YAHYA ŞlMŞEK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bildiğiniz gibi, bu
Komisyonun en yeni üyesi benim. Aslında, Komisyona katılmamla, karar aşamasına geliş arasında
çokça uzun bir zaman geçmedi. Bütün bunlara rağmen, elimden geldiğince, gücüm yettiğince,
dosyalan, belgeleri incelemeye ve bir kanaat sahibi olmaya çalıştım. Eksikliklerim var ise, onu da,
burada dinlediğim arkadaşların anlatımlarıyla giderme gayretindeyim.
Böyle bir çalışmayı yaparken hangi kriterleri esas aldığımı kısaca ifade etmek istiyorum.
Öncelikle, üç yıla yakın milletvekilliği yaşamımda gördüm ki, Meclisin denetim yollan olan
araştırma, soruşturma ve gensoru gibi yollar çok sıkça kullamldı. Yerinde mi kullanıldı, yerinde
olmadan mı kullanıldı, siyasî bir anlayışla mı bu denetim yollanna sıkça başvuruldu, öncelikle,
bunu, değerlendirmelerime esas aldım.
ikincisi, böyle bir soruşturmaya siyasî gözlükle de bakılabilir, hukukî gözlükle de
bakılabilir. Ben, ikinci şıkkı tercih etmek suretiyle, hukuksal gözlükle olaylara bakmaya çalıştım.
Bu bakış çerçevesi içinde iddialan değerlendirdim, iddiaiann somut mu, soyut mu olduğuna
baktım, iddialara yönelik istenilen belgeleri inceledim, bunlann iddialarla ilgili bağı olup
olmadığını araştırdım.
Soruşturmanın tüm safahatı boyunca, bu soruşturmanın iddialar doğrultusunda mı, yoksa
iddialar dışında mı gelişip gelişmediğine baktım. İrdelenen konulardaki eksikliklerin,
yanlışlıkların, iddialara yönelik bir bağ kurup kurmadığına baktım.
Örneğin, bütün bu iddialarda irdelenen belgelerin, yapılan yanlışlıkların, var olan
eksikliklerin, iddiada belirtilen Mesut Yılmaz'ın mal varlığında bir artış sağlayıp sağlamadığı,
örneğin, bu eksik ve aksaklıklann, yanhşlıklann yapılmış olması halinde, bunlardan Mesut
Yılmaz'ın çıkar sağlayıp sağlamadığı konusunda bir bağ olup olmadığına baktım.
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- 356 Örneğin, Nenehatundaki ev konusunun, ihale teşvik gibi bazı işleri verme karşılığında
olup olmayacağı konusunda, trilyonluk ihalejçre karşılık, böylesine bir evin kiralanmasının bir
rüşvet olarak kabul edilip edilemeyeceği konusundaki durumları değerlendirdim.
Tabiî, aym şekilde, Conrad Otelde ve diğer ilgili iddiaya konu olan ve soruşturma
dosyalan içerisinde geçen tüm konuların, yine iddialara yönelik bir bağı olup olmadığını
araştırdım.
Ayrıca, yine, olayı, örneğin Finansbank hisseleriyle ilgili, böyle bir hissenin varlığı dosya
içerisinde mevcut, mal beyanında bulunulmamış. Salt mal beyanında bulunmamanın, Meclis
içtüzüğünün 107 nci maddesi içerisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini düşündüm.
Tabiî, ayrıca, yine, araştırılan konularla ilgili, gerçekten, eksiklik, aksaklık, yanlışlıkların,
bizatihi böyle bir başlıktaki soruşturma önergesi içinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini,
yoksa bunun bir başka soruşturma önergesi konusu olup olmayacağım değerlendirdim ve
böylesine bir bütünlük içerisinde yaptığım değerlendirmelere göre, bir kanaate sahip oldum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Şimşek.
Sayın Ahmet Uyanık, buyurun efendim.
AHMET UYANIK (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım;
soruşturma önergesinin dört ay süren değerlendirmesinden sonra ortaya çıkan bazı hususlara
özetle değinmek istiyorum.
Soruşturma önergesinde bahsedilen iddialara ilave olarak gelen iki konu da, ayrıca
değerlendirilecektir.
Şimdi, soruşturma önergesini değerlendirdiğimiz zaman, iddia edilen hususların tam
açıklığıyla ortaya çıkması, benim siyasî ve kişisel kanaatlerime göre mümkün olmamıştır.
iddiaların sabit olup olmadığı veya iddialara konu olan olayların bilgi ve belgelerinin akışı
istikametindeki kanaatlerimiz, zaman zaman çelişki içerisinde değerlendirilmiştir.
özellikle alt komisyonda bulunduğum süre içerisinde -alt komisyondan arkadaşlarımı
suçlamak için söylemiyorum- alt komisyonda, birincisi Kiğı Baraj ıyla ilgiliydi, ikincisi
İstanbul'daki Zekeriya Köyle ilgiliydi, üçüncüsü de Nenehatun Caddesindeki 113 ve 115 numaralı
konutların kira bedellerinin emsal olup olmadıklarıyla ilgiliydi.
Burada görülüyor ki, bizim de, tabiî, bilirkişilerle değerlendirdiğimiz ve yerinde yapmış
olduğumuz incelemelerde, bütün sorduğumuz kişilerin ayn ayrı fikir beyanlanyla, Komisyon
üyelerimizin görüşlerinin sabit bir noktada toplanmadığını da ifade etmek istiyorum.
Zira, bir ifadeye göre, şu kadar dolar veya lira deniliyor, bir başkasının ifadesine göre, şu
kadar dolar veya lira şeklinde ifade ediliyor. Bunlan tamamen değerlendirdiğimiz zaman, ortadaki
ilintinin tespitiyle ilgili kişisel kanaatlerimizin dışında toplumsal değerlendirmeye baktığımız
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zaman, üzülerek ifade ediyorum, ben, kişisel ve vicdanî kanaatimi söylüyorum; sağlıklı bir kanaat
içerisinde olduğumu ifade edemiyorum.
Belki arkadaşlarıma biraz haksızlık edeceğimi zannediyorum; ama, olayları ve belgeleri
incelediğim zaman ve özellikle alt komisyon çalışmalarım değerlendirdiğim zaman, bilirkişi
olarak seçilmiş arkadaşlarım da bize, konuyla ilgili pek fazla sağlıklı bilgi verdikleri kanaatinde
olmadığımı şu husustan anlıyorum; çünkü, birisi başka bir değer ölçüsü içerisinde değerlendiriyor,
birisi başka bir değer ölçüsü içerisinde değerlendiriyor, ben başka bir değer ölçüsü içerisinde
değerlendiriyorum, arkadaşlarım başka bir değer ölçüsü içerisinde değerlendiriyor; ama, öyle
görüyorum ki, genel değerlendirmemizi yaptığımız zaman, gerek Kemal Aykurt Beyin
değerlendirmelerine gerek diğer arkadaşlarımızın ve Sayın Ercan'ın değerlendirmelerine
katılıyorum ve kanaatimi daha sonra ifade edeceğimi arz ediyorum.
Teşekkürederim.
BAŞKAN -^Teşekkürler Sayın Uyanık.
Sayın Altmsoy, buyurun efendim.
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle, bu
benzeri komisyonlarda vaki olan münakaşalardan ari olarak tam bir sükûn içerisinde bir faaliyeti
tamamlamış olmanın huzurunu ve teşekkürünü, başta Sayın Başkan olmak üzere, bütün
arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Bahse konu olan, Sayın Meral Akşener'in, Sayın Mesut Yılmaz hakkındaki görevini
kötüye kullanması ve mal beyanında hile yapması ile çerçevenin Sayın Aykurt'un saydığı 11 ayrı
konu.
Bu konuların hepsine benim vukuf ve kesb etmem ve tamamıyla inceden inceye tetkik
etme imkânına maalesef sahip olamadım. Zaten dört aylık bir zaman bu iş için kafi değil, bir de
üstelik bütün deliller, vesikalar peyderpey geldi, gayet tabiî olarak. Her birini gelişine göre
sıraladığınız takdirde de, bazılarında önceki mütalaa yahut önceki tetkik eksik kalacağı için, ben
konu itibariyle bilgime dayanan hususlarda teksif etmeyi daha doğru buldum.
Bunlardan birisi, Conrad Oteli. Ben, buradan okuyacağım ister istemez; çünkü, hatınmda
tutamayacağım kadar çok şeyler var. Temize de çekme şansım olmadı; çünkü, bizim, Sayın Gürtan
ile benim sekreterlerimiz benim gibi yazıyorlar; belki, bunu, onbeş günde yazamazlar; onun için,
ister istemez bunu, müsvedde olarak yazıyoruz.
Emekli Sandığı, Hazineden devraldığı Beşiktaş Şerencebey yokuşunda 25 243 metrekare
arsasını kiraya vermek üzere ihaleye çıktığı sırada, bu arada, Erol Aksoy isimli bir kişiyle.
28.12.1984 tarihinde bir sözleşme yapmıştır. Buna göre, Erol Aksoy veya kuracağı şirket, bu
arsaya bir otel yapacaktır. Emekli Sandığı, yapılacak otele yüzde 12 hisse sahibi olması
karşılığında da, arsanın yüzde 88 hissesini Erol Aksoy veya şirkete devredecektir.
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' - 358 Emekli Sandığı, daha sonra, kurulan şirketten, aynca yüzde 11 hisse satın almış ve buna
karşılık, 3 milyon 500 bin Amerikan dolan .ödemiştir. 1991 yılında, bu kez Sosyal Sigortalar
Kurumu, aynı şirketten yüzde 15 hisse satın almış ve karşılığında da 6 milyon 750 bin Amerikan
dolan ödemiştir. Otel 1992 yılında bitmiş, 1995 yılında yapılan incelemede de, o zamana kadar
kâr etmeyip bir sürü de zarar ettiği tespit edilmiştir.
Bir seri usulsüz muamelenin cereyan ettiği bu hadise, iki kez Sosyal Sigortalar Kurumu
Teftiş Kuruluna, bir kez de Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna konu olmuştur. Her üç raporda,
bir seri yolsuzluk, kanunsuzluk ve himaye nedeniyle kamu kuruluşlanmn milyarlarca dolar kayba
uğradığı tespit edilmiştir. Ancak, raporlann tanzim tarihinde tespit edilen suçlar mahiyeti itibariyle
zaman aşımına uğradığı için herhangi bir takip yapılamamıştır. Gerek teftiş raporlanndan gerekse
tetkik edilen vesaikten anlaşıldığına göre, belediyelerde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde ve
sair bilumum resmî mercilerde işler öylesine hızlı ve öylesine himayeli işleme tabi tutulmuş ki, bu
işin, sadece yardım olsun diye veya kısa vadeli menfaat karşılığı yüksek kademelerden talimatla
dahi icrası mümkün değildir.
Bu iş, olsa olsa bir devletlû kişinin işe gizli ortak olmasıyla izah edilebilir. Bu devletlû,
1984-1991 tarihleri arasında Devlet Bakanı, Turizm, Kültür Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan
olan Sayın Mesut Yılmaz olabilir ya da başka bir devletlû olabilir. Her ne kadar, bu olayın baş
icracısı olan Erol ve Erdal kardeşler Mesut Beyin yakınlan ise -ki, Erdal Aksoy partinin Sarıyer
ilçe başkam ve istanbul il başkanlığı yapmıştır- bir de garip bir şey var, söylemeden
geçemeyeceğim, Sayın Yılmaz, bütün resmi ve hususi ağırlamalarda,daima Conrad Oteli tercih
etmiştir. Tabii, takdir komisyonunuza ait.
Bu işte her türlü cezai, zamanaşımı geçmiş olmasına rağmen çok büyük zararlara uğramış
olan, gerek Sosyal Sigortalann, gerek Emekli Sandığının bu zararlarının telafi edilmesi, kanunen
mümkündür. Bu hususa dikkat edilmesi lazım geldiği kanaatindeyim.
Finansbank meselesi... Sayın Mesut Yılmaz'ın Finansbank adlı kuruluşta hisse sahibi
olduğu ve bu meblağı mal beyanında göstermediği iddiası önraporda... Her ne kadar Finansbank'ta
mevcut hissesinin mal beyanında sakladığı, Mesut Yılmaz'ın ve banka sahibi Hüsnü Özyeğin'in
teminli ikrarlarından anlaşmış ise de hisselerin borsa satış değerinin Mesut Yılmaz'ın aylık
gelirinin 5 katından daha az olduğu bilirkişilerce hesap edilerek bu nedenle 3628 sayılı Kanunun 5
inci maddesi uyarınca miktarın az olması, beyan zorunluluğunu bertaraf ettiği söylenmiştir.
Ancak, adı geçen kanunun 5 inci maddesinin her kalem beyan için mi, beyanların tamamı, yekunu
için mi olduğu kabili münakaşadır. Her halükârda Başbakanlığa kadar yükselmiş,
küçümsenemeyecek bir maddî varlığa sahip olmuş bir kişinin bu kadar cüzi meblağ için kasti bir
davranışı olacağını tahmin etmemekteyim.
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kuruluşlarındaki işlerine intikal ettirdiği ve dolayısıyla da Türk Ceza Kanununun bazı maddelerine
değinen suçlar işlediği hakkında iddia var. Bu suçlardan birisi Sayın özaltın'a ait olan bir daire ve
iki villanın Sayın Yılmaz tarafından kiralanmasıyla alakalı. Tabii, dolayısıyla da Kiğı Barajında
Sayın Özaltın'ın himaye edildiği iddia edilmektedir. Savunma sadedinde Ankara
Nenehatun Caddesi 113 ve 115 nolu villalann lOOO'er Amerikan dolarına kiralandığım içeren
kira kontratları ibraz edilmiştir. Kontratlar 3 yıllıktır. 115 numaralı daire için tefrişli büro tabiri
kullanılmış, zemin ve 2 nci katın tamamı denmiş, kiranın her ay peşin ödeneceği aylık kira
bedelinin 1000 Amerikan dolan olduğu hususi şartların 5 inci maddesinde elektrik, su ve yakıtın
3/2'sinin kiracı tarafından ödeneceği yazılı, 26.12.1992 tarihle Mesut Yılmaz ile Nuri Özaltın
imzasıyla imzalanmış, tasdiksiz ve pulsuz bir kontrat vardır. Kontratın arka sayfasında 12.1.1993
tarihinde 12 bin Amerikan dolan, 14.1.1993 tarihinde 24 bin Amerikan dolarını "elden aldım"
şerhiyle kime ait olduğu belirlenemeyen iki adet paraf vardır. 113 numaralı daire içinse mesken
olarak kullanılacağı, villa olduğu, aylık kirasının 1000 dolar olduğu kiranın her ay peşin
ödeneceği, 26.12.1992 tarihli Mesut Yılmaz ve Nuri Özaltın imzalı pulsuz ve tasdiksiz kontrat
olduğu tespit edilmiştir. Kira bedelinin Özaltın Firması kayıtlarına intikalini tespit etmek için
yapılan talebe noterden tasdikli yevmiye defterinin ve defteri kebirin bir sayfasının fotokopisi
ibraz edilmiştir. Bizim için 1993 kirası kayıtlandır. Zira ileride imza edeceğimiz cihetle, diğer
yıllar önemli değildir. Bu defterin kendisinin, aslının ısrarla istenmesine rağmen temin
edilmemiştir. (Tutanak 23.7.1980 tarih, sayfa 9-10; tutanak 15.110.1998 tarih sayfa 15-16)
Gerekçe olarak kayıtlann çok hacimli olduğu gelmesinin mümkün olmadığı savunulmuştur.
Kiracının belgelemesinde teamül olarak ve resmi kuruluş kaydı olduğu için muteber olan su,
elektrik ve gaz abonelik kayıtlan celbedilmiş. 113 ve 115 numaralı binalardan 20.1.11994
tarihinde elektrik, 24.1.1994 tarihinde de su aboneliği olmuştur. Yalnız, 113 numaralı daire için
10.3.1994 tarihinde doğalgaz abonesi olunmuştur. Abone Saym Mesut Yılmaz'dır. Bu kayıtların
