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99 uncu Birleşim 

İS . 5 .1985 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 
319 

320 

321 

321 

1. — Rize Milletvekili Fehmi Memlişoğlu' 
mm, yaş çay fiyatları, bedellerinin ödenmesii 
ve yapılmakta olan çay Manikaları konusunda 
gündem dışı konuşması 321:322 

B) Tezkereler ve Önergeler 322 

1. — «Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince Denetlienımesi-
nin Düzenllenmesıi (Hakkında Kanun Tasarısı» 
nın geri verilmesine ıdair ıBaşfoakanlık tezke
resi (1/638, 3/789) 322 

C) Danışma Kurulu Önerileri 323 

î. — 9/328 esas nuımıaralı Meclis Soruş
turması önergesi ve komisyon raporu üzerin
deki görüşme sürelerine dair Danışma Ku
mulu önerisi 323 

Sayfa 
323,341 

323 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

1. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşki
latına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/357) 323 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbamt-
oğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kö
mür üretim ve satışlarına ilişiklin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 323 

3 — İstanbul Milletvekili Feridun Şaikir 
Öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenılilk ©akanından sözlü soru 
önergesi (6/308) " 323 

4. — istanbul Milletvekili Feridun Şa-
kir öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin 
maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 323 

5. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/312) 323 
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Sayfa 
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Türkiye Kömür işletmelerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/359) 323 

7. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/317) 323 

ı8. — içel Milletvekili Ali ihsan Elgin' 
in, tasfiye halindeki bazı bankaların eski 
yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/325) 323 

9. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, 
sıkıyönetimce işlerine son verilen kamu perso
neline ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/326) ' ' 324 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in,. 
Türkiye'de F - 1 6 uçaklarının yapılması proje
sine ortak olan bir firmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/328) 324 

11. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 324 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/336) 324 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Çukurova Elektrik Anonim Şirketine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/340) 324 

14. — Bursa Milletvekili Ahmet Saba
hattin Özbek'in, soğuk nedeniyle zarara uğ
rayan çiftçilerin zararlarının tespitine ilişkin 
Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/341) 32)4 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, cezaevlerinde bulunan fikir suçluları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) . 334 

16. — Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Sırrı Özbek'in, Atatürk 'Barajı göl alanında 
kalacak olan Samsat ilçesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/344) 324 

17. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Adıyaman ili Gölbaşı ilçesinde ku
rulacağı iddia edilen termik santrala ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/345) 3124 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, prefabrik öğrenci yurtları iha
lesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/349) 

19. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Anavatan Partisi büyük kongresinde bazı 
Devlet memurlarının parti çalışmalarına alet 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/350) 

20. — Çanakkale Milletvekili Onural Şe
ref Bozkurt'un, Katma Değer Vergisinden 
elde edilen gelirlere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

21. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma 
Millî Koordinasyon Kuruluna ait paranın 
amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

B) Yazdı Sorular ve Cevaplan 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
ıSökrrienoğlu'nun, Dünya Gençlik Yılı dola
yısıyla yurt dışına çıkacak gençlerin bazı so
runlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçer-
ler'in yazılı cevabı (7/493) 

'2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Erzincan ili Tercan ilçesine bağlı bazı 
köylerin elektrik sorununa ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü-
rel'in yazılı cevabı (7/499) 

Sayfa 

324 

324 

324 

324 

341 

341 

342 

3. — Erzurum Milletvekili E'bu'bekir Akay' 
in, Erzurum deprem konutları için tahsis edi
len keresteye ilişkin Bayındırlık ve İskân ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsniü Döğan'ın yazılı cevabı (7/509) 342:343 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Polis Okuluna ilişkin sorusu 
ve içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/511) 343:344 

5. — Erzurum Milletvekili Hilrrii Nal-
bantoğlu'nun, kırsal kalkınma projesi gere
ğince yatırımcı kuruluşlara tahsis edilen öde
neğe ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy
işleri Ba'kanı H. Hüsnü Döğan'ın yazılı ce
vabı (7/512) 344:345 

— 318 — 
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Sayfa 
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Erzurum 11 Genel Mecl'isinin almış 
olduğu bazı kararların uygulanmadığı iddia
sına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/517) 345 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun Bakanlığa bağlı köy tahsil
darlarının ulaşım sorununa ilişkin sorusu ve 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kıırt-
cebe Alptemoç*n% yaızuılı cevabı (7/519) 345:346 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 325,340 

1. — 18 Kasım 1960 tarihli ve 132 sayılı 
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanu
nunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
<1/517) (S. Sayısı : 311) 325 

Sayfa 
2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-

lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 
inci ek) 340 

VI — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 326 

A) Görüşmeler 326 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan 

ve 39 Arkadaşının, Bakanlığı Zamanında Nü
fuzunu Kötüye kullanarak Şahsî Menfaat 
Salğladığı ve Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu 
Eyleminin Türk Ceza Kanununun ilgili Mad
delerine Uydü|u İddiasıyla Manisa Millet
vekili ve Devlet Eski Bakanı İsmail özdağlar 
Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve (9/328) Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması Komisvonu RaDoru (S. 
Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 13.5.1985) 326:340, 

347:350 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Amasya 'Milletvekili Arsan 'Savaş Arpaeşoğlu, ec

zacılık sorunları, 
Sivas 'Milletvekili Ruşan Işın da Altanya'da ev

leri yıkılan gecekondu sahiplerinin sorunları, 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı

lar. 
Federal Almanya'ya 'gidecek olan Ulaştırma Ba

kanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma 
Bakanlığına, Ma'Kye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in, 

Belçika, 'Federal Almanya ve Hollanda'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın dönüşüne kadar 
da Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Kara-
evli'nin, 

Vekillik 'etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgilerine 
sunuldu. 

Tanıtma Fonu Teşkili Hakkında (1/685) ve 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bu 
Kanuna Ek 1101, 1239, 1425 Sayılı Kanunların Bazı 
Maddeletiriin Değiştirilmesine, 'Bu Kanunlara Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair (İ/691), 

Kanun tasarılarının geri verilmesine dair Bâşba-
| kanlık tezkereleri okundu; komisyonlarda bulunan 

taşanların geri verildiği bildirildi. 
Başbakan Turgut özal'ın, Japonya Başbakanının 

daveti üzerine adı geçen ülkeye yapacağı resmî zi
yarete katılacak milletvekillerine ait Başbakanlık tez
keresi ve eki liste kabul edildi. 

Paris'te yapılacak Batı Avrupa Birliği Assambles'i 
toplantısına TBMM'ni temsilen 'Bitlis Milletvekili 
Kâmran tnan'ın aday gösterildiğine dair Başkanlık 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malatya İli
nin bazı köylerinde vatandaşlara işkence yapıldığı 
iddiasına ilişkin sözlü sorusuna, İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulüt, 

319 — 
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Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, kalkın- j 
mada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik tedbirle
rine ilişkin sözlü sorusuna, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı İsnıet Kaya Erdem, 

Erzurum.'Milletvekili Hilmi Naibantoğlu'nun, ye
minli özel teknik 'bürolara ilişkin sözlü sorusuna da 
Bayındırlik ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray; | 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın Ermeni soy
kırımı iddialarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Sözlü sorusuna da Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu 
cevap verdi. 

Erzurum 'Milletvekili Hilmi Naibantoğlu'nun 
(6/357), (6/3518), ı(6/359), 

Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326), 
Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/340), 

(6/342), 
Sözlü soru 'önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ha

kanlar Genel Kurulda hazır 'bulunmadıklarından, 
İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325), i 
Çanakkale 'Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'un j 

(6/351), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel' 

in (6/353) ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün \ 

(6/308), (6/309), (6/312), (6/317) sözlü soru önerge- | 
leri, soru sahipleri izinli olduklarından, • I 

• Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/3'28) ve 
İçel Milletvekili 'Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331), 
Sözlü soru 'önergeleri, soru sahipleri görevli ol

duklarından, I 
Konya 'Milletvekili Salim Erel'in (6/336), I 
Bursa Milletvekili Ahmet Sa'bahattin .Özbek'in 

(6/341), 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 

(6/344), (6/345)- ve ] 

Tasarı 
1. — 4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Ka

nunumda Değişlilklik Yapılması Halklfcında Kanun 
Tasarısı (1/696) (Pllan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.5.1985) 

Teklifler 
1. — Konya Miletvefkilli Sabri Irirnak'ın, 15 Tem

muz 1950 Tarihiti ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu-

15 , 5 t 1985 0 : 1 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un' (6/350), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 
Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoığlu'nun 

(6/349) 'Sözlü soru önergesi de, soru sahibinin aynı 
birleşimde 'görüşülmüş bir başka sorusu bulunduğun
dan; 

Ertelendiler. 
18 Kasım 1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Stan

dartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hüküm
lerinin 'Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı (1/517) 
(S, Sayısı : 311), Komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından, 

'Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi de (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek), Komisyondan gelmediğinden; 

Görüşmeleri ertelendi. 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun Bazı Hükümelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı (1/656, 2/134, 2/135) (S. Sayısı : 
308) ve 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanununa Bir Geçici 'Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/217) (S. Sayısı : 313); 

Kabul edilip kanunlaştılar. 
15 Mayıs 1985 Çarşamba günü saat T5.0ü"te top

lanılmak üzere birleşime saat 17.30'da son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Turgut Halit Kunter 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Çankırı 

Muzaffer Yıldırım Saffet Sakarya 

nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.1.1984 Tarih ve 3073 
Sayılı Kaınunlaria Değişlik 22 noi Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tekifi (2/236) (Adalet 
ve İçişleri komisyonliarıınıa) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5.1985) 

2, — Balıkesir MüetvekM Cahit Tutum ve 7 Ar
kadaşının, 543 Sayılı T. C. Emefklli Sandığı Kanunu
na Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek

il. — GELEN KÂĞITLAR 

15 . 5 .1985 Çarşamba 
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lifi (2/2)37) (Planı 've 'Bültlçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş ıtadhı: 14.5.1985) 

3. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve 17 Ar-
lk!ad!aşımın, 24.2,1984 Tarihi ve 2982 Sayılı Konut 
İnşaatımda ve (KJalkıınrntaıda öncelik! Yörelerde Yapı
lacak Yatırımlarda Yengi, Restim ve Harç istida ve 
Muaflıklara Tanınması Hakıkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/238) 
(Plan ve Bütçe Komisyonunla) (Başkanlığa geliş tari
fti : 14.5.1985) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm, Ka
mu Görevlilerinim Bazı Disiplin- Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun Teklifi (2/239) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.1985) 

Raporlar 

1. — 1412 Sayılı Ceza Muhalkemelıerİ Usulü Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sar» ve Adalet Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sa
yısı : 312) {Dağıtma fcarilhi : 14.5.1985) (GÜNDE
ME) 

2. — Cıımhuribaşikanlığının 1984 Yılı Kesinhe-
sap Cetvelinin Sunulduğuna Daliıi" Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Tüıiki'ye Büyük Mil
let 'Meclisli Hesaplarımı îmceleme Komisyonu Raporu 
(3/768) (S. Sayısı : .286) (Dağutma tarihi : 14.5.1985) 
(GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turgut Haht Kunter 
KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldırım (Kayseri), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Sayın nUMetvekiier, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 99 uncu BMeşiimlini açıyo
rum* 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere 'başlı
yoruz. 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun, 

yaş çay fiyatları, bedellerinin ödenmesi ve yapıl
makta olan çay fabrikaları konusunda gündem dışı 
konuşması. 

(BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel gündem 
dışı söz isteyen 'bir sayın arkadaşıma söz vereceğim. 

Yaş çay alım fiyatları, ödemeler ve yeni yapıl
makta olan çay fabrikaları hakkında gündem dışı söz 
isteyen Rize Milletvekili Sayın Fehmi Memişoğlu; 
buyurun efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 

FEHMİ MEMİŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; geçen hafta açılmış 
bulunan çay kampanyası hakkında maruzatta bulun
madan önce, yüce Meclisi en derin saygılarımla se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere 1985 yılı yaş 
çay alım kampanyası geçen çarşamba günü Sayın 
Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından Rize'de açıl
mış bulunmaktadır. Çay - Kur teşkilatınca üretici
den satın alınacak yaş çay fiyatı 140 lira olarak tespit 
ve ilan edilmiş bulunmalkltadır. Geçen yılda da yaş 
çay fiyatları 101 lira olarak tespit ve ilan edilmişti. 
Aynı zamanda satın alınan yaş çay bedellerinin ta
mamının, mütealkip ay sonuna kadar üreticiye öden
miş olacağı da kesin bir dille vaat edilmişti. Ama gö
rüldü ki, ödemeler aylarca geciktirildi ve bir sonraki 
yılın ikinci ayında tamamlanabildi. Üreticinin ala
cağı da yüksek enflasyonun tesirine maruz kalarak, 
eridi, tükendi; üreticiden âdeta tekrar geri alındı. Bu 
gecikmeye de, ne yazık ki, geçmiş yıllardaki uygula-

— 321 
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i Yaş çay bedellerinden, yani üreticiden, Katına De
ğer Vergisi alınmayacağı sayın devlet bakanımız tara
fından televizyonda v,e radyolarda halka ilan edil
miştir. Doğu Karadenizli hemşerilerimin adına bu 
uygulamayı yapacak sayın hükümette teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

ıBaşka bir teknik konuya değinmek istiyorum; özel 
sektörün fabrika yapımında, ruhsat verilmesinde rolü 
olacak Çay - Kur yetkili bürokratlarının, aynı za
manda özel sektörle de gayri resmî, sözlü olarak bağ
lantı yaptıkları, bilahara da kamu kuruluşundan istifa 
ederek özel sektöre geçip, yapılmakta olan fabrika
ların kuruluşlarında görev aldıkları yaygın söylenti
ler arasındadır. Bu husus ise, devletin istismarına se
bep olmakta ve özel sektörce yapılmakta olan fafo-

j rikaların dengeli ve rantabl bir şekilde kurulacağı 
hususunda şüpheler uyandırmaktadır. 

Bu önemli konuyu da sayın bakanın ve yetkili
lerin dikkatlerine sunuyor ve tekrar yüce Meclisi en 
derin saygılarımla selamlıyorum. (MOP sıralarından 
alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
iSayın milletvekilleri gündem dışı konuşmalar 

bitmiştir. 

malardan örnekler verilmek suretiyle mazeret arama 
yolu tercih edildi. 

ıBü defa da, verilmiş olan 140 lira taban fiyattan 
çok daha önemli olan, satın alınacak yaş çay bedel
lerinin satın alınan ayı müteakip ay içinde ödenip 
ödenmeyeceği keyfiyetidir. Üstelik bu yıl fiyatlar ilan 
edilirken; yani kampanya açılırken; ödemelerin ne 
zaman yapılacağı hususu da belirsiz bırakılmış, halk 
üzerinde kuşku ve endişe uyandırılmıştır. Esasen ağır 
ve uzun süren kış şartları yüzlünden bir sürgün dö
nemi kayba uğramış üreticiye, ödemelerin zamanında 
yapılması hususunda hükümetin kesin güvence ver
mesi gerekmektedir. Aksi hailde, verilen fiyatlar bir 
değer taşımayacaktır. 

Çok önemli bir başka nokta ise, tespit ve ilan edi
len yaş çay fiyatiarı sadece Çay - Kur teşkilatına ait 
olduğu halde, Türkiye radyolarının - bir sonraki gün -
07.30 haberlerinde; «Çay - Kur'ca tespit edilen esas
lara göre özel sektör de yaş çay yaprağı satın alacak
tır» şeklinde ne yasaya ne de gerçeklere uymayan 
haberler yayınlanmaktadır. Bizim kanun çıkarken duy
duğumuz, şimdi ise halkın duyduğu endişeler böylece 
yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Böyle bir çelişkinin, 
halkın güvenini sarsmak yönünden, sakınca yaratacağı 
kanaatini taşıyoruz. 

Bilindiği üzere, ilk sürgün döneminde bahçelerde 
kemâle gelmiş toplam yaş çay kapasitesi günde 10 ila 
12 bin ton kadardır. Oysa şu anda Çay - Kur'un 
toplam fabrika kapasitesi ise, günde 6 bin' ton ka
dardır; yani yarısı kadardır. Böyle bir izdihamda yasa 
ile serbest bırakılan ve henüz kuruluş safhasında ol
duğu halde verilen fiyaltların altında alım yapmak 
isteyecek özel sektörü, insaf ölçüleri dışına çıktığında 
kim, nasıl ve yasanın hangi maddesine göre dur
duracaktır? 

Onun için, kanun çıkarılırken özel sektöre karşı 
olmadığımızı, bilakis taraftar olduğumuzu, devlet tekel
lerinin kaldırılmasından yana olduğumuzu bMdirmiş-
tik. Ancak devlet desteğinin diğer ürünler gibi, özel
likle çay tarımında da devam etmesini ısrarla savun
muştuk. 

Büyük ölçüde sosyal amaç gözetilerek bugünlere 
getirilen aynı zamanda ülke ekonomisine büyük kat
kı sağlayan, Doğu Karadenizliyi gurbetten, göçten 
kurtaran çay tarımından devlet desteğinin birinci ön
celikle çekilmiş olması, Doğu Karadenizliyi ve özel
likle Rizeliyi yüreğinden yaralamıştır. 

Sayın hükümetten, özellikle sayın Başbakandan 
dileğimiz bu yarayı en kısa zamanda sarması, eksik 
çıkan yasanın düzeltilmesidir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — \«Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet fAecllsince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında \Kanun Tasarısının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (1/638, 3/789) , 

(BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin «Sunuşlar» kısmında ilk olarak 

Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre ve
rilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6.12.1984 tarihli ve 101 - 1531/06398 sayılı 

yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan Ka

mu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarının yeniden incelenmek üzere İçtüzüğün 
76 noı maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

'BAŞKAN — Efendim, biraz evvel Başbakanlığın 
İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre vermiş bulunduğu 
tezkereyi okutmuş bulunuyorum. Bu tezkereye göre, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarı hüküme
te geri verilmiştir. 
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C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1, >— 9/328 esas .numaralı Meclis Soruşturması 

önergesi ve komisyon raporu üzerindeki görüşme sü
relerine \dair Danışma Kurulu önerisi > 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun 15.5.1985 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

ıNecmettiri Karaduman Pertev Aşçıoğlu 
Türkiye Büyük Millet ANAP Grubu 

Meclisi Başkanı Başkan/vekili 

Onura! Şeref IBozkurt 
HP Grubu Başkanıvekili 

Haydar Koyuncu 
MDP Grulbu Temsilcisi 

Öfjeri : 
Şanlıurfa Milletvekilli Osman Doğan ve 39 ar

kadaşının, bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye kul
lanarak şahsî menfaat sağladığı ve devleti zarara uğ
rattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun ilgili 
maddelere uyduğu iddiası ile Manisa Milletvekili ve 
Devlet eski Balkanı ismail özdağlar hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi ve 9/328 esas numara
lı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu üzerinde
ki görüşmelerde kişisel konuşmaların 20'şer dakika, 
eski bakan ismail Özdağlar'ın konuşmasının 30 da
kika olması Önerilmiştir. 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bugün Danış
ma Kurulunun yapmış oîduğu toplantıda almış ol
dukları kararı oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki .teşkilatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru 'önergesi (6/357) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci sırada Erzurum Milletvekili Hilmi Nal
bantoğlu'nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

ıSayın Hilmi Nallbantoğlu buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Cevaplayacak sayın bakan buradalar mı efendim? 
Yoklar. 

1 inci sıradaki soru ertelenmiştir efendism. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji .ve TabH Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) 

(BAŞKAN — 2 nci sırada gene Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye Kömür iş
letmelerinin kömür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan buradalar mı efendim? 

Yoklar. 
Bu soru da ertelenmiştir efendim. 
3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, işsizlik sorununa \ilişkin Çalışma \ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur -ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/309) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, asgarî lücrete Miskin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

BAŞKAN — 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci sırada is
tanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
leri vardır. Kendileri izinli oldukları için bu sözlü 
sorular da ertelenmiştir. 

d f— \Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu7' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî KaynaBar Bakanından K sözlü soru yönergesi 
(6/359) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki sözlü soru, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye Kömür 
işletmelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesidir. 

Sayın Nallbantoğlu buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan buradalar mı efendim? 

Yoklar. 
Bu soru da ertelenmiştir efendim. 
7. —- İstanbul Milletvekili Feridun Şakir löğünç' 

ün, çarşı ve mahalle bekçilerine Miskin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Feridun Şakir Öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçileri-
ıne ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
vardır. 
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Sayın Feridun Şakir Öğünç izinli olduklarından 
soru ertelenmiştir efendim. 

8. '— İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İçel Milletvekili Ali 
İhsan Elgin'in, tasfiye halindeki bazı bankaların ©ski 
yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Ali İhsan Elgin izinli olduklarından soru 
ertelenmiştir efendim. 

9. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi {6/326) 

JBAŞKJAN — 9 uncu sıradaki soru, Ankara Mil
letvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyönetimce işlerine son ve
rilen kamu personeline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesidir, 

Sayın Seyfi Oktay bura'dalar mı efendim? Bu
radalar. 

Cevaplayacak sayın bakan?.. Yok. 
ıBu soru da ertelenmiştir efendim. 
10. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 

de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta .zorunlu nakil yaptldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi^/331) 

(BAŞKAN — 10 uncu sıradaki Sinop Milletvekili 
Hilmi Biçer'in ve 11 inci sıradaki Sayın Fikri Sağlar' 
in sözlü soru önergeleri her iki milletvekili de gö
revli oldukları için, ertelenmiştir efendim. 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine Miskin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) ; 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel buradalar mı efendim?.. Bura
dalar. 

Cevaplayacak sayın 'bakan?.. Yoklar. 
(Bu soru da ertelenmiştir efendim, 
13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu

kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin [Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ı ^Bakanından sözlü poru önergesi 
(6/340) | 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Çukurova Elektrik Anonim Şirke
tine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır.-
. Sayın Cüneyt Canver buradalar mı efendim? Bu

radalar. 
Bu soruyu cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar 

efendim. 
Bu soru da ertelenmiştir efendim. 
14. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz

bek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından gözlü soru önergesi (6/341) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Bursa Milletvekili 
Ahmet Sabahattin Özbek'in, soğuk nedeniyle zarara 
uğrayan çiftçilerin zararlarının tespitine ilişkin Tarım 
Orman ve.Köyişleri Bakamnidan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Ahmet Sabahattin Özbek buradalar mı efen
dim? Buradalar. 

Cevaplayacak sayın bakan?,. Yoklar efendim. 
Bu soru da ertelenmiştir efendim. 
15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza

evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, gene Sayın Adana 
Milletvekili Cüneyt Canver'in, cezaevlerinde bulunan 
fi/kir suçlularına ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Cüneyt Canver?., Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yok efendim, 
Bu soru da ertelenmiştir. 
16. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin , Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Sırrı Özbek'in, Atatürk Barajı göl alanında 
kalacak olan Samsat İlçesine iılişkiı Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
Bu soru da ertelenmiştir efendim. 
17. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 

in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen \termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay* 
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Adıyaman Milletve
kili Ahmet Sırrı Özbek'in, Adıyaman ili Gölbaşı 11-
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çesinde kurulacağı iddia edilen termik santrala iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek?... Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?... Yoklar. 
Bu soru da ertelenmiştir. 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ndbantoğlu' 
nun, prefabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin Bayın
dırlık ve fokân Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
'Hilmi Nal'bantoğlu'na, prefabrik öğrenci yurtları iha
lesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 
' Cevaplayacak sayın bakan?... Yoklar. 

'Bu soru da ertelenmiş bulunuyor. 
19. —Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana

vatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Cahit Tutum'un, Anavatan Partisi büyük kong
resinde bazı devlet memurlarının parti çalışmalarına 
alet edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Cahit Tutum buradalar mı efendim?. Bu
radalar. 

Cevaplayacak sayın bakan?... Yoklar. 

Bu soru da ertelenmiştir. 
20. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz* 

kurt'un, Katma Değer Vergisinden elde edilen gelir
lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/351) 

BAŞKAN —. 20 net sırada, Çanakkale Milletve
kili Onural Şeref Bozkurfun, Katma Değer Vergi
sinden elde edilen gelirlere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Onural Şeref • Bozkurt?... Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan buradalar mı efendim?. 

Yoklar efendim. 
Bu soru da erltelenmiştir. 
21. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

v Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordinas
yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı iddia
sına ilişkin Çalıştna ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergemi (6/353) 

BAŞKAN —| 21 inci sırada, Zonguldak Millet
vekili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in, Türkiye Sa
katları Koruma fyl'illî Koordinasyon Kuruluna ait pa
ranın amaç dışı (kullanıldığı iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın 'Muhteşem Vasıf Yücel izinli olduklarından 
bu soru da ertelenmiştir. 

Böylece sözlü} sorular kısmını da bitirmiş bulunu
yoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

' 1. — 18 Kasım 1960 tarihli ve 132 sayılı Türk 
Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/517) (S. Sayısı: 311) 

BAŞKAN — Şimdi gündemin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler» kısmına 
geçîyoruz./ 

Gündemin 1 inci sırasında bulunan 311 sıra sayılı 
18 Kasım 1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standart

ları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
Değiş'tirilerek Ka-bulü Hakkındaki Kanun Tasarısının 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın hükümfet buradalar mı?i 
Sayın komisyon buradalar mı? (HP sıralarından 

«Sayın bakanlar kullsteler Sayın Başkanım» sesleri 
ve alkışlar) 

Efendim, komisyon olmadığına göre bu Kanun 
tasarısının gprüşjjilırnesi de ertelenmiştir. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MEC 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 
Arkadaşının, Bakanlığı Zamanında Nüfuzunu Kötü
ye Kullanarak Şahsî Menfaat Sağladığı ve Devleti 
Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemininin Türk Ceza Kanu
nunun İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Manisa 
Milletvekili ve Devlet Eski. Bakanı İsmail Özdağlar 
Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
(9/328) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu Raporu (S. Sayısı : 314) (1) 

BAŞKAN — Efendim, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle ve Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kıs-
muım 2 nci sırasında yer alan, Şanlıurfa Milletvekili 
Osman. Doğan ve 39 arkadaşının, bakanlığı zama
nında nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat sağ
ladığı ve devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı 
ismail Özdağlar hakkında Anayasanın 100 üncü mad-: 
desi uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi ve (9/328) esas numaralı Meclis Soruştur
ması Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelere baş-
Uyoruz. 

Komisyon lütfen yerini alsın efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, içtüzüğün 64 üncü maddesi uyarınca, Mec
lis soruşturmasının usulü hakkında söz talep ediyo
rum; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, neyin usulü hakkın
da söz işitiyorsunuz efendim? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Efen
dim, bir Meclis soruşturmasının açılmasında izlenen 
yöntemin, içtüzüğün 64 üncü maddesinde sözü edi
len, Millet Meclisinin çalışma usullerine uygun ol
mayan bir biçimde yapıldığı konusundaki usul iti
razımı arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — 64 üncü maddeye göre söz istiyor
sunuz değilmi efendim? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Evet; 
usul hakkında efendim. Talebim bundan ibaret; çok 
'karışık .bir talep değil Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Anlıyorum da usulün nesi hakkın
da? içtüzüğün 64 üncü maddesi bazı unsurlara yer 

(1) 314 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

S SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

vermiş, ona göre siz usul hakkında söz isteyebilir
siniz.! 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, Meclis soruşturmasının açılmasında izlenen 
usulün, Millet Meclisi içtüzüğünün 64 üncü mad
desinde sözü edilen çalışma usullerine uygun olma
dığı konusunda kanaatini vardır, o nedenle usul hak
kında arzım olacak. (ANAP sıralarından «Otur ye
rine» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz şunu 
arz edeyim : Bu Meclis sorutturması açılalı 4 ay 
oldu; evvela 2 ay normal süre, sonra soruşturma ko
misyonu 2 aylık bir süre daha istedi, aradan 4 ay 
geçti. O geçen süre zarfında bunu söylemedinıiz de 
şimdi neden söylüyorsunuz; tam müzakeresi sırasın
da neden söylüyorsunuz? (ANAP sıralarından alkış
lar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, özellikle bugün müzakeresi yapılacak olan... 
(Gürültüler, «Anlaşılmıyor»-sesleri) 

'BAŞKAN — Efendim, söyledikleriniz anlaşılmıyor. 
Ben d'iyorum ki, bu iş başlayalı aradan 4 aylık bir 
zaman geçti, bu geçen 4 aylık süre içinde konuşma
dınız da şimdi tam müzakerelere geçtiğimiz sırada 
neden konuşmak istiyorsunuz?^ 

(AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, özellikle bugün müzakeresi yapılacak dan 
konu ve sözü edilen süre üzerinde usul hakkında söz 
istiyorum efendim. (Gürültüler) 

İBAŞKAN —• Söylediklerinizi işitemiyorum maa
lesef. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, izninizle kürsüden arz edeyim. 

BAŞKAN — Kürsüye gelirseniz, bu sefer size 
usul hakkında söz vermiş olacağım; uygun değildik' 
efendim. (Gürülüler) Hayır efendim, uyıgun değil
dir, uygun değil efendim, usul halk'kında istediğiniz 
söz uygun değildir. (Gürültüler) ve sıra kapaklarına 
vurmalar) Lütfen, uygun değil isiüediğinliz söz efen
dim. (Gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar)' Lüt
fen 'buyurun efendim., 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa
yın Başlkan... (GürüHtlüler) 

IBAŞKIAN — Efendim nedir, işMUmiyor... (HP sı
ralarımdan sıra kapaklarına vurmalar) Sesiniz işjiitil-
mıiyor efendim... (HP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar ve Antalya Milletvekili Aydım Güyen Gür-
kan'ın kürsüye ıgeknesi) 
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AYDIN GÜVEN GÜRİKAN (Antalya) — Bana 
söz verdiniz değil mi efendim?. 

'BAŞKAN — Sözünüz işitilmiyor diyorum,, ben 
bunu söylüyorum. Ben söz vermedim efendim, çünkü 
işitmedim ve an'lamadım, 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ba
na söz verin konuşmam Usulle ilgili değifee kesersi-
niı'i 

BAŞKAN —.64 ündü madde diyorsunuz değil mi? 
64 üncü maddeye sığan neresi var efendim bunun? 

I A Y D I N GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Efen
dim Süreye uyutmadı, lütfen onu arz etaern için izin 
veriniz. BÜrlaşiik içtüzük 7 günlü öngörüyor, ona uyul-
maidı. Buıgün, biraz sionra, vüddanî kanaaltlerini izhar 
edecek arkadaşların hiçbiri.,.. x 

IBAŞK1AN — Efendim, lütfen oturunuz yerinize, 
oturunuz lütfen. (ANAP sıralarından alkışlar, HJP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Efendim susalım, müzakerelere başlayacağız* lüt
fen, müzakerelere başlayacağız, susalım... (HP sıra-
ılarından sura kapaklarına vurmalar) 

Efendim, lütfen, rica ediyorum... (HP sıralarından 
'sıra kapaklarına vurmalar) 

Efendim, rica ediyorum, müzakerelerin seyrini 
ısellbetaevelim. Sonra başka türlü hareket etimek lü
zumu hâsıl olacaktır. Çok rica ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

• GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Balkan, 
arkadaşlarımıza usul bakımından bugün için söz ver
mek zorundasınız. Bugünkü müzakerelerin selametle 
cereyan erimesi için ar'kadaşımıza usul hakkında söz 
vermelisiniz; haksızlık yapamazsınız. (HP sıralarından 
alkışlar ve «IBaşkan, burası kuşla değil» sözleri, ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ISöz verin Sayın Başkan, arkadaşımıza söz verin, 
usul hatası yapmayın, rica ddiyorum. RİCa öderim 
slöz verin. 

