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Ozii; Libva' an na transferinin mali zual
denetlenmesi ve sorumlulara rllcuu istemidif

Yurttaglardan ve kurumlardan allnan vergilerle olusan kamu gelirlerinin yuriirliikteki

mali ve cezai mevzuata uygun olarak harcanmasl hususunda duyarll olan hukukgu

bir yurtta$ srfattyla, Hukiim;t yetkilileritaraftndan Libya'da iq savag devam ederken

rejim muhaliflerine elden verildigi iddia edilen 100 Milyon Dolar nakit paranrn rqlem

agamalartntn ve transferinin hukuka uygun olup olmadlglnln tespiti igin anayasal

diiekge hakkrmr kullanmak suretiyle sayln makamlnlza baSvurmayr uygun buldum

Bu konuda yazrlr ve gcirsel bastnda gok miktarda haber glkmrS ve hatta bazl koge

yazarlarr taiaftndan intlan para transferi slkllkla elegtirilmigtir' Boylece olay
kamuoyuna mal olmu9tur.
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Drgigleri Bakanr, Pazar giinii isvanslarrn Trabtus'un buyilk bir biilumiinii kontrol altrna

atmatannrn ardrnian Somali, Giiney Af;ika ve Etivopya'yr kaFayan gezisinin ardrndan yolunu deoistirip,
Libya'ya geldi.

Davutoolu ile Libya'da muhaliflerin temsilcisi UlusalGeqig Konseyi'nin Baskanr Mustafa Abdiilcelil bas

uasa b-h g6rUSmi gereeklestirdi. Gdritsmenin ardrnctan bash toplant|sr diizenlendi. Basrn toplanhsrna

vaOan.i Uas'n Utlytii itgig6sterdi. Uluslararasr basrn kuruluglannrn Bingazi'deki muhabi'leri basrn
toPlantlsrnda hazr bulundu

Abdiilcelil,Tiirkiye'yevermigolduoudestektendolayrtegekkilretti.Abdiilcelil,"T0rkiye,tiimbiirokratik
engelleriagarak, Libya'ya verdiditaahhijtlerin hepsiniyerine getir.li. Turkiye'ninbiz€ yardrm goncl€rmek

iqin yeni bir me tot buldu Buna artrk Tiirk modeli divo.uz" dedi.

TUrkiye, Libya'ya 300 milyon dolarllkyardrm taahhiidunde bulunmuqtu. Bunun 100 milvon clolarr hibe' 100

milyon olan nakitkredive kalan 100 milyon dolarr da proje kredisiolarak planlanlyor.

Abdillcelil ve Davutoglu, Tiirk ydnteminin aynntrlarna girmedi. Bir gazetecinin "para elden mi gonclerildi

Seklindeki sorusuna ise Davutoglu, "Libya'nln bu yardrma acil ihtiyacr var' ulusal Gecig Konseyi'nin mali
i9le. sorumlusu Ali Tarhuni T0rkiye'ye geldi ve tijm yitntemleri gitzden geqirip en uvgununa karar verdik"
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Konuya yakrn kaynaklar, hibe ve nakit kredi.,en olugan 200 milyon dolann biiyiik bir krsmrntn Ulusal
Geeig Konseyi'ne verildioinisdyledi. Paranrn Libya'ya gelen ve gdriigmeler yapan Tiirk yetkililer
tarafrndan peyderpey getirilerek, eldeverildidi belirtildi

11 Evliil 20ll qiini.i Hiirrivet Gazetesi web sitesinde vavlnlanan bir habere qdre;

http/hurarsiv.hurrivet.com.trlqoster/printnewc.aspx?DoclD='l 8700448

ugagrn daismesinden qekindik Libya'ya '100 milyon dolarl 4 dilime b6liip teslim ettik

t.a.ar. DnMi ill'a!a::-YA 11 Evliil20l1

BASBAKAN Yard'mcEr AllEebese!, G-8 ekonomive maliye bakanlan toplantrsr igin Marsilva'va {Fransa)
giderken uqakta Libya'da yeni ydnetime verilen 100 milyon dolann ilginq dykijsijnil anlattr. Babacan'