neden bir yıl sonra yapıldığı sorusuna, savunmada 115 nolu dairenin orta katında bir başka
firmanın bir yıl daha oturduğu, bu nedenle de kontrata elektrik, su ve yakıtın 3/2 oranında
ödeneceği yazılmıştır. Gerçekten kira almıyorsa, neden bu kadar ucuz olduğu sorulduğunda ise, o
tarihlerde Mesut Beyin zor durumda olduğu, Rahmetli Özal ile arasının açık olduğu ve adeta
köşeye sıkıştırılmış olduğu, bu nedenle de bir yetkisi olmadığına göre, herhangi bir himaye de
bahiskonusu olmayacağı iletilmiştir. Tutanakta, Sayın Komisyon Başkanının ifadesi.
Ayrıca, binada tamiratlar yapılıp, büyük masraflar yapıldığı ileri sürülmüştür. Ancak, elde
edilen evrak ve cereyan eden olayların tarihiyle yapılan tespitler savunmanın tam aksini ortaya
koymaktadır. Konuyu değerlendirirken, zaman dilimi olarak 1993 ile 1996 tarihlerini detaylı
olarak incelemek, bilhassa, 1992-1993 yıllan üzerinde durmak gerekiyor. Zira, 1993'ten evvel
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_ 360 işgal edilen Cinnah Caddesindeki apartman dairesi kesintili oturulduğu için komisyonumuzca
detaylı olarak incelenmemiştir. Neneharun'daki 113 ve 115 numaralı binalar ise burada da 1993
yılı mühimdir. Çünkü, 1994 yılında TBMM'de liderlerin mal varlığı araştırılması başlamıştır. Parti
genel başkanlarının şayet pürüzlü işleri varsa, her işlerini yasallaştırmaları gayet tabiidir. Bu
açıdan bakılan;
a) Nenehatun 113 ve 115 numaralı binalara ait kira kontratları tasdiksiz olduğu için delil
olamaz. Taraflar sonradan da tanzim edebilirler. Ayrıca, deliller var; kira karşılığı, kiracının asıl
karinesi su, elektrik aboneliği bir yıl sonradır. Hem 113 hem de 115 numaralı binalar için elektrik
aboneliğinin Mesut Yılmaz adına nakli, 20.1.1994; 113 ve 115 nolu binalar için su aboneliği nakli
de 24.1.1994'tür. 113 numaralı daire gaz aboneliği sadece 10.3.1994 tarihindedir. 115 numaralı
daire bütan ve ftıeloil kullandığı için abonelik bahiskonusu olmamıştır. 115 nolu binanın bir
katının bir yıl başkalarının işgalinde olduğu savunması da geçerli değildir. Çünkü, müstakil
kiralarda olan 113 numaralı binada da abonelik bir yıl sonra yapılmıştır. 125 nolu binanın
kontratının 5 inci maddesinin özel şartı olarak su, elektrik ve yakıt bedelinin 3/2'si ödeneceği de
durumu kurtarmak için yeterli delil değildir.
İ13 numaralı binanın durumu muhtemelen
sonradan yapılan kontratı nakşetmektedir. Tamirat yapıldığı, gerek Mesut Yımaz'ın, gerekse
Özaltm'ın tutanaklardaki ifadesinde savunulmuştur. Geçerli değildir, çünkü, kontratta 115
numaralı bina tefrişli büro olarak kiralandığı yazılıdır. Tefrişli tabiri literatürde tamire muhtaç
binayı değil, içinde ihtiyaç duyulan malzemelerin, masa, sandalye, koltuk, buzdolabı vesaire mal
sahibi tarafından temin edildiğini ifade eder ve kira bedelini yükseltir. Aslını temin
edemediğimiz defteri kebir ve yevmiye defterinin noter tasdiki de olsa fotokopisi delil teşkil
edemez. Zira aslından fotokopiye geçerken her türlü çıkarma veya ilave yapılabilir. Noter tasdiki
ise notere ibraz edilen vesikanın doğruluğunu tasdiktir. İşin evveliyatını araştırmak noterin görevi
değildir. Defterlerin ısrara rağmen getirilememesi de şüpheyi güçlendirir bir noktadır. 1994 ve
sonrasındaki işlemlerin usule uygun işletilmesi gayet tabiidir. Parlamento denetimi devam ederken
başka türlü davranış düşünülemez. Ancak, kayıtlara geçen kira bedelinin kimin cebinden çıktığını
tespit etmek de maddeten mümkün değildir.
1994 sonrası için de kira miktarlarında bir değişiklik yapılmadığı için zira kontrat üç yıllık
yapılmıştır. Sembolik bir kira miktarı devam etmiştir) İkrar edilen kira bedeli gerçek bile olsa, yine
de himaye, muvazaa kokmaktadır. Alt komisyon tutanaklarından da anlaşılacağı cihetle, 2 binanın
aylık kirasının bir mutabakat temin edilememiş de olsa, 1500 ve 1800 Amerikan doları ile 5000 ve
7000 Amerikan doları gibi rakamlar... Ayrıca, 5000 Amerikan doları ile 15000 Amerikan doları
arasında değişen fiyatlarla aynı semtte kiralanmış gayrimenkullerden çeşitli emsal tarafımdan
tutanaklara dere olunmuştur. Vakıflar Bankasına yaptırılan ekspertizde 113 numaralı binanın 1992
yılındaki değeri 876 593 Amerikan doları olup 12 bin yıllık kira ile ancak 73 yılında binanın
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-361bedelinin karşılanacağı, 115 numaralı bina için 1992 fiyatlarıyla 935 032 Amerikan dolan olup, 12
bin Amerikan dolan yıllık kira ile 78 yılda bedelinin alınacağı mümkün görünmektedir.
Ankara'mn herhangi bir semtinde bu sürenin azami miktan on yıldır. Nenehatun gibi semtte sekiz
yıl olarak hesabı gerekmektedir. Bütün bu gerçekler karşılığmda her iki bina için beyan edilen
aylık 1000'er dolar, çok komik bir rakam olarak kalmaktadır. Mesut Yılmaz tarafından ödendiği
de subut bulmamıştır.
Rahmetli özal'ın, Mesut Yılmaz'ı köşeye sıkıştırdığı beyanı da gerçeğe aykındır.
Samimiyetten uzak bir bahanedir. Çünkü, Mesut Yılmaz 1991 yılında Rahmetli özal'ın ve
bilhassa Semra Özal'ın himaye ve desteği ile parti genel başkam ve başbakan olmuştur.
Başbakanlıktan Özal düşürmemiş, genel seçimleri kaybettiği için kendiliğinden aynlmıştır.
Kesintisiz olarak hâlâ Anavatan Partisi Genel Başkanıdır. 1993 yılında ise olağanüstü genel
kurulda Özal ve taraftarlannı tasfiye ederek, partiye tamamen hâkim olmuştur Sayın Yılmaz;
elbette, gelecek başbakanlığa da namzet olmuştur; nitekim, Başbakan da olmuştur. Bu durumu
Sayın Özaltın gibi başanlı bir işadamı elbette tahmin ve takdir edecektir. O zaman da yaptığı
davranış, dediği gibi merhameten himaye değil, menfaaten davranış olur.
İzah edilen nedenlerle, olaya neresinden baksanız, muvazaalı bir menfaat ilişkisi
sıntmaktadır. Şimdi, bu ilişkilerin Kiğı Barajı ve HES projesine kadar uzanıp uzanmadığını
birlikte mütalaa etmek isteriz. Kiğı Barajı ve HES projeleri, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak
üzere, hidroenerji üretmek ve tanmda sulama ihtiyacını karşılamak üzere barajlar ve HES tesisleri
yapılması, ülke çapında planlanmıştır. Bunlardan Peri Çayı üzerindeki bir seri barajdan bir tanesi
de Kîğı Barajı ve HES tesisleridir. DSİ Genel Müdürlüğü, DPT'ye 26.9.1997 tarihli 7323 sayılı
yazısı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 14.7.1997 tarihli ve 1063/20899 sayılı yazı ile
Müsteşarlığınıza intikal ettirilen, Genel Müdürlüğümüzün 1998 yılı yatınm programının tasan
tekliflerinde yer almayan Kiğı Barajı ve HES projesi diye başlayan sonra da elektrik enerjisine
duyulan acil ihtiyaç göz önünde bulundurulduğunda Doğu Anadolu Bölgesinin bir bölümünü
kapsayan Peri enerji kademeleri projelerinden Özlüce Barajının menbaında yer alan Kiğı Barajı ve
HES projesinin yöreye sağlayacağı fayda, projenin bütünlüğü bakımından bir an evvel ele
alınması gerekli görülmektedir gerekçesine dayanan Kiğı Barajı ve HES projesinin ekli listede
gösterildiği şekilde genel müdürlüğümüzün 1998 yılı yatırım programına alınması talep edilmiştir.
Keza DSİ Genel Müdürlüğü 14.10.1997 günü ve 7943 sayılı yazı ile DPT Müsteşarlığına hitaben
24.1.1997 tarih ve 22 887 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Müdürlüğümüzün
1997 yılı yatırım programında yer almayan enerji amaçlı Kiğı Barajı ve HES projesi diye başlayan
26.9.1997 tarihli gerekçeyi motamot aynen tekrar eden yazısında buna göre Kİğı Barajı ve HES
porjesinin ekli listede gösterilen şekilde genel müdürlüğümüzün 1997 yatınm programına
alınmasını talep etmiştir. DPT Müsteşarlığı, 26.9.1997 tarihli DSİ yazısına istinaden Yüksek
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eklenerek 13.10.1997 tarih ve 97/84 sayılı raporla 1998 yılı programına Bakanlar Kuruluna
sunulmuştur.
Bakanlar Kurulu 14.10.1997 tarih ve 97/10075 karar sayısıyla kararname
yayımlamıştır. Böylece Kiğı Barajı ve HES projesi 1998 yılı programına dahil edilmiştir.
(Müstenidat, DPT Müsteşarlığı 13.11.1998 gün 480/121 sayılı yasa) DPT Müsteşarlığı bu kez de
DSİ Genel Müdürlüğünün 14.10.1997 gün ve 7943 sayılı yazısına istinaden 21.10.1997 gün ve
MY-213 sayılı yazısı ile Yüksek planlama Kuruluna Kiğı Barajı ve HES Projesinin 1997
programına alınmasını teklif etmiştir. Yüksek Planlama Kurulu 30.10.1997 tarih 97/119 sayılı
kararıyla projeyi 1997 programına almış, yatınmlann hızlanması ödeneğinden de 10 milyar lira
ödenek tahsis etmiştir. Elde edebildiğimiz dokümanlara göre kronolojik sırayı takip edersek,
25.12.1997 tarihinde 06/877 sayı ile Kiğı kaymakamı, 29 uncu Mekanize Piyade Tugayına bir yazı
göndermiştir. Bu yazıyı temin edemediğimiz için içeriği hakkında bilgimiz yoktur. Ancak, 29
uncu Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığının 25.12.1997 gün 7130-1286-97 sayılı yazısında ilgi
yazı ile Kiğı ilçesi sınırlan içerisinde, yapımı planlanan Peri enerji kademeleri projesinde Kiğı
Barajı ve HES tesisi güvenlik açısından olumlu veya olumsuz tetkiklerine aynı yazının ekinde
gönderilen bir önbilgiyi esas almak suretiyle ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda diye
bitmektedir. 29 uncu Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı cevabi mütalaasında özetle baraj
yapımı planlanan kesimi örgütün doğuda Erzurum ve kuzeyde Erzincan, batıda Tunceli ve
güneyde Bingöl arasında örgüt elemanlarının sıkça kullandığı bir ara bölge olup, bu bölgede silah,
araç ve eleman geçişinde kullanıldığı yazılmaktadır. Bu mütalaa ile sonuç olarak, baraj ve
hidroelektrik santrallanmn yapımı ile bölgeye getireceği sosyal ve ekonomik yararlar yanında
örgütün kış üslenmesi için kullandığı bölgelerde kısmen veya tamamen su altında kalması diye
bitirmiştir.
,
Savunma ve beyana göre proje 29.12.1997 tarihinde kesinleşmiştir. 19.1.1998 tarihinde de
ihaleye çıkanlmıştır. İhale, örice 30 trilyon TL iken sonradan 20 trilyon TL'ye indirilerek, bu bedel
üzerinden yapılmıştır. Davetli kapalı zarf usulü, Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesi,
yapılan ihaleye 25 firma çağnlmıştır. Davet mektubu firmalann temsilcilerine 8.1.1998 günü
hepsine birden ve aym günde elden tebliğ edilmiştir. Bu tebliğin isabetsiz ve sağlıksız olduğunu
Sayın öztop söylediği için ben tekrar etmek istemiyorum, kısa kesmeye çalışıyorum.
İhale dosyasının DSİ Genel Müdürlüğünün Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığında
bedelsiz olarak görüleceği bildirilmiştir. İhale yüzde 15,11 tenzilatla Özaltın Firmasında kalmıştır.
6.2.1998 tarihinde Maliye Bakanlığınca vize edilmiş, 9.2.1998 tarihinde sözleşme yapılmış.
10.2.1998 tarihinde Sayıştaş tescili alınmış, 16.2.1998 tarihinde tescil müteahhide bildirilmiştir.
Bu tarihten sonra yapılan veya yapılmakta olan yer teslimi, iş programı, işe başlama, ihzarat, hak
ediş ve benzeri işlemlerden bilgi alınamamıştır. Ancak, keşif artışı hesaplan yapıldığı
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tarihinde de 5040 sayılı Kanunun 28 inci maddesine dayalı olarak alınmıştır.
Savunma: Başbakan Mesut Yılmaz, komisyon huzurundaki izahatında Kiğı Barajı için
genelde ademi malumat beyan etmiştir. Bu kadar önemsenen sıra dışından programa ithal edilen
hem YPK hem de Hükümet özel kararnamesine konu olan böyle bir işin hatırlanmamasının
normal olmadığı uyarısına rağmen ciddi bilgisi olmadığında ısrar etmiştir. DSÎ Genel Müdürü,
Bingöl Valisi, Kaymakam ve 29 uncu Mekanize Tugay Komutamyla konuşarak Kiğı Barajımn
yapımını telkin etmişlerdir, -ifadeler aynen kendisinindir, ben değiştirmeden söylüyorum- Biz bu
uyarıyı da doğrusunu isterseniz, vatan görevimizin bir parçası olarak kabul ettik; yani, Kiğı
Barajının yapımına hem enerji sektörü açısından ihtiyaç vardı, hem de bu PKK uğraşına bir
katkıda bulunmak amacıyla hızlı bir şekilde saldırdık diyerek işlevini bitirmiştir, genel müdürlük.
İşlevini bitiren genel müdürlük, tutanak, 21.7.1998, sayfa 8. Komisyonun başkanının sorusu
üzerine, "biz, bize sorduğunuz sorulara cevap verirken 14.10.1997'de başvurduk. Karar da ekim
ayında çıktı dedik. Fakat, daha sonra size gelirken hazırlık yaptım; bunun doğru olmadığını
gördüm; ilk başvurumuz eylülün 26'sında; o 14.10 tarihli yazım, ikinci yazı, DPT'ye yazmış
olduğum tenkit yazısıdır; ama, Yüksek Planlama Kurulu kararında onu esas almışlar, yazmışlar; o
yüzden âdeta, 15 günde karar değiştirmiş gibi olmuşum. Müsaade ederseniz, bu yazıyı size takdim
ediyorum. Bu, esas başvurumdur, ilk başvurumdur. Ek programa alınması için bu yanlışlık için de
özür diliyoruz; ama, Yüksek Planlama Kurulu karan bizi yanıltmış vaziyette. Yani, bu bir ay dört
gün süreyle çıkmıştır YPK'dan. Yani, YPK'dan işimizi takip ettiğimiz zaman işler çıkıyor.
Komisyon başkanı soruyor: Kiğı Barajımn 1997 sonunda yatınm programına ihale
edilmesinin gerekçesi yalnız güvenlik midir? DSÎ Genel Müdürü: Efendim, güvenlik de önde;
fakat, diğer projeler için de bir şeyler yapılıyor. Tutanak, 21.7.1998, sayfa 9. Başkan soruyor:
ödeneği ne kadar? Genel Müdür: Kiğı Barajının 1998 yılı ödeneği 50 milyar bütçeden, 5 trilyon
özelleştirme fonundan. Tutanak,