ıBAŞKlAN — Söyiedliğiniz işitilmiyor efendim. 
Söylediğiniz işitilmiyor ve sizin söylediğiniz ©siki İç
tüzüğe göredir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Bugünkü mü
zakerelerin selametle cereyan etmesi için arkadaşımı
za söz vermelMnliz, 

FEHMIt MEMtfŞOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, 
devam edelim ©fendim. 

AVDIN GÜVEN GÜRJKİAN (Antalya) — 64 
üncü madde size takdir hakkı vermiyorki, 

BAŞKAN — Hayır. 
AYDIN GÜVEN GÜRİKAN (Antalya) — 64 

üncü madde s'ize takdir hakkı, vermiyor. 

IBAŞKAN — Efendim, usule göre söz vermek 
mümkün değildin 

AYDIN GÜVEN GÜRİKAN (Antalya) — Söz 
verin..* 

'BAŞKAN — Hayır efendim, 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, 64 üncü vmadde size takdir hakkı vermüyor. 
Usûl hakkında konuşmadan müzakereye geçemezisi
niz. Lütfen bir daha değerlendiriniz. (Gürültüler) 

ıBAŞKJAN — Söylenilenler işjtüîmıiyor efendim. 
İM. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, tutumunuz hakkında söz işitiyorum. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Bugünkü mü

zakerelerin usulsüzlüğü için konuşacak, söz i'sitliyor; 4 
ay öncesi içlin değil, taraf tutmayın lütfen. 

iBAŞKIAN — Efendim, usul hakkımda könuşacak; 
sa, usul hakkında ne Mediği anlaşılmıyor. 

İFBHMÎ MEMİŞOGLU (Rize) — Sayın Başkan, 
devam edelim. 

İM. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Ne diyorsunuz efendim siz? 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Iç-

tlüzüğün 64 ündü maddesli var efendim; lütfedin efen
dim. 64 üncü maddeye göre tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 

IBAŞKAN — 69 uncu madde di? 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 64 

üncü maddeye göre tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. (ANAP sıralarından «Sayın Başkan neyin usu
lünü 'görüşeceğiz?» sesleri), 

-BAŞKAN — Efendim, usul hakkında... 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ben 

tutumunuz hakkında slöz istiyorum. 64 üncü maddeye 
göre hakkımdır ıbu efendim. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

IBAŞKAN — Tu'tutlmumun nesi hakkında slöz ist'i-
yortsunuz efendim? 
• M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Lüt
fedin değerlendirin efendim; yönetim tarzınız ve tu
tumlunuz hakkında. Lütfederseniz iyi olur.. 

FEHMİ MEMİŞOGLU (Rize) — Sayın Başkan, 
devam edin lütfen. 

IBAŞKAN — Efendim, Usul hakkında söz vermi
yorum ve buyurun yerinize. Şimdi müzakereler baş
lıyor. (HP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Bültün bunların daha evvel yapılması lazımdı, şim
di söz verilemez; bitmiştir., 

Efendlim, idare amirlerine hlitap ediyorum, arka
daşları lütfen yerlerine otuıttsunlar, 
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Buyurun... (HDP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efend'im, ben sizin konuşmanız üzerinde söz i'sıtiyo-
•rum. Lütfen maddeyi ona göre değerlendirin efendim. 

IBAIŞKAN— Hayır efendim. M'üzalkerelere başla
yalım on'dan sionra söz Mersiniz efendim. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ama 
şimdi ötüyorum efendim, müzakerelere başlamadan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müzakerelere başla-' 
madıik daha. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) Aç
tınız efendimi müzakereleri. 

IBAŞKAN — Başlamadılk müzakerelere. Başlaya
cağız, müsaade etmiyorsunuz ki başlayalım. 

M. TURIAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ama konuşmalar başlayınca anlamı kalmaz ki. 

' BAŞKAN — Hayır efendim, 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ama 

konuşmalar başlayınca anlamı kalmaz. Konuşmalar
dan önce söz verecek mis'iniz efendim? Ben sizin tu
tumunuz hakkında söz isltem'iştim. 

BAŞKAN — Böyle blir şey yok efendim, nereden 
ısöylüyorsunuz? 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Var 
efendim, 64 üncü madde. 

İBRAHİM TAŞDBMÎR (Ağrı) — Takdir hak
kınız yok Sayın Başkan. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Tak
dir sizlin, ama madde de var efendimi. 

BAŞKAN — Efendim, yerinize buyurun çok rica 
ederdin, (HP sıralarından gürültüler) 

M.'TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Tu
tumunuz hakkında efendim. 

BAŞKAN — Çdk rica ederim yerinize buyurun 
efendim, 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)! — Sa
yın Başkan lütfen söz verin efendim. (ANAP sırala
rından «Devam edlin» sesleri) 

IBAŞKAN — Efendim, Meclis Soruşturması Ko-
milsyonu raporu, 314 sıra sayıisı ile bastırılıp, sayın 
üyelere dağıtılmıştır. 

CÜNEYT OANVER (Adana) — Ne zaman? 
(BAŞKAN — Pazartesi günü efendim. 
ISAUÎH ALCAN (Tekirdağ) — Kaç kişi okudu, 

kaç k'işiriin elinde var? 
BAŞKAN — Pazartesi günü dağıtılmıştır. 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — At dışarı. 
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(BAŞKAN — Pazaritesi ,günü dağıtılmıştır; çoik ri
ca ederim sükuneti ihlal ötmeyelim. Sükundu ihlal e't-
meyeîiim; pazartesi günü dağıtılmıştır. 

ÖIMIER KUŞOAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder m'isiniz? 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 

ÖMER KUSMAN (Kam) — Biz Halkçı Parti 
Grulbu olarak bu Mecl'isin selametle çalışması için 
bugüne kadar gösterdiğimiz gayreti, bundan sonra 
da devam ettirmek kararındayız. Sayın Başkanlık Di
vanının bugüne kadarki tutumlarının ne kadar tak-
dirkârı olduğumuzda malumlarınızdır. 

Yalnız, bir milletvekili arkadaşımız bugünkü gö
rüşmelerin usulü hakkında, kendi görüşünü beyan et
mek üzere Başkanlık Divanından, konuşmak için izin 
İstirham etmişlerdir. Bizim anladığımız ve bugüne 
kadar değerlendirdiğimiz yapıda Sayın Başkanlık Di
vanının bu sözü vermesi gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe göre söz verme-
mliz mümkün değildir. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bana vermeniz gerekir. 

IBAŞKAN — Anladım efendim söylediğfıniz, İçtü
züğe göre söz vermemiz mümkün değildir. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Be
nimki takdire girmiiıyor efendim, ben tutamunuz için 
işitiyorum. 

BAŞKAN — Efendim söyledinı ben size. İçtü
züğe göre söz vermemiz mümkün değildir. Sorula
cak, usul hakkında konuşulacak huisuıs Varsa evvela 
2 aylı'k süre, müteakiben de 2 ay olmak üzere bu 4 ay 
'içerisinde mlülzakere edilmiştir, o zaman.,.. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Eferidim, ben onun için değil, tultumunuz için söz işiti
yorum. Lütfen değerlendirsÜn teknisyenleriniz. 

BAŞKAN — Tuitumumun nesi hakkında • istiyor
sunuz efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
zin tutumunuz için Sayın Başkan. Bunu lütfederse
niz çdk iyi Olur. 

(İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

IBAŞKAN — Buyurun eferidim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, bu şekilde bür müzakere yok)tur efendim. Lüt
fen devam ediniz, karşıliklı böyle bir diyalog olmaz, 
usulde ydktur. 

IBAŞKJAN — Efendim, buyurun yerinize, buyurun. 
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M. TURIAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, 5 dakika müsaade edin, tutumunuzu dile 
getirelim., 

BAŞKAN — Efenldim rapor, bundan 3 gün evvel 
dağı'tıfaışltır, 

(Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna
cağım : Raporun okunmasını kalbul ödemler... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Yap
tığınız usule aykırı. Sadece raporun okunması kanun 
teklifleriyle kanun tasarılarımın.. < 

IBIAIŞKIAN — Kabul etmeyenler, raporun okunma
sını kaibul etmeyenler... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya). — Han
gi madideye göre öyluyorsunuz? 

ÖM'ER KUŞHAN (Kam) — Sayın Başkan, rapor 
okunmadan geçemezsinliz. 

TÜLAY ÖNEY (fetaribul) — Sayın Başkan, bu 
kanun mu efendim? 

IBAŞKAN — Raporun okunması kabul edilme
miştir efendim. (HP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, sülkûndüi mulhafaza etmezseniz hiçlbir 
şey yapamayız, ben size söyleyeyim. 

(Rapor üzerimdeki görüşmelerde, sırf hafızaları 
tazeleme bakımından söylüyorum; şahlsı adına 2 üye
ye, Meldiği takdirde fcom'isyona ve son alarak da hak
kında sioruşlturma istenen Devlet eski Bakanına söz 
verilecektir, 

iSöz süreleri; komisyon için 20 dakika, ki biraz 
'dVvel Sayın Divan Üyesi arkadaşımın okuduğu ve ka-
Ibul ettiğiniz önerge ile bu süre 20 dakika olarak ka
lbul edilmiştir ilgili Devlet edki Bakanına 30 dakika, 
şahısları adına söz alacaklara da 20'şer dakikadır. 
Buna göre islöz verilecektir. 

Rapor üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarını 
sıram ile okuiyorum : 

1. iSeyfi Oktay 
% Metanet Topaç 
'3, Luitifullaih Kayalar 
4. İbrahim Ural 
5.- (Hüseyin Avrii Sağâsen 
6, Hİm'i Nallbaritoğlu 
Efendim, şimdi söz sırası Sayın Seyfi Oktay'da

dır; buyurun Sayın Seyfii Oktay. (Alkışlar) 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, bir 

soru sormak istiyorum? 
IBAŞKAN — Efendim, gündeme geçmiş bulunu

yoruz ve Sayın Seyfi Oktay'a da söz verd'ik. 
(Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Maribül) — Sayın Başkan, zatı 

âlinize bir soru sormak işitiyorum. 

Sayın Başlkan, Divana bir sorum var efendimi. 
İBAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Bu bir kanun ta

sarısı değil, soruşturma komlılsyonu raporudur, bu ra
poru nasıl okutmazsınız efendim? 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli miilleiflvekllleri; siyasal yaşamımızda «Özdağlar 
olayı» olarak anılacak olan çok yönlü ve kapsamlı bir 
konuya ilişkin soruşturma raporu üzerinde kişisel gö-
^üşlerim'i sunmak üzere huzurlarınızdayım. 

(Bu olay, önergede ve raporda mu'hlbir UM Deniz 
Nakliyat Firması Sahibi Uğur Memgenecioğlu adında
ki şahsın ihbarı ile Sayın İsmail Özdağlar'ın kişisel 
menfaat karşılığı bakanlık görevini kötüye kullanmak 
suretiyle, adı geçen firmanın gemilerine akaryakıt nak
li sağladığının anlaşıldığı iddiası olarak özetlenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, oldukça uzun bir raporun 
kusa süre içerisinde tarafınızdan incelenmiiş olabileceği
ni sammıyorüm; ama herhalde ellinize geçmiş olacak. 
înceledinizse olay bumdan İbaret mîdir? Sayın Özdağ-
lar'a 25 milyon verildiği veya verilmediği konusu mu
dur? Hayır arkadaşlarım. Bu olay bu kadar yalın ve 
bu kadar basit değildir. Olayın su yüzlüne çıkarılışın
dan, resmî plaJUforma konulmasına kadar yapılan iş
lemler, olayın oluştuğu çevreden, olayın doğal kay
nağından bilinçli bir şekilde sioyutlanması amacına 
yönelik olmuştur. Olayı doğuran koşullarla irtilbatlan-
dınlmamasına âdeta özen gjösiterilm'işltir. Bu nedenle 
olay bilmece şekline sokulmuştur. Başlangıçtan İtliba-
ren işin bu şekle sokulması sebebiyle soruşlüurmayı 
yürüten komisyon da düğümü kesin çözüme ulaştıra-
mamtştır. Saptanan beyanlar çoğunlukla birbiriyle çe
lişkili olup, bir kısım kanılblar ilse, hukuk nezdinde ka
nıt olarak kabul edilemeyecek niteliktedir. 

(Dört ay süre ile yapılan çalışma sonunda huzu
runuza getirilen rapor, yalnızca kuşkuları artırmış ve 
olayın boyutları ve kapsamı hakkında ancak belli do
neler getfirefoilmişîtir,, 

Değerli milletvekilleri, her şeye rağmen bu olay, 
bir siyasal iktidarın ülkede uyguladığı ekonomik ve 
sosyal politikanın çok acı gerçeklerini gözler önüne 
seren bir ölçüttür. (HP sıralarından alkışlar) 

Bu olay ANAP iktidarının hukukun üstünlüğü
ne, ahlâk ve fazilet kurallarına saygılı olup olmadığı
nın bir göstergesini belirlemektedir. Bu olay halkçı, 
devletçi, sosyal adaletçi, yani Atatürkçü bir politika 
ile ana malcı, sözde özel sektörcü, özünde vurguna 

j ve soyguna imkân veren bir politikanın temeldeki ay-
i rılıklarını ortaya koymaktadır. (HP sıralarından «Bra-
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vo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 
Bu olay ülke olanaklarının kimlere nasıl peşkeş çekil
diğini belgelemektedir. Bu olay, ülke halkının sırtın
dan milyarder yetiştirmenin usul ve yöntemleriyle 
ilgili örnekler sunmaktadır. Nihayet bu olay, ANAP 
politikasının ve ortadirek yutturmacasının iflas ettiği
nin resmini çizmektedir. (ANAP sıralarından «Rapor 
üzerinde konuş» sesleri; HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ben ulusun, halkın temsil
cisiyim, hiç kimse susturamaz beni. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, ha,tibe müdahale etmeye
lim lütfen. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum : 
Ceza Muhakemeleri Usulü Yasamızın 151 inci mad
desi suçların hangi merci ve makamlara ihbar edile
ceğini açıkça göstermiştir. Bu maddede, «Suçlara da-
ıir ihbarlar şifahî ve yazılı olarak Cumhuriyet müddei
umumiliğine, zabıta makam ve memurlarına ve sulh 
hâkimlerine yapılabilir. Bu ihbarlar kanunî mercilere 
tevdi edilmek üzere vali, kaymakam ve nahiye mü
dürlerine de yapılabilir. Şifahî ihbarlar üzerine zabıt 
varakası tutulur» demektedir. 

Sayın Başbakanın danışmanı Adnan Kahveci'nin, 
ifadesinde; «Mengenecioğlu'nun aralık ayının ilk haf
tasında Özdağlar'ın kendisinden bir para talebinde 
bulunduğunu» aralık ayının ikinci haftasında ise, Sa
yın Başbakana «Böyle bir şikâyet var, ne yapalım?» 
dediğini beyan ediyor. Demek oluyor ki, Sayın Baş
bakan, rüşvet verildiği iddia edilen 26 Aralık 1984 
gününden yaklaşık on onbeş gün evvel Sayın Özdağ-
lar ile Uğur Mengenecioğlu arasında rüşvet ilişkisi 
olacağı konusunda bilgi sahibi olmuştur. O halde ya
sanın amir hükmü ortada iken Sayın Başbakan ne
den yetkili mercilere durumu bildirmemiştir? Danış
manı Adnan Kahveci, yasadışı ihbar makamı duru
muna gelmiş, Sayın Başbakan da bu yasadışı ihbar 
makamını seçmiştir. Eğer olay yasanın amir hükmü
ne uygun şekilde yürütülseydi, yetkili makamlar mu
hakkak ki, olayı tüm boyutlarıyla açıklığa kavuştura
caklardı. O zaman yüce divana daha başkaları da gi
decekti. Dahası var; rüşvet verildiği iddia edilen 26 
Aralık 1984 günü Başbakanlık Konutunda yabancı 
bir misafir onuruna verilen yemekten sonra Adnan 
Kahveci, bantı Başbakana arz ettiğini ifade ediyor. 
Sayın Başbakan, Kahveci'nin beyanının tam tersine; 
«Bantı aynı gün öğle zamanı aldığını» söylüyor. Sayın 

Başbakan, bantın kendisine verildiği 26 Aralık 1984' 
ten 3 Ocak 1985'e kadar geçen zaman içerisinde bantı 
birçok defa dinlediğini ve komisyondaki ifadesi esna
sında da, bantı ezberlemiş gibi olduğunu belirtiyor. 
Bantta, rüşvetin ikinci taksidiyle ilgili olarak; «öyledir, 
öbürünü önümüzdeki hafta vereceğiz, sıkışığız yani» 
teklifi yapılıyor ve bu teklif kabul ediliyor. 

Sayın Başbakan, banttan, rüşvetin diğer bölümü
nün randevulu olarak verileceğini öğrenmesine kar
şın gerekli önlemleri alarak, yetkili makamları devre
ye sokarak hukuk nezdinde de geçerli olabilecek şe
kilde olayın saptanmasını neden sağlamamıştır? (HP 
sıralarından alkışlar) Bu yasadışı davranıştan ve en 
azından ihmalinden Sayın Başbakan sorumludurlar. 
Kanımca Sayın Başbakan bu davranışıyla kontrolü 
elinde tutmak istemiş ve bu suretle de olayın gerçek 
boyutlarıyla ortaya çıkmasına engel olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, olayımıza uygulanan Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 
12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, «Önergede hangi 
fiillerin, hangi kanun ve nizama aykırı olduğunu, mad
desini de zikretmek ve gerekçe de zikretmek suretiyle 
belirtmek zorundadır» denmektedir, önerge İçtüzüğün 
bu maddesinin öngördüğü unsurlardan yoksundur. 
Böylece önerge önincelemeye ve bilgiye dayanmadan 
hazırlanmıştır. Bu durumun geniş ölçüde Başbakan
lıktaki hazırlıkların âdeta kopya edilmesinden ileri gel
diği anlaşılmaktadır, önerge sahibi değerli arkadaşla
rımızın, Başbakanlığın ifade ve beyanlarını önerge 
şekline dönüştürmeleri Meclisimizin .saygınlığı açısın
dan düşündürücü olmuştur. (HP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Adnan Kahveci adındaki 
danışmana, bir bakana ancak Meclis tarafından veya 
yetkili yasal merciler tarafından yapılması gereken iş
lemler konusunda zımnen de olsa yetki verilmesinin, 
demokrasi kurallarına uygun düşüp düşmediğinin tak
dirini sizlere bırakıyorum. 

Değerli milletvekilleri, rüşvet olayının en önemli 
kanıtı teyp bantıdır. Bu bantın montaj olduğu veya 
olmadığı bilirkişi raporuyla kesinlikle saptanamamış
tır. Ancak, banttan suç duyurusuna konu olan söz
lerden sonra teybin ve bantın İstanbul'a gittiği, Uğur 
Mengenecioğlu'nun İstanbul'daki binasında persone
liyle yaptığı bir konuşmada ortaya çıkmış ve böyle
likle gerek Adnan Kahveci'nin ve gerekse Uğur Men
genecioğlu'nun komisyondaki, «Bantın ve teybin yal
nızca bir buçuk saat Mengenecioğlu'nun elinde kal
dığı» yolundaki sözlerinin yalan olduğu, kesin ola
rak meydana çıkmış ve Mengenecioğlu bantı 10 gün 
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evvel istanbul'a götürdüğünü ikrar etmek zorunda kal
mıştır. 

Böylece bantın montaj olabileceği olasılığı daha 
çdk güç kazanmıştır. Bu durumda bantın montaj ol
duğu kabul edilirse, olayın tam bir tertip mahiyetin
de olduğu ortaya çıkmaktadır. Tertibin nedenini bil
mek mümkün değildir. Bununla birlikte devletimiz ve 
toplumumuz açısından hüzün verici durum ortaya 
çıkmaktadır. . 

Değerli milletvekilleri, rapordan anlaşıldığına gö
re olayın başlıca kahramanları Sayın Başbakan özal, 
danışmanı Adnan Kahveci, Sayın özdağlar'dan baş
ka, ihbarcı Uğur Mengenecioğlu, armatör Nuri Cer-
rahoğlu ve DtTAŞ'tır. 

Olayda, Mengenecioğlu ile Cerrahoğlu firmaları 
ikiz kardeş gibiler; bu iki firmadan birisine gemi alı
nıyorsa, kısa bir süre sonra diğerine de aynı işlem ya
pılıyor; birisine normal navlun ücretinin çok üzerin
de navlun ücreti ödeniyorsa, aynı işlem diğerine de ya
pılıyor; birlisine program dışı sefer yaptırılıyorsa, di
ğerine de yaptırılıyor; hem de diğer armatörlerden 
saklanarak yaptırılıyor. 

18.6.1984 günü Sayın Başbakanın evinde iran'dan 
çekilecek hampetrolle ilgili, bakan ve genel müdür
lerin katılmasıyla bir toplantı yapılıyor. Toplantı so
nunda; «Her ne pahasına olursa olsun Harg Adasın
dan ayda 1 milyon ton hampetrol çekilecektir» şeklin
deki Başbakan talimatının alınmasının ertesi günü, ya
ni 19.6.1984 tarihinde Cerrahoğlu firması ile 15,81 
dolar/ton navlun ücretli zeyilname imzalanıyor. Bi
lindiği gibi bu tarihe kadar Süveyş yoluyla yapılan 
taşımalar 8,61 dolar/ton navlun bedelli idi. Böylesine 
süratli bir alış - verişin- gerçekleştirilmesi, acaba Ana
vatan iktidarının bir iş bitirieilik özelliğinden mi kay
naklanmaktadır? (HP sıralarından alkışlar) 

Böyle bir gizli toplantının Cerrahoğlu'na hemen 
ulaşması ve hemen anlaşmanın yapılması, gerçekten 
toplantıya katılanların Cerrahoğlu'na karşı ne denli 
içtenlükli olduklarının bir kanıtı değil midir? 

Yukarıda anılan toplantıdan 5 gün sonra, yani 
23.6.1984 günü yine Cerrahoğlu ile tam yük ve 2 se
fer garantili satın alınacak muhayyel bir gemi için, 
15 dolar/ton navlun bedelli ikinci zeyilname de daha 
sonra imzalanmaktadır. Bu anlaşmaları duyan, 8,61 
dolar/ton navlunla taşımasını sürdüren Uğur Men
genecioğlu, rakip firmaya tanınan bu ayrıcalık ve 
korumanın, aslında kardeş firmaya diyeceğim, ayrı
calık tanınmasının kendisine de sağlanması hususun
da girişimlerde bulunur. Uzun girişimler sonucu 
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29.6.1984 tarihinde 15,81 dolar/tonluk zeyilname teleks 
mutabakatıyla sağlanır, ikinci ayrıcalık olan yüksek 
navlun ve tam kapasiteli iki sefer garantili gemi alımı 
ile ilgili anlaşma da 9.8.1984 tarihinde; yani, Cerrah-
oğlu'ndan 47 gün sonra imzalanmıştır. 

Raporda; balkanın, Mengenecioğlu'ndan navlunun 
yüzde ikibuçuğu oranında rüşvet istediği İleri sürülü
yor. Bu durumda ister istemez akla şu geliyor, sayın 
bakan, aynı işlemleri Cerrahoğlu Firmasına hatır için 
mi yapıyordu? 

Sayın danışman Adnan Kahveci. «Cerrahoğlu'nun, 
özdağlar'dan şikâyeti vardı, sonradan şikâyetinden 
vazgeçtiğini hatırlıyorum, ihbar gelince Cerrahoğlu' 
nun bir ara şikâyetlerinden vazgeçmesi bana biraz 
düşündürücü geldi» demektedir. Bütün bu durumlar 
gerçekten şaşırtıcıdır. 

Değerli milletvekilleri, rapor metninde, Sayın öz-
dağlar'ın TAKSAN'da çalışırken bir suiistimal nede
niyle görevinden alındığı belirtiliyor. Sayın Başbakan, 
o zaman da Başbakan Yardımcısı idi ve elbette olayı 
bilmektedirler. Sayın Başbakan, özdağlar'ı, acaba be
cerisi dolayısıyla mı, yoksa mağduriyetine inanması 
dolayısıyla mı bakan yaptılar? Bu da ayrı bir merak 
konusudur. (HP sıralarından alkışlar) 

Şimdi Sayın özdağlar'dan sormak gerek, lütfen 
cevaplasınlar, kendilerini bakan yapan Sayın özal, 
böyle bir olayla da kendilerini kurtarmak için; «Aldı
ğınız parayı geri veriniz» dediler mi kendilerine? 

Değerli milletvekilleri, kim ne derse desin, gemi 
alımı için kredi devletten, yük taşıma garantisi dev
letten, fahiş fiyatla navlun ücreti devletten; özel sek
törümüzü süratli kalkındırmak için devlet daha ne 
yapsın? (HP sıralarından alkışlar) 

Uğur Mengenecioğlu; «UM Denizcilik ve Ticaret 
Anonim Şirketini 1981 yılında 5 milyon liira sermaye 
ile kurduğunu, deniz sektörünün kendisine son derece 
cazip geldiğini» belirtiyor. 3 yıl gibi kısa bir sürede, 
maddî değeri 100 milyara ulaşan birbuçuk milyon 
ton kapasiteli bir deniz filosuna sahip olmak da özel 
sektörümüzün başarısını göstermez mi? 

Değerli milletvekilleri, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Yasamızın 3 üncü maddesi; «Bir kimse birkaç suçla 
maznun olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa ol
sun birkaç maznun bulunursa irtibat var sayılır» de
mektedir. 

Yukarıdan beri rapordan nakletmeye çalıştığım du
rumlar karşısında olayı yalın olarak, Savın özdağlar' 
m 25 milyon TL. rüşvet alması olayı şeklinde kabul 
etmeye olanak görmüyorum. Yukarıda belirttiğim gibi, 
olayın kahramanları ve boyutları bellidir. Bunların 
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hepsinin Meclis soruşturması kapsamı içine alınması 
zorunludur. Olay, ancak o zaman açıklığa kavuşa
caktır. 

Yüce Meclis, olayı arz ettiğim boyut ve kapsamda 
yeniden ele almalıdır, ancak o zaman gerçek suçlular 
belirlenecek, suçsuz olanlar da şaibeden kurtulacak
tır, Ancak böylece demokrasinin fazileti egemen ola
bilecektir. Aksi halde, konu sürekli olarak ülkemizin 
gündeminde kalacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyfi Oktay. 
İkinci konuşmacı Sayın Mehmet Topaç; buyuru

nuz efendim. 
MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri; Manisa Milletvekili ve 
Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkındaki id
diaları araştırmak üzere, Anayasanın 100 üncü mad
desi gereğince kurulan soruşturma komisyonunun 
hazırlamış olduğu rapor hakkındaki şahsî görüşle
rimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum, 
bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, Başbakan
lığa her ay bir sürü ihbarlar gelir, bu ihbarların bü
yük bir kısmı asılsızdır. Hiçbir delile dayanmayan bir 
ihbarı Başbakanın ciddiye alarak araştırması müm
kün değildir. Sayın Başbakan, iddianın delillendiril-
mesini istemekle son derece isabetli hareket etmiş
tir. Her ihbarı işleme almak neticede bir ihbar fur
yası meydana getirir. Geçmişte böyle dönemler ya-. 
sanmıştır. Bir başbakanın, kendi bakanı dahi olsa, 
yolsuzluk ve suiistimal üzerine gitmesi takdire şa
yandır; şahsen en büyük takdirlerimi sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, işte bu işleyiş ve bu gidişle
dir ki, yüksek malumlarınız olduğu üzere, Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan ve 39 arkadaşı tarafından 
Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail öz
dağlar hakkında bakanlığı zamanında nüfuzunu kö
tüye kullanarak şahsı menfaat sağladığı ve devleti 
zarara uğrattığı iddiasıyla Anayasmızın 100 üncü 
maddesi uyarınca soruşturma açılmasına ilişkin öner
ge Yüce Meclisinizce kabul edilmiş ve Anayasanın 
aynı maddesi gereğince 15 kişilik bir soruşturma ko
misyonu kurulmuştur. Bu komisyon, 4 aya yakın bir 
süredir yoğun, titiz ve yorucu bir çalışma yaparak, 
bugün görüşmekte olduğumuz raporu Yüce Meclise 
sunmuştur. 

Soruşturma komisyonunun, gene rapordan öğren
diğimize göre, 45 birleşiminde 600 saati aşkın bir 

mesai sarf ederek üstlendiği görevin, sorumluluk bi
linci içinde ve hassasiyetle yerine getirildiği inancın
dayım. 

Soruşturma komisyonunu teşkil eden 3 siyasî par
tiye mensup temsilcilerin, her türlü siyasî düşünceden 
uzak, hiçbir politik düşünce etkisinde kalmadan, ta
mamıyla demokrasi ve Anayasa prensipleri çerçeve
sinde birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir has
sasiyetle meseleye eğildiklerini görmekten duyduğum 
memnuniyeti ayrıca belirtir, huzurunuzda komisyon 
başkanı ve üyelerine teşekkürlerimi sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İnanıyorum ki, gerek Yüce Meclisimizin, gerek
se soruşturma komisyonunun bu tarihî görev anla
yışı Türk demokrasi hayatında örnek bir davranış 
olarak yer alacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Meclis Soruşturma Komis
yonu kararı ve raporu incelendiğinde, komisyonun 
iddiaları iki anabölümde ele alıp incelediği görülmek
tedir. Soruşturmanın birinci kısmında, Manisa Mil
letvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hak
kında, görevi kötüye kulanarak UM Denizcilik Ti
caret Anonim Şirketi sahibinin gemilerine fazla fi
yatla akaryakıt nakli sağlamak suretiyle Devleti za
rara uğrattığı ve bazı bürokratları bu işlere engel 
olduğu gerekçesiyle görevden almayı düşündüğü ko
nusu yer almaktadır. 

Soruşturmanın ikinci kısmında ise; ismail özdağ-
lar'ın, UM Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi sahi
binden menfaat sağladığı ve 25 milyon lira rüşvet 
aldığı iddiasının incelenmesi yer almaktadır. Rapo
run bu iki ayrı bölümündeki tafsilatına girmek iste
miyorum. Şunu beyan etmek isterim ki, her iki bö
lümde de iddia, müdafaa, deliller, tanıkların dinlen
mesi bakımından bütün detayı ile en ince teferruatı
na kadar mesele incelenmiş, geniş izahatlar yapıla
rak belli bir sonuca varmışlardır. 

Yüksek komisyonun vardığı sonuca göre : 
1. Birinci bölümde incelenen hususlardan dolayı 

son soruşturma açılmasına yer olmadığına oybirliği 
ile karar vermişlerdir. 

2. Rüşvet iddiası ile ilgili ikinci bölümü kapsa
yan konu hakkında ise aynen, Manisa Milletvekili 
ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'ın rüşvet al
dığı konusunda elde edilen deliller mahkemece tak
dir olunarak, (Bu tabire dikkatinizi çekerim; «Mah
kemece takdir olunarak» cümlesi konmuştur) eylemi
ne uyan Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesi 
delaletiyle 213 ve 225 inci maddelerine göre hakkın-
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da son soruşturma açılmasına ve Anayasanın 100 ün
cü maddesi uyarınca yüce divan sıfatıyla Anayasa 
Mahkemesinde duruşması yapılmak üzere dosyanın 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesine 13*e 
karşı 2 karşı oyla ve oy çokluğuyla karar vermişler
dir. 