"Ubya'ya 100'er milyon dolarlk tjg ayrr destek sdzii vermigtik Tamamrnr istediler, ugagrn diigmesinden
gekindik, gondermedik. lOO milyon dolar 11OO kilogram geliyor. Once 10 milvon dolan gdnderdik. 100

kiiogram ediyordu. sonra 30'ar milyon dolarlrk iiq ayn dilimi buracla teslim ettik" dedi. Babacan, Marsilya
yolunda gazetecilerin sorulannr 96yle yan|tladrr . Arap"Bahan'yla birlikte bu illkelerdeki pa.a Tii.kive've

- Yok, gok bir sey gdrmedik biz. Bir miktarvardrrama kayda deger degildir'

' Drgigleri Bakanr Ahmet Davutoglu'nun Bingazi'ye nakit 100 milyon dolar gdtiircliioii dooru mu?
- Libya'daki UtusalGegig Konseyi'ne iiq ayn l00 milyon dolarsitzii verdik Bi.iT|KA bntqesinden proje

finansmanr geklinde. ikinci 100 milyonluk dilim @ii olarak nakit lvlaag dao't'm, gibi itncelikli konularda
kultanrldr. irqiincij 100 milyonluk dilim ise yine &9!!i ve grda, ilaq, yak gibiihtiyaqlar icin verildi.

Kartrft6rnda Libya'n'n Tiirkiye'dekihesaplannr teminatolarak aldrk. Bu rakamdan qok yiiksek hesaplan
var. Sayrn Davutoolu gittioinde paranin qo{u dagrtrlmrgtr. Aslrnda hepsini biden istediler ama ben,'ueak

diiger mUgel diye vermedim. 9iinkii yilz milyon clolar nakityaklagrk 1100 kg. Once on milyon dolar
gOnderdik, 100 kg. tutuyordu- Sonra iig kez 30'af milyon dolarlk dilimleri burada teslim ettik.

' Basbakanln Mrsrr. Libya. TLrnus seyahatinden neler bekliyoruz?
- Ameq, siyasi ve ekonomik reformlanna destek vermek. Ornegin lMrsrr'da askeri gegig yonetimi, sanki
seqime sirecekmig sibiekonomik alanda popiilist gidiyor. eok para harcryor. Gelecek iktidara kitti.ibir
miras brrakacaklar. Bizim igin bu ge9i9 diineminde igadamlaflmlz|n ticaretini clesteklemek de 6nemli.

Reform destedi vermek igin Kalkrnma Bakanlgr i9inde bir birim olusturduk. Ximseye reqete
v€rmeyecegiz, yaptrklanmEr anlatacagp.
' Ivlarsilya'daki toplantrnrn alrlacr n€dir?

- G-8 Ekonomi Bakanlafl ile 5 iilke daha bir araya seliyor. Tiirkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birlegik Arap
Emirlikle.i ve Katar. Hedef, Arap Bahar'n'n bagladrg' ve etkiledidi nlkelerin reform galgmalanna destek

verilmesi. Su anda Mrsrr, Tunus, Urdijn ve Fas bu kapsamda. Libya'nrn alhmasr diigiinijliiyor.

Yukanda sunulan ve kamuoyuna mal olan olaylar nedeniyle Sayrn Kurultaraftndan Hiikiimet
yetkililed tarafrndan Libya Ulusal GeqiS Konseyi'ne elden yaprlan 100 Milyon Dolar nakit
ddviz transfefinin ulusal ve uluslararasr mali ve cezai mevzuata uygun olup olmadt0tnrn
incelenmesini ve denetlenmesini, Sayet yasal mevzuata ayktnltk var ise anllan parantn
sorumlu Hilkamet yetkililerine rijlcuu edilmesinive gerekli mali ve cezaitakibattn yaptlmastnt,
dilekgeme yasal siiresi iginde cevap verilmesiniAnayasantn 74 ve 3071 saytlt Dilekge
Hakkrnrn Kullantlmastna Dair Kanunun 3 ve 7. Maddeleri uyaflnca saygtlaftmla arz ve talep
ederim.
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