21.7.1998, sayfa 10. DSİ Genel Müdürü, soru üzerine şöyle

açıklama yapıyor: Efendim, bu barajı yapmakta saydığım iki nedenle arzuluydum; bir tanesi, enerji
problemimize çözüm getirmek, bir tanesi de orada PKK'ya karşı yürütülen savaşa bir faydası
olacak diye yaptım. Nitekim, sayın milletvekilim, haklı olduğum ortada. Bakın 1998 yılı
programına koyduğum, bu sene henüz 1998 yılında hiçbir baraj ihalesi yapmadım. Tutanak,
2J.7.1998, sayfa 39. Yani, Kiğı Barajını bu seneye bıraksaydım, bu gerçekleşmeyecekti.
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Hükümetin böyle yapacağını."
Genel Müdür "hayır, bilmiyordum efendim." (Tutanak, 21.7.1998 sayfa 39)
Altınsoy "katî proje ne zaman yapıldı, tarih?"

,

Genel Müdür "katî projenin onay tarihi 29.12.1997'dir; yani, 28 Eylülden sonra. Bu,
olağandışı bir durum değildir. Mesela" diyor, anlatıyor.
"Katî proje nasıl, bunların fiyat analizini yaptırmadan ihaleye çıktınız?"
Genel Müdür "katî proje büyük ölçüde bitmişti. Sadece, yapılması gereken bazı ilave
şeyler vardı. Bir ihale bedelim çıkıyoruz, 20 trilyon lira, zamanla..." diyor
Altınsoy soruyor: "Ama, belki de katrilyon olacak."
Genel Müdür "evet efendim, evet. DSİ çok büyük bir kuruluştur."
Sayın Genel Müdürün savunması bu minval üzre devam etmektedir. Kendi imzasıyla
ihraç ettiği, resmî yazışmalara bile ters düşen beyanlarla sürüp gitmektedir. Kanımızca, usul ve
kanunlar zorlanarak, geçmiş işlemleri geriye döndürerek ve dahası, yüksek seviyedeki bürokratları
trajikomik eylemlerin içine iterek bir yere varmak istenmiştir ve isteyenler de muvaffak
olmuşlardır.

'

Şimdi, yukarıda özetlemeye çalıştığımız işlemleri kanun, nizam ve vicdan platformunda
ve hukuk mantığı ölçüleriyle değerlendirmeye çalışalım.
1- Kiğı Barajı ve HES projesinin önce 1998 programına, 18 gün sonra, 1997 programına
ek olarak girmesine gerekçeleri iki tanedir.
Bir, terörü önlemek. Bu gerekçe, resmî yazılarda yok. Devlet Su işleri Genel Müdürü
savunmasında buna dayanmaktadır. 1997 yılının onuncu ayında, bütün derecattan geçmiş,
30.12.1997'de de ihale karan alınmış bir işe, Kiğı Kaymakamının 25.12.1997 tarihli bir yazısıyla
29 uncu mekanize piyade tugayının Kiğı Barajı için mütalaa almasının ve hele bunun işleme
gerekçe yapılmasının kargalan da güldüreceği aşikârdır. Ayrıca tugay komutanlığına verilen ekte,
nasıl bir baraj haritası verilmiştir ki, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl İlleri arasındaki araziyi
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cehaletini bilelim, cehaleti dolayısıyla bu komikliği yarattı. Devlet Su işleri Genel Müdürü, kendi
projesindeki 500 milyon metreküplük bir avuç su birikintisini, nasıl olur da, beş Keban
büyüklüğünde bir araziye, yanıldığım

mütalaa etti.

Enerji problemlerim çözmek diyor ikinci şeyi.
1996 verilerine göre, Türkiye'nin kurulu güç enerji varlığı 21 300 megavattır. 1997'de
artmadığını kabul edersek, 140 megavat kurulu güce sahip olan Kiğı ve HES projesinin mevcut
potansiyele ne miktar katkısı olabilir; binde 6,5. Binde 6,5 kazanç, nasıl olur da, kuralları aşarak,
programlan atlayarak 1997'mn onuncu ayında, 1997'nin programına oturmak için önemli gerekçe
olabilir(r'Bilhassa Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 26.9.1997 günlü yazısıyla 1998
programına teklif edin gerekçesiyle, 14.10.1997 günlü yazısıyla 1997 programına eklenmesi
gerekçesi kelimesi kelimesine aynıdır. 18 gün arayla ve ayıu gerekçeyle böyle teklifler nasıl
yapılır? Hele, Genel Müdürün savunmasında, "26 Eylüldeki yazım esastır, 14 Ekimdeki tekittir"
demesi de bu işe büsbütün tüy dikmiştir.
Profesör payesi de taşıyan bir genel müdürün bu duruma düşmesinin tek izahı olabilir.
Karşı koyamaycağı yükseklikteki bir makamdan talimat alması.
Resmî yazışmalann ve alınan kararlann biribirleriyle nispet ve münasebeti: Devlet Su
işleri Genel Müdürlüğünün 26.9.1997 tarih ve 7323 sayılı yazısı Devlet Planlama Teşkilatına,
1998 programı için teklif olmuş. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kanalıyla, 14.7.1997 gün ve
10 063/20889 sayılı Devlet Planlama Teşkilatına giden 1998 yatırım programlarına eklenmesi.
13.10.1997 gün 97/87 sayıyla, Devlet Planlama Teşkilatının Bakanlar Kuruluna takdim.
14.10.1997 gün ve 97/10075 sayılı Bakanlar Kurulu karan Resmî Gazetede yayımlandı ve böylece
Kiğı Barajı ve HES projesi 1998 yılı programı içinde ve genelde kabul edildi. 50 milyar bütçeden,
5 trilyon Özelleştirme Fonundan ödenek de aynldı.
DSİ Genel Müdürlüğünün 14.10.1997 gün ve 7 943 sayıyla Devlet Planlama Teşkilatı
müsteşarlığına gönderdiği Kiğı Barajı ve HES projesinin 1997 programına ilavesini teklif ettiği
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Yüksek Planlama Kuruluna teklif edildi. 30.10.1997 gün 97/119 sayılı Yüksek Planlama Kurulu
karan, Kiğı Barajı ve HES projesini 1997 programına ithal etti. Maliye Bakanlığı nezdindeki
yatmmlan hızlandırma ödeneğinden de 10 milyar ödenek aynldığı...
Her ikisi birbirine paralel olarak (a) ve (b) fıkrasındaki işlemlerin arasında illiyet ve irtibat
yoktur. Devlet Planlama Teşkilatı, 13.11.1998 gün, 480/121 sayılı yazısıyla "Kiğı Barajı ve HES
projesinin 1998 yılı programında yer aldığını, 97/10075 sayılı Bakanlar Kurulu karanyla, 1998 yılı
programında 97D020090 proje numarasıyla yer almış, 19.1.1998 tarihinde Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünce ihaleye çıkanlmıştir" demektedir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ihaleyi, 1997 programına istinaden yapmıştır. Her üç
işlemdeki çelişki, bu işin ne kadar aceleye getirdiğini, kamu kuruluşlannın tazyik altında ne derece
şaşkınlaştınldığım açıkça ortaya koymaktadır.
Aynca, Devlet Su İşleri 14.10.1997 günlü yazışım ve oha dayanarak istihsal edilen
30.10.1997 tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararan esas alarak bütün işlemleri yürütmüştür ve
19.1.1998'de ihaleyi .yapmıştır; ancak, hem 1997 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve
izlenmesine dair karann 7 nci ve 8 inci maddesi hem de 540 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28 inci maddesi, bu projenin Bakanlar Kurulu karan olmaksızın programa ilave
edilmesine cevaz vermemektedir. İhale, kararname çıkmadan yapılmıştır.
Bu komisyon göreve başladığından çok sonra, 10.8.1998 tarihinde Bakanlar Kurulu karan
alınmıştır. Bu hale göre, 10.8.1998 tarihine kadar ihaleyle ilgili bütün işlemler batıldır.
Bakanlar Kurulu karannda da iki büyük yanlışlık vardır. Birincisi, ihale tarihinden yedi ay
sonra ihale yapılmasına karar vermişler, daha garibi de, on ay öncesinden geçerli olmak üzere
karar alınmıştır, ki, Bakanlar Kurulu, pancar parası dağıtımıyla baraj ihalesini birbirine
karıştırmıştır. İkinci yanlışlık ise, kararnamenin geçersizliğini daha da geçersiz hale getirmektedir;
çünkü, kararnamenin müstenidatı olan 97/119 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı, 1997
programı kararnamesinin 7 ve 8 inci maddesine istinaden çıkarılmıştır. Bakanlar Kurulu kararı bu
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Kararnamenin 28 inci maddesine dayamaktadır. Bu nedenle de ihalenin iptali, görevini bu denli
kötüye kullananlar hakkında işlem yapılması gerektiğini arz etmek isteriz.
İhale işleminin tarzı cereyanı ise ve müteahhit. ile Başbakanın ilişkilerinin takibine
gelince; ihale, alelacele ve dolayısıyla, bir seri hatayla, muallel olarak yapılmıştır. Şöyle ki,
a- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün savunmasından anlaşıldığı cihetle ihaleye proje
bitmeden çıkılmıştır. Bu nedenle de, önce, 30 trilyon muhammen bedel sonradan 20 trilyon
muhammen bedele inmiştir. Bu durumu telafi için, şu anda, keşif artırıcı hesaplan yapılmaktadır.
b- Davet mektubunda ihale dosyasımn Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES
Dairesinde görüleceği bildirilmiştir. Davet mektupları, 8.1.1998 tarihinde, bütün firmalara aynı
günde tebliğ edilmiştir. 19.1.1998'de de ihale olduğuna göre, arada 11 gün vardır. Bunun 1 günü
tebliğ için, 1 günü de ihale için geçtiğine göre, geriye kalan (tatil günleri dahil) dokuz gündür. 20
trilyonluk muhammen bedelli bir baraj ve HES tesisinin ve buna bağlı, tüneller, savaklar,
projelerinin 25 firmamn, birden, nasıl tetkik ettiğini hayretle karşılıyoruz. Şayet, bu olmuşsa,
Guiness Rekorlar Kitabına geçirmek gerekir.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Siz de rekorlar kitabına geçiyorsunuz.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) - Olabilir; benden çok konuşanlar, 4 saat 5 saat
konuşanlar var; ben, geride kalırım.
Bu kadar acele tetkikle, yüzde 6,5 ilâ yüzde 15,11 arasına sıkışan hassas dengeyi bulan 23
firmayı da, doğrusu, ödüllendirmek gerekir.
Baraj ve benzeri inşaatta tenzilat yüzde 50-60'lara varmaktadır. İleriki yıllara sâri işlerde,
enflasyonu yüksek olan dönemlerde bu tenzilat haddi normaldir. Anormal olan, aynı cinsten
inşaatın bazen yüzde 50-60'lara, bazen yüzde 10-15'lere ihale edilmesidir. Bunun bir tek izahı
vardır; yukarı kademelerle anlaşan müteahhitler, meslektaşlarıyla da anlaşır, işi, yüzde 10-15 ile
kurtarır. Anlaşamazsa, herkes inceden hesap yapar, yüzde 50'ler, 60'lar telaffuz edilir.
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bitmek üzeredir, özlüce Barajına 40-45 kilometre uzaklıkta, yani, ihaleyi aldığı takdirde malzeme,
teçhizat, araç ve gereçleri birkaç kilometre kaydırarak çalışabilecek mesafede, enerji açığımıza
sadece binde yarım civarında katkıda bulunacak bir barajın ve HES projesinin, 9 uncu ay sonunda,
yıllık yatınm programının dairesinden çıktıktan iki ay sonra, önce 1998 programına, 18 gün sonra
1997 programına ithal ettirmenin, aceleden ve devlet dairelerini şaşkına çevirip birsürü kanunsuz,
düzensiz işlemle 1998 yılmın ilk ayında ihale ettirmenin ve sonunda yüzde 15,11 gibi ballı bir
tenzalatla Özaltın Firmasında ihalenin kalmasının mantık tırmalayıcı, vicdan sızlatıcı garabetlerini
normal addetmek mümkün değildir.
Bir de, bu firmanın kiracısı Başbakan olursa ve kira konusu da, yukarıda izah ettiğimiz
cihetle suiistimali çağrıştınrsa, firma sahibi ve yakınlarıyla Başbakanın ilişkileri sade bir
dostluğun ötesinde yakınlıktaysa, bütün bu olanları normal saymak veya tesadüfle izah etmek
mümkün değildir. Başbakanın görevini kötüye kullandığı, yakınlarına menfaat temin ettiği ve
devlet hazinesini trilyonlarca lira zarara uğrattığı kanaati vicdanımızda hasıl olmuştur.
Bir misal olarak, uğranan zararın boyutlarını arz etmeye çalışayım. Eğer, 20 trilyon liraya
ihale edilmiş olan HES tesisi ve baraj 1997-2003 yıllan arasında biteceğine göre, bu arada
yapılacak keşif artışları, eskalasyonlar vesaireyle, takriben 5 ilâ 600 trilyona mal olmuştur. Yüzde
15 ile yüzde 50 arasındaki yüzde 35'i dikkate alırsanız, yaklaşık olarak, sadece bu misalde,
Hazinenin zaran 175 trilyondur.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Çok teşekkürler Sayın Altınsoy.
Değerli arkadaşlarım, ben de kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum; ancak, ondan
önce, dört aylık çalışma süremiz içerisinde gösterdiğiniz anlayış ve hoşgörüden ötürü hepinize
teşekkür ediyorum.
Başta komisyon üyesi arkadaşlarımız olmak üzere, değerli uzman arkadaşlarımız, Sayın
Meral Akşener ve 71 arkadaşının vermiş olduğu önergenin içeriği açısından, Sayın Mesut Yılmaz'ı
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bugün yapılan değerlendirmelerde de çok güzel yansıdı, net olarak gözüktü. O açıdan, hem
kutluyorum, hem teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Mesut Yılmaz, 3628 sayılı Kanunun öngördüğü sürelerde mal
bildirimlerinde bulunmuştur. 30.9.1998 tarihindeki mal bildirimi komisyonun isteği üzerine
verilmiştir. Bu mal bildirimleri, raporda ve belgelerde olduğu gibi yansımıştır, ayrıntısına
girmiyorum.
Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'deki 150 adet hissesi, 26.4.1982 tarihinde eşine
devredilmiştir.
Transalkim Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketindeki hissesi 17.11.1983
tarihinde kardeşi Turgut Yılmaz'a devredilmiştir. Almanya'da kurulan Transalkim Şirketinin
kurucuları ve ortaklan arasında Sayın Mesut Yılmaz ve ailesi yer almamaktadır.
Sayın Mesut Yılmaz'm Başbakanlığı döneminde 19 baraj ihalesi yapılmıştır. 4 tanesi
ilanla, 15 tanesi davetiye usulüyle yapılmıştır. 15 ihalede 3 tanesi yüksek tenzilatla, 12 tanesi de
15-17 arası tenzilatlarla ihale edilmiştir. Bunlardan 2 tanesi doğu bölgelerimizde, 13 tanesi de batı
bölgelerimizdedir. Kiğı Barajı 30.10.1997 tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 1997 yılı
yatırım programına alınmış, 1998/11474 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilmiştir.
97/10075 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da 1998 yılı yatırım programına alınmıştır.
Bir yatırım, programa alındıktan sonra, her yıl yatırım programına alınır bildiğiniz gibi.
Böyle olmasının nedeni, her yıl bütçeyle verilen ödenekleri, yıllık program ödeneğini belirlemek
içindir. Bir yatırım programa alındıktan sonra, iş bitinceye kadar, her yılın yatırım programına
alınması ise, o yıl için bütçeden ödeme yapılmaz ise böyle bir ödeme yapılması düşünülemez.
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Değerli arkadaşlarım, Finansbank konusunun önergede ifade edildiği gibi 13 üncü
maddeye aykırılık oluşturacak yönü bana göre bulunmamaktadır. Bu nedenle, konunun gerçeğe
aykırı bildirimde bulunmayı düzenleyen belki de 12 nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi
mümkün olabilir; ancak, bu konuda da somut bir bilgi, belge elde mevcut değildir.
Sayın Mesut Yılmaz, Finansbank hisselerinden haberdar olmadığını ifade etmektedir.
* Dosyalarda bunun aksini iddia edebilecek nitelikte iki hususun bulunduğu görülmekte; birincisi,
Genel Kurula çağn ilanlarının gönderilmesi, ikincisi Ankara şubesi nezdindeki mevduat
hesabından hisse senedi saklama komisyonlarının kesilmiş olmasıdır.
Sayın Mesut Yılmaz, komisyonda verdiği ifade de, Finansbank hisselerinin alınmasında
herhangi bir bedel ödemediğini, sermaye artışlannda da böyle bir ödemede bulunmadığını beyan
etmiştir. Kaldı ki, hebardar olsa da, Finansbank hisselerinin değerleri 5 aylık tutarını
geçmemektedir.
Yine, Finansbank uygulamalarının içerisinde, para hareketleri içerisinde rüçhan haklarını
bazı dönemlerde kullanmamış olması da bu konudan haberdan olmadığının somut bir kanıtı olarak
gözüküyor.
Sayın Mesut Yılmaz'ın kamu ihalelerine katılan ve bazı kamu ihalelerinin yapımını
sürdüren bir müteahhidin kiracısı konumunda olması ve bu konumu Başbakanlığı sırasında da
sürdürmeye devam etmesinin müteahhit Nuri özaltın Firmasına, ilgili kamu personeli nezdinde ek
bir itibar kazandırabileceği, müteahhidin de bu itibarını kendi çıkarları doğrultusunda
kullanabileceği gözönüne alındığında, kamu yaran bakımından bir eksiklik olarak düşünülebilir.
Bununla beraber, komisyonumuza ulaşan bilgi ve\belgelerin incelenmesinde, adı geçen
müteahhitle ilgili bürokratik işlemlerde Sayın Mesut Yılmaz'm müdahil olduğuna ilişkin bir kanıt
bulunmamaktadır.
Akfa, Tekal dosyalarına ilişkin tanık ifadelerinden ve savunma ifadelerinden başka,
komisyona ulaşmış bir bilgi ve belge bildiğiniz gibi yoktur.
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kumarhaneye işletme izni verildiği, Talih Oyunları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin
değiştirilmesinden sonra işletme izni verilen kumarhanelere izin verildiği tarihte Sayın Mesut
Yılmaz'ın Bakan olmadığı anlaşılmıştır.
Konumu itibariyle, İstanbul'u! en kıymetli yerlerinden birinde bulunan, ancak yeşil alan
olması nedeniyle değerlendirilemeyen Emekli Sandığı arsasının beş yıldızlı otel yapımına tahsis
edilmesi, hem Sandığa gelir getirmesi hem de ülke turizmine katkıda bulunması yönünden olumlu
bir girişim olarak değerlendirilebilinir; ancak, 25 243 metrekare arsanın tahsisi karşılığında yüzde
12 oranında arsa payıyla yetinilmesi ve bu pay karşılığı hissedar olunmayıp sadece kira elde
edilmesi,
Arsanın yüzde 88'inin oteli yapacak firmaya verilmesi ve arsanın bu kısmının yabancı bir
firmadan 45 milyon dolar kredi temin edilmesi amacıyla 250 milyar liraya ipotek edilmesi,
Sandığın şirkete yüzde 11 oranında ortak olabilmesi için ayrıca 3 milyon 500 bin dolar
ödenmesi,
IFC'den kredi temin edilmeden önce SSK kaynaklarının bir kısmının bu iş için
kullanılmasının düşünülmesi ve daha sonra 6 milyon 750 bin dolar karşılığı SSK'nın şirkete yüzde
15 oranında hissedar yapılması,
SSK artı Emekli Sandığı hisseleri ödenmiş sermayesinin yüzde 46'sından fazlasına
tekabül ettiği halde, yüzde 11 artı yüzde 15 eşittir yüzde 26 ile hissedar olunması,
7 kişilik otel yönetim kurulunda SSK'nın D sınıfı 1, Emekli Sandığının ise E sınıfı 1
hisseyle azınlıkta kalmaları,
Otel yapımı için Erol Aksoy'a 13.12.1984 tarihinde 40 milyon dolar yatırım teşvik belgesi
verilmesi,
Yapılan işin doğru ancak yapılış şeklinin yanlış olduğu izlenimini uyandırmıştır bütün bu
uygulamalar. Zira, sadece, kamu kaynakları kullanılarak, hatta riske sokularak, ipotek tesisi
suretiyle, otel inşaatına girişildiği açık olarak gözükmektedir; ancak, sizler de takdir edersiniz ki,
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dönemlerde, birçoğunda Bakan ve Başbakan olmadığı, hatta, bu uygulamalar içinde bir rolünün
bulunmadığı gözükmektedir ve bulunduğuna ilişkin bir somut bilgi ve belge yoktur.
Değerli arkadaşlarım, bu kısa değerlendirmeden sonra, şunu, çok açık yüreklilikle
söylüyorum:

Uzman arkadaşlarımıza,

özellikle, yeminli

bilirkişilere, baştan

beri, her

oturumumuzda, her yerde, bazı kurumlan, bazı uygulamalarından ötürü eksik bulabiliriz, yanlış
bulabiliriz; ama, bilmemiz gereken ve gözden kaçırmamamız gereken tek konu, Saym Mesut
Yılmaz'in bu süreç içindeki rolüdür; var mıdır, yok mudur -çünkü, bize, Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından verilen görev budur- bunu bulabilirseniz, hiçbir şeyden çekinmeden,
kaçınmadan bunu, bana, aktarmalısınız ve komisyonda, biz, bunu sonuna kadar görüşmeliyiz diye
kendilerine telkinde bulundum, Başkanlık Divanı olarak bulundum.
Esasen, raporu dikkatli incelediğinizde göreceksiniz ki, arkadaşlarımızın bu objektif
değerlendirmeleri hep yansımıştır ve sizlerin, değerli üyelerimizin değerlendirmelerinin de,
görüyorum ki, ışık tutan büyük bölümleri vardır; ama, dediğim gibi, sonuçta, Sayın Mesut
Yılmaz'in rolü gözükmemektedir.
Ben de, sonuçta, tabiî oyumu açıklayacağım, değerlendirmemijburada tamamlıyorum.
( sonunda,
^
Büyük bir anlayış içerisinde tamamladığımız bu oturumun
izninizle, oylamaya
geçeceğim.
Hüseyin bey, hoş geldiniz.
HÜSEYİN KANSU (İstanbul) - Bir trafik sıkıntısı sebebiyle geciktim; yoldaydım.
BAŞKAN -Olabilir; konuyu biliyorsunuz; arzu ederseniz, kısa bir değerlendirmenizi
alalım. Zamanımızda çok ilerledi, ondan sonra, zaten oyunuzu göstereceksiniz.
Buyurun efendim.
HÜSEYİN KANSU (İstanbul) - Sayın Başkan, Altan Karapaşaoğlu'nun görüşlerine aynen
katılıyorum.
Kısaca, benim de kanaatim budur.
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7-OYLAMA
(23.11.1998 Tarihli toplantı Tutanağından aynen alınmıştır.)

BAŞKAN-Şimdi, arkadaşlar, isim sırasına göre, evet, Sayın Mesut Yılmaz'ın Yüce
Divana şevki gerekir, Yüce Divana şevkine gerek yoktur, tabiî, burada çekimser de mümkündür;
öyle bir oy şekli de var.
izin verirseniz, bunları, "kabul", "ret" ve "çekimser" şeklinde kullanalım. Öyle sanıyorum
ki, yeni bir konuşmaya ihtiyaç içinde değilsiniz hiçbiriniz. O açıdan, ben, isim olarak, yine aynı
şekilde...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Neye kabul, neye ret onu bir açıklarsanız.
BAŞKAN - Evet, Yüce Divana şevkine "kabul", Yüce Divana şevkine gerek yoktur "ret",
çekimser de olabilir tabiî; takdirinize bırakıyorum.
Sayın Kemal Aykurt?..
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkanım, tüm dosya kapsamına,
gerekirse söylemek durumundayım, onun için, çok kısa vaktinizi alacağım.
Toplanan delillere, dinlenen şahit beyanlarına ve tüm dosya kapsamına göre bende dört
yerde tereddüt hasıl olmuştur. Birisi, kiracılık ilişkisi; birisi, Kiğı Barajı; birisi Conrad oteli; birisi,
Finansbank. Buralarda tereddütlerim ve şüphelerim vardır; ancak, Ceza hukukumuzda ve Ceza
Kanunumuzda tereddüt ve şüphe mahkûmiyete yeterli delil sayılmıyor. Her ne kadar bu dört
konuda tereddütüm ve şüphem var ise de incelediğim belge ve delillerde kesin ve inandırıcı
hükme yeterli bir delil bulamadığım kanaatindeyim; çünkü, kendimi siyasî kanaatimden
soyutlayarak düşündüm, bir hâkim gözüyle ve gözlüğüyle olaya yaklaştım, baktım.
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delil olmaması hasebiyle, kendisinin bu gerekçelere müsteniden Yüce Divana şevkine mahal
olmadığı görüşümü arz ediyorum.
BAŞKAN - Ret olarak kaydediyorum.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Ret olarak...
BAŞKAN-Sayın Yusuf Öztop...
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Daha önceki açıklamalarım çerçevesinde, konunun 3628
sayılı Yasanın 12 nci, 13 üncü maddelerine girmediği; ancak, Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine girdiği nedeniyle, kabul.
BAŞKAN - Sayın irfan Köksalan...
İRFAN KÖKS ALAN (Ankara) - Ret.
BAŞKAN-Sayın Zeki Çakan...
ZEKÎ ÇAKAN (Bartın) - Ret.
BAŞKAN - Sayın Hüseyin Kansu...
HÜSEYİN KANSU (İstanbul)-Kabul.
BAŞKAN - Sayın Nejat Arseven...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Ret.
BAŞKAN - Sayın Ertuğrul Yalçmbayır..
ERTUĞRUL YALÇINB AYIR (Bursa) - Ret
BAŞKAN - Sayın Cemallettin Lafçı...
CEMALETTİN LAFÇI (Amasya) - Kabul.
BAŞKAN - Sayın Yalçın Gürtan... •
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Ret.
BAŞKAN - Sayın Altan Karapaşaoğlu...
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Efendim, bende hasıl olan kanaat,
Sayın Başbakanın bu konularla ilgili olarak hesap vermesinin yamnda ilgili kurum ve kuruluşlann
da ihbar edilmesi gerektiğidir.
BAŞKAN - Kabul diyorsunuz.
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Evet. Beyan ettiğim konularda...
BAŞKAN - Sayın Nevzat Ercan...
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Değerli Başkanım, ben, bir iki temel konuya işaret ederek
oyumun rengini belli edeceğim:
Bir kere, temel yanlış adlî yetkinin siyasî organlara verilmiş olmasıdır. Siyaset ile adlî
yetkiyi birlikte kullanmak gibi bir ikilemin içinde olduğumuzu sadece bu Komisyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 780)

-375çalışmalannda görmüş değilim; yani, bu, genelde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanan bir
husustur ve temel yanlış buradadır.
Yine, keza, mal beyanım düzenleyen Yasanın -3628 sayılı Yasanın- siyasî yetkilerini öne
alan ve kutuplaşmaya yol açan bir özendirici yanı var. Bir kere, bu Yasanın da kökten
değiştirilmesi lazım.
Delilleri topladık. Bu isnatlarla ilgili delilleri toplama aşamasında benim taleplerim
olmuştur; şu şu iddilarla ilgili şu mercilerden bilgi gelsin, belge gelsin diye talep etmişimdir,
dinlenen tanıklara sorularım olmuştur.
Şimdi, ben, bu delillerin tamamını bir bütünlük içerisinde değerlendirdim, iki noktai
nazardan da bir sonuca varmaya çalıştım.
Bunlardan biri, 3628 sayılı Yasanın 12 ve 13 üncü maddeleri ile Türk Ceza Yasasının 240
inci maddesine dayandırılarak önergenin verilmiş olması. Ben, bu olayları, gelen bilgileri ve
belgeleri, bu dayanak olarak gösterilen her iki ilgili yasanın ilgili maddelerine göre
değerlendirdim.
Bir ikinci önemli değerlendirmeyi de, soruşturulan Sayın Başbakandır. Başbakanın, bu
iddialarla ilgili olarak toplanan delillerin sonucunda, Conrad Otel gibi, Finansbank gibi, bir de
Kiğı Baraj ıyla ilgili olarak evsahibi kiracı ilişkilerinden kaynaklanan ve arz ettiğim bu üç konuda
da mevcut şüphelerim... Yani, orada, aslında, Conrad Otelinin yapımıyla ilgili çok açık ihlaller
var; yasalar gözardı edilmiş, devlet, Emekli Sandığı kurumu zarara uğratılmış, Sosyal Sigartolar
Kurumu zarara uğratılmış.
Finansbankla ilgili olarak, orada Mesut Beye ait gözüken hissenin mal beyanında
gösterilmemiş olması gibi bir açık şey var.
Ayrıca, bir de, bu Kiğı Barajında yine birtakım zorlamalar var. Ama, birkısmında zaman
aşımı, bir kısmında yasalar gözardı edilmiş, işlemler yapılmış, tasarruflarda bulunulmuş olmasına
rağmen, o konuyla Başbakan arasındaki illiyet bağım kurma noktasında yeterli bulmadığımı ifade
etmek istiyorum. Yani, hem illiyet bağı açısından hem de Türk Ceza Yasasının 240 ve mal
beyanını düzenleyen 3628 sayılı Yasanın 12 ve 13 üncü maddelerine göre illiyet bağı kuramamak
gibi vardığım bir sonuç var. Ama, birtakım suiistimaller, yolsuzluklar, soruşturma önergesinde yer
alan isnatlarla, toplanan delillerle bu suiistimallerin, yolsuzlukların bulunduğu noktasındaki
kanaatimde bir değişiklik yok; ama, gerek illiyet bağı gerekse zaman aşımı gibi ve gerekse
dayanak teşkil eden kanunlardaki suçun oluşup oluşmadığı noktai nazarından vardığım
değerlendirmede bir illiyet bağı da kuramamış olmakla, oyumun renginin sevk etmeme yönünde
olduğunu ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ercan, ret olarak kayıtlara geçiyorum.
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YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) - Sayın Başkan, birinci turdaki açıklamalarımın ışığında
tarihsel sorumluluğumu düşünerek, hukuk ve vicdanî kanaatime göre Başbakan Mesut Yılmaz'ın
Yüce Divana bu kanıtlarla şevkine gerek olmadığı kanısındayım. Ret kararı...
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Şimşek.
Sayın Ahmet Uyanık...
AHMET UYANIK (Çankırı) - Sayın Başkan, konuşmamda arz ettiğim gibi, servetindeki
ve servet artışındaki ilintilerin göreviyle bağdaşmadığı kanaatiyle, ret.
BAŞKAN-Teşekkürler.
Sayın Altınsoy...
MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - 3628 sayılı Kanuna değil, Türk Ceza Kanununun 240
inci maddesine hem Sayın Başbakanın, ayrıca da bu suçu işlemiş olan bir yığın kamu görevlisi var,
onlar hakkında da gerekli mercilere bilgi verilmesi taraftarıyım. Kabul...
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Altınsoy.
Ben Fikret Ünlü, ret...
Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, Sayın Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana gitmesini
istemeyenlerin sayısı 10, Yüce Divana gitmesi gerektiğini savunanların sayısı da 5'tir.