2 karşı oy kullanan sayın milletvekillerinin buna 
ilişkin görüşleri raporun arkasında teferruatıyla be
lirtilmiştir. Bu karşı görüşler, incelediğim kadarıyla 
esasa değil, usule, ilişkindir. Bu bakımdan, yüksek ko
misyonun soruşturma açılması kararında da ittifakla 
hareket ettikleri kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, bu açıklamalardan sonra ko
misyonun raporunun hukukî niteliği ve sonuçları hak
kındaki şahsî görüşlerimi de arz etmek istiyorum. 

Yüksek komisyon iddialarla ilgili olarak, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunundaki tabirleri kullanır
sak, hazırlık ve ilk soruşturma görevini yerine ge
tirmiş ve Yüce Meclise kanaatini bildirmiştir. Yüce 
Meclis, komisyonun hazırladığı bu raporu değerlen
direrek bir karar verme durumundadır. Anayasamızın 
100 üncü maddesine göre ilgilinin yüce divana şevki
ne karar vermeye yetkili merci Yüce Meclisimizdir. 
Yüce Meclisin vereceği sevk kararı bir mahkumiyet 
kararı değil, son soruşturmanın yüce divanda açıl
masını tazammun eden bir karar niteliğindedir. Di
ğer bir tabirle, soruşturma konusunu bağımsız yargı 
mercilerine intikal ettirme kararı olacaktır. Şüphe
siz, Yüce Meclis başka türlü karar da verebilir. An
cak, Yüce Meclis bir mahkeme titizliğiyle delilleri 
takdir etme yetkisine sahipse de konu hakkında nihaî 
kararın verilmesini bağımsız yargı organlarına bırak
makla daha isabetli bir yol seçeceği kanaatini taşı
maktayım. 

Sayın milletvekilleri, demokratik parlamenter sis
temi kabul eden Anayasamız, kuvvetler ayrılığı pren
sibini getirmiştir. Bu prensibe göre yasama, yürütme 
ve yargı görevleri birbirinden bağımsız ve ayrı or
ganlara bırakılmıştır. 

Meclisimizin yasama mercii olarak Anayasada 
öngörülen diğer görevleri de vardır. Bir bakan hak
kındaki soruşturma kararım vermek ve yüce divana 
sevk etmek yetkisi de Meclise verilmiştir. Bunun için 
başka mercilere müracaat imkânı yoktur; buna ka
rar verecek de Yüce Meclistir. 

Buradaki temel espri şudur : Bir bakan hakkın
daki iddianın daha açıklıkla ve hassasiyetle incelen
mesi ve millî iradenin tecellisinin sağlanmasıdır. 

Gene Anayasamıza göre; yargı gücü bağımsız 
mahkemeler eliyle Türk milleti adına kullanılır* Şu 
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halde, bir iddianın suç teşkil edip etmediği konusun
da nihaî karar verme yetkisi, kuvvetler ayrılığı pren
sibine göre yargı mercilerine aittir. 

Çeşitli siyasî görüşlerin temsil edildiği Yüce Mec
lisimizde yargı mercilerince nihaî karar verilebile
cek bir konuda soruşturmaya mahal olmadığı yo
lundaki bir karar gerek kamuoyunda, gerekse siyasî 
platformda çeşitli eleştirilere ve polemiklere yol aça
bilecektir. Yargı mercii olarak ilgilinin yüce divana 
sevk edilmesiyle, gene yüce divan delilleri yeniden 
değerlendirip müspet veya menfî bir karara varacak
tır. Üzerinde tartışılamayacak, eleştiri yapılamayacak 
yegâne karar, bu konuda yüce divanın kararı olma
lıdır. 

Yüce Meclisçe komisyon raporunun kabulü ve 
delillerin takdiri yargı merciine ait olmak üzere, il
gilinin yüce divana şevki; gerek sevk edilecek şahıs. 
gerekse Yüce Meclisimiz yönünden en sağlıklı yol 
olacaktır kanaatindeyim. 

Bu bakımdan, yukarıda da arz ettiğim gibi, son 
derece detaylı ve büyük bir emek mahsulü olarak, 
aramızdan seçtiğimiz değerli komisyon üyelerinin sun
dukları bu raporun kabulü suretiyle en adil neticeye 
ulaşılacağı kanaatimi bildirir, verilecek kararın memle
ketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diler, Yü
ce Meclisi en derin saygılarımla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mehmet 
Topaç. 

Sayın komisyon, 20 dakikalık konuşma hakkınız 
var, Konuşacak mısınız? 

9/328 ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞ
TURMASI KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
UĞUR ENER (Kütahya) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail özdağlar, buyurun 
efendim. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Söz is
teğim var Sayın Başkan. (HP sıralarından* «Sayın 
Başkan, Sağesen muhalefet şerhini izah edecek» ses
leri) 

BAŞKAN — Hayır efendim, komisyon başkanı 
konuşacak ve komisyonda muvafık usulü bulanlar 
konuşacak. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Muha
lefet şerhim var. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Komis

yona 20 dakikalık söz hakkı verilmiş. Bu kadar ka
rışık - kuruşuk bir işte rapor okunmazsa, bütün bun-
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lan burada anlatamazsak Yüce Meclis nasıl bilgi sa
hibi olacak? 

BAŞKAN — Efendim, geçmiş bir şey üzerine ko
nuşuyorsunuz, lütfen oturun... Lütfen oturun efen
dim; lütfen oturun... Usule uygun değildir. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Her yer
de oturduk, burada da otururuz; ama hep oturmak
la olmaz bu. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, usule uygun değil
dir. Usule uygun değil efendim. 

Sayın özdağlar, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Mu

halefet şerhini açıklasın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, bakın oradan konu

şuyorsunuz, usule aykırı hareket ediyorsunuz. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Ben ko

misyon üyesiyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Biz usule uygun hareket ediyoruz 

ve hepimizin de usule uygun hareket etmemiz la
zım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, size saygımız sonsuzdur efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Özdağlar, yenli ık'albul edilmiş oton öneri 'ite 

(konuşma müddetiniz 30 dlakilkadM". 
İSMAİL ÖZDAĞLAR (Manisa) — Teşekkür 

ederim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer miieityejkiıllerA, ilkokul 

1 inci sınıfa büyükannemin, «Oğlum, her gün oku
la giderken, Allah'ım mıileıte, vatana faydalı bir ta
san olmayı nasip et de» duası ile başladım. Bu, bü
tün tahsil ve meslek hayatım (boyunca da böyle ıher 
salbah dövam etti. 

Tahsil hayatım 'boyunca ülke çapında başarılı 'bir 
öğrendi oldum. • Meslek hayatımda da başarıfı bir in
san olduğum söylendi hep. Daima çoik çalıştım, ha
yatım boyunca iyi bir ansan olmak için çırpmdım. 

İyi bir öğrenci oflamak; iyi bir teknisyen olarak, 
mazbut bir aile reisi olarak takdir edildim, saygı 
duyuldum. 

Tahsil hayatım dahil yasalar, yönetmelikler ve ku
ralılar bakımından 'yaşantıma tek bir leke getirme-
d'im. Sonra bir gün, Ibir ürasana nasip olabilecek en 
şerefli görevlerden biri ile gftreytadiriMim; • önce 
milletvekili, sonra da foakan oldum:. 

İlik günden itibaren insan bünyesinin kaldırabile
ceğinin fevkinde fbiır Itempo ile görevime dört elle 
sarıldım. Memleketimiz için çok önemli, çok hassas 
kutsal yülklıerin altına girdim. Bir taraftan1 Etibank'ın 

I gemicilik ısektörüne değil, madencilik sektörüne hiz-
I met eden bir kuruluş halline gelebilmesi için gayret 
I eder, pefaro* anama çalışmalarını Ihızllandıralbilknek 
I için cıTpınır, Doğu ve Güneydoğu Anadolu foölgele-
I rimizin kalkınmasında, hem aslî görevim gereği, hem 
I yüreğimde bunu en sıcak şekilde duyarak gayret-
I larin hızlandırılması için »didinir, tüm kuruluşların 
I en iyi, en verimli şekilde çalışmalarını temin yanın-
I da, Petrol Ofisin dağıtım' ve teslimat flaaliyetierine 
I ve hampeltırol taşımacılığına adil, kalıcı metotlar ve 
I 'ihale sistemleri 'getiırmıeye uğraşırken; yıllar yılı folk 
I sürü kaçakçılık davalarına karışmış bir kişi elinde 
I salhte bir bantla ortaya çıkıyor ve ortalığı karmakaırı-
I şık edebiliyor. 
I- Saygıdeğer miiletvekilleriı, bilahara gelişmeleri 
I gayet yakından ve kamuoyu ile Mdikte takip ettiniz. 
I «Banttan başka delil yok, ibamlfctan başka deli yok» 
I noktasından ve Yüce Meclisten, bütün hücrderiime 
I kadar atfaştırtma istirhamımdan bugüne geldik. 
I Bugün, soruşturmıa komisyonunun görevimi yasa-
I 1ar ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığım; yani 
I görevimi suiistimal etmediğim mealindeki birinci ka-
I ranyla terlikte, rüşvet suçu, işleyip işlemediğimin 
I takdiri içim yüce divana gönderilmemin yüce katımız-
I da tensibi için huzurunuzdayım. 

I Baritin deli olamayacağı veya yapılan teknik in-
I oelemelerıde bantın ne olup ne olmadığının amlaşı-
I llamadığı, teypi kimden kimin ne zaman aldığı, kim-
I de ne süre kaldığının anlaşiamamıası gibi çelişkiler-
I te dolu, ıher yanı komplo kokan olayın detaylarını 
I rapordan lokudunuz, gördünüz. 
I Bu arada, «Madem (böyle ibiır durum vardı, niye 
I şöyle şöyle değil de, 'bu sekide daivmanudınız?» soru-
I suna cevapları; 40 -yılık otobüs şoförüne, «Evladım 
I virajda niye direksiyonu çeviılmedlin?» sorusuna, 
I «(Aç, direksiyon o işe mi yarandı?» demesi gibi 
I bir şey. Çünkü, Iböylie Ibir ıdiurum yoktu. Olsaydı, öyle 
I usta olurlardı ki... (HP sıraMandan «IDalha açık ko-
I nuş, anlaiyamadık» sesleri) 
I Bir insanın uğrayabileceği en büyük rnağdudye-
J te maruz kaldığımı bilmem ve hissetmem de bir di-
I ğer gerçektir. Ancak, masumı olduğumu bilmem, gö-
I rebildıiğim kadarıyla kamuoyunun olayı değerlendiri-
I şi ve (bakış tarzı ve hiçlbir özel ıgayret göstermeme-
I me rağmen büyük kongrede gördüğüm manzara en 
I 'büyük manevî desteğim olmuştur ve olmaya devam 
I edecektir., 
I Sayın mıilletvekiileri, devletlim, milletim ve bu 
I devletin ıbefcası için 'hep çırpınmış 'bir kişi olarak, 

— 334 — 



T. B. M. M. B : 99 15 . 5 , 1985 0 : 1 

devletimi şalhısî menfiaıatflıar liçlkı veya Merek bir ku-
ıruş zaırana srikmadıim. Adımdan tüle nefret ettiğim 
•bir kuruş rüşvet almadım. Bu konuda da Ibiç klim-
seye ıbıir ikrarım söz konusu değldür. (HP ve MDP 
sıralamndaın a)I)kışlaır, «Yalancı ikim?» sesleri) 

Ve taaır 'beyanımın, 4 ay hüçibir delil yok de
nip, 4 ay 'sonra ve büyük kongrede aütaış olduğum 
büyük lailkışliarın atehinde yapılmasını da hiçbir çer
çeveye sığdıramıyorum. (HP ive MDP sımalarından 
a'Ukrşlar) 

Olayı resmî veya gayrî resmî ay ay, hafta hafta 
yapılan açıklamalarla... (HP sıralarından «Açık 
açık konuş» sesleri) 

Olayı resmî veya gayrî resmî ay ay, hafta hafta 
yapılan açıklamalarla veya eşinizden dostunuzdan 
veya ̂ kuliste gayet yakinen takip ettiniz. Adalete inan
cım tamdır. Daha iki ay önce hepiniz. kuliste beni, 
«Hiçbir şey çıkmadı» diye tebrik ediyordunuz. Ada
lete inancım tamdır. Yüce Türk Milletinin temsil edil
diği yüce Meclise inancım da tamdır. 

İnsan en değerli, en kutsal varlıktır. Diğer var
lıklardan farkı düşünebilmesi, hissedebilmesidir. Duy
gu ve düşüncelerine, haysiyet ve şerefine saygı ve 
ona göre davranılması insanın en tabiî hakkıdır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, her zamanki gibi, iç-
lerimizdeki en derin, en ince telleri dahi harekete 
geçirerek, tamamen vicdanınızın sesiyle en doğru 
karan vereceğinize yürekten inanıyorum. Kararı, her 
ne olursa olsun saygıyla karşılayacağım. Tarihte if
tiraya uğrayan ne ilk, ne de sonuncuyum. Devletime 
bir değil, bin değil, milyonlarca îsmailler feda ol
sun. 

Saygılar sunuyorum. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ^izdağlar. 
(HP sıralarından «Başbakan konuşsun* sesleri) 

Efendim, lütfen yüksek sesle konuşmayalım. 
Bir önerge vardır, okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan konu, bir 'bakanın suçlu olup 

olmadığını tespit etmek gibi önemli ve sorumluluk 
gerektiren bir konudur. 

Bu komisyon 4 ay çalışarak 45 toplantı yapmış, 
çeşitli kurum ve kuruluşlara 204 müzekkere yazlnış, 
43 tattığın ifadesini almıştır. Tutanak ve belgelerin 
toplamı en az 3-4 bin sayfadır. 

Bu kadar geniş boyutlu bir konuda 10 dakikalık 
konuşmanın yeterli olmayacağı açıktır, içtüzüğün 
64 üncü maddesinde usul hakkında konuşmalar bile 

10 dakika yapılabilmektedir. 20 dakika konuşmak 
demek hiçbir şeyi konuşmamak demektir. 

Bu nedenle konuşmaların içtüzüğün 73 üncü 
maddesi gereğince devam etmesini teklif ediyoruz. 

Günseli özkaya 
istanbul 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

ibrahim Ural 
İstanbul 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Mehmet Üner 
Kayseri 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okutmuş bulu
nuyorum. 

Bundan evvelki 10 dakikalık süreler 20'şer daki
kaya çıkmıştı. Şimdi bu önerge ile tabiî kabul edi
lirse, 2 arkadaşımız daha konuşacaktır. Zaten biz de 
yapmış olduğumuz tespitte bunu düşünerek 6 arka
daşımızı tespit ettik; yani belki de bunlardan 2 ta
nesi. daha konuşabilir diye. 

Binaenaleyh, şimdi bu önergeyi evvela Genel 
Kurulun oylarına sunacağım. 

İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — önerge sahip
leri açıklama yapsınlar. 

BAŞKAN — önerge sahibi açıklama yapmak 
istiyor mu efendim? 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — önerge
de imzası olan bir kişi olarak açıklama yapmak is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergenin lehinde mi, aleyhinde 
mi efendim? 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — önerge
nin altında imzam olduğuna göre lehinde efendim. 

İBRAHİM URAL (istanbul) - , önergede ilk im
za benimdir. Söz hakkımı Sayın Sağesen'e bırakı
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki, buyurun sayın Sağesen. 
NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, önergedeki «suçlu» kelimesinin kalkması lazım. 
Burada biz suçluluğuna veya suçsuzluğuna karar ver
miyoruz. 

BAŞKAN — Süreniz 10 dakikadır Sayın Sağe
sen, buyurun. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; bizlere tevdi ettiğiniz görev
le kurulan komisyon, çalışmaya başladığı günden 
son bir haftalık zaman hariç olmak üzere aldığı 
•hef... 
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MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
önerge üzerinde konuş. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Devamla) — Mü-
saade buyurun da izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Avni Sağesen, lüt
fen önerge üzerinde... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Efen
dim, önerge üzerinde konuşuyorum. Gerekçe göste
receğim. Gerekçe için de müsaade buyurunuz efen
dim. 

BAŞKAN — Onu söylüyorum ben; önerge üze
rinde konuşun. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Efen
dim, önergede imzam olduğuna göre, elbette aley
hinde konuşmam mümkün değildir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde konu
şun diyorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Gerekçeyi açıklı
yor Sayın Başkan. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Efen
dim, önerge üzerinde konuşuyorum, önergenin lehin
de konuşmak için ona gerekçe söylememem mi la
zımdır Sayın Başkanım? 

'BAŞKAN — Lehinde olarak söz vermedim ki si
ze; «Aleyhinde» dediniz, aleyhinde verdim. (HP sıra
larından gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bir önerge vereceksiniz «böyle olsun» 
dîye; sonra çıkıp aleyhinde konuşacaksınız... 'Böyle 
şey olur mu? (Gülüşmeler) 

İstirham ederim efendim; önergede imzam var
dır ve onun lehinde konuşmak durumundayım. 

BAŞKAN — Konuşun efendim; yalnız önerge 
üzerinde olsun. Ben onu söylüyorum. (HP sırala
rından gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım, bir şeyi başlangıçta özellikle vur
gulamak istiyorum: Hiçbir tesir altında kalmaksızın 
tamamen vicdanımın sesiyle hareket ederek bu ko
misyonun başından sonuna kadar çalışmalarına ka
tıldım. Diğer arkadaşlarım da böyle etmişlerdir. On
ların. nam ve hesabına konuşuyorum. Kendi nam ve 
Hesabıma konuşuyorum. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— önerge ile ne alakası var? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Efen
dim, türlü şekillerde tefsir ediliyor; o bakımdan. 

Sayın Bakana da söz atmak hiç yakışmıyor. 
Efendim, bir hususu vurgulamak istiyorum aynı 

şeyi tekrar ediyorum: Bendeniz bu komisyonda al
dığım görevden sonra, Komisyonun aldığı her nefes
te ben de bulundum. Üç alt komisyon kuruldu; bu 
alt komisyonların üçünde de vardım. Demin de arz 
ettiğim gibi.. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — 
Bunların önerge ile ne alakası var efendim? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Din
lerseniz anlarsınız efendim. 

HAKKI ARTUKASLAN (Bingöl) — önergeyle 
ilgili konuşun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyelim. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN — (İstan

bul) — Gerekçeniz hakkında konuşun efendim, sa
dede gelin. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Efen
dim izah edeceğim, gerekçe söyleyeceğim; niçin ko
nuşmamız gerekli. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, önerge üze
rinde konuşuyor arkadaşımız. 

Buyurun efendim. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 

— Öbürleri adına konuşmaya ne hakkınız var? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Lüt
fen dinleyiniz efendim, öbürleri hakkında konuşmu
yorum; «Ben» diye başladım. 

Şunu vurgulamak istiyorum; 'Bu kadar yoğun ça
lışmanın içinde benim için bir yığın karanlık nok
talar vardır. Ben komisyonun üyesi olarak aydınla
namadım. 

Yüce Meclis olarak, yüce Meclisin üyeleri olarak 
iki arkadaşımızın konuşmasıyla nasıl aydınlanırız? 

Kaldıki, raporun tamamını da okumadık... 
LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 

Kendiniz okuyun. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Ben 
okudum efendim; ben okudum. (ANAP sıralarından 
«4 ay takip ettiniz» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etme
yelim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Na
sıl olur? Benim için karanlık olan şeyler hepiniz için 
aydınlığa, kavuşmuş mudur? 

Bu nedenle, bundan sonra söz almış olan arka
daşlarımızın da mutlak ve mutlak surette konuş
ması gereklidir; gereğine inanıyorum. Bu tarihî bir 
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sorumluluğumuzdur. Bu kadar önemli bir konuda 
iki arkadaşımızın konuşmasıyla bu işi geçiştirmeye 
tıak sahibi değiliz. 

Çok teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «İçtü
zük öyle, İçtüzük» sesleri.) 

Edendim, Meclis hepsinin üstündedir. 
Saygılar sunarım efendim. (HP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın İskender Cenap Ege, buyurun efendim 

aleyhte. 
(MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Sayın Başkan, usule taalluk eden bir şey söyleye
ceğim, 

önergede «suçlu» tabiri geçiyor. Henüz suçlu yok
tur; bu konuda bir mahkeme kararı yoktur. Bu ba
kımdan, önergeyi işleme koyamazsınız efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, oturunuz lütfen. 
Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok de

ğerli Başkanım, değerli arkadaşlarım; Manisa Millet
vekili ve Devlet Eski Bakanı İsmail özdağlar hak
kındaki Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Mec
lis Soruşturması açılmasıyla ilgili müzakerelerde 
maalesef talihsizlik ta ilk açılıştan başlamıştır, acele
cilik o zamandan başlamıştır ve 1 ay süre olmasına 
rağmen bir oldu bittiye getirilmiştir. 

Şimdi bir noktayı ifade etmek istiyorum: Ben 
önergeyi veren arkadaşlara kalben katılıyorum. An 
cak, niye muterizim, niçin itiraz ediyorum? Şunun 
için: 

Bir usul vardır. O usul, müzakere başladığı an
dan itibaren nasıl başlamışsa öyle götürülmesi gere
kir. Aslında bu müzakerenin; yani Meclis Soruştur
ması açılmasıyla ilgili müzakerenin ilk önce Danışma 
Kurulunda ele alınması lazımdı. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Alındı efendim; önerge burada okundu. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Dikkat 
ederseniz, bu kadar mühim bir konu bugün en ar
kaya, en alta konmuştur. Ondan önce sözlü soru
lar sonra kanun tasarı ve teklifleri ve bunlar da bu 
müzakerenin bir an önce başlatılması için film gibi 
geçirilip atlatılmış ve bu noktaya gelinmiştir. 

Şimdi müzakere başlamıştır. Konuşan arkadaşlar 
süreleri içerisinde konuşmuştur ve ondan sonra bir 
önerge geliyor. Bu önergenin kabulü benim anlayışı
ma göre usule aykırıdır. Eğer böyle bir şey düşü-
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nülüyorsa başında verilirdi ve başında bu iş halle
dilmiş olurdu. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — önerge
yi zamanında verdik, Başkan işleme koymadı. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Maale
sef bu iş bir kadersizlik içinde böyle geldi, böyle gi
decek. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İskender Ce

nap Ege. 
Efendim, önergeyi tekrar okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan konu, bir bakanın suçlu olup 

olmadığını tespit etmek gibi önemli ve sorumluluk 
gerektiren bir konudur. 

Bu komisyon 4 ay çalışarak 45 toplantı yapmış,. 
çeşitli kurum ve kuruluşlara 204 müzekkere yazmış, 
43 tanığın ifadesini almıştır. Tutanak ve belgelerin 
toplamı en az 3-4 bin sayfadır. 

Bu kadar geniş boyutlu bir konuda 10 dakikalık 
konuşmanın yeterli olmayacağı açıktır. İçtüzüğün 64 
üncü maddesinde usul hakkında konuşmalar bile 10 
dakika yapılabilmektedir. 20 dakika konuşmak de
mek hiçbir şeyi konuşmamak demektir. 

Bu nedenle konuşmaların tçtüzüğun 73 üncü 
maddesi gereğince devam etmesini teklif ediyoruz. 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve arka
daşları. 

BAŞKAN — önergeyi 2 nci defa okutmuş bulu
nuyorum. 

önerge üzerinde bir leteh, bir aleyhte konuşma 
yapıldı efendim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvakilleri; Manisa Milletvekili ve Dev
let eski Bakanı İsmail özdağlar Hakkındaki Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. (HP sıralarından «önerge 
var» sesleri.) 

ONURAL ŞEREF BOZKUIRT (Çanakkale) — 
önerge var efendim. 

İBRAHİM UR AL (llstanbul) — önergemiz var. 
BAŞKAN — Efendim, önerge burada yok. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Dosya içlinde, dos

yayı gönderdim, yapmayın Allah aşkına. 
BAŞKAN — Efendim, önerge burada yoktur; ba

his mevzuu ettiğiniz önerge... (HP sıralarından gürül
tüler.) 

Sayın milletvekilleri,, önerge yoktu, şimdi görevli 
tarafından koşturularak getirilmiştir. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
2 nci nüshası. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Görevliye daha 
evvel verdim efendim. 

s BAŞKAN—.Hayır. 
Bu getirilen önerge bu raporun komisyona iade

sini talep etmektedir. 
İBRAHİM UIRAL (İstanbul) — Oylama yapıl

sın efendim. 
BAŞKAN — Bu şekildeki 'bir önerge şayanı ka

bul değildir. Usule uygun değildir, 100 üncü madde
ye göre efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) Binaenaleyh, işleme koyamayız efendim. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — İçinde yeni delil
ler var efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, komisyondan bir sualim var efendim, 
sorulara geçildiyse. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — So
ru yok. 

BAŞKAN — Efendim, soru biliyorsunuz muay
yen kanun tasarı ve tekliflerinde oluyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuşmalar yapıldı, sorulara gelindi. 

BAŞKAN — Bu öyle bir kanun tasarı veya tek
lifi değil efendim, Meclis Soruşturma Komisyonu
nun raporudur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ay
nı prosedür efendim; komisyona bir soru soracağım. 
(Gürültüler) 

ÖMER RUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, şu an
da görüşmekte olduğumuz komisyon raporunun Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tak
diminde, şu ana kadar geçen dönemde, devamlı su
rette yasaların görüşülmesindeki esas uygulandı, ör
neğin; gerekçe Sayın Başkanlık Divanınca okutulma
dı. Halbuki mutlaka okutulması gerekir idi. Biz onu 
kabul ettik; ama mademki bu şekilde bir uygulama 
oldu, şu anda da soruların sorulması gerekir, buna 
müsaade edilmesi iktiza eden 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
önergemi izah etmem lazım efendim. 

BAŞKAN — Anlayamadım efendim?.. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Efendim, verdi
ğim önergeyi izah etmem lazım; yeni deliller var o 
önergede. (Gürültüler) 

iBAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde siz ko
nuşmadınız;- önerge üzerinde sizin delege tayin etmiş 
olduğunuz arkadaşınız konuşmuş oldu. 

İIBRAOİM URAL (İstanbul) - O l inci önerge 
idi Sayın Başkan; bu 2 nci önerge. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci önergeyi işleme koy
muyorum; çünkü 100 üncü madeye aykırıdır. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) —, İşlem görmesi 
lazım. 

İBAŞKAN — 100 üncü maddeye aykırı efendim. 

'İBRAHİM URAL (istanbul) — Efendim, önerge
yi okuyalım; reddetsin Genel Kurul... 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir usul yok. Aykırı 
olan bir önerge işleme konulmaz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
ru soracağım komisyona Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Burada komisyona sual sorulamaz 
efendim (HP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuşmalar bitti, sual sorma hakkım var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen buyurunuz yerinize; 
komisyona sual soramazsınız. (Gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oy 
kullanacağız; sualimiz var efendim. Söz istemiyorum, 
sual soracağım. (ANAP sıralarından, «Oylamaya ge
çelim» sesleri) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkanlık Divanının, önerge niçin İçtüzüğe ay
kırıdır ve işleme koymamaktadır; onun izah etmesi 
'lazımdır., 

BAŞKAN — Anlayamadım efendim?.. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

önergenin, İçtüzüğün 103 üncü maddesine aykırı ol
duğundan dolayı işleme konulamayacağını buyurdunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, 10 üncü madde, 
Anayasanın 100 üncü maddesi, İçtüzüğün değil. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Ni
çin olduğunu da izah etmeniz lazım. (Gürültüler) Ora
daki önergenin mahiyetiyle sizin ifade buyurduğunuz 
hususlar arasında uyumsuzluk var. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın 100 üncü mad
desine göre, bu gönderilmiş bulunan raporu tekrar 
komisyona iade edemeyiz. Süresi dolmuştur çünkü. 
2 ay süreden sonra tekrar 2 ay istemiştir, süresi dol
muştur. Binaenaleyh, rapor tekrar görüşülmek üzere 
komisyona iade edilemez. (Gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ama efendim, tevsii tahkikat talebini amirdr. (Gü
rültüler) Komisyonun raporu noksandır, bu açıdan 
ikmal edilmesi gerekir. 
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ıB AŞ/KAN — Hayır efendim, hayır; lütfen yerinize 
oturunuz efendim. (Gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
«Müzakereler tamamlanmıştır» diye bağladınız, lütfen 

joylamaya geçiniz. 
IBAŞKAN — Efendim, ben söylüyorum, rica ede

rim siz müdalhale etmeyin, arkadaşımız durmuyor 
hâlâ. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, soru soracağım efendim, lütfen..,; 

IBAŞJKAN — Efendim, soru bu görüşme şeklinde 
sorulmaz efendim. Siz normal kanun tasarı ve tek
lifleri görüşmeleri gibi görüyorsunuz. 

>M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hak
kımda- elendim, maddesini gösterin lütfen. Komisyona 
soru soracağım, lütfen karara gölge düşürmeyiniz, 
müsaade buyurun sorumu sorayım. Tereddüdümüz 
var efendim. Rapor müzakere ediliyor, rapor hakkın
da soru sorabilirim. (Gürültüler)1 

(MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — So
ru soramaz efendim. 

IBAŞKAN — Soru soramazsınız efendim; soru so
ramazsınız. (HP sıralarından gürültüler) Burada Ana
yasanın ve Iç'tüzüğün maddelerini uzun uzun münaka
şa ötmek suretiyle, müzakere etmek suretiyle vakit ge
çirmeyelim. Bunlar bilinen şeylerdir. Anayasanın 100 
üncü maddesini tekrar..^ 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, Anayasanın 100 üncü maddesini sizin bu
yurduğunuz gibi yorumlaımalk mümkün değildir. O 
balkımdan usul hakkında söz istiyorum^ (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Ne söylediniz, anlamadım efendim?.. 
(Gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Elendim, önerge tevsii tahkikat talebini amirdir, bunu 
önermektedir. 

IBAŞKAN — Efendim, buyurun, oturun; sizin 
söylediğiriizi kabul etmiyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ama efendim, usul hakkındaki söz istemlerinde bu 
kadar rijit davranamazsınız. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, söz hakkı istemem esasa müteallik de
ğil, usule ilişkindir. Usule ilişkin söz istemleri Sayın 
Başkanlıkça muhakkak surette is'af edilmektedir. 

IBAŞKAN — Oturunuz efendim yerinize. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, yönetiminiz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz. Söylenecek bir 
şey yok efendim size. (HP sıralarından gürültüler) 

(Efendim, lütfen gürültü etmeydim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkanım, komisyonun... 
(BAŞKAN — Efendim, isteyemezsiniz.: 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum. S'iz komisyonun görev 
müddetini esas alarak bana konuşma imkânı tanı
mak istemiyorsunuz; oysa yaptığınız işlem yanlıştır. 

IBAŞKAN — İsteyemezsiniz efendim; lütfen otu
run. Söylüyorum, yine oturmuyorsunuz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Söz hakkı vermiyorsunuz. Haksızsınız söz hakkı ver
memekle. 

BAŞKAN — Hayır, isteyemezsiniz; hayır efen-
dim/ 

Efendim, şimdi Soruşturma Komisyonunun rapo
runu oylarınıza sunacağım. (HP sıralarından gürültü
ler) 

Gürültüyü keselim efendim. (HP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar, «Başbakan kürsü
ye» sesleri) 

Rapor ilgilinin... (HP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Biz milletve
kili miyiz neyiz? İstifa edelim gidelim... Söz yok, ko
nuşma yok, hiçbir şey yok... (Gürültüler) 

IMEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 
Anayasanın 103 üncü maddesine göre oturumun de
vamı normaldir. Bu hareketler Meclise gölge düşü
rür. Burası mahkeme değildir. Burası yüce divana 
sevk edecektir. Mahkeme yüce divandır. Bu hare
ketler Meclise gölge düşürmektedir.! 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. (HP sı
ralarından gürültüler) 

Efendim oturun lütfen.-
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Meclise gölge düşürecek olan hareketler anlaşılma
yan konulardır.. (Gürültüler, karşılıklı laf atmalar) 

'BAŞKAN — Şimdi Soruşturma Komisyonunun 
raporunu oylarınıza sunacağım efendim. (ANAP ve 
HP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

Efendim, lütfen idare amirleri... (Gürültüler) 
ISayın milletvekilleri, demin de söylediğim gibi, 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail öz-
dağlar Hakkındaki Meclis Soruşturması Komisyonu-
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nun raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
(HP sıralarından «Başbakan kürsüye» sesleri ve sıra 
kapaklarına vurmalar) 

Şimdi Soruşturma Komisyonunun raporunu oyla
rınıza sunacağım. Rapor, ilgilinin yüce divana sevk'i 
yönündedir. Rapor kalbul edildiği takdirde ilgilinin 
yüce divana şevki kararlaştırılmış olacaktır. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Başbakan açıklama 
yapsın. 

BAŞKAN — Anayasanın 100 üncü maddesinin 
3 üncü fıkrasına göre, yüce divana sevk kararı alı
nabilmesi için... (Gürültüler) 

Efendim, rapor ilgilinin yüce divan şevki yönün
dedir. Rapor kaibul edildiği takdirde ilgilinin yüce 
divana şevki kararlaştırılmış olacaktır. 

Anayasanın 100 üncü maddesinin üçüncü fık
rasına göre, yüce divana sevk kararı alınabilmesi için 
üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu; yani 201 
oy gerekmektedir. Bunun içinde oylamayı açık oy
lama şeklinde yapacağız. Açık oylamanın şekline Ge
nel Kurul karar verecektir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin 
ayalğa kalkarak «kabul», «ret» veya «çekimser» şek
linde yüksek sesle oyunu 'belirtmesi suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Açık oylamanın ad okunarak ya
pılması ka'bul edilmiştir. 

Şimdi oylamaya geçiyoruz efendim. 

Oylamayı il sırasına göre yapacağız. Demin de 
arz ve iza'h ettiğim gibi, yüksek sesle «kabul», «ret» 
veya «çekimser» olarak ifade edilecektir. 

Ancak Sayın Mustafa Balcılar arkadaşımızın çok 
önemli bir mazereti varmış, evvela kendisine oyunu 
kullandıracağım, ondan sonra il sırasına göre söyle
diğim şekilde oylamayı icra edeceğim efendim. 

MUSTAFA BALCILAR — Kabul. 
BAŞKAN — Adana'dan başlıyoruz. 
(Adana Milletvekillerinden itibaren oylar toplan

dı) 
'BAŞKAN — (Efendim, oyunu kullanmayan baş

ka sayın milletvekili var mı? Yok. 
Sayın milletvekilleri, oylama işlemi tamamlan

mıştır; şimdi sonuçları alacağız. O itibarla, birleşim 
devam etmektedir. 

•(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylama so

nucunu açıklıyorum : Açık oylamaya 344 milletvekili 
katılmış ve Meclis Soruşturması Komisyonu raporu
na 3 ret, 30 çekimser ve 311 kabul oyu kullanılmış
tır. 

Bu duruma göre, yüce divana sevk için Anaya
sanın öngördüğü üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
oyundan fazla bir oyla, yani 311 oy ile ilgilinin yüce 
divana şevki kararlaştırılmıştır. 

Böylece Soruşturma Komisyonunun raporu mü
zakere edilmiş ve sonuçlandırılmış bulunuypr. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2 — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 
82 ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» b'ölü-

(1) 82 S. Sayılı Basmayan 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına eklidir. 

münün 3 üncü sırasında yer alan kanun teklifinin 
maddeleri henüz komisyondan gelmediğinden, görüş
melerini yapamıyoruz. 

Gündemimizde bugün için görüşülecek başka bir 
konu kalmamıştır. Gündemde bulunan ve gündeme 
girecek olan sözlü sorular ve kanun tasarı ve teklif
lerini sırasıyla görüşmek için, 16 'Mayıs 1985 Perşem
be günü saat 1'5.00'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.50 

~ 340 



T. B. M. M. B : 99 

IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Dünya Gençlik Yılı dolayısıyla yurt dışına 
çıkacak gençlerin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Af. Vehbi Din-
çerler'in yazılı cevabı (7/493) 

Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Dünya Gençlik Yılı münasebetiyle yurt dışına 

gidecek gençlerimizin çıkış sorunları hakkında aşa
ğıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Sayın Vehbi Dinçerler tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması 'hususunda delaletinizi rica eder, 
saygılar sunarım. 

M. Murat SÖkmenoğlu 
Hatay 

1. Gençlik Yılı münasebetiyle yurt dışına gide
ceklere sağlanan 64 200 TL.li'k indirimli tren kart
larının bedeli kadar tutan 100 dolarlık yurt dışı çıkış 
fonu, bu gençlerin yurt dışına çıkış imkanlarını en
gellemektedir. Fonun gençlerin yurt dışına bu mak
satla çıkışlarında istisna tutulmasını düşünüyor mu
sunuz? 

2. Söz konusu fonun istisna tutulmaması halin
de, gençlerimizin yurt dışındaki gençlerle temasları 
ve çeşitli toplantılara katılmaları büyük ölçüde müm
kün olamayacaktır. Bu konuda ne gibi tedbirler alın
masını düşünüyorsunuz? 

T. C. 
'Millî Bğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri 14.5.1985 

Dairesi' Başkanlığı 
Sayı :> Ö2.U.1 G-2/34'5 

Konu : Konut Fonu 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
UJG1 : 12 Nisan 1985 gün 7/493/3283/12979 sa

yılı yazınız. 

Mgi yazınızla, Hatay 'Milletvekili M. Murat SÖk
menoğlu tarafından Milletlerarası Gençlik Yılı nede-
niyede yurt dışına gidecek gençlerimizin yurt dışına 
çıkışlarında 100 ABD (Doları karşılığında ödeyecek-
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CEVAPLAR (Devam) 

leri konut fonunun ödenmesinde zorluk çektikleri ve 
'bu fondan muaf tütulmalarma ilişkin Bakanlığıma 
yönetilen yazılı soru dilekçesi incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda; 

1. a) Bakanlar Kurulunun, 29 Mart 1984 tarih 
ve r8'3l56 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 28 Mart 
1984 tarih 84/7860 sayılı kararı ile yurt dışı çıkış
larında konut fonu için 50 A'BD Doları alınması uy
gun görülmüş, 

!b) 28 Aralık 1984 tarih ve 18619 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan 84/8922 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile de Konut Fonu olarak alınan 50 ABD Do
ları 100 Dolara çıkartılmış. 

c) Daha sonra 30 Mart 1985 tarih ve 18710 sa
yılı Resmî Gazetede yayınlanan 85/9248 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile de ilk karara (g) bendi ek
lenerek, bu bent ile yurt dışında eğitim gören öğ
rencilerimiz, yurt dışında sürekli 'görevli personeli
miz ve bunların bakmakla yükümlü oldukları yakın
ları konut fonu Ödemesinden muaf tutulmuşlardır. 

2. Bakanlığımız ile yurt dışındaki Gençlik Kuru
luşlarının birlikte organize ettikleri çeşitli temas ve 
toplantılarda gençlerimizin ve öğrencilerimizin bazı 
masrafları ile konut ıfonu giderleri Bakanlığımız büt
çesinden karşılanmaktadır, öğrenciler için konut fo
nu 100 ABD Doları yerine 50 dolar olarak öden
mektedir. 

Mesela : 1985 Milletlerarası Gençlik Yılı nedeniyle 
l-'6 Temmuz 1985 tarihleri arasında Avrupa Konse
yince Fransanın Strasböurg şehrinde düzenlenecek 
Gençlik Haftasına Ülkemizden katılacak 35 genci
mizin pasaport ve konut fonu giderleri Bakanlığımız 
bütçesinden karşılanacaktır. 

3. Söz konusu fondan tüm gençlerimizin muaf 
tutulması Bakanlığımızca da olumlu bulunan bir gö
rüştür. 

Ancak, konu Yüce Medisimizin ve Bakanlar Ku
rulunun takdirindedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
(M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan îli Tercan İlçesine bağlı bazı köylerin elektrik 
sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sudi Türelin yazılı cevabı (7/499) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı -tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

Soru 1. Erzincan îli Tercan îlçesi Çınar Köyü
nün elektrik direkleri 1979 yılında dikildiği halde 
hâlâ elektrik verilmemiştir. 

Bu köye elektrik ne zaman verilecektir? Bu za
mana kadar verilmeyişinin sebepleri nelerdir? 

Soru "2. Aynı İlçeye bağlı Başbudak Köyü 14 
üncü 'Bölgeye (Aşkale) 5 kilometre mesafede oldu
ğuna göre bu köye elektrik hangi tarihte verilmesi 
düşünülmektedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 13.5.1985 

Sayı : İ31 ı(054) 91'6-53i6-9051 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLG1 : V2 Nisan 1985 tarih ve Gen. Sek. 7/499-

3'298/ll303l2 sayılı yazınız. 

Mgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen Er
zincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un Erzincan 
îli Tercan îlçesine bağlı bazı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

— Erzincan îli Tercan îlçesine bağlı, yazılı soru 
önergesinde bahsedilen köylerin elektrik sorununa 
ilişkin cevaplar. 

1. Erzincan îli Tercan îlçesine bağlı Çınar adın
da bir köye rastlanmamıştır. 

2. Erzincan İli Tercan ilçesine bağlı Başbudak 
köyü 1985 yılı Ek Yatırım Programına alınmıştır. 
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3. — Erzurum Milletvekili Ebubekir A kay'm, 
Erzurum deprem konutları için tahsis edilen keres
teye ilişkin Bayındırlık ve İskân ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu ve Tarım Orman ve 
Köy iğleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in yazılı cevabı 
{7/509) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba
kanı ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ebubekir Akay 

Erzurum 

Soru 1. 30 Ekim 1983 Erzurum depremi nede
niyle deprem konutlarını yapan firmalar ile Kutlu-
taş Firmasına bu inşaatlar için her birine kaçar m8 

tomruk veya mamul kereste tahsisi yapılmıştır? Bun
ların tahsis edildikleri orman işletmeleri nerelerdir? 

Soru 2. Tomruk olarak tahsis olunan keresteler 
hangi illerde mamul hale getirilmiş ve inşaat mahal
lerine hangi illerden nakliye (ve irsaliye) vizeleri ya
pılarak nakledilmişlerdir? 

Soru 3. Erzurum ve Kars yöresinde kereste ol
duğu halde bunlar dışındaki illerdeki orman işletme
lerinden neden tahsisler yapılmıştır? 

Soru 4. Erzurum ve Kars yöresi dışındaki iller
deki orman işletmelerinden yapılan tahsis tomruk 
ya da mamul kereste tamamı inşaat mahallerine ulaş
mış mıdır? 

Soru 5. Bu tomruk veya mamul kerestelerin tah
sis fiyatları işletmesine göre kaçar TL/dır ve keres
telerin 1984 yılı içindeki pazarlama fiyatları kaç TL/ 
m8 tür7 

Soru 6. Yapılan deprem konutlarının her birisi 
için en çok 14 m8 keresteye lüzum olduğu halde ar
tacak kerestenin piyasaya intikal edilip edilmediği 
kontrol edilmiş midir? (Z'm~ Doğrama Afet İşleri 
Genel Müdürlüğünce verilmiştir) . 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Sayı : ÖKM-2-282 15.5.1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLG'Î : Gen. Sek. K. ve Kar. Dai. Bşk. lığının 

26.4.1985 tarih ve 7/509-33 76/13391 sayılı yazılan, 
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Erzurum Milletvekili Sayın Ebübekir Akay ta
rafından Bakanlığımıza yöneltilen «Erzurum deprem 
konutları için tahsis edilen kereste» hakkındaki ya
zılı soru önergesinin cevabı ektedir. 

Erz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Ebübekir Akay'ın Yazılı Soru 
önergesinin Cevabı 

Cevap 1. 30 Ekim 1983 tarihinde Erzurum ve 
Kars çevresinde meydana gelen depremden zarar gö
ren ailelere yaptırılacak afet evleri için, Afet İşleri 
Gend Müdürlüğünün talebi üzerine 2937 adet afet 
evlerinin,yapılmasını üstlenen Türkiye Emlak Kredi 
'Bankasına, tomruk stok durumu müsait olan Orman 
Bölge Müdürlüklerinden, toplam 63 750 m8 üçüncü 
sınıf çam tomruk tahsisi yapılmıştır. Bilahara Afet 
İşleri Genel Müdürlüğünce, projelerde değişiklik ya
pıldığından, talepleri üzerine 5 782 m8 tomruğun tah
sisi iptal edilmiş, bu suretle tahsis yekûnu 57 788 m8 

olmuştur. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasına tahsis edilen 
tomrukların Orman Bölge Müdürlükleri itibariyle da
ğılımı şöyledir : 

Bölge Müdürlüğü Tahsis Miktarı (m8) 

Bolu 
Kastamonu 
'Balıkesir 
Amasya 
Erzurum 
Adana 
Kahramanmaraş 

4000 
4 000 
3 2118 
4 629 

36 941 
2 000 

> 3 000 

Yekûn : 57 788 m» 

'Bu miktar* Türkiye Emlak Kredi Bankası tara
fından afet evlerini yapmayı üstlenen 8 firmaya ya
pacakları konut adedine göre tevzi edilmiştir. 

Ayrıca Afet İşleri Genel Müdürlüğünün talebi 
üzerine Erzurum İlinin Horasan İlçesine bağlı Mu-
ratbağı köyünde Kutlutaş Firmasının yaptıracağı ör
nek köy için Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünden 
'bu firmaya 4 793 m3 üçüncü sınıf çam tomruk tah
sisi yapılmıştır. Bilahara inşaatların tamamlanmasın
dan sonra artan 158 m3 tomruğun tahsisi iptal edil
miştir. Böylece Kutlutaş Firmasına toplam 4 635 m3 

üçüncü sınıf çam tomruk tahsisi yapılmıştır. 

Cevap 2, 'Deprem evlerinin inşaat sezonu sonu
na kadar 'bitirilmesi gerektiğinden ve Erzurum Or
man Bölge Müdürlüğünün stok durumu müsait ol
madığından tomruk tahsislerinin muhtelif Orman 
IBölge Müdürlüklerinden yapılması zarureti hasıl ol
muştur. Tahsis edilen tomrukların bir an önce ma
mul hale getirilip inşaatlarda kullanılabilmesi için 
tomrukların 'bir kısmının tahsisin yapıldığı Bölge Mü
dürlüklerinde, bir kısmınında Ankara'da biçilmesine 
izin verilmiştir. İnşaat mahallinde veya dışında biçi
len bu tomrukların, biçildikten sonra bütün kanunî 
muamemeleri yapılmış olup, gayesi dışında kullanıl
maması için gerekli tedbirler alınmıştır. 

Cevap 3. Deprem 1983 yılı Ekim ayı sonunda 
meydana gelmiş olup, tomruk talebi Afet İşleri Ge
nd Müdürlüğünce 1984 yılı Şubat ayında yapılmıştır. 
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün stok durumu
nun bu tarihte müsait olmaması sebebiyle, stok du
rumu müsait olan diğer Orman Bölge Müdürlükle
rinden de tahsis yapılması cihetine gidilmiştir. 

Cevap 4. Tahsis edilen tomrukların ve biçildik
ten sonra dde edilen kerestderin inşaat mahalline 
şevki sağlanmıştır. 

Cevap 5. 7269/1051 sayılı kanunun 43/C mad
desi gereğince 1984 yılında tahsis edilen çam tom
rukların fiyatı 7 500 TL/m8 tür. IBu tomrukların aynı 
yıl piyasa fiyatı ise 3*5 000 TL/m8 civarındadır. 

Cevap 6. Beher konuta lüzumlu kereste veya 
tomruk (miktarının tespiti hususu 'Bakanlığımla ilgili 
bulunmamaktadır. Söz konusu tomruk tahsisi, Afet 
İşleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine yapılmıştır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

4. ı— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Polis Okuluna ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/511) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanınca yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Davut Abacıgil 
'Balıkesir 

1. Balıkesir'de polis okulu inşaatı tamamlanmış
tır. 

2. Okul bittiğine göre ne zaman öğrenci alın
maya başlanacak ve ne zaman eğitime geçilecektir? 

3. Bugüne kadar eğitime başlanmamasmın se
bepleri nderdir? 
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• T. C. - : j 
İçişleri Bakanlığı 14.5.1985 | 

Emniyet Genel Müdürlüğü I 
Sayı : A/968 

Daire : Eğitim 
Şube : Okullar 

Konu : Davut Abacıgil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Kan. ve Kar. Da. Bşk. lığı 29.4.1985 gün 

ve 7/511 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin Balıkesir 
Polis Okulu (hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 

1 000 öğrenci kapasiteli Balıkesir Polis Okulu 
8.81979 tarihinde ihale edilmiş olup binaların kaba 
inşaatı tamamlanmak üzeredir. Ancak kanalizasyon, 
elektrik, BU işleri, saha düzenlenmesi çalışmaları de
vam etmektedir. 

Yapılan mukaveleye göre de okul 1986 yılında 
teslim edilecektir. 

Sözü edilen eksiklikler giderilip 'binanın kabulü 
yapıldıktan sonra hizmete açılması mümkün olabile
cektir. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kırsal kalkınma projesi gereğince yatırımcı ku
ruluşlara tahsis edilen ödeneğe ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
yazılı cevabı (7/512) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbarttolğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum Ki ve ilçelerinde kırsal kalkın
ma projesi • yatırımcı kuruluşlara tahsis edilen öde
nekten zamanında verilmeyen ödenek var mıdır? Bu 
ödeneklerden yerinde kullanılmayan olmuş mudur? 

Soru 2. Kırsal kalkınma projesi gereğince bir 
yıl önce Erzurum'a verilen 44 adet Suziki Kamyon 
hangi kuruma ve bu kurumun hangi işi için tahsis 
ve gönderilmiştir? 

I Soru 3. Bir yıl önce gönderilen bu kamyonlar 
hâlâ neden çMıştırılmamaktadırlar? 

} Soru 4. "Bu kamyonlar için kırsal kalkınma fo
nundan (Dünya Bankası kredisinden) verilen veya 
borçlandırılan para (Dolar ya da TL) ne kadardır? 

Soru 5. Erzurum köy yolları stabilizeden yok
sun olduğuna göre bu kamyonlar bu işte çalıştırıla
maz mı? Bu nedenle bu kamyonların boş yatmasın
dan meydana gelen hizmet kaybı neden düşünülmü
yor? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 15.5.1985 

Bakanlığı 
Sayı : ÖKM-2-292 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 

'İLGİ : Gen. Sek. K. ve Kar. Dai. Bşk. lığının 
29.4.1985 tarih ve 7/512-33188/13444 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen «Kırsal Kalkın
ma Projesi Gereğince Yatırımcı Kuruluşlara tahsis 
Edilen ödenek» hakkındaki yazılı soru önergesinin 
cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Cevap 1. Erzurum ili ve ilçelerinde kırsal kal
kınma projesi çerçevesinde sektörel olarak yapılan 
harcamalar tetkik ettirilmiştir. Söz konusu proje için 
ayrılan ödenekler zamanında verilmiş ve hepsi proje 
gayesine uygun olarak kullanılmıştır. Zamanında ve
rilmeyen ödenek olmadığı gîbi bu ödeneklerden ye
rinde kullanılmayan da bulunmamaktadır. 

Cevap 2. Söz konusu projeden Suzuki kamyon
lar alınmamıştır. Ancak projede yer alan kamyonlar 
için yapılmış bulunan Uluslararası İhale ile Japon
ya'da imal edilen Isuzu kamyonlar ithal edilmiştir. 
Bu kamyonlar proje mahalline gönderilmiştir. 

Cevap 3. Bu kamyonlar damperli olup, halen 
proje mahallinde faal olarak çalışmaktadırlar. İş mev
siminde ayda ortalama 3 000 Km. yol yapmaktadır
lar. 

Cevap 4. Bu kamyonların sözleşme tutarı 1 000 
000,— Dolardır. 
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Cevap 5. Damperli olan bu kamyonlar, proje 
mahallinde, stabilize dahil 'her türlü hizmette çalıştı
rılmaktadır. 

Arz ederim. 
(H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
(Bakanı 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum il Genel Meclisinin almış olduğu bazı 
kararların uygulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'in yazılı cevabı (7/517) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

'Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum ti Genel Meclîsinin Ekim 1984 
dönemi toplantısında yaptığı ve kabul ettiği 1985 yılı 
köy yolları, yapım, bakım ve içme suları programı, 
bakanlığınızca neden kabul edilmemiş de daire mü-

. dürleri tarafından yapılan program onaylanmıştır? 
Soru 2. Anayasamız '(Mahallî idareler demok

rasinin vazgeçilmez unsurlarıdır) dediğine göre ne
den bu il genel meclisinin iradesi hiçe sayılmıştır? 

Soru '3. Eğer il genel meclisleri sembolik, göster
melik müesseseler halinde yetkisiz, çaresiz kalacak-
larsa neden millet kesesinden o kadar masraflarla se
çimler yapılıyor ve devamları süresince de masraflar 
yapılıyor7 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 15.5.1985 

Bakanlığı 
Sayı Î ÖKM-2-293 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
'IDÖt : Gen. Sek. Ka. ve Kar. Dai. Bşk. lığının 

29.4.1985 tarih ve 7/517-3393/13449 sayılı yazılan 
Erzurum 'Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 

tarafından Bakanlığımıza yöneltilen «Erzurum ti 
Genel Meclisinin almış olduğu bazı kararların uygu
lanmadığı iddiası» hakkındaki yazılı soru önergesi
nin cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

I Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Bakanlığıma 'bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün 1985 yılı yatırım programları hazırlanırken, 
bütçe imkânlarının sınırlı olması sebebiyle, az öde
nekle kısa sürede bitebilecek, devam eden işlere ön
celik verilmesi hususu göz önünde tutulmuştur. 

'Bölge ve il müdürlüklerinden teklifleri hazırlar
ken, mevcut iş makineleri park durumu, çalışma mev
simi süresini dikkate- almaları istenmiştir. 

Bu itibarla Bölge ve ti müdürlüklerinden gelen 
teklifler belirtilen bu esaslar ve bütçe imkanları mu
vacehesinde değerlendirilmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Erzurum Böl
ge Müdürlüğünce teklif edilen köy yolları ve içme 
suları program tekliflerinden bazıları çeşitli imkan
sızlıklar sebebiyle 1985 yılı yatırım programına dahil 
edilememiştir. 

Diğer yandan, 11 özel tdare imkanlarıyla yapıla
bilecek işler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
ayrı bir programa bağlanmaktadır. Erzurum ilinden 
bu konuda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne her
hangi bir talepte bulunulmamıştır. 

Arz ederim. 
H Hüsnü Doğan 

i Tarım Orman ve Köyişleri 
i Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Bakanlığa bağlı köy tahsildarlarının ulaşım so
rununa ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/519) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
1 Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Hükümetin ağır işleyen bir mekanizma
sının biraz olsun iyi çalışmasını sağlamak için; örne-

j ğin Maliye teşkilatının taşrada çalışan personelinin 
donatımı ve ulaşımını sağlamak için motorize olma
sını düşünmüyor musunuz? 

Soru 2. Devletten devamlı harcırah alarak dai-
I ma Hazineden bir şeyler alan bazı teşkilat, motorize 
| donatımla ulaşım imkânına sahipken. Devlete devam

lı para toplayan Maliyenin köy tahsildarları için böyle 
| bir fedakârlık neden yapılmaz? 
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Soru 3. Hatta bu gibi personelin gerek can gü-
venli'klerini korumak gerekse tahsil ettikleri Devlet 
parasını günlük altında Hazineye yetiştirmek bakı
mından bunlara 'birer silah (tabanca) verilemez mi? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 14.5.1985 . 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel : ÖlZBÜ : 206^8-34053 
Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 

İLGİ <: 29 Nisan 1985 gün ve 7/519, 3117/12396 
sayılı yazıları. 

(Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu tarafın-
dan verilen, köy tahsildarlarının ulaşımı ve güven
likleri hakkındaki soru önergesinde yer alan soru
lara sırasıyla ceva'bımız aşağıdadır. 

1. Bakanlığımız taşra teşkilatının araç, gereç ve 
donanım yönünden iyileştirilmesi konusu üzerinde 
önemle durulmaktadır. Halen istenilen düzeye geline-
memekle 'bera'ber, özellikle 19801i yıllarda belirtilen 
alanlarda daha önceki yıllarla karşılaştırılamayacak 
ölçüde mesafe alınmıştır. Vergi idaremizin 1984 yı
lında T8 619 milyon lira olan ve 1985 yılında 34 979 
milyon liraya çıkartılan bütçesindeki artışın önemli 

'bir bölümü araç, gereç ve donanım alımlarında kul
lanılacaktır. 

2. Vergicilik 'hizmetlerinin yerine getirilmesinde 
ihtiyaç duyulan araç sayısı 488'e ulaşmış bulunmak
tadır. tnodeme, yoklama, tdbliğ, haciz ve benzeri 
işler sırasında Defterdarların koordinatörlülğünde kul
lanılmakta olan bu nakil vasıtaları sayısının, eldeki 
bütün imkânlar kullanılarak daha da artırılması dü
şünülmektedir. SÖzkönusu araçlar diğer vergicilik hiz
metleri yanında gerektiğinde tahsildarlara da tahsis 
edilmektedir. 

3. Tahsildarlar yapmış oldukları tahsilatın 50000 
lirayı aşması halinde, tahsil etmiş oldukları paraları 
aynı 'gün vergi dairelerine yatırmak zorundadırlar. 
Tahsildarların 'güvenliği gerek duyulan hallerde kol
luk kuvvetlerinden yararlanılarak sağlanmakta oldu
ğundan ve kendilerine silah verilmesi halinde vergi 
idaresi hakkında mükdlefler üzerinde olumsuz etki
ler yaratılacağından, tahsildarlara silah verilmesi şim
dilik düşünülmemektedir. 

(Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

'Maliye ve Gümrük 
Bakanı 
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(9/328) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporuna Verilen Oyların Sonucu : 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver v 

Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdii özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı» 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
344 
311 

3 
30 
51' 
5 

(Kabul Edenler) 

Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahdnkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 

Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya, 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekfin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Saburüş 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

j ÇORUM 
J Ali Rıza Akaydın 

Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetün 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
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Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
îsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mi'hrîban Erden 
Musitafa Kemal Toğay 
îbraJbim Fevzi Yaman 

ÎÇEL! 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Rüştü Kâzım Yücelen 

ÎSTANBUU 
Bdhiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albaıyrak 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 

ismail Saf a Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz ihsan Hastürk 
Ömer Ferruıh tlıter 
Mehmet KafkaslıgU 
Alltan Kavak 
R. Ercüment Komtonan 
Leyla Yeniay Kösıeoğlu 
Tülay öney 
Turgult özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
ibrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

IZMÎR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
HayruMah Olca 
Yılmaz önen 
özdemir Pehlivanoğfu 
Turgut Sunalp 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toklaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabrı Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdul'nalim-Aras 
Mustafa Baıtgün 

I
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 

i Abdurrahman Boztkır 
I Kadir Demir 
i Ziya Ercan 
s- Salim Erel 
\ Altınok Esen 
; Nihat Harmancı 
• Sabri Irmak 
I Haydar Koyuncu * 
| Kemal Or 
' Emin Fahrettin özdıilek 
\ Saffet Sert 
i Abdullah Tenekeci 
I 
| KÜTAHYA 
| Ahmet Büyükuğur 
i Ahmet Ekici 

Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
ilhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANtSA 

I Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
ismail özdağlar 
Gürbüz Şakranlı 

t ismet Turhangil 
» Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUÖLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer ilhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın , 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

, Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 

İ
" Ali Mazhar Haznedar 

Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 

' Nejdet Naci MimaroğLu 
[ Rıza Tekin 
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SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlı. 
M. Mükerrem TaşcıoğM 
Şevki Taşlan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevlj 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 

Mehmet Kara, 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

İ Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 

Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Isa Vardal 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Doğan Kasaroğlu 

MANİSA 
Mustafa İzci 

(Çekimserler) 

ADANA 
Ahmet Remzi ÇerçS 
Mehmet Erdal Durukan* 
Yılmaz Hocaoğlu 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım îpek 

AYDIN 
t. Cenap Ege 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar. Sadıklar 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demiirtaş 
M. Murat Sökmenoğlu 

'İSTANBUL 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Işılay Saygın . 

(KARS 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

KÜTAHYA 
A- Necati Kara'a 

' MANİKA 
Abdullah Çakırefe 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

MUŞ 
Nazmi önder 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

«RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Metin Üstünel 

•AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun (İz.) 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayüİken 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

JÇORUM 
İhsan Tombuş 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HAKKÂRİ 
İ Lezgin önal 
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HATAY 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykut (İz.) 
Sabit Batumlu 
Feridun Şakir öğunç 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekine! 
Ahmet Memduh Yaşa 

1". B. .M. M. B : 99 

1 İZMİR 
• 

Vural Arikan, 
Fikret Ertan 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

MARDİN 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

15 , 5 , 1985 O : 1 

, RİZE 
HaMt Turgut Kunter 
(Bşk. V.) 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NİĞDE 

ı • I I a t ) 

: ,1 

: 1 

: 1 

: 1 

: 1 

^ I I 

1 TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücd (İz.) 

-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

99 UNCU BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1985 Çarşamba 
Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZBL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3. . 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. -r- Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, bakanlıkların dış ülkelerdeki teşkilatına (ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/357) (1) 

2. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür Işletmeleririin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü som önergesi ı(6/358) (1) 

3. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Gosyal Gü
venlik Bakanından sözlü som önergesi (6/308) 

4. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/309) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü som önergesi (6/312) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu* 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar 'Bakanından sözlü som önergesi 
(6/359) d ) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü som önergesi (6/317) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

8. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elginin, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/325) 

9. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö-
netimcâ işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/326) 

10. — Sinop 'Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/328) 

'11. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü som 
önergesi (6/331) 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

14. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz
bek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü som önergesi (6/341) 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü som. önergesi (6/342) 

16. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
ilçesine İlişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/344) 

17. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek* 
in, Adıyaman ili Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü som önergesi (6/345) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, prefabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

19. — Balıkesir Milletvekilli Cahit Tutum'un, Ana
vatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memur-

(Devanu arkada) 



larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) 

20. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Katma Değer Vergisinden elde ediltetgdir-• 

lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözIiLso*-
ru önergesi (6/351) 

21. — Zonguldak Milletvekili., Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Türkiye Sakatları Koruma Millî Koordinas
yon Kuruluna ait paranın amaç dışı kullanıldığı iddia-. 
sına .ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından 
sözlü,.soru, önergesi '(6/353) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİME-

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 
U — 18 Kasım 1960 tarihli ve 132 sayılı Türk 

»Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun B&ZL.Hü
kümlerinin JDeğiştirilmfisi ve. Bu Kanuna, Bazı Mad
deler Eklenmeline Dair Kanun. Hükmünde Karama; 
me ve. Sanayi. ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 

Raporu (1/517) (S; Sayısı : 311) Dağıtma tarihi : 
1&5.1985) 

2.. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 
Arkadaşının, Bakanlığı Zamanında Nüfuzunu Kötü
ye Kullanarak Şahsî Menfaat Sağladığı ve Devleti 
Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Manisa 
Milletvekili ve. Devlet. Eski Bakanı İsmail özdağlar 
Hakkında Anayasanın, 100 üncü Maddesi Uyarınca 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve 
(9/328) Esas., Numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu Raporu (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1985) 

3. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlü'nun, 
Türk Ceza Kanıanunen 175, 176i 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet KöraSisyojra Rapom. {2/102) (S. Öayısı : 
82 ve 82'ye-l inei eü) (Dağıtana tarM : 25.6.1984; 
9.10.1984) 



Döneni : 17 Toplantı Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 314 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 Arkadaşının, Bakanlığı 
Zamanında Nüfuzunu Kötüye Kullanarak Şahsî Menfaat Sağladığı 
ve Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Manisa Milletvekili 
ve Devlet Eski Bakanı İsmail Özdağlar Hakkında Anayasanın 
100 üncü Maddesi Uyarınca Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve (9 /328) Esas Numaralı Meclis Soruşturması 

Komisyonu Raporu. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında ciddî bir yolsuzluk iddiasının, ge
reği yapılmak üzere Adalet Bakanlığına intikal ettirildiği Başbakanlıkça açıklanmış bulunmaktadır. 