8-SONUÇ:
9/17 Esas Numaralı Meclis Soruşturması komisyonuna intikal eden belgelere, bilgilere,
tanık beyanlarına, bilirkişilerin tespitlerine ve diğer bulgulara göre;
Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'ndeki Mesut YILMAZ'a ait hisselerin Turgut Yılmaz'a
devredilmiş gibi gösterildiği." iddiasının komisyonumuzca yapılan soruşturma sonucunda;
Komisyona gelen belgelerden Mesut YILMAZ'ın Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'ndeki
hisselerinin tamamını milletvekili olmadan önce 26.04.1982 tarihinde eşine devrettiği,
Sayın Mesut YILMAZ'ın eşi Berna YILMAZ'ın Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'nde halen
hisse sahibi olmaya devam ettiği,
Sayın Mesut YILMAZ'ın eşi Berna YILMAZ'ın Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'ndeki
hisselerden 300 bin adedini İstanbul 9 ncu Ticaret Mahkemesinin tespit ettiği rayiç bedel
üzerinden 17.11.1994 tarihimde Turgut YILMAZ'a sattığı, tespit edilmiştir.
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Komisyona ibraz edilen istanbul 9 ncu Vergi Mahkemesinde görülen 89/322, 89/323 Esas
no'lu davalara ilişkin kayıtlardan Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'nin deri temin ettiği Modernsan
adlı bir firmanın mal temin ettiği başka bir firmanın defter ve belge ibraz etmemesinden
kaynaklanan KDV iadesinin kaçakçılık cezalı olarak geri Salınması olayı olduğu anlaşılmıştır. Delta
Deri Giyim Sanayii A.Ş. bu işleme itiraz etmiş ve konu yargıya intikal etmiştir. Uyuşmazlık
03.04.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3787 sayılı kanundan yararlanmak amacı ile Delta Deri
Giyim Sanayii A.Ş.'nin verdiği, ihtilaftan vazgeçme dilekçesi ile kapanmıştır.
Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'nin hayali ihracat yaptığı iddiasının doğru olmadığı
anlaşılmıştır, komisyona intikal eden belgelere göre
iddiaya konu İzmit Gümrükleri
Başmüdürlüğüne bağlı gümrüklerden Delta Deri Giyim Sanayii A.Ş.'nin 1984-1985 ve 1986
yıllarında hiçbir ihracatının olmadığı, şirketin bütün ilıracatını İstanbul ve Yeşilköy
Gümrüklerinden yaptığı, hayali ihracat yapan firmanın Delta isimli başka bir şirket olduğu,
Sayın Mesut YILMAZ ve eşi, ile

kardeşi Turgut YILMAZ ve eşinin Almanya'da

Transalkim adlı bir şirket kurduğu ve bu şirketi Herbert Bader isimli bir muhasebeciye devretmiş
gibi göründükleri iddiasının, doğru olmadığı,
Almanya'da kurulu bulunan Transalkim adlı firmanın sahiplerinin H. Warner ve Herbert
Bader oldukları, bu firmada YILMAZ ailesinin hiçbir ferdinin ortaklığının bulunmadığı,
Türkiye'de kurulu bulunan Transalkim Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi'nin
türk yasalarına göre kurulan yerli bir firma olduğu, Sayın Mesut YILMAZ'ın bu şirketteki
hisselerini 17.11.1983 tarihinde Turgut YILMAZ'a devrettiği,
Transalkim Firmasına siyasi nüfuz kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Almanya'dan
satın alınan yedek parça ve malzemelerin taşıması işinin verildiği" iddiasının doğru olmadığı,
Milli savunma Bakanlığı'nın 02.07.1998 tarih ve 604.2-386 Dış.ted.sayılı yazısıyla,
Transalkim firmasına hiçbir taşıtma işleminin yaptırılmadığı,
Transalkim firmasına ait TIR'lann Turgut YILMAZ'ın hazineye ait işgal edilen arazileri
TIR parkı olarak kullandıkları" iddiasının doğru olmadığı anlaşılmıştır.
Komisyona sunulan belgelerden Mesut YILMAZ'ın (Nuri ÖZALTIN'a ait)Nenehatun
caddesi 113 ve 115 no'lu gayrimenkulleri kontrat yaparak kiraladığı, kira bedellerini ve bu binalara
ait elektrik, su ve yakıt giderlerini sözleşmeye uygun olarak ödediği anlaşılmıştır.
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Özaltın firmasının devletten aldığı ihalelerinin farklı hükümetlerin ve Başbakanların
işbaşında olduğu tarihlere rastladığı, firmanın kazandığı ihalelerin çoğunun da değişik hükümetler
döneminde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Kiğı barajı ihalesinde herhangi bir usulsüzlüğün bulunmadığı, işlemlerin ilgili birim ve
kurullarca yürütüldüğü, bu işlemlerle Mesut YILMAZ arasında bir bağ olmadığı görülmüştür.
Soruşturma önergesinde iddia edilen Conrad Otelinin yapımı ile ilgili belge ve tanık
ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, Sayın Mesut YILMAZ bu yıllarda sadece Devlet Bakanı'dır.
Konu yetki ve sorumluluk alanında değildir. Ayrıca, ortada bazı yanlış uygulamalar var ise de,
bunların Sayın Mesut YILMAZ ile hiçbir bağlantısının olmadığı tespit edilmiştir.
"Casino" diye tabir edilen Kumarhanelerin açılması hususunda yapılan inceleme
neticesinde, soruşturma önergesinde iddia edildiği gibi Sayın Mesut YILMAZ'ın Turizm Bakanı
olduğu dönemde 36 adet değil, 2 adet kumarhaneye işletme izni verildiği, tespit edilmiştir.
Başbakan Sayın Mesut YILMAZ hakkında İstanbul Milletvekili Meral AKŞENEJl ve
arkadaşları tarafından verilen soruşturma önergesinde yer alan bütün iddialar Komisyonumuz
tarafından incelenmiş ve soruşturulmuştur,
İddia olunan tüm isnatlarla ilgili bütün bilgi, belge ve dokümanlar özel ve resmi tüm
kuruluşlardan istenilmiştir. Ayrıca yine iddialarla ilgili olarak tüm komisyon üyelerince arzu
edilen bütün tanıklar dinlenilmiştir.
Sayın Mesut YILMAZ'ın Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak mal varlığı bildirimlerini
kendisi Ve sorumlu olduğu kişiler açısından yasal süreleri içinde ve yasaya uygun olarak verdiği
görülmüştür.
Sayın Mesut YILMAZ'ın 193 sayılı Gelir Vergisi kanununa uygun olarak gelirlerini Gelir
Vergisi Beyannamelerinde gösterdiği ve gelirlerinin tahukkuk eden vergilerini zamanında ödediği
görülmüştür. Aynı durum Emlak Vergileri için de sözkonusudur.
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yan bir artışa rastlanılmamıştır.
Sayın Mesut Yılmaz'a isnat edilen iddiaların hiçbir belgeye ve kanıta dayandırılamadığı, id
dia konusu olaylarla Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın mal varlığı arasında hiçbir illiyet bağının
bulunmadığı görülmüştür.
• Yukarıda izah edildiği gibi komisyonumuz; Turizm Eski Bakanı ve Başbakan Sayın Mesut
Yılmaz'ın genel ahlâka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu ey
lemin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz
luklarla Mücadele Kanununun 12 ve 13 üncü maddelerine aykırı davrandığını gösteren belge, bil
gi ve delillerin olmadığı kanaatine vararak, oyçokluğuyla Yüce Divana şevkine gerek olmadığı ka
naat ve görüşüne varmıştır.
Not: Görüşümüze göre sayın komisyon üyesi arkadaşlarımızın da zaman zaman dile getirdik
leri gibi Parlamentoyu, adlî yetkileri kullanan organ olmaktan kurtaracak yeni bir yapılanmaya ih
tiyaç vardır. Anayasanın 100 üncü maddesi, bü çerçeve içinde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca,
Parlamento gündeminde bulunan dokunulmazlık değişikliği (Anayasa Madde 83) mutlaka gerçek
leştirilmelidir. Başbakan, Bakan ve Milletvekilleri ile ilgili suçlandırmaların ve sorgulamaların ye
ri, Türkiye Büyük Millet Meclisi olmamalıdır.
Başkan
Fikret Ünlü
Karaman

Başkanvekili
Yusuf Öztop
Antalya
(Muhalifim. T.C.K'nun 240 inci
maddesine göre Yüce Divana şevki
gerekirdii. Muhalefet şerhimi yazacağım.)
Sözcü
Kâtip
Yalçın Gürtan
Ertuğrul Yalçınbayır
Samsun
Bursa
Üye
Üye
Mehmet Alhnsoy
Cemalettin Lafçı
Aksaray
Amasya
(Muhalifim. İtiraz şerhim <îklidir.)
(Muhalifim.)
Üye
Üye
Nejat Arseven
İrfan Köksalan
Ankara
Ankara
Üye
Üye
Zeki Çakan
M. Altan Karapaşaoğlu
Bartın
Bursa
(Muhalifim. Muhalefet şerhini
ekleyeceğim.)
Üye
Üye
Yahya Şimşek
Ahmet Uyanık
Bursa
Çankırı
Üye
Üye
M. Kemal Aykurt
Hüseyin Kansu
Denizli
İstanbul
(Karara muhalifim.)
Üye
Nevzat Ercan
Sakarya
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Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı
ve Bu Eyleminin TCK'nun 240 inci ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanununun 12 ve 13 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla Turizm Eski Ba
kanı ve Başbakan Mesut Yılmaz Hakkında Meclis Soruşturması açılmasına karar verilmesi sonu
cu kurulan (9/17) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu çoğunluğu tarafından verilen "Sa
yın Mesut Yılmaz'ın Yüce Divana Şevkine Gerek Olmadığına Dair" kararına karşıyım. Muhalefet
gerekçem aşağıdadır.
Sayın Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı yaptığı 1987'den beri müteahhit Nuri Özaltın'ı tanı
maktadır. Müteahhidin isteği üzerine 1990 Nisan ayında aylık 500 ABD Doları kira ile Sayın Me
sut Yılmaz kiracı olmuştur. 1993 yılı başında şu anda oturmakta olduğu Ankara Nenehatun Cadde
si 113 ve 115 nolu (bir konut, diğeri ofis olarak kullanılan) taşınmazları her biri aylık 1 000 ABD
Doları olmak üzere iki yıl süreyle kiralamıştır. Dönem sonunda kira sözleşmesi dört yıl süre ile (ki
ranın ödeme şekli hariç) aynı şartlarla uzatılmıştır/Dosyada 113 ve 115 nolu taşınmazlara ilişkin
yazılı kira sözleşmesi vardır. Şu an itibariyle Sayın Mesut Yılmaz'ın kira borcu bulunmuyor gö
zükmektedir.
1. Kira sözleşmeleri taraflar arasında yapılmış olup, noterden tastikli değildir.
2. 26.12.1992 tarihli 113 ve 115 nolu taşınmazlara ait iki ayrı sözleşmenin kiraya verene ya
pılan ödemeler bölümünde her bir taşınmaz için 12.1.1993'de 12 000 ABD Dolan, 14.1.1993'de
24 000 ABD Dolan (elden aldım) ibareli imzalar mevcut olmasına rağmen imzaların kime ait ol
duğu belli değildir. Taşınmazlar A.Ş.'ne ait olmasına rağmen şirket kaşesi bulunmamaktadır.
3. Aynı kira sözleşmesinin 1 inci sayfasında (kira her ay peşin olarak ödenecek) denmesine
rağmen, kira defaten peşin olarak ödenmiş gözükmektedir.
4. Nenehatun Cad. No. 113,115 nolu taşınmazlarla ilgili olarak yenilenen kira sözleşmesinde
kiranın ödeme şekli peşine çevrilmiş olup, diğer şartlarda değişiklik yoktur. 28.2.1996 ve
28.8.1996 tarihlerinde toplam 48 000 ABD Doları Tekstil Bank Ankara Şubesindeki kiralayana ait
şirket hesabına yatırılmıştır.
5. 26.12.1996 tarihli kira sözleşmesinde kira süresinin uzaması halinde rayiç emsallere göre
yeni kira bedeli tayin edileceği bildirilmesine rağmen, 1.1.1996 tarihli kira sözleşmesi yenilemele
rinde kira bedelinin değişmediği görülmüştür.
6. Kira sözleşmelerinde elektrik, su, havagazı kiracı tarafından ödeneceği kararlaştırılmış ol
masına rağmen her iki taşınmazın elektrik abonesi Sayın Mesut Yılmaz üzerine 20.1.1994 tarihin
de yapılmıştır. Su aboneleri sözleşmesi ise 27.1.1994 tarihinde yapıldığı görülmüştür.
Soruşturma önergelerinde; üstü örtülü olarak Sayın Mesut Yılmaz'ın Özaltın İnşaat Ticaret ve
Sanayii A.Ş.'ye ait taşınmazlarda kira vermeden oturduğu veya çok düşük kira verdiği, taraflar ara
sında muvazanın olduğu - üstü örtülü - olarak ileri sürülmüştür.
Soruşturma Komisyonunun belirlediği alt komisyon (ki, sonradan kiralanan taşınmazların bu
lunduğu yerde alt komisyona Sayın Necat Arseven ve Sayın İrfan Köksalan beyler de katılmışlar
dır.) rayiç kira tespiti için iki ayrı emlakçıya gitmiştir. Bunlardan Bijen Emlak Hacı Kula ve Gül
Betül Kobal; 113 ve 115 nolu taşınmazların rayiç aylık kirasının ödenen kira değerine göre % 66
fazlası olan 3 300 ABD Doları olacağı, Kamer Emlak Sahibi Tunç Dinçel ise her iki taşınmazın ra
yiç aylık kirasının 12 000 ABD Doları olacağını beyan etmişlerdir.
Bu tespitler Sayın Mesut Yılmaz'ın Özaltm A.Ş.'ye ait taşınmazlarda rayiç aylık kiranın çok
altında bir bedel ile oturduğunu ortaya koymaktadır.
7. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, Ticarî Krediler Müdürlüğünün 7.7.1998 tarih ve 1689
sayılı yazısı ekinde bulunan ekspertiz raporları arasında Sayın Mesut Yılmaz'ın kiraladığı NenehaTUrkiye Büyük Millet Meclisi
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*
tun Cad. 113 ve 115 numaralı gayrimenkullerle ilgili raporlarda; 113 nolu taşınmazın 31.12.1992
tarihindeki değeri 8 milyar olup, Aralık 1992 tarihindeki Merkez Bankası Döviz alış kuru 1 ABD
Doları 8.555 85 TL. olduğuna göre 113 nolu taşınmazın dolar bazındaki değeri 935 032 ABD Do
larıdır. Kira sözleşmesinde 1 yıllık kira 12 000 ABD Doları olduğuna göre kira geliri mülkün de
ğerini 77.9 yılda karşılayacaktır.
115 nolu taşınmazın 31.12.1992 tarihindeki değeri 7 500 000 000 TL.'dır. Yıllık kira 12 000
ABD Doları olduğuna göre Dolar cinsinden kira geliri mülkün değerini 73.05 yılda karşılayabile
cektir.
(Not: Bu bilgiler raporun 61 inci sayfasından aynen alınmıştır)
8. Sayın Mesut Yılmaz, komisyona 16.7.1998 tarihli komisyon başkanının sorusu üzerine ver
diği ifadesinde (...kendisi bana orayı teklif etti, orası oturulacak durumda değildi. Uzun süre boş
kalmıştı, bakımsız kalmıştı. Şu anda hatırlamıyorum, o zamanki parayla 1 milyar liraya yakın ta
mirat masrafını ben üstlendim. Ayda 1 000 dolar konut için, 1 000 dolar da büro için kendisiyle 2
yıllık kontrat yaptık...) diyerek kira bedelinin düşük olmasının sebebini izah etmeye çalışmışlardır.
Kira sözleşmesinde ve özel şartlarda böyle bir hüküm yoktur. O tarih itibariyle I milyar lira
takriben 116 500 ABD Doları yapmaktadır ki, bu rakamda bir tamirat giderinin kira sözleşmesine
yazılmaması mümkün değildir. Kaldı ki, yaptırıldığı ileri sürülen tamiratla ilgili belge ve faturalar
da komisyona sunulmamıştır. Bu miktar kiralanan taşınmazların 4 yıl 11 aylık kira bedelidir. Yine
bu miktar Sayın Mesut Yılmaz'ın 3-4 yıllık milletvekili maaş karşılığıdır. Sayın Mesut Yılmaz so
ruşturma komisyonuna verdiği ifadesinde (...benim, Sayın Özaltın'ın bu iki barajın dışında ne iş
yaptığından, yarfi başka hangi işlerinin olduğundan haberim yok. Özel bir oteli olduğunu biliyo
rum. İki defa gittim, birer gün kaldım. Antalya Belek'te bir oteli var, (Tutanak Mad. Sh. 18) Sayın
Mesut Yılmaz'ın bu beyanından Sayın Nuri Özaltın ile kiracı ilişkisi dışında ilişkilerinin de oldu
ğunu anlıyoruz.
Sayın Nuri Özaltın'ın soruşturma komisyonuna verdiği ifadesinde ANAP İstanbul Milletveki
li Sayın Ali Talip Özdcmir'in kayın pederi olduğu da anlaşılıyor.
Yine, Sayın Nuri Özaltın'ın beyanına göre; Antalya Belek İlleribaşı mevkiindeki 50-60 dö
nüm kamu arazisini Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde Özaltın Şirketine tahsis edil
diği de (TBMM Tutanak Müdürlüğü sh. 23) anlaşılıyor.
Özaltın Şirketi, "1971 yılından beri çeşitli altıyapı tesisleri, kombinalar, fabrikalar, tüneller ve
barajlar yapmış bir kuruluştur." 24.10.1985 tarihinde yapılan sözleşmeye göre Özlüce Barajı ve
Hes tesisleri inşaatının yapımını üstlenmiştir. Dosya kapsamından Özlüce Barajı ve Hes tesisleri
bitmek üzere olup, su tutmaya başlayacaktır. İş tasfiye noktasına gelmiştir. Araç-gereç ve her tür
lü malzemeleri işsiz kalabilecektir.
Özlüce Barajı ve Hes tesislerine 40-45 km. mesafede Peri Çayı üzerinde yapılacak barajlardan
biriside "Kiğı Barajı ve Hes" tesisleridir. Ancak, 24 Ocak 1997 tarihli 22887 mükerrer sayılı Resmî
Gazetede yayınlanan 1997 yılı yatırım programında "Kiğı Barajı ve Hes" tesisleri yer almamıştır.
54 üncü Erbakan Hükümetinin gitmesinden yerine 55 inci Mesut Yılmaz Hükümetinin kurul
masından sonra;
DSİ Genel Müdürlüğü Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının 26.9.1997
gün ve 7323 sayılı yazılarıyla "Kiğı Barajı ve Hes" projesinin 1998 Yatırım Programına alınması
DFr Müsteşarlığına teklif edilmiştir.
Ben, 26.9.1997 tarihli ve 7323 sayılı yazının akibetinin ne olduğunu merak ediyordum. Ko
misyon üyesi Sayın Mehmet Altınsoy'un verdiği bilgiye göre; "...DPT Müsteşarlığı 26.9.1997 ta
rihli DSİ yazısına istinaden YPK'na intikal ettirilmiş, 1998 yılı programına "Kiğı Barajı ve Hes"
projesi eklenerek 13.10.1997 tarih 97/84 sayılı raporla 1998 yılı programına sunulmuştur."
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Böylece, "Kiğı Barajı ve Hes" projesi 1998 yılı programına alınmıştır.
Hal böyle iken, DSİ Genel Müdürlüğü, APK Daire Başkanlığının 14.10.1997 gün ve 7943 sa
yılı yazısı ile (26.9.1997 tarih ve 7323 sayılı yazıdaki kelimesi kelimesine aynı gerekçelerle) "Kiğı
Barajı ve Hes" projesinin 1997 programına alınması DPT Müsteşarlığına teklif ediliyor.
DPT.DSİGenel Müdürlüğünün 14.10.1997gün7943 sayılı yazısını21.10.1997günü YPK'ya
intikal ettiriyor. YPK, 30.10.1997 tarih ve 97/119 sayılı kararıyla DSİ Kiğı Barajı ve Hes projesi
nin 1997 yılı programına alınmasına karar veriyor.
Sonuç itibariyle; "Kiğı Barajı ve Hes" projesi DSİ Genel Müdürlüğünün 26.9.1997 tarih ve
7323 sayılı yazısına göre 1998 programına, aynı Genel Müdürlüğün 14.10.1997 gün 7943 sayılı ya
zısına göre de 1997 programına almıyor.
/
18 gün önce 1998 yılı yatırım programına yapılan teklifin, 18 gün sonra 1997 programına alın
ması için ikinci bir teklifin yazılmasını kim sağlayabilir? Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının ola
bileceğini düşünemiyorum. Daha üst makamda bulunan birisinin olabileceği akla daha yakın görü
nüyor.
Komisyonca dinlenen DSİ Genel Müdürü Doğan Altınbilek'in "...biz, bize sorduğunuz soru
lara cevap verirken 14.10.1997'de başvurduk, kararda Ekim sonunda çıktı dedik, fakat, daha son
ra size gelirken hazırlık yaptım. Bunun doğru olmadığını gördüm. İlk başvurumuz, Eylülün 26'sında o da 14.10. tarihli yazım, ikinci yazım, DPT'na yazmış olduğum tekit yazısı, ama, YPK kara
rında onu esas almış gibi yazmışlar. O yüzden adeta 15 günde çıkmış gibi olmuş. Mlüsaade eder
seniz, bu yazıyı size takdim etmek istiyorum. Bu esas başvurumdur, İlk başvurumdur. Ek progra
ma alınması için. Bu yanlışlık içinde özür diliyoruz. Ama, YPK kararı bizi yanıltmış vaziyette..."
(Tutanak Md. 21.7.98 Sh. 9) beyanları yukarıda belirttiğim kanatimin temel dayanığıdır. Yazılara
bakıldığında açıkça görülecektir ki, 14.10.1997 tarihli yazı 26.9.1997 tarihli yazının tekiti kesinlik
le değildir.
Ayrıca, DSİ Genel Müdürünün açıklamalarında "Kiğı Barajı ve Hes" projesinin 1997 progra
mına alınmasına iki dayanak gösteriyor :
"Ülkenin elektrik enerjisi olan ihtiyaç ve teröre karşı güvenlik"
Herhalde ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacı 18 günde ortaya çıkmamıştır. Üstelik çok daha yük
sek elektrik enerjisi üretecek baraj ve Hes projeleride vardır. Onlara neden öncelik tanınmamıştır
da Kiğı Barajı öne çekilmiştir? Teröre karşı güvenlik iddiasına gelince; bu konuda DSİ'nin hiçbir
müracaatı yok. Kiğı Kaymakamlığı 25.12.1997 tarihinde 06-887 sayı ile 29 uncu Mekanize Tuga
yına bir yazı gönderir. Mekanize Tugay Komutanlığı 25.12.1997 gün ve 7130-1286-97 sayılı ceva
bı yazısıyla Kiğı Barajı yapımının güvenlik bakımından ve bölgesinin sosyal ve ekonomik duru
munu düzelteceğinden faydalı olduğunu bildirir. Oysa, Kiğı Barajı ve Hes projesinin 1997 progra
mına alınması teklifi 14.10.1997 tarihinde yapılmıştır. O nedenle, teröre karşı güvenlik önlenmesi
iddiası da geçersizdir. Anlaşılıyor ki, birileri devreye girerek Kaymakamlık aracılığı ile böyle bir
yazı temin edilmiştir.
•
Ne gariptir ki, 14.10.1997 tarihinde 1997 yatırım programına .alınması teklif edilen projenin
kesinleşme tarihi 29.12.1997'dir.
1997 Yatırım Programına alınan Kiğı Barajı ve Hes projesi 2628 sayılı Kanunun 44 üncü mad
desine göre davet usulüyle 19.1.1998 tarihinde ihaleye çıkarılmıştır. İhaleye 25 firma davet edil
miş, bu firmalardan 23'nün ihaleye katıldığı, ihalede en yüksek indirim yapan (% 15,11 ile) Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de kaldığı öğrenilmiştir. 1997-98 yılında DSİ'ce 19 baraj ihalesi
yapılmış, 1997 Eylül ayı içinde yapılan ilk dört ihale ilanlı olarak yapılmış, indirim oranı % 59.99
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nında değişmektedir. İlginç olanı 1997-98 yılları arasında (Keşif bedeli en büyük baraj ihalesi ol
masına rağmen 20 trilyon) yapılan baraj ihalesinde en düşük indirimi de % 15,11 ile Özaltın İnşa
at Ticaret ve Sanayii A.Ş. yapmıştır.
"Kiğı Barajı ve Hes" projesinin işlemleri alışılagelmedik ölçüde hızlıdır.
Davet mektubu, 8.1.1998 günü çıkartılıyor, (tüm müteahhitlere aynı gün tebliğ edilmiş gözü
küyor. Davet mektuplarından 9 taneside davet mektubunu alanların isimleri yok. DSİ'den talebi
miz üzerine 5 firmaya ait isim ve imza sirküleri gönderilmiştir. 4 firmaya ait isim belli değildir. Da
vet mektubunu alanların firmaları temsile yetkilerinin olup olmadığı araştırılmamış, yetki belgesi
istenmemiştir.)
"İhale, 19.1.1998 tarihinde",
"Maliye Bakanlığınca vizesi, 6.2.1998 tarihinde",
"Sözleşmenin 9.2.1998 tarihinde",
"Sözleşme Sayıştayca tescili, 9.2.1998 tarihinde",
"Sayıştay tescilinin müteahhide tebliği, 16.2.1998 tarihinde",
yapılıyor.
Buraya kadar yapılan işlemler hızla tamamlanmışken, DPT Müsteşarlığı, Başbakanlığı
7.8.1998 tarihinde 331/3334 sayılı bir yazı yazıyor:
Bu yazıda "Yüksek Planlama Kurulunun, 30.10.1997 tarih ve 97/119 sayılı kararı, 30.10.1997
tarihinde geçerli olmak suretiyle Bakanlar Kurulunca bir karara varılmak üzere ekte sunulmuştur."
denilmektedir. Bu yazı üzerine Bakanlar Kurulu 98/11477 sayılı 10.8.1998 sayılı kararı almıştır.
Bakanlar Kurulu Kararında şöyle denmektedir; "KİĞI BARAJI VE HES" projesinin 1997 yılı
programına alınmasına ilişkin 30.10.1997 tarihli ve 97/119 sayılı YPK raporunun 30.10.1997 tari
hinden geçerli olmak üzere kabulü, 540 sayılı KHK'nin 28 inci maddesine göre Bakanlar Kurulun
ca, 10.8.1998 tarihinde kararlaştırılmıştır."
"KİĞI BARAJI VE HES" projesinin 1997 programına alınması için Bakanlar Kurulu Kararı
şart mıdır? Şartsa Bakanlar Kurulu Kararının alındığı 10.8.1998 tarihine kadar yapılan işlemlerin
geçerliliği nedir? Neden, 10.8.1998 tarihine kadar Bakanlar Kurulu Kararı alınmamıştır? Bu soru
ları birisinin cevaplaması gerekir.
Buraya kadar "KİĞI BARAJI VE HES" projesini alan müteahhit ile hakkında soruşturma
önergesi verilen Sayın Mesut Yılmaz arasındaki ilişkileri, projenin programa alınmasındaki garip
likleri ihale öncesindeki ve sonrasındaki hukuka aykırılıkları ve devletin zararını anlatmaya çalış
tım. Yapılan işlemler, bazı bürokratlardan, bazı bakanlara, başbakana kadar uzanıyor. Bu usulsüz
lüğün, hukuksuzluğun neden olduğu devlet zararının hesabını birisinin vermesi gerektiğine inanı
yorum. O nedenle, çoğunluk kararına muhalifim.
Ayrıca, Conrad Oteli olayı başından sonuna kadar rezalet. Devletin kamu kurum ve kuruluş
larının hortumlanarak yandaşların nasıl zengin edildiğinin en tipik örneği. Bir dönemi yansıtması
bakımından da ibret verici. Rapordaki bu konuyla ilgili her kelimeye katılıyorum. Ve aynen tekrar
ediyorum. (Rapor Sh. 109)
"Yeditepe A.Ş.'nin 110 milyar liralık ödenmiş sermayesi içinde Emekli Sandığının yaptığı
ödeme 22 milyar 967 milyon 684 bin 951 TL ile ödenmiş sermayenin % 20,87'sine tekabül ettiği
halde hisse yüzdesi % 11 'dir.
"110 milyar liralık şirket ödenmesi sermayesi içinde SSK'nın ödediği miktar 29 milyar 443
milyon 245 bin 120 TL ile ödenmiş sermayenin % 26,77'sine tekabül ettiği halde % 15 hisseye sa
hiptir."
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oluşturduğu halde, her iki kamu kurumunun toplam hissesi % 26 olarak kalmıştır. Emekli Sandığı,