Bu ve benzeri iddiaların vuzuha kavuşturutmamasını demokratik rejim açısından büyük bir eksiklik ola
rak kabul ediyoruz. Nitekim geçmiş dönemlerde benzeri iddiaların üzerine cesaretle gidilememiş olmasının 
bedelini Türk milleti olarak ağır ve pahalı bir şekilde ödemiş olduğumuz tarihî bir vakıadır. Açık bir rejim 
olan demokrasi, mevcut kaideleri içerisinde her türlü iddiaların vuzuha kavuşturulabildiği, suçluların ceza-
landırılabildiği, masumların temize çıkartılabildiği ölçüde faziletini ispat etmiş olacaktır. 

Her şeyin aziz Türk milletinin huzurunda ve kamuoyuna açık bir şekilde cereyanını temin etmek 
maksadıyla, adı geçen Devlet eski Bakanı hakkında soruşturma açılmasını Anayasanın 100 üncü maddesine 
göre arz ve teklif ederiz. 6.1.1985 

Osman Doğan 
Şanlıurfa Milletvekili 

Kâzım Oksay 
Bolu Milletvekilli 

Mümtaz Güler 
Uşak Milletvekilli 

Nihat Türker 
Afyon Müetvekili 

Selim Koçaker 
Tokat Milletvekili 

Erol Bülent Yalçınkaya 
Kastamonu Milletvekili 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöıl Milletvekili 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı M ilet vekili 

İhsan Tombuş 
Çorum Milatvekil 

Mehmet Topaç 
Uşaik Milletvekili 

Süha Tanık 
İzlm'ir Milletvekili 

Âli Topçuoğlu 
Kahramanmaraş: Milletvekili 

Fuat Öztekin 
Bolu Milletveki'i) 

Atilla Sın 
Muş Milletvekili 

Fahrettin Kurt 
Trabzon Milletvekili 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Anıkaıra M'ilfetvekM 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır Milletvekili 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ankara Milletvekili 

Hazım Kutay 
Ankara Milletvekili 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizıli Milletvekili 

Talat Sargın 
Tokat Miillıetvekilii 
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Hüseyin Barlas Doğu 
Ankara Milletvekili 

İsmet Ergül 
Kırşehir Milletvekili 

Alaattin Fırat 
Muş Mületvekli 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara Milletvekili 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri Mıületvekii 

Mustafa Şahin 
Kayseri Milletvekili 

Birsel Sönmez 
Niğde Milletvekili 

Osman Işık 
Ankara Milletvekili 

Saffet Sakarya 
Çankırı Milletvekili 

İsmail Saruhan 
Ankara Milletvekili 

Nabi Poyraz 
Ordu Milletvekili 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara Milletvekili 

Mehmet Budak 
Kırşehir Milletvekili 

Burhan Kara 
Giresun Milletvekilli 

Halil Şıvgın 
Ankaıra Milletvekili 

Eyüp Aşık 
Trabzon Milletvekilli 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
istanbul Milletvekili 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa Milletvekili 

Şükrü Yürür 
Ordu Milletvekili 

G E R E K Ç E 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkında Başbakanlıkça Adalet Bakanlığına 
suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Bu suç duyurusunda muhbir, UM Deniz Nakliyat Firması sahibi Uğur Mengenecioğlu'dur, Suç iddiası, 
Bakanın sağladığı şahsî menfaat karşılığı, Bakanlık görevini kötüye kullanmak suretiyle adı geçen firmanın 
gemilerine akaryakıt nakliyesi sağlanmasıdır. 

Ayrıca, Bakanın görevini yapan bazı bürokratları bu işlere engel olacağı gerekçesi ile görevden almayı 
düşündüğü de iddia edilmektedir. 

Yukarıda arz edilen hususlar; Bakanın görevde bulunduğu sırada nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî men
faat sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu hareketinin Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsa
mına girdiğini göstermektedir. 

Bu sebeple durumun açıklığa kavuşturulması ve Bakanın sorumluluğunun tespiti için Anayasanın 100 üncü 
maddesi uyarınca Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkında Meclis Soruşturması açılmasına mütedair 
olan bu önergemizin işleme konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi (S. Sayısı : 314) 
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9/328 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
91328 Esas Numaralı Meclis 

Soruşturması Komisyonu 11.5. 1985 
Esas No. : 9/328 

Karar No. : 19-115 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkında yapılan soruşturma sonucunda dü
zenlenen raporumuz ile Komisyon üyelerinden İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Sakarya Milletvekili Ayhan 
Reyhan Sakalİıoğlu ve Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in karşı oy/görüş yazıları üçer nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Uğur Ener 

9/328 Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu 

Başkanı 
Kütahya Milletvekili 

Manisa MületvekiK ve Devlet Eski Bakanı İsmail özdağlar Hakkında Yapılan Soruşturma Sonucunda 
Düzenlenen ve Türkiye Büyük Miflet MecM Başkanlığına Sunulan Rapor 

I - SUNUŞ, GÖREV VE YETKİ : 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arkadaşının, Bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye kullanarak 
şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar halkında, Anayasanın 100 ncü 
maddesi uyarınca "bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 6.1.1985 tarihli, Esas : 9/328 numaralı önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 8.1.1985 tarihli 50 nci Birleşiminde okunmuş, kabul edilen 
Danışma Kurulu önerisi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 10.1.1985 tarihli 52 nci 
Birleşiminde görüşülerek Meclis Soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.1.1985 tarihli 53 üncü Birleşiminde Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca Meclisteki siyasî parti gruplarının güçleri oranında Komisyona verebilecekleri üye 
sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle 15 kişilik 
Komisyon teşekül ettirümiştki Yine bu Birleşimde; Anayasanın 100 üncü maddesine göre kurulması karar
laştırılan Meclis Soruşturması komisyonlarının üyelik şartları, çalışma usul ve esasları i e yetfcıUeri ve Soruş-
tuııma Komisyonunun düzenleyeceği raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülme usul 
ve esasları hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü yapılıncaya kadar, 17.2.1965 tarihli Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün Anayasaya aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 314) 



17.1.1985 tarihli 1 inci Birleşiminde Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini teşekkül ettiren Ko
misyonumuz, çalışmalarına hemen 'başlamıştır. 

Çalışmalar sırasında, Milliyetçi Demokrasi Partisine mensup bir üyenin Komisyondan ayrılması sebebiyle 
yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 5.3.1985 tarihli 68 inci Birleşiminde, Halkçı Parti 
Adana Milletvekili Metin Üstüne! seçilmiş Ve Komisyonumuza katılmıştır, 

Çalışmalarını muntazaman sürdüren Komisyonumuz, soruştuırmayı ilk iki aylık çalışma süresi içinde ta
mamlayamamış, soruşturmanın bitirilmesi ve raporun yazılabilmesi amacıyla; iki aylık yeni 'bir çalışma süresi 
verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi ^Başkanlığından talepte bulunmuştur. Bu talep üzerine Komis
yonumuza, T. B. M. M. Genel Kurulunun 13.3.1985 tarihli 72 nci Birleşiminde, 16 Mart 1985 tarihinden 
geçerli olmak üzere, iki aylık yeni ve kesin bir çalışma süresi daha verilmiştir. 

Komisyonumuz çalışmaları süresince 45 toplantı yapmış, çeşitli kurum, kuruluş ve kişilere 204 müzek
kere yazmış, gerekli cevaplar gelmiş olup, Komisyonumuzca; hakkında soruşturma yapılan Manisa Milletve
kili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'ın ve 43 tanığın ifadesine başvurulmuştur. 

Hükümetler, ,genel siyasetlerini, Anayasanın genel felsefesine uygun bir program dahilinde yürütmesi 
gereken siyasî müesseselerdir. Bu çerçeve dahilinde sorumluluk -taşıdıklarını kabul etmek zarurî ve vatan
daşların Devlete karşı güven ve saygı duymalarının da Devlet idaresinde görev alan kişilerin «Devlet Adamı» 
vasıflarına bağlı bulunduğu ve kişisel davranışlarının bu hususa yön verdiği şüphesizdir. Bu sebeple, ka
nunsuz ve keyfî davranışların sadece bir siyasî sorumluluk şeklinde düşünülmesi Anayasanın temel ilkele
rine aykırı düşeceği gibi, Ceza Hukuku prensipleri de böyle düşünmeye elverişli değildir. Bu itibarla ve 
özellikle, Anayasanın 112 nci maddesinin ışığı altında keyfî ve kanunsuz davranışları 'bakanlık görev ve 
sıfatından doğan bir takdir hakkını kulanma yetkisi şeklinde mütalaa etmek mümkün görülmemektedir. 
Zira, Anayasanın 112 inci maddesinde belirtilen «Her 'bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi 
yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.» ilkesi, siyasî sorum
luluk yanında, cezaî sorumluluğun bulunduğunu da açıkça tespit etmiş bulunmaktadır. 

Nitekim Komisyonumuz, Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar'ın Bakanlığı zamanında işlediği ihbar 
ve iddia olunan suçların soruşturulmıasında ve delillerin toplanmasında hukuk kavramı dışında kalan sos
yal ve politik konuların soruşturma dışında tutulmasına ve maddî suç delillerinin toplanmasına önem ver
miş, 'b;u ilke ve hukukî ölçüler dahilinde hareket edillmesini esas almıştır. 

II - SORUŞTURMA KONULARI : 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arkadaşı tarafından 6.1.1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilen ve, soruşturmaya mesnet olan önergede : 

Suç unsurları gerekli şekilde ve hukukî yönleri ile belirtilmemiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesine göre suçun temas ettiği kanun maddeleri gösterilmemiş ise de; Ana
yasanın 100 üncü maddesine göre kurulması kararlaştırılan Meclis Soruşturması komisyonlarının üyelik 
şartlan, çalışma usul ve esasları ile yetkileri ve Soruşturma Komisyonunun düzenleyeceği raporun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülme usul ve esasları hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü yapılıncaya kadar, 17.2.1965 tarihli. Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
Anayasaya aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına, önergenin verilişinden daha sonra (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 15.1.1985 tarihli 53 üncü Birleşiminde) karar verilmiş olması göz önünde 
bulundurularak ve önergenin genel manası Komisyonumuzca müzakere edilip değerlendirilmek suretiyle, suç 
konusu, aşağıda gösterilen iki madde halinde tespit edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 314) 



Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'ın; 
1. Bakanlık görevini kötüye kullanarak UM Deniz Nakliyat Firması sahibi Uğur Mengenecioğlu'nun 

gemilerine fazla fiyatla akaryakıt nakli sağlamak suretiyle Devleti zarara uğrattığı; bazı bürokratları bu iş
lere engel olacağı gerekçesiyle görevden almayı düşündüğü, 

2. UM Deniz Nakliyat Firması sahibi Uğur Mengenecioğlu'ndan haksız menfaat sağladığı ve bu cümle
den olarak 25 000 000 lira rüşvet aldığı. 

III - SORUŞTURMADA TOPLANAN DELİLLER : 

1. Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığınca, kuruluşundan sonra Komisyonumuza intikal ettirilen evrak ile orijinal teyp ve bandı. 

2. Ankara Cumhuriyet Savcılığınca yapılan hazırlık soruşturmasına ait 3/41 (Hz. 1985/901) sayılı dos
yası, 

3. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, gereğine binaen celbedilmiş bulunan bilgi ve belgeler, 
4. Komisyonumuzda ifadeleri alınmış bulunan sanık ve tanıklara ait ifade tutanakları, 
5. Bilirkişi raporları, 
6. Komisyonumuzca oluşturulan alt komisyonlar tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme ve keşfe 

ait raporlar, , 
7,-. Arama zabıt varakaları. 

SORUŞTURMANIN BtRİNCİ KISMI 

IV - MANİSA MİLLETVEKİLİ VE DEVLET ESKİ BAKANI İSMAİL ÖZDAĞLAR'IN, BAKANLIK 
GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANARAK UM DENİZCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SAHİBİ UĞUR 
MENGENECİOĞLU'NUN GEMİLERİNE FAZLA FİYATLA AKARYAKIT NAKLİ SAĞLAMAK SU
RETİYLE DEVLETİ ZARARA UĞRATTIĞI; BAZI BÜROKRATLARI BU İŞLERE ENGEL OLACAĞI 
GEREKÇESİYLE GÖREVDEN ALMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ İDDİASININ İNCELENMESİ : 

A) Meclis Soruşturması Önergesi : Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arkadaşı tarafından veri
len önergede; Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkında Başbakanlıkça Adalet 
Bakanlığına suç duyurusunda bulunulduğu, bu suç duyurusunda muhbirin UM Deniz Nakliyat Firması sahibi 
Uğur Mengenecioğlu olduğu, suç iddiasının ise, Bakanın sağladığı şahsî menfaat karşılığı Bakanlık görevini 
kötüye kullanmak suretiyle adı geçen firmanın gemilerine akaryakıt nakliyesi sağlamak ve Bakanın görevini 
yapan bazı bürokratları bu işlere engel olacağı gerekçesiyle görevden almayı düşünmek olduğu belirtilerek, 
Bakanın görevde bulunduğu sırada nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zarara 
uğrattığı iddia edilmekte, söz konusu durumun açıklığa kavuşturulması ve Bakanın sorumluluğunun tespiti 
için Meclis Soruşturması açılması istenmektedir. 

B) Soruşturma önergesindeki ilk imza sahibi ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan Komisyonumuz-
daki ifadesinde : önergeyi, kamuoyuna yapılan açıklamalardan sonra haklının, haksızın ortaya çıkması ve 
Anayasa gereği bir usulün yerine getirilmesi açısından hazırladıklarını, iddialara ait Özel hiçbir bilgilerinin 
olmadığını beyan etmiştir. (7.3.1985 - Birleşim : 20 - Sayfa : 59 - 65) 

C) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şirketi (DI-
TAŞ)'nin petrol taşımalanyla ilgili tasarruflarını genel iktisat politikası, işletmecilik prensipleri, meri mevzuat 
ve uzun vadeli kalkınma planı çerçevesinde değerlendiren 1984 yılı Özel İnceleme Raporuna göre : 

1. Hampetrol deniz taşıma türleri: ( 

a) Spot taşıma (tek sefer) : Belli miktar mâlın, iki nokta arasında bir seferde taşınmasıdır. 
b) Consecutive taşıma : Belli miktar malın birden ziyade, fakat arada bekleme olmayacak şekilde birbi

rini takip edecek şekilde yapılmasıdır. 
c) Time - charter taşıma : Belli bir süre için (3, 6, 9, 12 aylık) geminin personeli ile birlikte kiralan

masıdır. 
d) Bare bod taşıma : Personelsiz olarak geminin kiralanmasıdır. 
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2. Türkiye'nin tanker kapasitesi : Hampetrol taşımalarında kullanılan Türk Bayraklı tankerlerin 1.1.1984 
ve 31.12.1984 tarihleri itibariyle firmalara göre kapasiteleri şöyledir : 

Firma ismi DWT DWT 
1.1.1984 31.12.1984 

D.B. Deniz Nakliyat A.Ş. 
Zihni Denizcilik A.Ş. 
Denizcilik A.Ş. 
Yakıt Nakliyat A.Ş. 
Umutsay A.Ş. 
Akdeniz Taşımacılığı 
Cerrahoğulları A.Ş. 

A.Ş. 

UM Denizcilik A.Ş. (153.281) 

259.000 
189.000 
140.000 
35.000 
21.000 
32.400 

222.000 
931.000 

259.000 
189.000 
140.000 
35.000 
21.000 
32.400 

614.000 
1.354.000 

1.829.400 2.644.400 

3. Türkiye'de hampetrol taşımacılığı : Deniz işletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Şirketi (DlTAŞ)'nin, 
21.3.1974 tarihinde TPAO ve iştiraklerinin sahip olduğu rafinerilerin deniz yolu ile yapılacak hampetrol ikma
linin emniyetli, istikrarlı ve ekonomik bir şekilde ifası ve bu kuruluşların yurt dışından ithal ettiği petrol 
ürünlerinin taşınması, ayrıca bunların CİF teslim esasına göre bağlantı kurduğu sözleşmeli müşterilerine 
petrol ürünü teslimatının ekonomik koşullarda yapılması amacıyla kurulduğu, 

Şirketin yönetim bakımından 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, denetim bakımından da 468 sa
yılı Kanun ile 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bulunduğu, 

Sermayesinin 500.000.000 lira olduğu ve bunun % 45'i TPAO, % 35'i TÜPRAŞ ve % 20'sinin Türk De
niz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait bulunduğu, 

Kuruluş tarihinden bu yana tankercilik faaliyetini tek sefer (spot) esasına göre kiraladığı veya TPAO/IP-
RAŞ (Kasım 1984'ten sonra TÜPRAŞ) tarafından kiralanan gemileri çalıştırmak suretiyle yürüttüğü, 

Başbakanlığın 16.12.1983 gün 28679 sayılı genelgesiyle PETKUR ve dolayısıyla DITAŞ, diğer bağlı or
taklıklarla birlikte Devlet Bakanlığına (ismail özdağlar'a) bağlandığı, 

Belirtilmektedir. 

4. Tanker kiralamaları : 

a) Bir yıllık süreli, sefer garantili, programlı taşımalar için tanker kiralanması : 

1984 yılında Türk Bayraklı tankerlerle deniz yolundan yapılacak hampetrol taşımacılığında uygulanacak 
esaslar 14.2.1984 tarihinde DİTAŞ Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ve ilgili Devlet Bakanı İsmail özdağlar'ın 
incelemesinden geçerek, Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu Kararnamesinin uygulanmasıyla ilgili olarak Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yayınlanan 10.2.1984 tarihli tebliğ hükümlerine göre Başbakanlıkça onaylan
ması gerekmiştir. 

Türk Bayraklı tankerlerle yapılacak hampetrol taşımacılığında uygulanacak esasların Koordinasyon Kuru
lunca uygun bulunduktan sonra 15 Şubat 1984 tarihinden geçerli olmak üzere 7.5.1984 tarihinde Sayın Baş
bakan tarafından onaylandığı anlaşılmıştır. 

Söz konusu onayda, Körfez - Ümit Burnu - Türkiye güzergâhı yer almamaktadır. 
7.5.1984 tarihli onaya göre, hampetrol taşıma navlunlarının tespitinde uygulanacak esaslar aşağıdaki şe

kilde düzenlenmiştir; 
— Seferlerarası boş beklemeler armatöre ait olmak üzere, taşıma işlemi tek sefer (spot) esasına göre, birbiri 

peşi sıra (consecutive) olacaktır. 
— Türk Bayraklı tankerler deadweight (DWT) tonajlarına göre uygun kategorilere ayrılacaktır. 
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— Türkiye'ye müteveccih hatlarda, dünyada tatbik edilen usullere göre WS (Worscale)'ler tespit edilerek, 
Türkiye arz/talep dengesi sabit olduğu müddetçe sabit kalacak ve navlunların tayininde, Fiat Rate'ler esas 
alınacaktır. ' 

— Fiat Rate'lere geç yansıyan veya hiç yansımayan navlun girdileri veya munzam giderler, artış/azalış yüz
delerine göre navlun birimlerine yansıtılacaktır. 

Yukardaki esaslar göz önünde tutulmak suretiyle, 15 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Türk Bayraklı 
tankerlerin navlun ve sürastarya birimlerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesi uygun görülmüştür. 

— Türk Bayraklı tankerler, HS-1 (20 - 50.000 DWT), HS-2 (50 - 80.000 DWT), LR-1 (80 - 120.000 DWT) 
LR-2 (120 - 160.000 DWT) ve VLCC (160.000 DWT) üzeri ve tam hamule) kategorilerine ayrılacaktır. 

— Baz kategori LR-2 sınıf tankerler için Basra Körfezi - Tütünçiftlik hattı WS 63 olarak tespit edil
miştir. 

— Kharg Adası (harp sahası)'na gönderilen tankerlere 2 puan eklenerek, WS 65 uygulanacaktır. 
— Aliağa Rafinerisine tahliye yapan tankerlere her hat için 3 puan eklenecektir. 
— Baz kategori LR-2 sınıf tankerlere, BOTAŞ hariç, Körfez dışı (Kızıldeniz, Akdeniz) taşımalarında 

Basra Körfezi WS 63 rakamından 3 puan düşürülerek WS 60 uygulanacaktır. 

— Baz kategori LR-2 WS birimlerine küçük gemi farkı olmak üzere, Akdeniz - Kızıldeniz taşımalarında 
LR-1 kategorisi için 12, HS-2 kategorisi için 24, HS-1 kategorisi için 30 puan ve münhasıran BOTAŞ ve 
Dörtyol taşımalarında ise ayrıca 6'şar puan eklenecektir. 

— VLCC Akdeniz taşımaları için, LR-2 Akdeniz WS biriminden 24 puan düşülecektir. 
— Botaş ve Dörtyol hatları, kabotaj hattı olduğu için, bütün kategori gemilere ait WS birimleri, dahilî 

nakliye vergisi marjı olma*, üzere % 10 oranında yükseltilecektir. 
— BOTAŞ/Mersin Ve Dörtyol/Mersin kısa mesafe taşımalarında Heavy Duty farkı olarak 10 puan ek

lenecektir. 
— Süveyş kanal geçişi, fiilî masraflar bazında, ayrıca ödenecektir. 
— Sürastarya tazminatı VLCC ve LR-2 kategorisi tankerler için 14.000 $/gün, LR-1 kategorisi tankerler 

için 10.000 $/gün, HS-1 ve HS-2 kategorisi tankerler içinse 6.000 $/gün ve küsuratları prorata olarak uygu
lanacaktır. 

— Yukarıdaki maddeler esaslarına göre navlunların belirlenmesi ve anlaşmaların yapılmasında DITAŞ Ge
nel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. 

Başbakanlıkça onaylanan esaslar çerçevesinde, 1984 yılı hampetrol taşımalarında kullanılmak üzere; 
— Cerrahoğulları A.Ş.'ne ait M. Ceyhan (226.146 DWT) 

— UM Denizcilik A.Ş.'nin sahibi bulunduğu; 
Büyük Hun (153.281 DWT) 
Göktürk (153.281 DWT) 
Burak - M (132.250 DWT) 
Zafer-M (239.601 DWT) 
— Denizcilik A.Ş.'ne ait Atlas -1 (142.806 DWT) 
— Zihni Denizcilik'e ait Fahire Güneri (89.436 DWT) 
Olmak üzere 7 adet tanker DITAŞ tarafından kiralanmıştır. 

Armatörlerle,her gemi için ayrı ayrı prototip anlaşmalar yapılmış, sefer sayıları (belirtilmek suretiyle) ga
ranti edilmiş, ekstra harp riski sürprimi ve kanal geçiş ücretlerinin ödenmesi hususları da ayrıca belirtilmiş
tir. 

120 - 160.000 DWT'lük Türk Bayraklı tankerlerin 1984 yılında Klharg Adası (kan) - Süveyş - Tütünçift
lik hattındaki navlun birimi DÎTAŞ tarafından 8,61 $/Longton olarak saptanmış ve yıl içinde safoit tutulmuş
tur. , 

DÎTAŞ Genel Müdürlüğü, 1984 yılında UM Denizdik Firması ile Zafer Tankeri için, Cerrahoğulları 
Firması ile Ceyhan Tankeri için 6'şar sefer garantili; Zihni Gemi İşletmeleri Firması ile de Fahire Güneri 
Tankeri için 18 sefer garantili taşıma anlaşmaları yapmıştır. 
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iBunun dışında, Zafer Tankeri ile ilgili anlaşmadaki şartlarla ÜM Denizcilik Firmasına ait B. Hun, Gök
türk, Burak • M tankerlerine ve Denizcilik A. Ş.'ne ait Atlas - 1 tankerine sefer garantili taşımalar yap
tırılmıştır. 

Zafer, Ceyhan, Atlas - 1, Burak M ve Büyük Hun tankerleri ite yapılan taşımalar, 15.12.1983 tarihli Yö
netim Kurulu kararı ile kabul edilen 1984 yılı iş programı ve bütçesinde yer alan miktarlarla karşılaştırıldı
ğında, bu taşımaların programlanan miktarların altında veya bu miktarlar düzeyinde gerçekleşmiş olduğu gö
rülmektedir. Fahire Güneri ve Göktürk tankerleri ile yapılan taşımalar ise iş programında yer almamıştır. 
1984 yılında Fahire Güneri Tankeri 13 sefer, Göktürk Tankeri 7 sefer yapmıştır, 

DİTAŞ Genel Müdürü yazılı açıklamasında, 23.3J983 tarih ve 120 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ka
bul edilen «Yetki Limitleri Standardının (46 - b) maddesinde «tek sefer ve birbirini takip eden üç sefer» gemi 
kiralama yetkis'inin Genel Müdüre bırakıldığını belirtmiştir. 

Fahire Güneri Tankerinin 13 sefer, Göktürk Tankerinin 7 sefer yapmış olduğu göz önüne alındığında, 
'bu tankerlere sefer garantili olarak yaptırılan taşımaların «yetki limitleri standardında öngörülen «•birbi
rini takip eden üç sefer» kapsamına girmediği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Bu itibarla, iş programı ve bütçesinde de yer almayan adı geçen tankerlerle sefer garantili olarak ya
pılan taşımalara ilişkin işlemlerin Şirket Yönetim Kurulundan geçirilmesi gerekirdi. 

b) (Büyük tankerlerin (VLCC sınıfı) kiralanması : 
DİTAŞ Genel Müdürü Turgay Beltan'ın ifadesine göre, Sayın Başbakanın Başkanlığında, Dışişleri Ba

kanı, Devlet Bakanı (Sn. İsmail Özdağlar), Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, PBKTUR, TÜPRAŞ ve DİTAŞ 
Genel Müdürlerinin iştirakiyle Ankara'daki Başbakanlık konutunda 18 Haziran 1984 tarihinde yapılan top
lantıda, Sayın Başbakan tarafından Türkiye - İran arasındaki ticardt hacminde Türkiye lehine bir gelişme 
sağlamak için İran'dan ayda (program dahil) 1 milyon ton hampetrolün çekilmesi hususunda direktif veril
miştir. Bu direktife esas olan konulardan birisi de petrol stoklarının artırılması ve Körfezde doğabilecek di
ğer durumlara karşı hazırlıklı bulunulmasıdır. 

Sayın Başbakanın huzurunda alınan kararlar; yüzer - gezer stok elde etmek için 500.000 DWT'lük bir 
geminin 15 gün içinde satın alınarak doluma girmesi, rafinelerin şarj kapasitelerinin artırılması, elde olu
nacak ürünün dış piyasaya gerekirse zararına satılması, Kharg Adasından yapılacak taşımaların ayda 76 saate 
sığdırılarak Türk gemileriyle yapılması şeklinde oluşmuştur. " 

Haziran ayının 19 ve 20'smde yapılan çalışmalarla 500.000 DWT'lulk bir gemi alımı üzerinde durul
muştur. 

DİTAŞ Genel Müdürü, «İran'dan yüksek miktarda hampetrol çökme işinin mevcut Türk Bayraklı gemi
lerle yapılmasının, savaş nedenliyle Kharg Adasına (İran) gidecek tankerin emniyetini ve döviz sarfı açı
sından gerekli görülerek, elde bulunan 2 adet VLCC (Ceyhan ve Zaferdin tam yük alması konusunun gün
deme geldiğini, ancak Başbakanlıkça onaylanmış bir navlun birimi olmadığından, Başbakanlık onayının 
3 üncü maddesi gereğince, ani zuhur eden bu taşıma için navlun biriminin DİTAŞ tarafından aynı onayın 
1 (c) maddesine göre, o gün dünyadaki fiyat hareketleri göz önünde bulundurularak, Ceyhan için armatör 
Cerrahoğuiları'yla pazarlık yapılmak suretiyle navlun biriminin 15,81 $/ton olarak saptandığını ifade etmiş
tir. Bu navlun birimi teleksle Peflkur'a bildirilmiş ve Petkur'ca DİTAŞ'a yetki verilmiştir. DİTAS ile Cer-
rahöğulları Şirketi arasında 19.6.1984 tarihinde tek sefer için akted'ilen anlaşmada Süveyş geçiş masrafı ar
matöre ait olmak, ekstra harp riski primi yarı yarıya bölüşmeli, Körfez (Kharg Adası) - ümit Burnu - Tü-
tünçilftlik güzergâhında tam hamule şartı yer almıştır. 

Teknik konuları görüşmek üzere Haziran ayının 26',sırida bir Irak Heyetinin Ankara Ya geleceğinin bildi
rilmesi üzerine, Dışişleri Bakanlığında Petkur ve DİTAŞ Genel Müdürlerinin iştirakiyle yapılan toplantıla
rın uzun sürmesi, Körfeze gönderilmiş olan (Ceyhan, Göktürk isimli) tankerlere yükleme işinin sürünceme
de kalma istidadı göstermesi üzerine, M. Ceyhan ve Göktürk tankerlerinin Kharg Adasına, Burak tankerinin 
ise Lavan Adasına gönderildiği, bu şırada o tarihteki Devlet Bakanının devamlı surette Petkur Genel Mü
dürünü telefonla arayarak, aylık 1 milyon ton hampetrol çekilmesi için İran'dan teyit alınıp alınmadığını sor
duğu, Petkur Genel Müdürünün Türkiye'deki İran Bfyükelçiliği, İran'daki Türk Büyükelçiliğinin İran oto. 
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riteleri nezdinde yapmış oldukları girişimler sonucu Haziran ayının son gününe doğru bu teyidin alındığı 
ve (CerrahoğuUarına ait) Ceyhan tankerine 224.000 ton tam hamulenin Haziran ayının sonunda yüklendiği, 
DİTAŞ yetkililerince ifade edilmiştir,. 

Aynı esasları ihtiva eden bir anlaşmanın, 235.000 DWT'luk Zafer tankeri için DİTAŞ ve UM, Denizci
lik A. Ş. arasında 3 Temmuz 1984 tarihinde teleksle 'icap - ka'bul şeklinde aktedikliği anlaşılmıştır. Mezkûr 
tanker 27 - 30 Temmuz 1984 tarihinde Kharg Adasından yüklediği 223.208 ton hampetrolü Ümit Burnun' 
dan dolaşarak Tütünçiftlifc'e getirmiştir. 

Sayın Başbakan tarafından imzalanan 7.5.1984 tarihli onayda, Körfez - Ümit Burnu - Tütünçifıtlik gü
zergâhında uygulanacak navlun birimli ve navlunla ilgili diğer ödemeler yer almamaktadır. 

CerrabJoğulları Şirketiyle M. Ceyhan isimli tanker içlin 19 Haziran tarihinde, UM. Denizcilik A.Ş.'yle de 
Zafer tankeri için 3 Temmuz tarihinde anlaşma yapıldıktan sonra Temmuz ayının sonlarında, Sayın Barba
kan ile Devlet ©akanının (Sn. İsmail Özdağlar 'İstanbul'da bulunduğu sırada DtTAŞ Genel Müdür
lüğünce hazırlanan bir yazı (Sayın Başbakanın Devlet Bakanına verdiği yazılı yetkiye müsteniden «Ki bu 
belgenin mevcudiyeti DİTAŞ Genel Müdürü tarafından ifade edilmiştir» Devlet Bakanı" tarafından imzalan
mıştır.) 28.7.1984 tarihini taşıyan bu onayda; 

a) îranMan alınacak hampetrol için öncelikle halihazır Türk Bayraklı gemilerin tam kapasitelerinin kul
lanılması, 

!b) Türk armatörlerin ULCC alması halinde, bu gemilerin kapasitelerinden şartlara göre azamî istiiıfade 
ederek yüklenmesini ve bu ULCC'lere 6 ay içinde, Kharg - Ümit Burnu - Türkiye hattında 2 sefer yaptı
rılarak ikinci seferlerin sonunda ULCC'leri yüzer depo olarak kullanabilme usul ve şartlarınm e'tüt edilmesi, 

c) Başbakanlığın, 7.5.1984 tarihli onayında bulunmadığından Körfez - Ümit Burnu - Türkiye hattında, 
Türk Bayraklı gemiler için; 

— Navlun olarak VLCC'lere 15,81 $/ton ULCC'lere 15 $/ton ödenmesi, 
— Gemi sigorta değerlerin'in 10 milyon $'ı geçmemesi, 
— Ekstra Harp Riski Sürpriminin armatörlerle yan yarıya bölüşülmesi, 
— VLCC'lere 14.000 $/gün, ULCC'lere 20,000 $/gün sürastarya tatbik edilmesi, 
— ULCC'ler starya müddetinin-172 saat olması, 
Kabul edümistkv 
Ayrıca, 5.7.1984 tarihinde onaylanan navlun talimatı ve yukarda açıklanan hususlar dikkate alınarak, bun

dan böyle yerli/yabancı armatörlerle yapılacak bütün anlaşmalarda, 500 DWT ve daha yukarı' tonajdaki 
gemilere uygulanmak üzere navlun, sürastarya, starya zamanı, kanal ve l'iman ücretleri, eksitıra harp riski pri
mi ve sigorta bedellerinin tayin, tespit ve gerektiğinde ödenmesinde DİTAŞ yetkili kılınmıştır. 

Devlet Bakam (S. İsmail özdağlar) imzasıyla DİTAŞ'a gönderilen 3.8.1984 tarih ve 2231 sayılı yazıda, 
VLCC sınıfı tankerler için tespit edilen 15,81 $/ton navlun biriminin yalmzca bir sefer için onaylanmış olduğu, 
ilk seferden sonraki tarihlerde Türk Bayraklı VLCC'lerin bu hatta kullanılmaları gerektiğinde, navlun birimi
nin o günkü Dünya rayiçlerine göre yeniden tespit olunacağı bildirilmiştir. 

Nitekim, karşılıklı çekilen telekslerle sağlanan mutabakat üzerine, Cerrahoğullarına ait Ceyhan tankerine, 
Eylül/1984 ayında gidiş Süveyş kanalı, dönüş Ümit Burnu yoluyla olmak üzere bir sefer (5/84 No. lu sefer) 
daha yaptırılmış ve bu defa navlun ücreti 10,59 $/ton üzerinden ödenmiştir. 

DİTAŞ, daha önce yapılmış bulunan programlı hampetrol taşıma anlaşmaları' çerçevesinde kiralamış ol
duğu Ceyhan ve Zafer tankerlerine, bu anlaşmalarla sağlanan programlı sefer garantileri dışında, daha yük
sek- navlun ödemek suretiyle, Ümit Burnu güzergâhından taşıma yaptırmıştır. Bu güzergâhtan Ceyhan tan
keri iki, Zafer tankeri bir sefer yapmıştır. İlgili firmalarla taşıma anlaşmalarının yapıldığı tarihte (19 Hazi
ran ve 3 Temmuz) yürürlükte bulunan Başbakanlık onayında bu güzergâh için tespit edilmiş navlun birimi 
mevcut değildir. Bu taşımalar için tespit edilen navlunlar, anlaşmaların yapıldığı tarihten daha sonra 27.7.1984 
tarihinde şirket yönetim kurulunca, 28.7.1984 tarihinde de ilgili Devlet Bakanlığınca onaylanmıştır. 

Şirket bu şekildeki taşımaları yaptırmakla, daha önce programlı taşıma anlaşması ile kiralamış bulunduğu 
tankerleri, daha yüksek düzeyde navlun ödeyerek program dışı kullanmış olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 314) 
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Bu nedenlerle, özellik arz eden söz konusu taşımalarla ilgili işlemlerin de, taşıma anlaşmaları yapılmadan 
önce şirket yönetim kuruluna sunulması ve bu konudanda, malî gücü de yeterli olmayan DÎTAŞ'ın bu işi ya
pılmamış, bu husustaki işlemler Genel Müdürlükçe yürütülmüştür. 

c) Süper büyük (ULCC sınıfı) tankerlerin kiralanması : 
DİTAŞ Genel Müdürü Turgay Beltan'ın belirttiğine göre, 
«İran'dan yüksek miktarda ve acilen hampetrol çekilmesi için gereken tankerin temin edilmesi, Sayın Baş

bakanın 18.6.1984 günü Başbakanlık konutunda yaptığı toplantıda gündeme gelmiş ve 500 000 DWT'luk bir 
tankerin 15 gün içinde satın alınarak yüke girmesi için Devlet Bakanı Sayın İsmail özdağlar fikir ileri sür
müştür. 

DİTAŞ Genel Müdürünce, bu kadar kısa bir zamanda, malî gücü de yeterli olmayan DÎTAŞ'ın bu işi ya
pamayacağı açıklandığında Sayın Bakan ne olursa olsun bir çözüm yolu bulunmasını istemiştir. 

Haziran'ın 19 ve 20'sinde Bakan talimatı ile 500 000 DWT'luk gemi alım çalışmaları yapıldıktan sonra 
DİTAŞ Genel Müdürlüğünce ve teknik ve finansal yönden bunun çabuk olamayacağı Petkur Genel Müdürüne 
telefon ile izah edilmiş bu izahatı Petkur Genel Müdüründen dinleyen Sayın Bakan bu tip tankerin Türk arma-
törlerince alınmasını tercih edeceğini bildirmiştir. 

21 Haziran 1984 günü DİTAŞ'a gelen Nuri Cerrahoğlu, İran'da iken, böyle bir taşımanın yaptırılacağını 
öğrendiğini, kendisinin bü işe talip olduğunu bildirmiş, yapılan müzakereler sonucu teleks ile Petkur'a iletil
miş ve ayrıca telefon ile izahat verilmiştir. Petkur Genel Müdürü ile yapılan telefon görüşmesi ve teyidi so
nunda 23 Hazirah'da Armatörle zeyilname imzalanmış, 25 Haziranda bütün anlaşma teleks ile Petkur'a bil
dirilmiş ve aynı gün teleks ile teyit alınmıştır. 

öte yandan 11 Temmuz 1984 günü UM Şirketinden bir ULCC satın alınması ve 15,81 $/ton navlun ile 2 
sefer yapılması için Sayın Bakanla görüşme yapıldığı ve gemi isminin 1 Ağustosa kadar bildirileceğini açık
layan teleks alınmıştır. Bu telekse karşılık satın alınarak taşıma işini yüklenecek ULCC'lere ikinci yüklerin 
bulunmasının bir problem yaratacağı hakkındaki görüş ve UM Şirketi ile nasıl bir anlaşmanın yapılması ge
rekeceği hakkındaki talimat isteği Petkur Genel Müdürlüğüne bir teleks ile bildirilmiştir. 

Ankara'da Sayın Bakan, TÜPRAŞ, DİTAŞ Genel Müdürleri ve TÜPRAŞ Genel Müdür Yardımcısının 
iştirakleri ile bir toplantı yapılmış, UM Şirketinin teklifinin, taşımaların aciliyeti ve önemi bakımından kabul 
edilmesi gerektiği anlaşılmış ve navlun birimi konusu konuşulurken Sayın Bakan tarafından «Bu iki şirket 
birbirleri ile yarışta aman herhangi birine bir ayrıcalık yapmayalım. Yoksa çok başımız ağrır.» ifadesi kulla
nılmıştır. Bunun üzerine UM Denizcilik Şirketi ile de 8.9.1984 tarihinde zeyilname imzalanmıştır. 

CerrahoğuUarı Şirketiyle yapılan anlaşmada (zeyilnamede), gemiye fors majör haller dahil olmak üzere 
1984 yılı içinde 2 sefer tam hamule verilmesi garanti edilmiş, navlun birimi söz konusu seferler için 15 $ 
olarak saptanmış, ekstra harp riski sürpriminin DİTAŞ ve armatör arasında yarı yarıya paylaşılması ve sigor
ta değerinin 10 milyon doları aşmaması belirtilmiş, sürastarya tazminatı günde 20 000 $ olarak saptanmıştır. 
Navlun tutarımn 1/3'ünün geminin dönüş yolu üzerinde Ümit Burnu'nu geçtikten sonra, bakiyesinin tahliye 
bitimini takip eden 3 iş günü içinde ödenmesi kabul edilmiştir. 

Söz konusu süper tankerin Kharg Adasında 25.7.1984 tarihinde yüke girmesi Devlet Bakanının (Sayın İs
mail özdağlar) telefon emirleriyle, 10.8.1984 olarak değiştirilmiştir. 

UM Denizcilik A. Ş. ve DİTAŞ arasında (ULCC sınıfı) bir süper tanker için aktedilen anlaşmada gemi
nin ilk yüke girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ikinci seferin tam hamule verilmesi garanti edilmiş olup, 
daha önce CerrahoğuUarı Şirketiyle yapılmış olan anlaşmadaki diğer esaslar (fors majör hariç) söz konusu 
şirkete de tanınmıştır. UM Şirketinin 23.8.1984 tarihli talebi üzerine, Eylül ayı içinde belirlenecek bir tarihte 
süper tankerin Kharg Adasında yüke girmesi DİTAŞ tarafından (İlgili Bakanla temas edilmesini müteakip) 
kabul edilmiştir. 

İran'dan yüksek miktarda ve acilen hampetrol çekilmesine karar verildiğinde, DÎTAŞ'ın yeterli sayıda ar
matörlerle temasa geçerek, bu firmalardan teklif alması ve en uygun teklifi veren firmaya bu taşımayı yaptır
ması gerektiği halde, Şirketçe bu yola gidilmemiş, önceki bölümde de değinildiği gibi, daha önce şirketin 
kiralamış bulunduğu orta büyüklükteki Zafer ve Ceyhan tankerlerine program dışı olarak Ümit Burnu yo-
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kıyla taşıma yaptırılmıştır. Şirkete yaptıkları müracaatları üzerine önce Cerrahoğulİarı ve sonradan UM 
Denizcilik firmaları ile sırasıyla 23.6.1984 ve 9.8.1984 tarihlerinde anlaşmalar yapılarak, bu firmalar tarafın
dan satın alınacak süper büyüklükteki tankerlere ikişer sefer yaptırılması taahhüt edilmiştir. Bu taşımalar için 
tespit edilen navlun birimi 15.00 USD/tondur. 

DÎTAŞ Genel Müdürü yazılı açıklamasında bu konu ile ilgili olarak, bugüne kadar Türkiye'ye yapılacak 
taşımalar için Türk armatörleri arasında, kemiyet ve keyfiyet bakımından yeterli olmadıkları için herhangi 
bir ihale açılmasının söz konusu olmadığını belirtmiştir. 

Halbuki, DİTAŞ 1984 yılı programlı hampetrol taşıma anlaşmalarının yapılması sırasında, yukarıda adı 
geçen firmalara ilaveten, Zihni Gemi işletmeleri ve Tic. A. Ş. ve Denizcilik A. Ş. ile de temaslar kurmuş ve 
bu firmalardan da teklif almıştır. Ümit Burnu güzergâhından yapılan taşımalarda ise bu yola gidilmemiş, 
böylece ilgili firmalarca böyle bir taşıma yapılacağının bilinmesine ve uygun navlunun tespiti yönünden reka
bet şartlarının oluşmasına imkân verilmemiştir. 

d) Belirli süre için tanker kiralanması (Time - charter): 
D. B. Deniz Nakliyat A. Ş.'ne ait 146 233 DWT'luk Gaziantep Tankeri ile 87 868 DWTluk Rauf Bey 

Tankeri aylık kira esasına göre Tüpraş tarafından kiralanmış olup, söz konusu tankerlerin işletme hizmetleri 
maktu ücret karşılığı DİTAŞ tarafından yürütülmüştür. Keza aynı kuruluşa ait 30 285 DWT'luk M. A. Ülgen 
Tankeri DİTAŞ tarafından aylık kira esası üzerinden kiralanmış ve kabotaj hattında kullanılmıştır. 

e) Tek sefer (spot taşıma) için tanker kiralanması : 
ea) Tek sefer olarak kiralanan Türk Bayraklı tankerler : 
Cerahoğulları Şirketine ait M. Ceyhan ile UM Denizcilik Şirketine ait Zafer Tankerinin tek seferiyle 

ilgili bilgiler yukarıda (4-b) bölümünde açıklanmıştır. 
eb) Tek sefer için kiralanan yabancı tankerler : 
Yabancı bayraklı gemilerde yapılan taşımalarda ödenen navlunların, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun 

işleyişine dair 16.12.1983 tarih ve 83/7508 sayılı Kararnameye -göre (çıkarılan tebliğ gereğince) navlun fi
yatı olarak kabul edilebilmesi için, bu navlunların, Enerji ve Tabiî' Kaynaklar Bakanlığının bu konudaki 
tebliğinde öngörülen «Usulüne uygun bir şekilde yapılacak Türk Bayraklı gemilerin de katılacağı beynel
milel ihalelerde» verilmiş en uygun ve en ucuz navlunlar olma'sı gerekmektedir. 

Hal böyle iken, yabancı bayraklı gemilerin kiralanması sırasında yukarıda 'belirtildiği şekilde bir 
ihale yapılması yoluna gidilmemiştir. 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun işleyişine dair 16.12.1983 tarih ve 83/7508 sayılı Kararnamenin uy
gulanmasında takip edilecek usul ve esasları gösteren. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının tebliğinin 
fiyat tespitlerinde esas alınacak navlunların belirlenmesine ilişkin H/C maddesinde; 

«Navlun: Türk Bayraklı gemiler için Başbakanlıkça tespit edilmiş bir fiyat var ise bu fiyat esas alınır. 
Böyle bir fiyat yok ise veya Itespit edilmiş fiyatla Türk Bayraklı gemilere taşıma yaptıriilmamış ise usulüne 
uygun bir şekilde yapılacak Türk Bayraklı gemilerin de katılacağı beynelmilel ihalelerde en uygun ve en 

• ucuz teklifi veren gemiye fiilen ödenen ücret navlun fiyatı olarak kabul edilir.» 
Denilmektedir. 

1984 yılında tek sefer için kiralanan yabancı tankerler 
' 

Tankerin Adı 

Almuttabani (Irak) 
Baden (Almanya) 
OBO Chili (Şili) 
Ocean Hawk (Liberya) 
Stena Atlantica (Liberya) 
Torilli (Malta) 
Santa Maria (İspanya) 

Rota 

La Sfchirra/TÇ (Cezayir) 
Essider/TÇ (Libya)1 

Kharg Adıası/A.A 
Rastanura/TÇ 
Kharg Adası/TÇ 
(Khaırg Adası/TÇ 
Khaırg Adası/TÇ 

Yük miktarı 
Long ton 

98.290 
136.904 
118.105 
118.570 
249.453 
265.126 
'266.795 

Yükleme 
tarihi 

26.1.1984 
28.2.1984 
12.4.1984 
29.6.1984 
22.7.1984 
4.8.1984 
3.9.1984 

Anlaşma 
tarihi 

16.1.1984 
22.2.1984 
29.3.1984 
19.6.1984 
16.7.1984 
20.7.1984 
18J8.1984 

Navlun 
birimi 

$/L. Ton 

2.01 
2.89 
6.93 
6.96 

16.44 
13.29 
9.36 
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43 
60 
58 
60 
52 
42,25 
30 
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DİTAŞ'ın armatörlerle yapmış olduğu programlı taşıma anlaşmaları 1.3.1984 tarihinde yürürlüğe girdiği 
halde, bu anlaşmalarda yer alan navlun 'birimleri Başbakanlükça 7.5.1984 tarihinde onaylanmıştır. Ceyhan 
tankeri Ümit Burnu yoluyla ilk taşımasını Haziran 1984'de yapmış, ancak bu taşıma için tespit edilmiş nav
lun birimi de 28.7.1984 tarihinde onaylanmıştır. 

Navlun birimlerinin Başbakanlık veya ilgili Devlet Bakanı tarafından onaylanmasında meydana gelen ge
cikmelerin, DİTAŞ Genel Müdürünün de belirttiği gibi, bu konudaki dokümanın bu mercilerce incelettirilme-
sinin ve bunu takiben konunun Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon 'Kurulunda görüşülmesinin zaman al
masından kaynaklanmış olması, mümkündür. 

Bununla beraber, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu kararnamesi açısından bir formalitenin ikmali niteliğinde 
olan navlun birimlerinin onaylanması işlemi, bilahara gecikmeli ide olsa tamamlanmış bulunmaktadır. 

D) 1984 Yılı taşımalarında uygulanan navlun birim fiyatlarının incelenmesi ve mukayesesi : 
1984 Yılı Kharg-Tütünçiftlik programına göre DİTAŞ'ın uyguladığı WS 65 ile dünya ortalaması WS 48 

arasındaki farkın parasal karşılığı; 

Program miktarı 
Flate Rate 
WS fıaırklanf 
Birim fiyat farkı 
Toplam tutar 
Olmaktadır. 

= 5.536.000 m. ton=5.448.819 L. ton 
= 13,24 U.S. Dolar/L. ton 
= VVS65 — W S 4 8 = W S 1 7 
= 13,24x0,17=2, 2508 U.S. Dolar/L. ton 
= 5.448.819x2 2508=12,264.201 U.S. Dolar 

Hesaplamalarda dikkati çeken bir diğer husus, Kharg-TÇ hattı VVS'line ilâve edilen 2 puan farkın, Khaırg ada
sının harp sahası, olması gerekçesine dayandırılması ve bu hat için WS 63'ün WS 65 odarak kabul edilme
sidir. 

Harp sahası olarak ilâve edilen 2 puan farkın program miktarına göre parasal karşılığı;-5.448.819x12, 
24x0.02=1.442.847 UJS. Dolar olmaktadır. 

1984 yılı fiilî taşımalarına göre ise WS*deki 2 puanın karşılığı 1.962.515,6 U.S. Dolar tutmaktadır. 
Görüldüğü gibi, WS değerlerine yapılan küçük ilavelerin ıbile malî portesi büyük olmaktadır. 

Kharg adasından yapılan yüklemelere harp sahası olduğu gerekçesi ile ilave edilen bu risk payına rağ
men Ekstra Harp Riski Sürpiriminin ayrıca taşıtıcıya yansıtılması da mükerrer nitelikte Ve fiyatları yüksel
ten bir unsur olarak görülmektedir. 

1983 VE 1984 YILLARINA AİT DÜNYA VE DİTAŞ WS DEĞERLERİ 

1983 yılı 1984 yıla 
Birim 

Tankerin tipleri U.S. Dolar/ 
L. ton 

LR-2 S/S 
80-160 Bin DWT 
VLCC 'S/S 
160 - 320 IBin 
DWT S/O 

ULOC 
320 Bin DWT ve Büyük S/C 

WS 
Birim 
WS 
Birim 
WS 
Birim 
WS 
Birim 

S/S Süveyş - Süveyş güzergâhını ifade eder. 
S/C Süveyş - Cape güzergâhını ifade eder. 

Dünya 
ortalama'sı 

WS 48 
6,82 

WS 28 
3,98 

WS 28 
6,60 

WS 5,25 
5,90 

Ditaş 
uygulaması 

vvıs 

WS 

WS 

w s 

57,5 
8,34 

57,5 
'8,34 

57,5 
— 

57,5 
— 

Dünya 
ortalaması 

WS 

ws 
WS 

ws 

49,4 
6,54 

30,4 
4,02 

30,4 
6,75 

212,8 
5,07 

Ditaş 
uygulaması 

WS. 65 
8,61 

WS 65 
8,61 

WS 68 
15,15 

WS 67,4 
15,00 
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Çizelgede tankerler büyüklükçe navlun birimindeki düşmeler dünya uygulamaları sütunlarımda açıkça görül 
mektedir. 

DÎTAŞ uygulamasında ise büyük tankerlere de aynı hirim fiyat uygulanımakıta, uygulamanın taşıtıcı açı
sından herhangi bir yararı bulunmamasına karşılık, armatörler açısından çok kârU olmaktadır. 

VLCC ve ULCC tipi tankerlerle yapılan taşımalara ait fiyat mukayeseleri : 

1984 yılı Haziiran ayında iran'dan programdaki 500 bin tona ilaveten 500 bin ton olmak üzere toplam 
1.000.000 ton/ay hampetrol çekilmesini gerçekleştirmek için ilk adım olarak Cerrafooğulları Firmasına ait Cey
han Tankerinin (4/84) gi'diş dönüş Süveyş Kanalından yapılması gereken programlı seferi; Süveyş gitiiş, Ümit 
Burnu (Cape) dönüş olarak değîştiirilmiştir. 

7.5.1984 talihli Basbakanlik onayında bulunmayan bu güzergâh için firmanın istediği 15.81 US Dolar/Li 
tonluk navlun birîmıi DtTAŞ'ca uygun bulunmuş ve taşım'a gerçekleşMlmiştir. 

Yukardaki çizelgede VLCC tipi tankerlerin 1983 ve 1984 WS ortalamaları WS 28 - WS 30,4 civarında 
olduğu dikkate ahridığında 4/84 seferi için uygulanan WS 71 oranının "da yüksek olduğu görülmektedir. 

15,81 navlun birimi o tarihlerdeki WS 80 değerine göre DÎTlAŞ'ça makul bulunmuş olmasına rağmen 
WS 80 belgelendirilmemiştir. Kaldı ki, çok özel bir sefer için WS 80 bulunsa dahi, bu tür bir taşıma için 
emsal olması normal görülmemektedir. 

Nitekim Ceyhan Tankerinin ikindi Ümit Burnu seferinin WS 33,5'a tekabül eden 10„59 US DolarL. ton ' 
t/irimle yaptırılatoldiği görülmüştür. 

Uygulanan 10,59 navlun birimi dahi, VLCC tipi tankerlerin dünya ortalaima navlun birimlinden yüksek 
olmaktadır. 

Süper tankerlere uygulanan navlun birimlerinin VLCC'leıiden önemli ölçülerde düşük olması gerekirken, 
süper tankerlere ekstra harp riski sürprimi (EHRSP) dah'il; 

M. Vatan Tankerine 15,57 Us Dolar/L.ton, 
Büyük Selçuklu Tankerine 15,59 US Dolar/L.ton, 

ödenmiştir. 

Süper tankerlere ödenen bu navlun birimi, VLCC tipi Ceyhan Tankerine Ödenen ve yukarda yüksek ol
duğu belirtilen 11,58 US Dolar/L. ton birimine göre de % 35 oranında fazla olmuştur. Görüldüğü gibi bu 
uygulama da, dünya tanker taşımacılığı teamüllerine ve rayiçlerine uymamaktadır. 

Bu tankerlerle yapılan birer sefere karşılık; 
M. Vatan Tankerine 5,147.385 US Dolar, 
Büyük Selçuklu Tankerine 5.399,940 US Dolar, 
Karşılığı navlun ücreti ödenmiştir. 

Tankerlerin 10 milyon US Dolar civarındaki sigorta değeri ile bu tankerlere iki sefer de ödenen navlun 
ücretleri kar^ılaştırılıdığında, tanker bedeU'i'n tamamına yakın bir değerine tekabül ettiği görül-nüktedİ!. 

İlk bakışta bu nalvlun biriminin, özei şartlar ve tek sefer esasına göre makul düzeyde olduğu savunu
labilirce de, incelemeler sonunda 1983 yılı rayiçlerinden (16,69 — 8,32) 8,32 = % 101, 1984 yılı rayiçle
rinden % 132 oranlarında yüksek olduğu hesaplanmaktadır. 

Süper tankerlerle 1'6,69 birimle yapılan taşımalar, dünya tanker taşımacılığındaki aynı güzergâhta büyük 
tankerlerin navlun birimlerinin küçük olacağı ilkesine tamamen ters düştüğü, DÎTAS, fiyat tespiti çalışmala
rının verimlilik ve kârlılık ilkesi ile de bağdaşmadığı görülmektedir. 

DÎTAŞ'ça yapılan taşıma birim fiyatları tespiti çalışmalarına, taşıtıcı durumunda olan TÜPRAŞ'ın ha
zırlık safhasından beri itirazları olmuştur. ı 

D1TAŞ. ise bir ihtisas kuruluşu olarak Türk Bayraklı tankerlere uygulanacak navlun biriminin kendisi ta
rafından belirleneceğini, bu konudaki dış kaynaklı yayınlara bağlı kalınımasının doğru olmayacağını, Türk 
Bayraklı tankerlerinin çeşitli maliyet kalemlerindeki artışların hesap edilerek dÜkkate alınması gerektiğini 
savunmuştur. 
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DİTAŞ hakkındaki 1983 yılı Yüksek Denetleme Kurulu Denetim raporunun 35 inci sayfasında «Her ne 
kadar Türk tankerlerine tanınan bu tür navlun garantisi, deniz taşımacılığını teşvik edici bir unsur olarak 
görülmekle birlikte tankerlerin işletme kusurlarından dolayı, uygulanan navlun fiyatlarının maliyet artışla
rına meydan vermeyecek düzeyde tutulması gerekir» şeklindeki uyarı ile 5. öneride «Tanker kiralamaların
da, fiyat artışlarının kontrolü maksadıyla, kiralamaların mümkün olduğu kadar fiyat ve maliyet analizlerine 
dayandırılması» istenilmiştir, 

Ayrıca bu konu da 1983 ve 1984 yılları icra planlarında aynı ted'bir numarası (tedbir No. 168) ile aynen 
«Yurt içi ve yurt dışı yük taşımalarında taşıtıcı ve taşıyıcı kuruluşlar arasında ortak taşıma planları yapıla
cak ve sürekli işbirliği sağlanacak, taşınla tarifelerinin dünya fiyatları ile rekabet edebilir düzeyde tutulma
sına özen gösterilecektir» denilmektedir. 

Böylece fiyatların dünya fiyatları seviyesinde olacağı açıkça belirtilmiştir. 

FBTKUR ise navlun rayiçlerinin ticarî esaslar çerçevesinde hazırlanmasını (tedbir doğrultusunda) 
DtTAŞ'a talimat olarak bildirmiştir. " 

7.5.1984 tarihli Baştoakaııhk . onayından ve 28.7.1984 tarihli Başbakanlık (Devlet Bakanlığı) ikinci onayın
dan sonra Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca yayınlanan 10.2.11984 tarihli tebliğden doğan TÜPRAŞ 
uyuşmazlığı, onaylanan navlun birimlerinin adı geçen tebliğe göre Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonundan karşı
lanabilmesi sonucu TÜPRAŞ maliyetleri açısından ortadan kalkmıştır. 

İncelemede yü'kisek oldukları belirlenen navlun birimleri, bu defa Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunu olum
suz yönde etkilemektedir. 

DİTAŞ'ın tespit ettiği navlun birimlerine armatörierce hiçbir itirazın olmaması, buna karşılık itirazın 
PETKUR camiasından gelmesi ayrıca dikkati çeken bir husus olmaktadır. 

Ayrıca, DİTAŞ gelirlerinin •% 90'ından fazlasının, armatörlere Ödenen taşıma bddelÜ üzerinden alman 
% 2,5 oranındaki komisyonlardan oluştuğu da bir gerçektir. 

Fiyat mukayeselerinin yapıldığı bölümde açıklandığı gibi, DİTAŞ'ın uyguladığı yöntem taşımacılıktaki 
genel teamüllere uymamaktadır. 

Şöyleki : 
— Dış piyasadan kendi tespitlerine göre kısa dönemleıtde alınan' değerlerin, uzun süreli anlaşmaya esas 

teşkil ettirilmesi, kısa dönemdeki özel şartların genelleştirilmesi anlamını taşımaktadır. 
— Kabul edilen WS değerleri bir önceki yılın fiyatları esas alınarak hesaben bulunmuş, 1983 yılı ikinci 

yarısından itibaren Dünya navlun birimleri düşerken, aksine hesaben bulunan WS'lere ilaveler yapılarak bir 
önceki yılın birim fiyatları arttırılmıştır. 

Dünya uygulamalarına göre oluşan ve DİTAŞ'ın da kullandığı Flate - Rate'ler içinde her türlü maliyet 
unsurlarına ilaveten kâr marjının bulunduğu bilinmektedir. 

Hem Flate - Rate'in kullanılması hem de maliyet unsurlarının tekrar dikkate alınması navlun birimlerini 
arttıran bir unsur olmuştur. 

Son yıllarda Dünyadaki navlun birimleri düşerken U. S. doları bazında hazırlanarak Türk Bayraklı tanker
lere uygulanan navlun birim fiyatları, % 15 korumalı değerlerin çok daha üstünde gerçekleşmiştir. 

Aynı yaklaşımlarla bulunan Süveyş - Cape (15,81 U. S. Dolar/L. ton) seferlerine ve süper tankerlere uy
gulanan 15,0 U.S. Dolar/L. ton navlun birimleri EHRSP ve Limbo masrafları dikkate alınmasa dahi yüksek 
olmuştur. 

Ayrıca tek sefere göre oluşan fiyatların, müteaddit seferler var ise azalması gerekirken 2 nci seferlere de 
aynı fiyatın uygulanması taşımacılık genel teamüllerine de uymamaktadır. 