SSK - kaynakları ve bu kuruluşların iştirakçilerinin alınterleri yandaşlara peşkeş çekilmiştir.
Bu sonucu sağlayan, Bakanlar Kurulu kararları vardır. Bu kararnameleri imzalayanlardan bi
risi de Sayın Mesut Yılmaz'dır. Bunun adı görevi kötüye kullanmak değil midir? Onun için çoğun
luk kararına muhalifim.
Yusuf ÖZTOP
Antalya
9/17 SAYILI KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
Sayın Başkan aşağıdaki karşı oy gerekçemin komisyon raporuna eklenmesini saygı ile dilerim.
ÖZÜ : 9/17 sayılı Soruşturma Komisyonu Raporuna eklenmek üzere muhalefet şerhidir.
Bahse konu olan, Sayın Meral AKŞENER'in, Sayın Mesut YILMAZ hakkındaki görevini kötü
ye kullanması ve mal beyanında hile yapması ile çerçevenin Sayın Aykurt'un saydığı 11 ayrı konu.
Bu konuların hepsine benim vukuf ve kesb etmem ve tamamıyla inceden inceye tetkik etme
imkânına maalesef sahip olamadım. Zaten 4 aylık bir zaman bu iş için kâfi değildir, bir de üstelik
bütün deliller, vesikalar peyderpey geldi, gayet tabiî olarak her birinin gelişine göre sıraladığınız
takdirde de, bazılarında önceki mütalaa yahut önceki tetkik eksik kalacağı için ben konu itibariyle
bilgime dayanan hususlarda teksif etmeyi daha doğru buldum. ! • • ' . ' .:•:•.-.,
Bunlardan birisi, Conrad Oteli. Ben, buradan okuyacağım ister istemez; çünkü, hatırımda tu
tamayacağım kadar çok şeyler var. Temize de çekme şansım olmadı; çünkü, bizim, Sayın Gürtan
ile benim sekreterlerimiz benim gibi yazıyorlar; belki, bunu, onbeş günde yazamazlar; onun için,
ister istemez bunu, müsvedde olarak yazıyoruz.
Emekli Sandığı, Hazineden devraldığı Beşiktaş Şerencebey yokuşunda 25 243 metrekare ar
sasını kiraya vermek üzere ihaleye çıktığı sırada, bu arada, Erol Aksoy isimli bir kişiyle,
28.12.1984 tarihinde bir sözleşme yapmıştır. Buna göre, Erol Aksoy veya kuracağı şirket, bu arsa
ya bir otel yapacaktır. Emekli Sandığı, yapılacak otele yüzde 12 hisse sahibi olması karşılığında da,
arsanın yüzde 88 hissesini Erol Aksoy veya şirkete devredecektir.
Emekli Sandığu daha sonra, kurulan şirketten, ayrıca yüzde 11 hisse satın almış ve buna kar
şılık, 3 milyon 500 bin Amerikan doları ödemiştir. 1991 yılında, bu kez Sosyal Sigortalar Kurumu,
aynı şirketten yüzde 15 hisse satın almış ve karşılığında da 6 milyon 750 bin Amerikan doları öde
miştir. Otel 1992 yılında bitmiş, 1995 yılında yapılan incelemede de, o zamana kadar kâr etmeyip
bir sürü de zarar ettiği tespit edilmiştir.
Bir seri usulsüz muamelenin cereyan ettiği bu hadise, iki kez Sosyal Sigortalar Kurumu Tef
tiş Kuruluna, bir kez de Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna konu olmuştur. Her üç raporda, bir se
ri yolsuzluk, kanunsuzluk ve himaye nedeniyle kamu kuruluşlarının milyarlarca dolar kayba uğra
dığı tespit edilmiştir. Ancak, raporların tanzim tarihinde tespit edilen suçlar mahiyeti itibariyle za
man aşımına uğradığı için herhangi bir takip yapılamamıştır. Gerek teftiş raporlarından gerekse tet
kik edilen vesaikten anlaşıldığına göre, belediyelerde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde ve sa
ir bilumum resmî mercilerde işler öylesine hızlı ve öylesine himayeli işleme tabi tutulmuş ki, bu
işin, sadece yardım olsun diye veya kısa vadeli menfaat karşılığı yüksek kademelerden talimatla
dahi icrası mümkün değildir.
Bu iş, olsa olsa bir devletlû kişinin işe gizli ortak olmasıyla izah edilebilir. Bu devletlû, 19841991 tarihleri arasında Devlet Bakanı, Turizm, Kültür Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan olan
Sayın Mesut Yılmaz olabilir ya da başka bir devletlû olabilir. Her ne kadar, bu olayın baş icracısı
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-385olan Erol ve Erdal kardeşler Mesut Bey'in yakınları ise - ki, Erdal Aksoy partinin Sarıyer tlçe Baş
kanı ve İstanbul İl Başkanlığı yapmıştır'
Bir de garip bir şey var; söylemederrgeçemcyeceğim, Sayın Yılmaz, bütün resmî ve hususî
ağırlamalarda daima Conrad Oteli tercih etmiştir. Tabiî, takdir komisyonunuza ait.
Bu işte her türlü cezai, zamanaşımı geçmiş olmasına rağmen çok büyük zararlara uğramış
olan, gerek Sosyal Sigortaların, gerek Emekli Sandığının bu zararlarının telafi edilmesi, kanunen
mümkündür. Bu hususa dikkat edilmesi lazım geldiği kanaatindeyim.
Finansbank meselesi... Sayın Mesut Yılmaz'ın Finansbank adlı kuruluşta hisse sahibi olduğu
ve bu meblağı mal beyanında göstermediği iddiası ön raporda... Her ne kadar Finansbank'ta mev
cut hissesinin mal beyanında sakladığı, Mesut Yılmaz'ın ve banka sahibi Hüsnü Özyeğin'in tescil
li ikrarlarından anlaşılmış ise de hisselerin borsa satış değerinin Mesut Yılmaz'ın aylık gelirinin 5
katından daha az olduğu bilirkişilerce hesap edilerek bu nedenle 3628 sayılı Kanunun 5 inci mad
desi uyarınca miktarın az olması, beyan zorunluluğunu bertaraf ettiği söylenmiştir. Ancak, adı ge
çen kanunun 5 inci maddesinin her kalem beyan için mi, beyanların tamamı, yekûnu için mi oldu
ğu kabili münakaşadır. Her halükârda Başbakanlığa kadar yükselmiş, küçümsenemeyecek bir mad
dî varlığa sahip olmuş bir kişinin bu kadar cüzi meblağ için kastî bir davranışı olacağını tahmin et
memekteyim.
Sayın Yılmaz ile Sayın Nuri Özaltın'ın birtakım özel münasebetlerinin kamu kuruluşlarında
ki işlerine.intikal ettiren ve dolayısıyla da Türk Ceza Kanununun bazı maddelerine değinen suçlar
işlediği hakkında iddia var. Bu suçlardan birisi Sayın Özaltın'a ait olan bir daire ve iki villanın Sa
yın Yılmaz tarafından kiralanmasıyla alakalı. Tabiî, dolayısıyla da Kiğı Barajında Sayın Özaltın'ın
himaye edildiği iddia edilmektedir. Savunma sadedinde Ankara Nenehatun Caddesi 113 ve 115
No.lu villaların 1 000'er Amerikan dolarına kiralandığını içeren kira kontratları ibraz edilmiştir.
Kontratlar 3 yıllıktır., 115 numaralı daire için tefrişli büro tabiri kullanılmış, zemin ve 2 nci katın
tamamı denmiş, kiranın her ay peşin ödeneceği aylık kira bedelinin 1 000 Amerikan dolan olduğu
hususî şartların 5 inci maddesinde elektrik, su ve yakıtın 3/2'sinin kiracı tarafından ödeneceği ya
zılı, 26.12.1992 tarihle Mesut Yılmaz ile Nuri Özaltın imzasıyla imzalanmış, tasdiksiz ve pulsuz
bir kontrat vardır. Kontratın arka sayfasında 12.1.1993 tarihinde 12 bin Amerikan doları. 14.1.1993
tarihinde 24 bin Amerikan dolarını "elden aldım" şerhiyle kime ait olduğu belirlenemeyen iki adet
paraf vardır. 113 numaralı daire içinse mesken olarak kullanılacağı, villa olduğu, aylık kirasının
I 000 dolar olduğu kiranın her aypeşin ödeneceği, 26.12.1992 tarihli Mesut Yılmaz ve Nuri Özal
tın imzalı pulsuz ve tasdiksiz kontrat olduğu tespit edilmiştir. Kira bedelinin Özaltın Firması kayıt
larına intikalini tespit etmek için yapılan talebe noterden tasdikli yevmiye defterinin ve defteri ke
birin bir sayfasının fotokopisi ibraz edilmiştir. Bizim için mühim olan 1993 kirası kayıtlarıdır. Zi
ra ileride izah edeceğimiz cihetle, diğer yıllar önemli değildir. Bu defterin kendisinin, aslının ısrar
la istenmesine rağmen temin edilmemiştir. (Tutanak 23.7.1980 tarih, sayfa 9-10; tutanak
15.10.1998 tarih, sayfa 15-16) Gerekçe olarak kayıtların çok hacimli olduğu gelmesinin mümkün
olmadığı savunulmuştur. Kiralığın belgelemesinde teamül olarak ve resmî kuruluş kaydı olduğu
için muteber olan su, elektrik ve gaz abonelik kayıtları celbedilmiş. 113 ve 115 numaralı binalarda
10.1.1994 tarihinde elektrik, 24.1.1994 tarihinde de su aboneliği olmuştur. Yalnız, 113 numaralı
daire için 10.3.1994 tarihinde doğalgaz abonesi olunmuştur. Abone Sayın Mesut Yılmaz'dır. Bu
kayıtların neden bir yıl sonra yapıldığı sorusuna, savunmada 115 No.lu dairenin orta katında bir
başka firmanın bir yıl daha oturduğu, bu nedenle de kontrata elektrik, su ve yakıtın 3/2 oranında
ödeneceği yazılmıştır. Gerçekten kira alınıyorsa, neden bu kadar ucuz olduğu sorulduğunda ise, o
tarihlerde Mesut Bey'in zor durumda olduğu, Rahmetli Özal ile arasının açık olduğu ve âdeta köTürkiye Büyük Millet Meclisi
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Ayrıca, binada tamiratlar yapılıp, büyük masraflar yapıldığı ileri sürülmüştür. Ancak, elde edi
len evrak ve cereyan eden alayların tarihiyle yapılan tespitler savunmanın tam aksini ortaya koy
maktadır. Konuyu değerlendirirken, zaman dilimi olarak 1993 ile 19% tarihlerini detaylı olarak in
celemek, bilhassa, 1992-1993 yılları üzerinde durmak gerekiyor. Zira 1993'ten evvel işgal edilen
Cinnah Caddesindeki apartman dairesi kesintili oturulduğu için Komisyonumuzca detaylı olarak
incelenmemiştir. Nenehatun'daki 113 ve 115 numaralı binalar ise burada da 1993 yılı mühimdir.
Çünkü, 1994 yılında TBMM'de liderlerin mal varlığı araştırılması başlamıştır. Parti genel başkan
larının şayet pürüzlü işleri varsa, her işlerini yasallaştırmaları gayet tabiîdir. Bu açıdan bakılınca;
a) Nenehatun 113 ve 115 numaralı binalara ait kira kontratları tasdiksiz olduğu için delil ola
maz. Taraflar sonradan da tanzim edebilirler. Ayrıca, deliller var; kira karşılığı, kiralığın asıl kari
nesi olan su, elektrik aboneliği bir yıl sonradır. Hem 113 hem de 115 numaralı binalar,için elektrik
aboneliğinin Mesut Yılmaz adına nakli, 20.1.1994; 113 ve 115 No.lu binalar için su aboneliği nak
li de 24.1.1994'tür. 113 numaralı daire gaz aboneliği sadece 10.3.1994 tarihindedir. 115 numaralı
daire bütan ve fuel-oil kullandığı için abonelik bahis konusu olmamıştır. 115 No.lu binanın bir ka
tının bir yıl başkalarının işgalinde olduğu savunması da geçerli değildir. Çünkü, müstakil kiraların
da olan 113 numaralı binada da abonelik bir yıl sonra yapılmıştır. 125 No.lu binanın kontratının 5
inci maddesinin özel şartı olarak su, elektrik ve yakıt bedelinin 3/2'si ödeneceği de durumu kurtar
mak için yeterli delil değildir. 113 numaralı binanın durumu muhtemelen sonradan yapılan kontra
tı nakzetmektedir. Tamirat yapıldığı, gerek Mesut Yılmaz'm, gerekse Özaltın'ın tutanaklardaki ifa
desinde savunulmuştur. Geçerli değildir, çünkü, kontratta 115 numaralı bina (tefrişli büro) olarak
kiralandığı yazılıdır. Tefrişli tabiri literatürde tamire muhtaç binayı değil, içinde ihtiyaç duyulan
malzemelerin, (masa, sandalye, koltuk, buzdolabı vesaire) mal sahibi tarafından, temin edildiğini
ifade eder ve kira bedelini yükseltir. Aslını temin edemediğimiz defteri kebir ve yevmiye defteri) nih noter tasdiki de olsa fotokopisi delil teşkil edemez. Zira aslından fotokopiye geçerken her tür
lü çıkarma veya ilave yapılabilir. Noter tasdiki ise notere ibraz edilen vesikanın doğruluğunu tas
diktir. İşin evveliyatını araştırmak noterin görevi değildir. Defterlerin ısrara rağmen getirilememe
si de şüpheyi güçlendirir bir noktadır. 1994 ve sonrasındaki işlemlerin usule uygun işletilmesi ga
yet tabiîdir. Parlamento denetimi devam ederken başka türlü davranış düşünülemez. Ancak, kayıt
lara geçen kira bedelinin kimin cebinden çıktığını tespit etmek de maddeten mümkün değildir.
1994 sonrası için de kira miktarlarında bir değişiklik yapılmadığı için -zira kontrat üç yıllık
yapılmıştır- sembolik bir kira miktarı devam etmiştir. İkrar edilen kira bedeli gerçek bile olsa, yi
ne de himaye, muvazaa kokmaktadır. Alt komisyon tutanaklarından da anlaşılacağı cihetle, 2 bina
nın aylık kirasının bir mutabakat temin edilememiş de olsa, 1 500 ve 1 800 Amerikan doları ile
5 000 ve 7 000 Amerikan doları gibi rakamlar... Ayrıca, 5 000 Amerikan doları ile 15 000 Ameri
kan doları arasında değişen fiyatlarla aynı semtte kiralanmış gayrimenkullerden çeşitli emsal tara
fımdan tutanaklara dere olunmuştur. Vakıflar Bankasına yaptırılan ekspertizde 113 numaralı bina
nın 1992 yılındaki değeri 876 593 Amerikan doları olup 12 bin - yıllık kira ile ancak 73 yılda bi
nanın bedelinin karşılanacağı, 115 numaralı bina için 1992 fiyatlarıyla 935 032 Amerikan doları
olup, 12 bin Amerikan doları yıllık kira ile 78 yılda bedelinin alınacağı mümkün görünmektedir.
Ankara'nın herhangi bir semtinde bu sürenin azamî miktarı,on yıldır. Nenehatun gibi semtte sekiz
yıl olarak hesabı gerekmektedir. Bütün bu gerçekler karşılığında her iki bina için beyan edilen
aylık 1 000'er dolar, çok komik bir rakam olarak kalmaktadır. Mesut Yılmaz tarafından ödendiği
de subut bulmamıştır.
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ten uzak bir bahanedir. Çünkü, Mesut Yılmaz 1991 yılında rahmetli Özal'ın ve bilhassa Semra
Özal'ın himaye ve desteği ile parti genel başkanı ve başbakan olmuştur. Başbakanlıktan Özal dü
şürmemiş, genel seçimleri kaybettiği için kendiliğinden ayrılmıştır. Kesintisiz olarak hâlâ Anava
tan Partisi Genel Başkanıdır. 1993 yılında ise olağanüstü genel kurulda Özal ve taraflarını tasfiye
ederek, partiye tamamen hâkim olmuştur Sayın Yılmaz; elbette, gelecek başbakanlığa da namzet
olmuştur; nitekim, Başbakan da olmuştur. Bu durumu Sayın Özaltın gibi başarılı bir işadamı elbet
te tahmin ve takdir edecektir. O zaman da yaptığı davranış, dediği gibi merhameten değil, menfaaten davranış olur.
İzah edilen nedenlerle, olaya neresinden baksanız, muvazaalı bir menfaat ilişkisi sırıtmaktadır.
Şimdi, bu ilişkilerin Kiğı Barajı ve HES projesine kadar uzanıp uzanmadığını birlikte mütalaa et
mek isteriz. Kiğı Barajı ve HES projeleri, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere, hidıoenerji
üretmek ve tarımda sulama ihtiyacını karşılamak üzere barajlar ve HES tesisleri yapılması, ülke ça
pında planlanmıştır. Bunlardan Peri Çayı üzerindeki bir seri barajdan bir tanesi de Kiğı Barajı ve
HES tesisleridir. DSİ Genel Müdürlüğü, DPT'ye 26.9.1997 tarihli 7323 sayılı yazısı ile (Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığından 14.7.1997 tarihli ve 1063/20899 sayılı yazı ile Müsteşarlığınıza in
tikal ettirilen, Genel Müdürlüğümüzün 1998 yılı yatırım programının tasarı tekliflerinde yer alma
yan Kiğı Barajı ve HES projesi) diye başlayan sonra da (elektrik enerjisine duyulan acil ihtiyaç gözönünde bulundurulduğunda Doğu Anadolu Bölgesinin bir bölümünü kapsayan Peri enerji kade
meleri projelerinden Özlüce Barajının menbaında yer alan Kiğı Barajı ve HES projesinin yöreye
sağlayacağı fayda, projenin bütünlüğü bakımından bir an evvel ele alınması gerekli görülmektedir)
gerekçesine dayanan (Kiğı Barajı ve HES projesinin ekli listede gösterildiği şekilde genel müdür
lüğümüzün 1998 yılı yatırım programına alınması talep edilmiştir) deniyor. Keza DSİ Genel Mü
dürlüğü 14.10.1997 günü ve 7943 sayılı yazı ile DPT Müsteşarlığına hitaben (24.1.1997 tarih ve
22 887 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Genel Müdürlüğümüzün 1997 yılryatırım
programında yer almayan enerji amaçlı Kiğı Barajı ve HES Projtesi) diye başlayan ve 26.9.1997
tarihli gerekçeyi motamot aynen tekrar eden yazısında (Buna göre Kiğı Barajı ve HES projesinin
ekli listede gösterilen şekilde genel müdürlüğümüzün 1997 yatırım programına alınmasını) talep
etmiştir. DPT Müsteşarlığı, 26.9.1997 tarihli DSİ yazısına istinaden Yüksek Planlama Kuruluna in
tikal ettirmiş olup, 1998 yılı programına Kiğı Barajı ve HES projesi eklenerek 13.10.1997 tarih ve
97/84 sayılı raporla 1998 yılı programına Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Bakanlar Kurulu
14.10.1997 tarih ve 97/10075 karar sayısıyla kararname yayımlamıştır. Böylece Kiğı Barajı ve
HES projesi 1998 yılı programına dahil edilmiştir. (Miistenidat, DPT Müsteşarlığı 13.11.1998 gün
480/121 sayılı yazısı) DPT Müsteşarlığı bu kez de DSİ Genel Müdürlüğünün 14.10.1997 gün ve
7943 sayılı yazısına istinaden 21.10.1997 gün ve MY-213 sayılı yazısı ile Yüksek Planlama Kuru
luna Kiğı Barajı ve HES Projesinin 1997 programına alınmasını teklif etmiştir. Yüksek Planlama
Kurulu 30.10.1997 tarih 97/119 sayılı kararıyla projeyi 1997 programına almış, yatırımların hızlan
ması ödeneğinden de 10 milyar lira ödenek tahsis etmiştir. Elde edebildiğimiz dokümanlara göre
kronolojik sırayı takip edersek, 25.12.1997 tarihinde 06/877 sayı ile Kiğı kaymakamı, 29 uncu Mekanize Piyade Tugayına bir yazı göndermiştir. Bu yazıyı temin edemediğimiz için içeriği hakkın