Sonuç : 
DİTAŞ'ın 1984 yılı hampetrol taşımalarına müteallik tasarruflarının incelenmesi ve değerlendirilmesi so

nucunda : 
1. a) Bir ihtisas kuruluşu olması gereken DİTAŞ'ça, 1984 yılı navlunlarına uygulanacak esaslar ile nav

lun birimlerinin tespitinde 1983 - 1984 yılı icra planlarında yer alan taşıma tarifelerinin Dünya rayiç fiyat
ları ile rekabet edebilir düzeyde tutulması tedbirlerine gereken özenin gösterilmemesi, hesaben bulunan Worl-
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dscale'lere (WS) mükerrer maliyet unsurlarının ilavesi sonucunda, navlun birim fiyatlarının bütün güzergâh
larda (Kharg - Tütünçiftlik hattı için 8,61 U. S. Dolar/L. ton) Dünya rayiçlerinin üzerinde olduğu ve bu şekli 
ile Başbakanlığın onayına sunulduğu, 

b) Programlı Süveyş gidiş - Süveyş dönüş (S/S) seferleri yerine Ceyhan ve Zafer tankerlerine (VLCC 
tipi) program dışı güzergâhta yaptırılan Süveyş gidiş -Cape dönüş (S/C) seferleri için ödenen 15,81 U.S. Do
lar/L. ton navlun birimi ile, 

Süper büyüklükteki tankerlerle (ULCC tipi) yapılan Ümit Burnu dönüşlü (C/C) taşımalara uygulanan 15,0 
U.S. Dolar/L. ton navlun biriminde, 

Dünya taşıma birim fiyatlarından yüksek değerlerin tespit edildiği ve bu şekliyle Başbakanlık (Devlet Ba
kanlığı - Sn. İsmail özdağlar) onayına sunulduğu, 

2. 1984 yılında sefer garantili olarak Zihni Gemi İşletmeleri ve Ticaret A. Ş.'ne ait Fahire Güneri, UM 
Denizcilik Firmasına ait Göktürk tankerlerine yaptırılın taşımalar ile, yine sefer garantili anlaşmalarla kira
lanmış bulunan Ceyhan ve Zafer tankerlerine daha yüksek navlunla program dışı güzergâh olarak Ümit Burnu 
yoluyla .yaptırılan taşımalara ilişkin anlaşmaların şirket yönetim kurulundan geçirilmediği; süper büyüklükteki 
tankerlerin sağlanması ve bu tankerlerle taşıma yaptırılması konusunda ise, şirkete müracaatta bulunan Cer-
rahoğulları ve UM Denizcilik Firmaları ile anlaşma yapıldığı, böyle bir taşıma yapılacağının ilgili firmalarca 
bilinmesine ve uygun navlunun tespiti yönünden rekabet şartlarının oluşmasına imkân hazırlanmadığı; yabancı 
bayraklı gemilere spot olarak yaptırılan taşımalarda ödenen navlunların tespiti sırasında Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının bu konudaki tebliğinde öngörülen şekilde bir ihale yapılması yoluna gidilmediği, 

3. Hampetrol taşımalarında yüksek navlun ödenmesinin, hampetrol ithal maliyeti ve buna bağlı olarak 
da rafineri çıkış fiyatının yükselmesi sonucunu doğurduğu, ancak navlun birimlerinin Başbakanlıkça onaylan
ması ile bunların maliyetlere intikal ettirilmek suretiyle Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonundan karşılandığı, bu 
nedenle yüksek navlunların olumsuz etkisinin rafinerilerin kârlılığı üzerinde değil, Akaryakıt Fiyat İstikrar 
Fonu üzerinde görüldüğü, tespit edilmiştir. 

Yabancı kelime ve kısaltmalarla ilgili açıklama 

Time - charter kira 
Spot taşıma 
Consecutite taşıma 

Fiat - Rate 

World - scale 
Dead Weight ton 
HS 
HS 
LR 

1 
2 
1 sınıfı tanker 

LR-2 sınıfı tanker 

VLCC sınıfı tanker 
ULCC sımfı tanker 
Astarya 
Sürastarya 
Küsuratın prorata olması 
Heavy Duty 

Metrik ton 
Long ton 
Kabotaj hattı 

Belli bir süre için (3, 6, 9, 12 aylık) geminin personeli ile birlikte kiralanması, 
Belli miktar malın, iki nokta arasında bir seferde taşınması, 
Belli miktar malın birden ziyade, fakat arada bekleme olmayacak şekilde birbi
rini takip edecek şekilde taşınması, 
Mukayese (19 500 DWT) tankerinin her güzergâh için ayrı ayrı hesaplanmış 
baz navlun birimi, 
Fiat - Fote'e uygulanan oran (WS), 
İhrakiye vesair yükler dahil geminin kapasitesi, (DWT) 
20 - 50 000 DVVT'luk tanker, 
50 - 80 000 DVVT'luk tanker, 
Yabancı dergilere göre 45 - 79 999 DVVTluk tanker, (Başbakanlığın 7.5.1984 
tarihli onayına göre 80 - 120 000 DWT'luk tanker), 
Yabancı dergilere göre 80 - 159 999 DWT'luk tanker, (Başbakanlığın 7.5.1984 
tarihli onayına göre 120 - 160 000 DVVT'luk tanker), 
160 - 320 000 DVVT'luk çok büyük tanker, 
320 000 DWT'dan büyük süper tanker, 
Tankerin toplam yükleme ve boşaltma süresi, 
Tankerin sözleşmeyle saptanmış astarya süresini aşan zaman, 
Küsuratın tama iblâğı suretiyle, 
Kısa mesafeli taşımalarda gemi adamlarının yükleme ve boşaltma ameliyeleri 
sırasında ağır görev yapması, 
0,9 842 Long ton, 
1.01 605 metrik ton, 
Türk limanları arasında yapılan taşımalar. 
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Kısaltmalar : 
WS : Vorld - scale 
S/S : Süveyş'ten gidiş, Süveyş'ten dönüş 
S/C : Süveyş'ten gidiş, ümit Burnundan dönüş 
C/C : Ümit Burnundan gidiş, Ümit Burnundan dönüş 
T. Ç. : Tütünçiftlik (İzmit Rafinerisi Limanı)' 
A. A. : Aliağa (İzmir Rafinerisi Limanı) 
TB : Türk Bayraklı 
YB : Yabancı Bayraklı 
M. ton: Metrik ton 
L. ton : Long ton 
H. S. : Ağır tanker 
L. R : Büyük tanker 
VLCC : Çok büyük tanker, (Very Large crude carrier) 
ULCC : Ultra büyük (süper) tanker, (Ultra Large crude carrier) 

E) Hampetrol taşıma anlaşmaları: 
1. DİTAŞ - Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ile gerek Cerrahoğulları Umumî Nakliyat, Vapur

culuk ve Ticaret A.Ş. gerekse UM Denizcilik Ticaret A.Ş. arasında 2.3.1984 tarihinde, 24 maddeden ibaret 
olarak imzalanan anlaşmalara göre; 

a) Süre : Taşımaların yapılacağı süre yükleme tarihleri itibariyle 1 Mart 1984 ile 31 Aralık 1984 tarih
leri arasındaki süredir. Anlaşmayı 31 Ocak 1985'e kadar uzatmak DİTAŞ opsiyonundadır. 

b) Basra Körfezinden yapılacak taşımalar için garanti edilen sefer sayısı 6'dır. Program ihtiyacına göre 
ilave Basra Körfezi ve ayrıca Kızıldeniz/Yanbu/Akdeniz taşımalarının verilmesi DİTAŞ opsiyonundadır. 

c) Süveyş Kanalının Güneyinden yapılacak yüklemelerde gidiş - dönüş Süveyş Kanalı yoluyladır. 
d) Navlun birimi : Yükleme ve tahliye limanlarına göre WS bazında ek listede yer almış olup, anlaşma 

süresi sonuna kadar sabit kalacaktır. Bu anlaşmanın imza tarihinden sonra yapılacak ilk yüklemeden itiba
ren bu WS değerleri cari flat - ratelere uygulanacaktır. 

e) Süveyş Kanalı ücreti : Süveyş kanal geçiş masrafları, belirtilen navlun birimlerine dahil olmayıp, ge
minin kanaldan yükle geçtiği tarihteki yürürlükte olan Worldscale esasıyla hesaplanacak ve navlunla birlikte veya 
armatör talep ettiği takdirde tankerin Süveyş'e varışından 7 gün önce ödemenin yapıldığı günkü kur üzerinden 
ödenecektir. Her bir taşımaya ait navlun, tahliye bitim tarihindeki Amerikan dolarının (USD) sözleşmede be
lirtilen bankalarca ilan edilen satış kuru karşılığı Türk Liralarının aritmetik ortalamasının hesaplanması sure
tiyle konşimento longton miktarı üzerinden tahliyeyi takiben azamî 3 takvim günü içerisinde ödenecektir. 

Bu anlaşmalara ek olarak anlaşma süresince yükleme ve tahliye limanlarına göre uygulanacak sabit 
WORLDSCALE birimleri şöyledir : 

— Basra Körfezi hatti (110.000 - 160,000 DWT tankerler ve kısmî yükü VLCC'ler) 

Yükleme limanı Tahliye limanı WS 

Kharg Adası Tütünçiftlik 65 
Kharg Adası Aliağa 68 
Ras Tanura Tütünçiftlik 63 
Ras Tanura - Aliağa 66 
Diğer Basra Körfezi Limanları Tütünçiftlik 63 
Diğer Basra Körfezi Limanları Aliağa 66 
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— Kızıldeniz/Akdeniz hattı (110.000 - 160.000 DWT tankerler) 

Yükleme limanı 

Yanbu 
Yanbu 
M. A. Harriga 
M. A. Harriga 
Essider 
La Skhirra 
Arzow 
Botaş 
Botaş 
Diğer yükleme limanları 
Diğer yükleme limanlan 

Tahliye Limanı 

Tütünçiftlik 
Aliağa 
Tütünçiftlik 
Aliağa 
Tütünçiftlik 
Tütünçiftlik 
Tütünçiftlik 
Tütünçiftlik 
Aliağa 
Tütünçiftlik 
Aliağa 

WS 

60 
63 
60 
63 
60 
60 
60 
66 
69 
60 
63 

— VLCC (Tam yüklü) 

Yükleme limanı Tahliye Limanı WS 

Botaş Tütünçiftlik 40 v 

Diğer Akdeniz limanları Tütünçiftlik 36 

2. DtTAŞ - Deniz işletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. - ile CerrahoğuUarı Umumî Nakliyat. Vapurculuk 
ve Ticaret Türk A.Ş. arasında yürürlükte bulunan 2 Mart 1984 tarihli Hampetrol Taşıma Anlaşması hü
kümlerine; 

a) 23.6.1984 tarihinde imzalanan «Zeyilname» ile aşağıdaki ilave ve değişikliklerin yapılması kararlaştı
rılmıştır: 

aa) Armatör, asgarî 315.000 DWT'luk ve balastlı olarak Süveyş Kanalından geçebilecek evsafta bir 
adet hampetrol tankerini Temmuz 1984 ayı içinde satın alarak en geç 25 Temmuz 1984 tarihine kadar, Tüp-
raş adına Kharg Adası - İran'da yüke girecek şekilde hazırlamayı kabul ve taahhüt eder. 

ab) DtTAŞ, anılan gemiye force majör haller dahil olmak üzere 1984 yılı içinde 2 sefer tam hamule 
verilmesini garanti eder. 

ac) Anılan geminin belirtilen seferlerindeki navlun birimi long ton başına 15.00 USD'dir. Bundan son
ra ilave seferler verilmesi halinde navlun biriminde sefer başına, beher long ton için 1.00 USD indirim ya
pılacak, ancak asgarî navlun birimi long ton başına 12.00 USD'den daha düşük olmayacaktır. 

ad) Geminin en kısa zamanda satın alınmasını sağlamak maksadıyla; gerektiğinde dış kredi kullana
bilmek için, ilk iki sefere ait navlun USD ile belli edilen şartlarla ödenecektir. 

b) 23.6.1984 tarihli zeyilnameye ek olarak imzalanan 11.7.1984 tarihli zeyilname ekine göre de; Devlet 
Bakanı Sayın İsmail özdağlar'ın telefon emirleriyle DtTAŞ - CerrahoğuUarı Firması arasında imzalan 2 .̂6.1984 
tarihli zeyilnamenin diğer maddeleri aynen kalmak şartıyla yalnız ilave 1 inci maddesindeki 25 Temmuz 1984 
tarihi, 10 Ağustos 1984 olarak değiştirilmiştir. 

c) DtTAŞ - Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ile CerrahoğuUarı Umumî Nakliyat, Vapurculuk ve 
Ticaret Türk A.Ş. arasında 2 Mart 1984 tarihli Hampetrol Taşıma Anlaşması hükümlerinde taraflar arasında 
imzalanan 19.6.1984 tarihli «Zeyilname» ile aşağıdaki ilave ve değişiklikler yapılmıştır. 

ca) Tanker : T/T/ M. Ceyhan. 
cb) Yük miktarı : Tankerin tam yüklü hamulesidir. 
cc) Yükleme limanı : Kharg Island'dır. Değişiklik DtTAŞ opsiyönundadır. 
cd) Gidiş Süveyş Kanalı olup, yüklü dönüş Ümit Burnu'ndan dolaşılarak yapılacaktır. 
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ce) Yalnız bu bir sefere mahsus olmak ve Süveyş geçiş masrafı da armatöre ait olmak üzere, Kharg -
Tütünçiftlik navlun birimi 15,81 $/tondur. 

d) DİTAŞ - Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ile Cerrahoğulları Umumî Nakliyat, Vapurculuk 
ve Ticaret T.A.Ş. arasında 25.12.1984 tarihinde imzalanan «zeyilnameye» göre : 

T/T M. Vatan Tankerine 23.6.1984 tarihli zeyilname ile garanti edilen ikinci seferinin; 
da) Adı geçen tankerin 1 3 - 1 5 Ocak 1985 tarihleri arasında Kharg Adası/İran'da yüke girecek şe

kilde yaptırılması, . -
db) Yük miktarının, 390 metrik tonu geçmemek şartı ile tankerin yükleyebileceği tam hamule olması, 
de) Yükün 343.189 long ton miktarı için long ton başına USD 15.—, geri kalan kısmı için long ton 

başına USD 11.— karşılığı Türk Lirası navlun biriminin ödenmesi, 
Kararlaştırılmıştır. 
3. DİTAŞ - Deniz işletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ile UM Denizcilik Ticaret A.Ş. arasında yürür

lükte bulunan 2 Mart 1984 tarihli Hampetrol Taşıma Anlaşması hükümlerinde de : 
a) 29.6.1984 tarihli DtTAŞ Genel Müdürlüğünce, UM Denizcilik Ticaret A.Ş.'ne; 
«Zeyilname» - DtTAŞ - Deniz işletmeciliği ve Tan kerciliği A. Ş. ile UM Denizcilik Ticaret A. Ş. ara

sında, halen yürürlükte bulunan (Hampetrol Taşıma Arlaşması) hükümleri, aşağıdaki maddelerde yapılan deği
şiklikleri ile birlikte, yalnız bu tek sefere ait olmak üzere işbu zeyilname taraflar arasında, tanzim edilerek im
zalanmıştır. 

Şeklinde bir teleks çekilmiş, bu telekste; 
aa) Tanker : T/T Zafer M% 
ab) Yük miktarı : Tankerin tam yüklü hamulesidir. 
ac) Gidiş Süveyş Kanalı olup, yüklü dönüş Ümit Burnu'ndan dolaşılarak yapılacaktır. 
ad) Yalnız bu bir sefere mahsus olmak ve Süveyş geçiş masrafı da armatöre ait olmak üzere, Kharg -

Tütünçiftlik navlun birimi 15,81 USD/ton'dur. 
Şartları bildirilmiştir. 
b) Bu telekse karşı, UM Denizcilik Ticaret A.Ş.'nin 3 Temmuz 1984 tarihli, DtTAŞ Gensl Müdürlüğü

ne çektiği teleks de; «Zafer M. Tankerinin teleksiniz şartlan ile taşıma yapması kabul edilmiştir.» denilmek
tedir. 

c) 9.8.1984 tarihinde imzalanan «Zeyilname» ile de, aşağıdaki ilave ve değişikliklerin yapılması karar
laştırılmıştır. 

ca) Armatör asgarî 315.000 DMVT'luk (ve balastlı olarak Süveyş Kanalından geçebilecek evsafta) bir adet 
hampetrol tankeri satın alarak 1 Eylül 1984 tarihinden itibaren yükleyici teyidine bağlı olarak Eylül 1984 ayı 
içinde belirlenecek bir tarihte Kharg Adası - İran'da yüke girecek şekilde hazırlamayı kabul ve taahhüt eder. 

cb) Force majör haller dışında, DİTAŞ anılan gemiye ilk yüke girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde 
ikinci bir sefer tam hamule verilmesini garanti eder, Force majör haller hem gemi seferine ve hem de yük 
miktarına racidir. 

cc) Anılan geminin 23.6.1984 tarihli Zeyilnamede belirtilen seferlerindekJ navlun birimi long ton başı
na 15.00 USD'dir. Bundan sonra ilave seferler verilmesi halinde navlun biriminde sefer başına, beher lonğ 
ton için 1.00 USD indirim yapılacak, ancak asgarî navlun birimi long ton başına 12.00 USD'den daha düşük 
olmayacaktır. 

F) ihale Usulüne Geçiş : 
ismail özdağlar, TÜPRAŞ Genel Müdürü ve DİTAŞ Genel Müdürü ile diğer yetkililerinin Komisyonu

muzda verdikleri ifadelerden anlaşıldığı üzere : 1985 yılı hampetrol taşımasında ihale usulüne geçilmesi is
mail özdağlar'ın zaman zaman yetkili Genel Müdürle yaptığı toplantılarda kapalı bir ifade ile söylemeye ça
lışması ve armatörlerin tutum ve davranışlarından yakınarak, kendisini gece gündüz rahatsız ettiklerini, bu ne
denlerle ve rekabet şartlarının oluşmasıyla daha ucuz taşıma yapılabilmesi (için düşündüğü bir usuldür. Ayrı
ca ismail özdağlar bu usule geçiş hazırlıklarının son derece gizli tutulması gerektiğini de müteaddit kereler 
belirtmiştir. Cidde seyahatine giderken 11 Aralık 1984 tarihinde istanbul Yeşilköy Havaalanı Şeref Salonun
da DtTAŞ yetkilileriyle gizli bir görüşme yapmış ve kendi elyazısı ile ihale yapma konusunda anabatları belir-
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ten 2 sayfalık not yazıp vermiştir, ihale konusunun en ufak bir maddesinin ihaleye çıkmadan açıklanmaması 
lazım geldiğini, aksi halde armatörlerin bu işin sağından, solundan giderek sulandırabileceklerini ve dolayı
sıyla son derece gizlilik içinde çok kısa zamanda ihale şartlarının hazırlanması gerektiğini bu hazırlığın 1985 
Ocak ilk günlerine hazır edilmesini, kendisinin bu zaman içinde hazırlanacak ihale şartlarını havi çalışmayı 
gözden geçirip, Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kuruluna, oradan geçirdikten sonra da Başbakana su
narak gerçekleştireceğini belirtmiştir. DİTAŞ yetkililerince bu talimat doğrultusunda yapılan çalışmalara ait 
taslak 3 Ocak 1985 tarihinde Bakan ismail özdağlar'a sunulmak üzere Ankara'ya getirilmiş, ancak Bakanın 
rahatsızlığı ve ertesi günü de görevinden istifa etmesi nedeniyle sonraya kalmıştır. 

Bilahara Komisyon çalışmaları sırasında dinlenen tamk ifadeleri ve basından takip edildiği kadarıyla 1985 
yılında Türkiye'nin hampetrol taşımacılığı «ihale usulü» ile gerçekleştirilmeye başlamıştır. 

G) SAVUNMA : 
Devlet eski Bakanı ve Manisa Milletvekili ismail özdağlar, savunmasında : (14.2.1985 tarihli 8 inci Bir

leşim) 
«Turgut özal Hükümetinde 13 KİT, 3 Başbakanlık kuruluşu, Doğu ve Güneydoğu illerinin kalkınmasın

dan sorumlu Bakan ve ayrıca Türkiye'nin ticarî ilişk'lerinin en yoğun olduğu Iran, Libya, Cezayir ve Arna
vutluk devletleri ile bağlantılarımızda Koordinatör Bakan olarak; 21 anafonksiyonla görevlendirildiğini, her gün 
yaklaşık 17 saat çalışarak bu ağır yükün altından kalkmaya çalıştığını dile getirmiş, bu meyanda petrol ko
nusuna büyük ehemmiyet verdiğini, bu cümleler, olman üzere, önce petrol arama işleriyle ilgili olarak, ilmî ve 
ekonomik çalışmalar yaptığını ve bir hayli mesafe katettiğini, diğer taraftan Türkiye'nin 19*4 yılı ihtiyacı olan 
16.7 milyon ton petrolün iran'dan 6 milyon ton, Irak'tan 4 milyon ton, Libya'dan 3 milyon ton, Suudî Ara"-
bistan'dan 1 milyon ton ve Cezayir'den de 500 bin ton olmak üzere petrol bağlantısının yapılarak taşınmasına 
karar verildiğini bildirmiştir. 

Irak petrolünün boru hattı ile Yumurtalık'a geldiğini, asıl meselenin iran'dan ithali gereken 6 milyon ton 
petrolün taşınması olduğunu belirterek, İran ile aramızda RCD dolar meselesi olduğunu ve sayın Başbakanın 
başkanlığında bir toplantı yapılarak bu petrolün bir an evvel yurda nasıl taşınabileceği konusu üzerinde durul
duğunu, petrol taşımacılığı ile kanunen direkt sorumlu kuruluş olan DITAŞ yetkililerinin toplantıya çağrıla
rak keyfiyet kendilerine izah edilince, mevcut Türk Bayraklı gemilerle bu taşımayı yapamayacaklarını, TBN 
denilen piyasası yabancıların elinde bulunan gemilerle ihale usulü ile taşıtabileceklerini bu kurum yetkilileri
nin beyan etmesi üzerine; Türk gemilerinin yetersizliği ve iran'daki 300 milyon dolar karşılığı petrolü çekti
ğimizde rafinerilerimizin kifayetsizliği durumunun ortaya çıktığını, bu durum karşısında yüzer stok tabir olu
nan bir iki tane büyük tanker alınmasının uygun görüldüğünü, bu defa da bu tankerleri DtTAŞ'ın mı, yoksa 
özel sektörün mü alması gerektiği meselesinin zuhur ettiğini, DtTAŞ'ın bir KİT kuruluşu olması sebebiyle bu 
işi yapabilmesi için konuyu önce yönetim kurulundan ve Devlet Planlama Teşkilatından geçirmesi, ayrıca Ma
liye Bakanlığının görüşünü alarak aktarma yapması gerektiğini, bu işlemlerin uzun zaman alacağı diğer taraf
tan kadro durumları da düşünüldüğünde iki üç ayda bu işin neticelenmeyeceğinin anlaşılması üzerine, yabancı 
bayraklı gemilere her sefer için 3 - 4 milyon dolar nakliye ücreti vermektense, bahsi geçen tankerlerin 6 - 7 
milyon dolara satın alınmasının uygun olacağı ve bu nedenle DtTAŞ'ın eğer gemi alabilirseniz şu zaman 
içinde size yük verelim diye özel sektöre teklifte bulur ması fikrinin kesinlik kazandığını, DITAŞ yetkililerinin 
bu doğrultuda gerekli protokolü yaptıklarım, hatta bir geminin körfeze doluma gittiğini kendisine sonradan ha
ber verdiklerini beyan etmiştir. 

1984 hampetrol taşıma programının bilimsel çalışmalar neticesi gerekli bilgiler getirtilerek Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulunda görüşülüp Başbakana imzalatıknak suretiyle tespit olunduğunu, 1985 yılı 
hampetrol taşıma programının belirlenmesi için gelen DITAŞ yetkililerine, umumun ve Devletin menfaatini dü
şünerek ihale sistemini hazırlamaları için emir verdiğini, bunun üzerine çalışmalara başlandığını, görevden ayrıl
dığı hafta sonu Başbakanın bilgisi altında DtTAŞ'ın getirdiği ihale dosyasını tetkik edip, Ekonomik işler Yük
sek Koordinasyon Kurulundan geçirilerek tatbikata koyacağını, ihale sistemine geçilmekle, 7-8 gemisi bulunan 
UM Denizcilik Anonim Şirketi sahibinin ihaleyi bir yıl dahi kaybetmesinin iflası anlamına geleceğini düşüne
rek, bu sebeple kendisine böyle bir iftirada bulunulmuş olabileceğini, diğer taraftan Iran Körfezinden 1984 yılı 
için Hükümetçe tespit edilen petrol taşıma fiyatının 8,61 $ olduğunu, sürşarj denilen hat primleri, sigortalar ve 
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Süveyş Kanal geçişleri de eklenince bu rakamın 12.00 $ civarına yükseldiğini, ancak 15.00 $ olarak gazeteler
de ifadesini bulan ekstra çekiş fiyatına gelince, bunun da bir taraftan iran'dan 300 milyon dolar karşılığı 
hampetrolün en kısa zamanda taşınması, diğer taraftan bu sırada rafinerileri falşarja çıkarıp depoları boşalt
mak suretiyle gelen tankerlere depo açma keyfiyetinden kaynaklandığını, bunun için de rafineri ve depo durum
ları düşünülerek Ümit Burnu, Atlas Okyanusu, Cebel tank Boğazı ve Akdeniz yolu üzerinden DITAŞ yet
kililerinin dünya taşımacılarından 17.00 $ (dolar) civrrında teklifler aldıklarını, bu durum karşısında 15.00 $'a 
Türk gemilerine taşıma işini verdiklerini, hatta bu durvmdan başlangıçta kendisinin haberi olmadığını, ilgilile
rin işlemleri tamamlamasından sonra hadiseyi duyduğınu, dolayısıyla Devleti zarara sokmasının bahis konusu 
olamayacağını savunmuştur. 

Etibank kredilerinin sadece gemi alımları için belli kişi ve kuruluşlara tahsis edilemeyeceği yolunda mez
kûr banka Genel Müdürüne emir vermesi üzerine gemi kredilerinin toplam kredinin % 25'ini geçemeyeceği yo
lunda banka yönetim kurulundan karar çıkarıldığını, bu sebeple de bu bankadan en çok istifade eden bir şir
ket olarak UM Denizcilik Anonim Şirketi ve sahipler nin kendisine bu tarzda iftirada bulunmasının tabiî ola
cağını, petrol taşımacılığı konusunda ise gemiye yük ve>mek, gemileri sıraya sokmak ve yükün miktarı konu
ları tamamen DtTAŞ'm yetki ve görevi cümlesinden o1up, Bakan olarak kendisinin ve ayrıca TÜPRAŞ ile 
görevlilerinin de bu işlerde yetkilerinin olmadığını, drlayısıyla buralarda görev yapan bürokratları alacağım 
şeklinde bir beyanının bulunmadığını ve bu sebeplerle nüfuzunu kötüye kullanmasının sözkonusu olamayaca
ğını, 

Beyan etmiştir. 

H) ŞAHİT İFADELERİ : 

Muhabir ve Şahit Uğur Mengenecioğlu 19.2,1985 tarihli 10 uncu Bârleş'imde Komisyonumuzda verdiği 
yeminli ifadesinde : 

UM Denizcilik ve Ticaret Anonim Şirketini. 1981 yılında kurduğunu, deniz sektörünün kendıi'sine son de
rece cazip geldiğini, ancak, bu konuda bazı zorluklar tespit ettiğini, 

Deniz sektörüne dikkatli olarak bakıldığında, Türkiye'ye .taşınmakta olan 14 milyon ton petrolün Yabancı 
Bayraklı gemilerle taşınmakta olduğunu, Türk armatörlerin bu sahayı boş bıraktıklarını, yalnıza özel sektö
re alit Atlas Tankerinin petrol taşıdığını, bunun haricinde 60-70 adet yabancı geminin Türkiye'nin petrolünü 
taşıdığını gördüğünü, ıbunun içindirki, bu sahayı tercih ettiğini, hampetrolü taşıyacak bir filo kurduğu takdir
de 'bu filonun personelinlin nereden karşılanacağını araştırdığını, Türk Deniz Kuvvetlerinden emekli deniz za
bitlerinden oluşan bir kaynak bulunduğunu gemileri almaya başladıktan sonra, bu emekli zabitleri işe aldı
ğını beyan etmiş ve devamla, 

İlk olarak 240 bin tonluk zafer gemisini, bunu takiben Murat, Burak, Büyük Hun, Göktürk ve Avar 
gemilerini satın aldığını, bu gemileri alırken İş Bankasından Murat gemisi için 1 milyar 200 milyon, Burak 
gemisi için 800 milyon lira kredi aldığını belirtmiş ve Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile İran'a 
yaptığı seyahatte bir görüşme fırsatı bulduğunu, onun dışında bir görüşmesinin olmadığını, Başbakanlık Da
nışmanı Adnan Kahveci ile de aynı seyahatte tanıştığını söylemiştir. 

Şahit, şirketine ait Büyük Hun gemisinin Türk rafinerilerine hampetrol getirmek üzere Kharg seferine 
giderken, 3 Haziran 1984 günü vurulduğunu, Büyük Hun gemisi vurulduktan sonra tahmiinen haziran ayı 
nın sonlarına doğru ilgili Devlet Bakanı İsmail özdağlar'dan randevu alarak ilk görüşmesini yaptığını bildir
miştir. 

Ayrıca bu görüşmeden kısa bir zaman sonra, hampetrol taşımak üzere iki adet Büyük tankerin alınma 
durumunun ortaya çıktığını, 

Bu gemilerin alınması hususunda Dİ'TAŞ ile diğer bir armatör arasında anlaşma yapıldığını istihbar ettik
lerini, bu zamana kadar hampetrolü Süveyş geçişi hariç 8.61 dolara taşıdığını, oysa yeni anlaşma ile büyük 
geminin alınması halinde navlunun 15 dolar olacağını öğrendiklerini, 
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Bunun üzerine Devlet Bakanından 'bir kere daha randevu alarak, görüştüklerini, bu sırada bir gemi satın 
alınmış olup, ikinci geminin de satın alma hususunda talip olduklarını, bu ısrarlı talepleri üzerine Bakanın 
DİTAŞ'a talimat vereceğini, DİTAŞ ile görüşmesini söylediğini, DİTAŞ Genel Müdürü ile görüşmesinden 
sonra daha önce Cerrahoğlu Firmasıyla imzalanan zeyilnajmeden boş bir nüshanın kendilerine de verildiğini 
ve 11 Temmuz 1984 günü DİTAŞ'dan UM Firmasına çekilen telex'de; 

«1. İlgi teleksinizde şirketiniz tarafından alınacağı bildirilen ULCC ile IPRAŞ'tan alınan 'bilgilere göre 
ancak Eylül 1984 ayı içerisinde yük verilebilecektir. 

2. Halen Kharg Adasındaki kısıtlamalar 69 maksimum. grat şeklindedir. İran yetkilileri 300 bin DWT to
na kadar gemilerin yükleneceğini bildirmişleridir. 

3. Madde 1 ve 2'deki kısıtlamalar dahillinde Firnantza elden verilen taslak zeyilnamenin doldurulup, 
imzalanarak şirketimize gönderilmesini rica ederim», den!İldiğini ve bu cevabî teleksten sonra zeyilname imza
lanarak DtTAŞ'a gönderildiğini ve aralarında iki seferlik taşıma anlaşması aktedildiğini bildirmiştir. 

DİTAŞ Genel Müdürü Turgay R. Beltan 4.3.1985 tarihli 17 nci Birleşimde verdiği yeminli ifadesinde : 
'2929 sayılı Kanun ve daha sonra çıkan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre, 

DİTAŞ'ın Türkiye'nin dışarıdan satın aldığı ham petrolü deniz yolu ile Türkiye'ye taşıdığını, bu suretle 
TÜPRAŞ'ın ihtiyacını karşılayan bir kuruluş olduğunu, her yılın başında TÜPRAŞ ile DİTAŞ'ın bir araya 
gelerek o sene taşıtılacak olan hampetrolün programını tespit ettiklerini, bu tespitin, Hükümetin yaptığı te
maslarla hangi ülkeden ne zaman ne kadar hampetrol alınacağının miktar olarak belirlenmesine bağlı oldu
ğunu ve buna göre hazırlanan programda hangi ülkeden ne kadar ham petrol alınacağının belirlendiğini, 
DİTAŞ olarak bu durumda dışarıdan çekilecek hampetrol için kaç gemiye ihtiyacımız olduğunun tespitini 
yaptıklarını, DİTAŞ'ın en önemli görevinin TÜPRAŞ'ın aylık programlarını gerçekleştirmek olduğunu, ortaya 
çıkan tabloya göre, armatörlerle uzun vadeli bir anlaşma yapıldığını, bu anlaşmaya göre de programı gerçek
leştirdiklerini, tankercilik ve navlunun flat rate x vorldscale formülü ile bulunduğunu beyan etmiştir. 