da bilgimiz yoktur. Ancak, 29 uncu Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığının 25.12.1997 gün
7130-1286-97 sayılı yazısında (ilgi yazı ile Kiğı ilçesi sınırları içerisinde yapımı planlanan Peri
enerji kademeleri projesinde Kiğı Barajı ve HES tesisi güvenlik açısından olumlu veya olumsuz
tetkiklerine...) aynı yazının (Ek) inde gönderilen bir önbilgiyi esas almak suretiyle (ilişkin olarak
yapılan inceleme sonucunda) diye bitmektedir. 29 uncu Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı cc-
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zincan, batıda Tunceli ve güneyce BingöJ arasında örgüt elemanlarının sıkça kullandığı) bir ara
bölge olup, bu bölgede silah, araç vVeleman geçişinde kullanıldığı yazılmaktadır. Bu mütalaa ile
sonuç olarak, (baraj ve hidroelektrik santrallarının yapımı ile bölgeye getireceği sosyal ve ekono
mik yararlar yanında örgütün kış üslenmesi için kullandığı bölgelerde kısmen veya tamamen su al
tında kalması) diye bitmiştir.
Savunma ve beyana göre proje 29.12.1997 tarihinde kesinleşmiştir. 19.1.1998 tarihinde de
ihaleye çıkarılmıştır. İhale, önce 30 trilyon TL iken sonradan 20 trilyon TL'ye indirilerek, bu be
del üzerinden yapılmıştır. Davetli kapalı zarf usulü, Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesi, ya
pılan ihaleye 25 firma çağrılmıştır. Davet mektubu firmaların temsilcilerine 8.1.1998 günü hepsi
ne birden ve aynı günde elden tebliğ edilmiştir. Bu tebliğin isabetsiz ve sağlıksız olduğunu Sayın
Öztop söylediği için ben tekrar etmek istemiyorum, kısa kesmeye çalışıyorum.
İhale dosyasının DSİ Genel Müdürlüğünün Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığında bedelsiz
olarak görüleceği bildirilmiştir. İhale yüzde 15,11 tenzilatla Özaltın Firmasında kalmıştır. 6.2.1998
tarihinde Maliye Bakanlığınca vize edilmiş, 9.2.1998 tarihinde sözleşme yapılmış, 10.2.1998 tari
hinde Sayıştay tescili alınmış, 16.2.1998 tarihinde tescil müteahhide bildirilmiştir. Bu tarihten son
ra yapılan veya yapılmakta olan (yer teslimi, iş programı, işe başlama, ihzarat, hak ediş ve benze
ri) işlemlerden bilgi alınamamıştır. Ancak, keşif artışı hesaplan yapıldığı duyulmaktadır. Bu proje
nin 1997 yatırım programına ait Bakanlar Kurulu kararı ise 10.8.1998 tarihinde de 5040 sayılı Ka
nunun 28 inci maddesine dayalı olarak alınmıştır.
Savunma: Başbakan Mesut Yılmaz, komisyon huzurundaki izahatında Kiğı Barajı için genel
de ademi malumat beyan etmiştir. Bu kadar önemsenen sıra dışından programa ithal edilen hem
YPK hem de Hükümet özel kararnamesine konu olan böyle bir işin hatırlanmamasının normal ol
madığı uyarısına rağmen ciddî bilgisi olmadığında ısrar etmiştir. DSİ Genel Müdürü, (Bingöl Va
lisi, Kaymakam ve 29 uncu Mekanize Tugay Komutanıyla konuşarak Kiğı Barajının yapımını tel
kin etmişlerdir.) -İfadeler aynen kendisinindir, ben değiştirmeden söylüyorum- (Biz bu uyarıyı da .
doğrusunu isterseniz, vatan görevimizin bir parçası olarak kabul ettik; yani, Kiğı Barajının yapımı
na hem enerji sektörü açısından ihtiyaç vardı, hem de bu PKK uğraşına bir katkıda bulunmak ama
cıyla hızlı bir şekilde saldırdık diyerek sözlerini bitirmiştir, genel müdürlük. İşlevini bitiren genel
müdürlük, (tutanak, 21.7.1998, sayfa 8.) Komisyonun başkanının sorusu üzerine, ("biz, bize sordu
ğunuz sorulara cevap verirken, 14.10.1997'de başvurduk. Karar da ekim ayında çıktı" dedik. Fa
kat, daha sonra'size gelirken hazırlık yaptım; bunun doğru olmadığını gördüm; ilk başvurumuz ey
lülün 26'sında; o 14.10 tarihli yazım, ikinci yazı, DPT'ye yazmış olduğum tenkit yazısıdır; ama,
Yüksek Planlama Kurulu kararında onu esas almışlar, yazmışlar; o yüzden âdeta, 15 günde karar
değiştirmiş gibi olmuşum. Müsaade ederseniz, bu yazıyı size takdim ediyorum. Bu, esas başvtırumdur, ilk başvurumdur. Ek programa alınması için bu yanlışlık için de özür diliyoruz; ama, Yüksek
Planlama Kurulu kararı bizi yanıltmış vaziyette. Yani, bu bir ay dört gün süreyle çıkmıştır
YPK'dan. Yani, YPK'dan işimizi takip ettiğimiz zaman işler çıkıyor.)
Komisyon başkanı soruyor: Kiğı Barajının 1997 sonunda yatırım programına ihale edilmesi
nin gerekçesi yalnız güvenlik midir? DSİ Genel Müdürü: (Efendim, güvenlik de önde; fakat, diğer
projeler için de bir şeyler yapılıyor.) (Tutanak, 21.7.1998, sayfa 9.) Başkan soruyor: Ödeneği ne
kadar? Genel Müdür: Kiğı Barajının 1998 yılı ödeneği 50 milyar bütçeden, 5 trilyon özelleştirme
fonundan. (Tutanak, 21.7.1998, sayfa 10.) DSİ Genel Müdürü, soru üzerine şöyle açıklama yapı
yor: (Efendim, bu barajı yapmakta saydığım iki nedenle arzuluydum; bir tanesi, enerji problcmimi-
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tım. Nitekim, sayın milletvekilim, haklı olduğum ortada. Bakın 1998 yılı programına koyduğum,
bu sene henüz 1998 yılında hiçbir baraj ihalesi yapmadım. (Tutanak, 21.7.1998, sayfa 39.) Yani,
Kiğı Barajını bu seneye bıraksaydım, bu gerçekleşmeyecekti.
Bu seneye bıraksaydık bu gerçekleşmeyecekti."
Altınsoy soruyor: "Yani, bunu, 1998 yılı yatırım programı yapılırken bilmiyordunuz Hüküme
tin böyle yapacağını."
Genel Müdür "hayır, bilmiyordum efendim." (Tutanak, 21.7.1998 sayfa 39)
Altınsoy "katî proje ne zaman yapıldı, tarih?"
Genel Müdür "katî projenin onay tarihi 29.12.1997'dir; yani 28 Eylülden sonra. Bu, olağandı
şı bir durum değildir. Mesela" diyor, anlatıyor.
M.A. "Katî proje nasıl, bunların fiyat analizini yaptırmadan ihaleye çıktınız?"
Genel Müdür "katî proje büyük ölçüde bitmişti. Sadece, yapılması gereken bazı ilave şeyler
vardı. Bir ihale bedelini çıkıyoruz, 20 trilyon lira, zamanla..." diyor.
Altınsoy soruyor: "Ama, belki de katrilyon olacak."
Genel Müdür "Evet efendim, evet. DSİ çok büyük bir kuruluştur."
Sayın Genel Müdürün savunması bu minval üzre devam etmektedir. Kendi imzasıyla ihraç et
tiği, resmî yazışmalara bile ters düşen beyanlarla sürüp gitmektedir. Kanımızca, usul ve kanunlar
zorlanarak, geçmiş işlemleri geriye döndürerek ve dahası, yüksek seviyedeki bürokratları trajiko
mik eylemlerin içine iterek bir yere varmak istenmiştir ve isteyenler de muvaffak olmuşlardır.
Şimdi, yukarıda özetlemeye çalıştığımız işlemleri kanun, nizam ve vicdan platformunda ve
hukuk mantığı ölçüleriyle değerlendirmeye çalışalım.
,
1. Kiğı Barajı ve HES projesinin önce 1998 programına, 18 gün sonra, 1997 programına ek
olarak girmesine gerekçeleri iki tanedir.
Bir, terörü önlemek. Bu gerekçe, resmî yazılarda yok. Devlet Su İşleri Genel Müdürü savun
masında buna dayanmaktadır. 1997 yılının onuncu ayında, bütün derecattan geçmiş. 30.12.1997'de
de ihale kararı alınmış bir işe, Kiğı Kaymakamının 25.12.1997 tarihli bir yazısıyla 29 uncu mekanize piyade tugayının Kiğı Barajı için mütalaa almasının ve hele bunun işleme gerekçe yapılması
nın kargaları da güldüreceği aşikârdır. Ayrıca tugay komutanlığına verilen (Ek) te nasıl bir baraj
haritası verilmiştir ki, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl İlleri arasındaki araziyi sular kaplayacak
ve teröre geçit vermeyecek. Hadi, kaymakamın, bir teknik adam olmadığından cehaletini bilelim,
cehaleti dolayısıyla bu komikliği yarattı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü, kendi projesindeki 500
milyon metreküplük bir avuç su birikintisini, nasıl olur da, beş Keban büyüklüğünde bir araziye,
yanıldığını.'.... mütalaa etti.
•
Enerji problemlerini çözmek diyor ikinci şeyi.
1996 verilerine göre, Türkiye'nin kurulu güç enerji varlığı 21 300 megavattır. 1997'de artma
dığını kabul edersek, 140 megavat kurulu güce sahip olan Kiğı ve HES projesinin mevcut potansi
yele ne miktar katkısı olabilir; binde 6,5. Binde 6,5 kazanç nasıl olur da, kuralları aşarak, program
ları atlayarak 1997'nin onuncu ayında, 1997'nin programına oturmak için önemli gerekçe olabilir.
Bilhassa Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 26.9.1997 günlü yazısıyla 1998 programına teklif
edin gerekçesiyle, 14.10.1997 günlü yazısıyla 1997 programına eklenmesi gerekçesi kelimesi keli
mesine aynıdır. 18 gün arayla ve aynı gerekçeyle böyle teklifler nasıl yapılır? Hele, Genel Müdü
rün savunmasında, "26 Eylüldeki yazım esastır, 14 Ekimdeki tekittir" demesi de bu işe büsbütün
tüy dikmiştir.
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koyamayacağı yükseklikteki bir makamdan talimat alması.
Resmî yazışmaların ve alınan kararların biribirileriyle nispet ve münasebeti: Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünün 26.9.1997 tarih ve 7323 sayılı yazısı Devlet Planlama Teşkilâtına, 1998 prog
ramı için teklif olmuş. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kanalıyla, 14.7.1997 gün ve 10
063/20889 sayılı Devlet Planlama Teşkilâtına giden 1998 yatırım programlarına eklenmesi,
13.10.1997 gün 97/87 sayıyla, Devlet Planlama Teşkilâtının Bakanlar Kuruluna takdim.
14.10.1997 gün ve 97/10075 sayılı Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayımlandı ve böyle
ce Kiğı Barajı ve HES projesi 1998 yılı programı içinde ve genelde kabul edildi. 50 milyar bütçe
den, 5 trilyon Özelleştirme Fonundan ödenek de ayrıldı.
DSİ Genel Müdürlüğünün 14.10.1997 gün ve 7943 sayıyla Devlet Planlama Teşkilâtı müste
şarlığına gönderdiği Kiğı Barajı ve HES projesinin 1997 programına ilavesini teklif ettiği
24.1.1997 yayımlanan, Devlet Planlama Teşkilâtı 21.10.1997 gün ve MY213 sayılı yazıyla Yük
sek Planlama Kuruluna teklif edildi. 30.10.1997 gün 97/119 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kara
rı, Kiğı Barajı ve HES projesini 1997 programına ithal etti. Maliye Bakanlığı nezdindeki yatırım
ları hızlandırma ödeneğinden de 10 milyar ödenek ayrıldığı...
Her ikisi birbirine paralel olarak (a) ve (b) fıkrasındaki işlemlerin arasında illiyet ve irtibat
yoktur. Devlet Planlama Teşkilâtı, 13.11.1998 gün, 480/121 sayılı yazısıyla "Kiğı Barajı ve HES
projesinin 1998 yılı programında yer aldığını, 97/10075 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 1998 yı
lı programında 97D020090 proje numarasıyla yer almış, 19.1.1998 tarihinde Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğünce ihaleye çıkarılmıştır" demektedir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ihaleyi, 1997 programına istinaden yapmıştır. Her Uç iş
lemdeki çelişki, bu işin ne kadar aceleye getirdiğini, kamu kuruluşlarının tazyik altında ne derece
şaşkınlaştırıldığını açıkça ortaya koymaktadır.
Ayrıca, Devlet Su İşleri 14.10.1997 günlü yazısını ve ona dayanarak istihsal edilen 30.10.1997
tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararını esas alarak bütün işlemleri yürütmüştür ve 19.1.1998'de
ihaleyi yapmıştır; ancak, hem 1997 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine
dair kararın 7 nci ve 8 inci maddesi hem de 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci
maddesi, bu projenin Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın programa ilave edilmesine cevaz verme
mektedir. İhale, kararname çıkmadan yapılmıştır.
Bu komisyon göreve başladığından çok sonra, 10.8.1998 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı
alınmıştır. Bu hale göre, 10.8,1998 tarihine kadar ihaleyle ilgili bütün işlemler batıldır.
Bakanlar Kurulu kararında da iki büyük yanlışlık vardır. Birincisi, ihale tarihinden yedi ay
sonra ihale yapılmasına karar vermişler, daha garibi de, on ay öncesinden geçerli olmak üzere ka
rar alınmıştır, ki, Bakanlar Kurulu, pancar parası dağıtımıyla baraj ihalesini birbirine karıştırmıştır.
İkinci yanlışlık ise, kararnamenin geçersizliğini daha da geçersiz hale getirmektedir; çünkü, karar
namenin müstenidatı olan 97/119 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı, 1997 programı kararna
mesinin 7 ve 8 inci maddesine istinaden çıkarılmıştır. Bakanlar Kurulu kararı bu sebeple de geçer
sizdir. Zira, Bakanlar Kurulu, kararını, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci madde
sine dayamaktadır. Bu nedenle de ihalenin iptali, görevini bu denli kötüye kullananlar hakkında iş
lem yapılması gerektiğini arz etmek isteriz.
İhale işleminin tarzı cereyanı ise ve müteahhit ile Başbakanın ilişkilerinin takibine gelince;
ihale, alelacele ve dolayısıyla, bir seri hatayla, muallel olarak yapılmıştır. Şöyle ki,
a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün savunmasından anlaşıldığı cihetle ihaleye proje bitmedçn çıkılmıştır. Bu nedenle de, önce, 30 trilyon muhammen bedel sonradan 20 trilyon muham
men bedele inmiştir. Bu durumu telafi için, şu anda, keşif artırıcı hesapları yapılmaktadır.
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b) Davet mektubunda ihale dosyasının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Da
iresinde görüleceği bildirilmiştir. Davet mektupları, 8.1.1998 tarihinde, bütün firmalara aynı gün
de tebliğ edilmiştir. 19.1.1998'de de ihale olduğuna göre, arada 11 gün vardır. Bunun 1 günü teb
liğ için, 1 günü de ihale için geçtiğine göre, geriye kalan (tatil günleri dahil) dokuz gündür. 20 tril
yonluk muhammen bedelli bir baraj ve HES tesisinin ve buna bağlı, tüneller, savaklar, projelerinin
25 firmanın, birden, nasıl tetkik ettiğini hayretle karşılıyoruz. Şayet, bu olmuşsa, Guiness Rekorlar
Kitabına geçirmek gerekir.
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Bursa) - Siz de rekorlar kitabına geçiyorsunuz.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) - Olabilir; benden çok konuşanlar, 4 saat-5 saat konuşan
lar var; ben, geride kalırım.
Bu kadar acele tetkikle, yüzde 6,5 ila yüzde 15,11 arasına sıkışan hassas dengeyi bulan 23 fir
mayı da, doğrusu, ödüllendirmek gerekir.
Baraj ve benzeri inşaatta tenzilat yüzde 50-60'lara varmaktadır, lleriki yıllara sari işlerde, enf
lasyonu yüksek olan dönemlerde bu tenzilat haddi normaldir. Anormal olan, aynı cinsten inşaatın
bazen yüzde 50-60'lara, bazen yüzde 10-15'lere ihale edilmesidir. Bunun bir tek izahı vardır; yu
karı kademelerle anlaşan müteahhitler, meslektaşlarıyla da anlaşır, işi, yüzde 10-15 ile kurtarır. Anlaşamazsa, herkes inceden hesap yapar, yüzde 50'ler, 60'lar telaffuz edilir.
Olayımızda bu benzerlik vardır. Gzaltın Firmasının taahhüdünde olan Özlüce Barajı bitmek üzeredir. Özlüce Barajına 40-45 kilometre uzaklıkta, yani, ihaleyi aldığı takdirde malzeme, teçhizat,
araç ve gereçleri birkaç kilometre kaydırarak çalışabilecek mesafede, enerji açığımıza sadece bin
de yarım civarında katkıda bulunacak bir barajın ve HES projesinin, 9 uncu ay sonunda, yıllık ya
tırım programının dairesinden çıktıktan iki ay sonra, önce 1998 programına, 18 gün sonra 1997
programına ithal ettirmenin, aceleden ve devlet dairelerini şaşkına çevirip bir sürü kanunsuz, dü
zensiz işlemle 1998 yılının ilk ayında ihale ettirmenin ve sonunda yüzde 15,1-1 gibi ballı bir tenzi
latla Özaltın Firmasında ihalenin kalmasının mantık tırmalayıcı, vicdan sızlatıcı garabetlerini nor
mal addetmek mümkün değildir.
Bir de, bu firmanın kiracısı Başbakan olursa ve kira konusu da, yukarıda izah ettiğimiz cihet
le suiistimali çağrıştırırsa, firma sahibi ve yakınlarıyla Başbakanın ilişkileri sade bir dostluğun öte
sinde yakınlıktaysa, bütün bu olanları normal saymak veya tesadüfle izah etmek mümkün değildir.
Başbakanın görevini kötüye kullandığı, yakınlarına menfaat temin ettiği ve devlet hazinesini tril
yonlarca lira zarara uğrattığı kanaati vicdanımızda hasıl olmuştur.
Bir misal olarak, uğranan zararın boyutlarını arz etmeye çalışayım. Eğer, 20 trilyon liraya iha
le edilmiş olan HES tesisi ve baraj 1997-2003 yılları arasında biteceğine göre, bu arada yapılacak
keşif artışları, eskalasyonları'vesaireyle, takriben 5 ilâ 600 trilyona mal olmuştur. Yüzde 15 ile yüz
de 50 arasındaki yüzde 35'i dikkate alırsanız, yaklaşık olarak, sadece bu misalde, Hazinenin zara
rı 175 trilyondur.
Mehmet Altınsoy
Aksaray
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