Hampetrolün Türkiye'de stratejik bir madde olması hasebiyle Devletin tekeli altında olduğunu, geç
miş senelerde Türkiye'ye 150.000 ton ham petrol getiren ya'bancı bayraklı bir tanker kaptanının gemisini 
IPRAŞ'a yanaştırdığını ama 1 milyon 200 bin doları alamadığı için boşaltma yapmadığını, Devletin bu 
ği'bi durumları önlemek istediğini, ayrıca yabancı bayraklı bir gemiyle yapılan ham petrol taşımacılığının 
riskli olduğunu, yabancının bu petrolü kaçırabileceğini, 'harp halinde olduğumuz devlete dahi kaçırabileceğini, 
bu sebeplerden dolayı Hükümetin ham petrolün Türk gemileriyle taşınması direktifini kendilerine verdiğini, 
ham petrol taşımasının Türk gemileriyle yapılması kararlaştırılınca da Türk armatörlerine ödenecek navlunun 
tespitinin bir mesele haline geldiğini, burada dünya piyasasını tespit etmek gerektiğini, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının 1984 Şubat ayında çıkarmış olduğu tebliğe göre Türk gemileriyle yapılacak olan taşıma
larda navlun için Başbakan'ın onayı şartının getirildiğini, Türk gemileriyle yapılmayacaksa uluslararası iha
leye çıkarılarak ve en düşük navlunu verene kiralanacağını, ancak DİTAŞ açısından bu tebliğin tatbikat 
yönleri ile sakıncaları bulunduğunu, her defasında konuyu Baş'baikana götürmenin fiilen imkansız olduğunu 
söylemiştir. 

1983 yılının Aralık ayında Hükümetin yeni kurulduğu, İsmail Özdağlar'ın yeni bakan olduğu zaman, 
1983 ham petrol taşıma anlaşmasının 1984 Ocak ayı sonunda biteceğini, 1984 anlaşmasının da Kasım, Ara
lık, Ocak aylarında yapılması ve ham petrol akışının sekteye uğramadan devam etmesi gerektiğini, bu se
beple 1983 Kasım ayında Bakanlığa müracaat ettiklerini, bir müddet sonra Bakanlıktan cevap geldiğini; «Bu 
iş ticarî bir meseledir, siz şirketler bazında halledin» denildiğini, bunun üzerine armatörlerle ön çalışmalara 
başlanıldığını, bu ön çalışmalarda DİTAŞ'ın 1983 yılında navlun olarak 8.34 $ verdiği, armatörlerin ise bu 
rakamı 1984 için 9.60 .$ veya 11.00 $ gibi büyük rakamlara yükseltmek istediklerini, Bülend Ulusu Hükümeti 
zamanında «Türk Bayraklı gemiler tutacaksınız, fahiş fjyat vermeyeceksiniz, dünya navlun biricilerinin % 
15'ine kadar bir marj uygulayabilirsiniz» şeklinde bir talimatın mevcut olduğunu, Türk Bayraklı gemilerin 
kullanılma emrinin verildiğini Türk armatörler bildikleri için bunu DİTAŞ'a karşı koz olarak kullandıklarını, 
bu şartlar altında 1984 taşımaları için yapılan hazırlık neticesini Yönetim Kurulundan geçirip Bakan İsmail 
özdağlar'a götürdüklerini, Bakan'ın kendilerine : «Bu konu çok teknik, spesifik bir konu, sizin kadar benim 
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bunu bilmem mümkün değil, bir devlet kurumunun başındaki insanlarsınız, size Hükümet itimat etmiş, o halde 
ben de size belli ölçüde itimat etmek zorundayım», ayrıca «Eski navlun 8.34 $, yeni navlun 8.61 $ hesaplan
dığına göre bu bana makul geliyor, yalnız mademki ben bazı armatörlere bu kadar çok paralar vermek zorun
da kalacağım, arkamda Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nu görmek isterim, konuyu oraya gö
türeceğim» dediğini, bu konunun 1984 Şubat ayında konuşulduğunu, henüz Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının Tebliğinin söz konusu olmadığını, armatörler ile DİTAŞ arasındaki ham petrol taşıması 1983 anlaş^ 
masının da Ocak 1984'de bîttiğini, taşımaların ise devam etmesi gerdktiği halde ortada ne yeni bir anlaşma 
ve ne de bir esas olmadığını, dolayısıyla 1984 taşımasının nasıl yaptırılacağını Bakan İsmail özdağlar'a sorduk
larını, cevaben : «Ben bu konuyu 15 - 20 gün içinde Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndan 
geçiririm. Armatörler kaç taşıma yapacaklar; biri Cerrahoğlu Firmasına, biri Denizcilik Şirketine, ikisi UM 
Firmasına ait, yani hemen hemen birer taşında yapacaklar, bir ay için eski fiyatlarla yapsınlar, gerisini geçiri
riz ve hemen tatbik ederiz» dediğini, bu durumu armatörlere ilettiklerinde Cerrahoğlu dışındakilerin kabul et
mediklerini, bunun üzerine iki taşımayı iptal ettifcleririi, birisini edemediklerini ve mec'buren Cerrahoğlu'na ver
diklerini ve eski fiyatla taşıdığını, UM'un ben taşıma yaparım ama yeni fiyat isterim dediğini, fakat o sı
rada UM Firmasının malî bir sıkıntısı dolayısıyla kendilerinden ön ödeme talebinde bulunduğunu, kendisinin 
UM Firması sahibi Uğur Mengenecioğlu ile konuşarak Bakan'ın ricasını kabul etmeden hangi yüzle ön öde
me talep ettiğini sorduğunu, neticede pazarlık yapılarak UM'un eski fiyatla taşıma yaptığını, karşılığında da 
DÎTAŞ'm faizi armatörce karşılanmak üzere ön ödeme yaptığını beyan etmiştir. 

Hazırlanan 1984 anlaşmasının Ekonomik îşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna gireceği sırada Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Tebliğinin çıktığını, anlaşmayı yalnız Ekonomik Kuruldan geçirmenin yetme
yip ayrıca Başbakan'a da imzalatmak zorunda kalındığını, bu işlemlerin hepsinin bir zaman aldığını, Bakan 
İsmail özdağlar'a devamlı müracaat ederek Mart taşımalarına gireceğiz, ne yapacağız diye sorduklarını, Ba
kan'ın «armatörlerle oturun anlaşma yapın» dediğini ve bunun üzerine armatörlerle 2.3.1984 tarihli anlaş
mayı yaptıklarını, bu kerre de başka bir meselenin zuhur ettiğini; TÜPRAŞ'ın kararlaştırılan bu navlunu ödeme
yeceğini, çünkü Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun işlemesine müteallik fiyatların Başbakan tarafından onay
lanması gerektiğini söylediklerini, bu sırada Ekonomik îşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndan çağrıldıkları
nı, konuyu orada izah ederek neticede 7.5.1984 tarihinde Sayın Başbakan'ın imzaladığını, 1984 ham petrol ta
şıma anlaşmasının bu sistem dahilinde sonuçlandığını belirtmiştir. 18.6.1984 günü Sayın Başbakan'ın bir top
lantı yaptığını, bu toplantıda Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının nasıl ve ne şekilde karşılanacağı ve bunun 
süresi hakkında konuşulduğunu, DİTAŞ'a verilen talimatın, «üç ay müddetle ayda birer milyon ton ham 
petrol çekeceksiniz, bunun ekonomik, siyasî, muhtelif sebepleri var» denildiğini, ancak bu malın bir an evvel 
çekilebilmesi için büyük bir gemi alınması konusunun ortaya çıktığını, İsmail özdağlar'ın «500 000 tonluk ge
mi alırız» dediğini, kendisinin bunun DİTAŞ imkânları ile kısa zamanda alınmasının mümkün olamayacağını 
etraflıca anlattığını, Sayın Başbakan'ın «Türkiye'nin ham petrol stokları, kara ve deniz depolarında düşünü
lecek yani yüzer depo olacak, bugün içinde bulunduğumuz şartlar bunu dikte ediyor, dolayısıyla ben bu emri 
veririm, bunu temin edin derim, siz bunu nasıl temin ederseniz edersiniz, bu iş olacak» dediğini, bundan 
sonra kendilerinin İstanbul'a dönerek büyük gemi aramaya başladıklarını, 21.6.1984 günü DİTAŞ'a Nuri Cer-
rahoğlu'nun geldiğini ve «Yüksek miktarda ham petrol nakledecekmişsiniz, ben talibim» dediğini, bu durumu 
hemen telefonla PETKUR Genel Müdürüne bildirdiğini, O'nun da isabet oldu, konuşun dediğini, bunun üzerine 
bir anlaşma hazırladıklarını ve Ankara'ya teleksle bildirdik'terin'i, navlun fiyatını 15.00 $ olarak belirledikle
rini ve bu navlunun makul olduğunu, zira o günjcü şartlara göre dünya piyasasının 17.00 $'dan fazlaya hatta 
25.00 $ civarında bulunduğunu belirtmiştir. 

Daha sonra UM Firmasından da büyük bir gemi alacaklarını belirten teleks aldıklarını, yaptıkları hesa
ba göre büyük geminin Ümit Burnu'ndan dolaşarak tek seferi tamamlamasının 70 gün süreceğini, o halde UM 
Firmasına ikinci sefer garantisi vermelerinin zor olduğunu düşünerek bir teleksle durumu Ankara'ya bildir
diğini, müteakiben Bakan'ın kendilerini çağırdığını ve bu durumu bizzat Bakan İsmail Özdağlar'a sorduk
larını, cevap olarak : «Bizim biran evvel o malı çekmek mecburiyetimiz var, biz yabancı bayraklı gemi tutuyo
ruz, bunun da vurulma tehlikesi çok yüksek, dolayısıyla biz bunu almak mecburiyetindeyiz, sonra gideriz Eylül 
ayında biz sizden biraz daha fazla mal alacağız deriz, onlara ikinci yüklerini alacak kadar mal ayarlarız ol-
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mazsa elimizdeki yükü ona göre tanzim ederiz» dediğini, buna karşılık kendisinin DlTAŞ olarak uzun vadeli 
ham petrol taşıma anlaşmasıyla 6'şar sefer garanti verilen 6 geminin garantilerini yerine getirmek zorunda 
bulunduklarını, bunun için de mutlak surette fazladan mal bulmak gerektiğini Bakan'a belirttiğini, Bakan'ın 
«Tamam» dediğini, arkasından navlun konusunun dile getirildiğini, Cerrâhoğlu Firmasına ait geminin kira
landığı tarihle, UM Firmasına ait geminin kiralanacağı tarih arasında geçen zamana göre navlunlarda aşağıya 
doğru düşme eğilimi olduğundan, TÜPRAŞ Genel Müdürünün «Navlunlarda düşme var, o halde UM için yeni 
navlun belirliyelim» demesine mukabil, ismail özdağlar'ın; «Aman çocuklar, siz bu iki şahsı tanımıyorsunuz, 
bunlar bir yarıştalar, birîbirieririi gıfüak gırtlağa boğacaklar, başımız çok ağrır, birisine ne yaptınızsa öbürüne 
de milimi milimine aynı şeyi yapacaksınız, aşağı yukarı ikisi de aynı ebatta gemiler, aman değiştirmeyin» de
diğini, böylece UM Firması ile de anlaşma imzalandığını ve gemisinin (Büyük Selçuklu) yük almaya gittiğini' 
Başbakan onayı konusunda da İsmail özdağlar'ın «Başbakan'la istanbul'a geliyoruz, yazıyı hazırlayın, imzala
tırız» talimatı verdiğini, tahminen 27 Temmuz 1984 günü Sayın Başbakan'ın onay konusunda Devlet Bakanı 
ismail özdağlar'a yetki verdiğini, bunun üzerine bîr yazı yazarak Bakan'a imzalattıklarını söylemiş, arma
törlerle aralarında ihtilaf çıktığını, Cerrahöğlu'nun Ceyhan gemisiyle Cape Burnu'ndan yapmış olduğu iki se
feri uzun vadeli ham petrol anlaşmasındaki 6 sefere saymak istemediğini, UM Denizcilik Firmasının da 
Büyük Selçuklu gemisine tam yük verilmesini istediğini, ancak anlaşmada asgarî olarak gösterilen yük raka
mının 315.000 ton olduğunu, Bakan ismail özdağlar'ın Amerika seyahati dönüşü armatörlerden yakınarak 
kendisini gece gündüz rahatsız ettiklerini ve «öyle bir sistem bulalım ki, bu armatörlerle bir daha karşı kar
şıya gelmeyelim» dediğini, Bakan'ın mutad olarak her ay bağlı genel müdürleriyle yaptığı yemekli toplantı
lardan 1984 Kasım ayı sonunda yaptığı toplantıda «Arkadaşlar, hepiniz rahatsınız, burada en çok sıkıntısı 
olan Turgay'ın $irketTdir, çok mülevves, pis bir işle uğraşıyor, ama inşallah onun da hesabını göreceğiz, 
düzelteceğiz o işi de» dediğini beyan ederek, Bakan ismail özdağlar'ın Cidde seyahatine giderken 11 Aralık 
1984*de istanbul'a geldiğini, Yeşilköy Şeref Salonunda kendi el yazısı ile ihale yapma konusunda ana hatları 
belirten iki sahifelik not yazıp verdiğini ve «Arkadaşlar, bu ihale konusunun en ufak bir maddesinin ihaleye 
çıkmadan açıklanmaması lazım, aksi halde armatörler sağından solundan girerler, bu işi sulandırırlar, öyle bir 
ihale hazırlayacaksınız ki her türlü durumu karşılasın, ağır cezaî müeyyideleri olsun, Cidde dönüşünde oku
yup Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu'na, oradan da Başbakan'a sunacağım, böylece ihale siste
mine geçeceğiz» dediğini, ihale emrini alınca ihale şartlarını havi çalışmalarını Ocak başında tamamlayarak 
karşlıklı mutabakatla Bakan'a sunmak üzere 3 Ocak 1985 tarihinde Ankara'ya geldiklerini, ancak Bakan ra
hatsız olduğu ve sonradan da istifa ettiği için konunun bu durumda kaldığını belirtmiştir. 

Hakan Yolsal yeminli ifadesinde (4.3.1985-Birleşim: 17) : V 

DlTAŞ Genel Müdürlüğüne Ocak 1981'de memur alarak girdiğini, 1983'de şef olduğunu, ancak çalışma
ları sayesinde 1980 tarihinden itibaren yaklaşık şirketin durumunu 'bildiğini, departman olarak Genel Müdür
lük uhdesinde yapılmış olan tüm anlaşmaların bilfiil icraatını takip ettiğini, 

TÜPRAŞ'ın yıllık ihtiyaç duyulan ham petrol miktarı ile taşınacak olan miktarını ayrıca aylık olarak 
müteakip ayın programım DtfTAŞ'a bildirdiğini, kendilerinin oha göre plan, program ve bütçe 'hazırladıklarını, 

1982'den önce de ihtiyaç görülen petrolü yine TÜPRAŞ'ın talimatları doğrultusunda yabancı bayraklı gemi
lere taşıttırdıklarını, bu tarihten sonra 1982, 1983 ve 1984 yıllarında Türk Bayraklı tanker tonajı artınca bun
larla uzun vadeli taşıma anlaşmaları yaptıklarım, Türk Bayraklı tankerlerin yeterli olmadığı zamanlarda da 
dış piyasadan teklif almak suretiyle spot esasıyla 'bağlantilaır kurduklarını, 

Türk Bayraklı gemiler için ne kadar çok sefer garantisi verirlerse o kadar ucuz navlun ücreti teklifi al
dıklarını, bu gemilere sırayla yük verdiklerini, bu sırayı bozmalarının mümkün olmadığım, ayrıca sıra tarihle 
rind gerek şirketin, gerekse armatörlerin bilmediklerini, armatörlerin 'bu yönden şikâyetlerinin bulunmadığını, 

1985 yılı için ihale sistemine geçiş çalışmalarına katılmadığını, 15 Ocak 1985 tarihinden sonra bu çalış
maları duyduğunu, 

Beyan etmiştir^ 

DlTAŞ Yönetim Kurulunda Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı temsilcisi Erdoğan tşçener yeminli ifa
desinde (4.3.1985-"BMeşim : 17): ' 
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Hem petrol taşımacılığındaki kiralama ve fiyat tespiti konularında DİTAŞ Yönetim Kurulunun yetkili ol
duğunu, bu Kurulun işlere çabukluk ve işlerlik kazandırması bakımından yetkilerinin (spot taşımalar ve peş-
peşe üç taşıma dahil sözleşmelerin) Genel Müdürlüğe verilmesine rağmen işleri devamlı takip ettiğini be
yanla; 

Türk Bayraklı özel şirketlerin taşıma anlaşmalarını DİTAŞ ile aylık veya yıllık olarak yaptığını, bu anlaş
maların herhangi bir şekilde değiştirilmesinin mümkün olmadığını, bulunduğu devre içerisinde böyle bir tea
müle rastlamadığını, 

Ayrıca, 1984 yılı Aralık ayı içinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdürün; «Sayın 
Devlet Bakanı Özdağlar tarafından ham petrol taşımalarının ihalelerle yapılmasının uygun olacağı, 1985 yılı 
için çalışmalara başlanması gerektiğini, Devletin en iyi şekilde bu ihaleleri bağlaması ve her armatörün teş
vik edilmesi fakat teşvik edilirken de Devletin fazla bir para ödememesi için ne gerekiyorsa bu hazırlık çalış
malarında göz önünde bulunduıulmas» konusundaki fikirlerini bilgi halinde sunduğunu, 

Beyan etmiştir. 

DİTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ayyıldız Tuna yeminli fiadesinde (4.3.1985-Birleşim : 17) : 
DİTAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğinin 15.11.1984'de başladığını, iki kere İstanbul'da, bir kere Ankara'da ol

mak üzere Yönetim Kurulu toplantılarına üç defa iştirak ettiğini, 

Ham petrortaşımalarının ihale yolu ile yapılacağına dair herhangi bir konunun bu toplantı .gündemlerine 
getirilmediğini, ancak bir sohbet sırasında ham petrol taşımacılığının bundan böyle ihale edilmek suretiyle ya
pılacağının, bu hususta şartname hazırlandığının Turgay Beltan tarafından ifade edildiğini, konunun o esnada 
ortaya çıktığını ve Bakana bu hususta bilgi sunulduğunu Uğur Mengenecioğlu ile şahsî temasının bulunmadı
ğını, 

Söylemiştir. 

PETKUR Genel Müdürü Nezihi Berkkam yeminli ifadesinde (5.3.1985-Birleşim : 18) : 
Konuyla ilgisinin büyük gemilerin hizmete sokulmasıyla başladığını, bir Hükümet kararı olarak ilave rezerv 

temin etmek üzere görevlendirildiğini, gerekli temasları yaparak 'bir milyon ton daha petrol satın alınmasını 
temin ettiğini, burada Irak-lran harbi nedeniyle Kharg Adasına giden gemilerin emniyetinin ve körfezin kapan
ması ihtimali karşısında daha fazla petrol çekip, bunu bir nevi yüzer stok halinde tutmak kararının bahis ko
nusu olduğunu, kendilerinin bu kararı koordinatör olarak yürütmekle görevlendirildiğini, o esnadaki dış tica
ret ilişkilerinin İran'la olan dengesinin 'bizim aleyhimize olmasının bu kararın alınmasına amil olduğunu ve 
gemilerin temin edilmesi işi DlTAŞ'ın görevi olup, kendilerinin sadece koordinatör olarak takip ettiklerini ve 
Bakanlık ile DİTAŞ arasında irtibatı sağladıklarını, 

İlk büyük gemi alınırken DlTAŞ'ın Bakanlığa aksettirmek üzere kendilerine telefon ederek anlaşma şart
larını bildirdiğini, armatörün ancak bu şartlarla anlaşmaya yanaştığını, gece geç saatlerde bulabildiği Devlet 
Bakanına (İsmail özdağlar'a) durumu arz ettiğini, Bakan'm ise programın tatbiki bakımından başka çaresi 
olmadığını, DlTAŞ'ın böyle bir anlaşma yapması gerektiğini belirttiğini, ertesi gün telefon teyidini yapmak 
üzere DİTAŞ'a gönderdiği telekste «Yeni programın zamanında tatbik edilebilmesi için yapacakları anlaşma
nın uygun görüldüğü» nü bildiklerini açıklamıştır. 

18-19 Haziran 1984 tarihinde Başbakanlık konutunda Sayın Baş'bakan'ın, Dışişleri Bakanı'nm, Dışişleri Ba
kanlığı Müsteşarı'nın, Devlet Bakanı İsmail özdağlar'ın, TÜPRAŞ Genel Müdürü Müfit Nayır'ın, DİTAŞ Ge
nel Müdürü Turgay Beltan'ın ve kendisinin iştirakiyle yapılan toplantıda ilave rezerv temini ve bunun naJkli 
konusunda Hükümetin aldığı kararın kendilerine tebliğ edildiğini, Türk armatörlerinin istenilen evsafta gemiyi 
satın alabilecek kapasitede olduklarını, ancak herhangi bir firma ismi belirtilmediğini, 

Bu toplantıdan sonra, üç genel müdür ve Devlet Bakanı'nın PETKUR'a giderek bir milyon ton ilave 
petrolün çekim programını yapmak üzere 1,5 saat kadar çalıştıklarını, gerek Cerrahoğlu gerekse UM firmala
rına Bakan'm bir ayrıcalıik tanınmasını hissettirmediğini, böyle bir telkinin olamayacağını, bu iki şirkete veya 
herhangi birine ayrıcalık tanındığı takdirde yankısının büyük olacağını, zira sıraların önceden belli olduğunu, 
bu tarihlerde dünya rayicinin Cape Burnu'ndan dolaşma kaydıyla 17 doların biraz üstünde olduğunu, hal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 314) 



— 25 — 

böyle olunca Devlet Bakanınuı 15 doları tasvip ettiğini, yapılan bu açıklamalardan anlaşılacağı veçhile ilgili 
Devlet Bakanının (herhangi bir armatöre menfaat sağlama yetkisi ve navlun fiyatlarının 8.61 dolardan 15 do 
laıra yükseltilmesinde Devletin zararının söz konusu olmadığını, 

Açıklamıştır. 
TÜFR'AŞ Genel Müdürü Müfit Nayır yeminli ifadesinde (5.3.1985 - Birleşim : 18) : 
Türkiye'nin yurt dışından satın almış olduğu 'hampetrolün taşımacılığını daha öncelerü Türkiye Pötrol-

leri ve IPRAŞ ortaklaşa yaparken 2929 sayılı Kanun ve 98 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Dİ-
TAŞ'ın yapması planlanmış ve ıbuna göre haımpetrol taşıma işleri DİTAŞ ile TÜPRAŞ arasında imzalanan pro
tokol ve mukavele esaslarına göre yürütülmüştür. Türkiye'nin ihtiyacı olan 'hampetrolün temin edildiği ül
kelerden hangi rafineriye ne tür ve ne miktar petrol taşınacağını bu hampetroUerin rafinerilere hangi tarih
te gelmesi gerektiğini TÜPRAŞ koordine eder ve DİTAŞ'a bir program olarak bildirir. 

Bu programlar yılbaşından da'ha önce ve genellikle aylık ve üç aylık çekişler şeklinde yapılır. 
DİTAŞ 'hampetrol yüklemesi yapacağı satıcı devlet şirketlerine müracaatı yapar. Karşılıklı 3'lü mutabakat 

temin ve tespit edilir ve taşıma faaliyetleri fiilen başlar. 
Ânca'k, hampetrol navlun bedeline 'biz karışmayız, taşıma fiyatını sormayız. Taşımalarda bizliım etkimiz 

yoktur. Bu nedenlerle sefer düzenlemeleri veya daha çok sefer yaptırılması veya başka bir avantaj tarafımız
dan sağlanması bahiskonusu olamaz. 

1984 Temmuz başlarında İran'dan 350-400 milyon dolarlık ithalat imkânımız doğmuş, alınacak petrolün 
bölgenin harp faalinden dolayı çabuk çekilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Başbakanlık düzeyinde yapılan toplan
tıda rafineri stok durumları gözden geçirtilmiş ve 'büyük tonajlı gemi alınarak hem de yüzer stok şeklinde 

• kullanılmasının uygun görüldüğünü beyan etmiştir. 
DİTAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gürel yeminli ifadesinde (6.3.1985-

Birieşkn : 19) : 
1984 yılı hampetrol taşıma şeklini tespit ederken; Tüık gemilerinin tamamını 'kullandığımızda arz ve ta

lep dengesinin eşitliği ilkesinden hareketle 'birçok analiz yaparak bir sonuca ulaşma yolunu seçtiklerini, ça
lışmalar sonucunda bazı ortalama, rakamlar ve kriterler meydana çıkardıklarını söyleyerek armatörlerden 
de belirli hatlar için hampetrol taşıma teklifleri aldıklarını ve bu tekliflerle birlikte armatörlerin dünya nav
lun fiyatlarına taşıma işini yapamayacaklarını açıklayan ek raporlar vererek gerekçelerini belirttiklerini ıbütün 
konunun analizini yaparak, geçmiş yıllarda uygulanan sistemin de hatalarını düzeltmek suretiyle doküman ha
zırladıklarını, 

Bu dokümanı 60 sayılı Kararname ve 2929 sayılı Kanun muvacehesinde üst kuruluş olan PETKUR ara
cılığı ile Devlet Bakanlığına ilettiklerini ve belirli aşamalardan geçtikten sonra anlaşmaların yapıldığını, 1984 
anlaşmalarında, armatörlere sağlanan imkânların talep etçiklerinin oldukça altında 'bulunduğunu, inancına gö
re bu anlaşmaların ne devletin ne de armatörün aleyhine olmadığını ve 1985 yılı hampetrol taşiması işinin 
ihale yoluyla yapılacağının ve bu mevzuda ciddî çalışma yapılması gerektiğine dair talimatın Bakan tarafın
dan Cidde seyahati sırasında 11.12.1984 tarihinde İstanbul'da verildiğini ihale şekli tahakkuk edince pa
zarlıkla bir noktaya gelmek yerine, basitte olsa bir rekabetin söz konusu olabileceğini, ihaleye genel olarak 
gemi sahibi olan armatörlere olduğu gibi, diğer firmalara da ihaleye girme imkânın sağlanacağını usul dışı 
bazı avantajlar sağlamak için ima yoluyla dahi olsa ne telkin almış ve ne de bu yönde uygulama yapılmış ol
madığını, 

Beyan etmiştir. 
DİTAŞ işletme Müdürü Altay özgen yeminli ifadesinde (6.3.1985 -Birleşim : 19) : 
Gemi tonajını belirlemenin tamamen Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan taşıma progra

mına göre, DİTAŞ tarafından tespit .edildiğini, bu potansiyelin ne şekilde filoya katılıp anlaşmanın nasıl ya
pılacağına dair yine bu camia içinde müşterek kararname, (tanker sahiplerinin) tasvibini almak üzere 1984 yı
lına kadar toplu pazarlık veya spesifik konularda ihale suretiyle gemi tespiti ve anlaşma yoluyla bu görevin 
yerine getirildiğini, 

1984 yılında aynı yolun izlendiğini, 
1985 yılında ise bu toplu pazarlığa bir değişiklik getirip tamamen ihale yoluyla taşıma filosunun tespit 

edilmesine Bakanlığın onayı ile karar verildiğini ifade etmiştir. 
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DİTAŞ kiralama şefi Dilek Kanar yeminli ifadesinde (6.3.1985 - Birleşim : 19): 
TÜPRAŞ'ın yıllık hampetrol ihtiyacını DtTAŞ'a b ildirmesiyle tanker tespiti yoluna gidildiğini, bununla 

ilgili olarak kendisinin görevi icabı teknik seviyede piyasa raporlarını ve ilgili her türlü neşriyatı takip ede-
rek Genel Müdürlüğe bilgi vermiş okluğunu, 

Genel Müdürlüğün de bu bilgiler çerçevesinde piyasa koşullarını dikkate alarak tankerlerle mümkün oldu
ğunca eşit bir dağıtım şeklinde anlaşma yaptığını, bunun da Genel Müdürlük, Bakanlık ve Pet - Kur seviye
sinde sonuçlandırıldığını, 

1984 yılı anlaşmalarının bu şekilde yapıldığını, • 
1985 yılı için tanker arzının tanker talebine göre çok fazla olduğu dikkate alınarak bir ihale sistemine 

geçişin söz konusu olduğunu bunun içinde DÎTAŞ'ca alt çalışmalara Aralık 1984 ayı başlarında başlandığı
nı, kendisinin de bu çalışmalara katıldığını, bildirmiştir. 

Petrol Ofisi Genel Müdürü Mehmet Gültekin yeminli ifadesinde (27.2.1985 - Birleşim : 15) : 
Tarihini hatırlayamadığı bir gün Bakanın Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne geleceğini söylediğini, yap

tığı başka bir toplantı hitamında Genel Müdürlük Makamına geldiğinde Bakanın kendisiyle birlikte bir ki
şinin daha orada olduğunu, içeri girdikten hemen sonra bu şahsın ayağa kalkarak izin 'istediğini, çıkarken 
de Bakanın «bu şahıs şu anda en 'büyük akaryakıt taşıyan firmalardan bir tanesinin sahibi olduğunu» söyle
diğini, 'bilahara gazeteleri okuduktan sonra ise isminin Uğur Mengenecioğlu olduğunu öğrendiğini, 

Hampetrolün dışarıdan taşınması hususunda Petrol Ofisinin hiç ilgisi bulunmadığını, dış taşımanın TÜP-
RAŞ ile DİTAŞ arasında koordine ile sağlandığını, iç taşımanın ise Petrol Ofisine ait olduğunu, 

Bakanı ile bir sürtüşmesinin olmadığını, Bakan - Genel Müdür münasebetleri dahilinde çalıştıklarını, gerek 
ihaleler 'gerekse tayinler konusunda herhangi bir talimat almadığını 'belirtmiş ve ayrıca eski Devlet Bakanı 
ismail özdağlar'ın oğlunun sünnet düğününü Petrol Ofisi Gölbaşı tesislerinde yapması hususunda b'ir istek 
aldığını, bu konuda yazılı bir talimat verilmesi halinde tesislerin tahsis edileceğini bildirildiğini, sünnet düğünü 
için yaptıkları masrafları ve kirayı ilgili Bakandan tahsil ettiklerini, 

Bildirmiştir. 

Şahit Tahsin Nuri DURLU yeminli ifadesinde (7.3.1985 - Birleşim : 20) : 
İsmail ÖZDAĞLAR'ın özel Danışmanı olarak görev yaptığını, Haziran 1984 başlarında Uğur MEN-

GENEClOĞLU'nu Bakanın odasında gördüğünü, daha sonra Uğur MENGENEClOĞLU'nun kendisini bir
kaç defa telefonla aradığını, birkaç defa da odasına geldiğini, TÜPRAS'dan zamanında parasını alamadığı 
için şikâyet ettiğini, ayrıca süper tankeri biran evvel alması için Devlet Planlama Teşkilatından teşvik kre
disinin hızlandırılarak biran önce verilmesini Bakan İsmail ÖZDAĞ'LAR'dan istediğini, Bakanın da ken
disine bu işle ilgilenmesini söylediğini, son olarak 1985 yılbaşından 10 gün kadar önce (20 Aralık 1984 günü) 
kendisine telefon ederek TÜPRAS'dan alacağını vermediklerinden bah'isle Genel Müdüre hakaretamiz sözler 
söylediğini, kendisinin de bundan müteessir olarak tepki gösterdiğini, Uğur MENGENECİOĞLU ile başka 
teması bulunmadığını söylemiştir. 

Bakanlıkta, Bakanın Mediği konuları inceleyip, rapor sunduğunu, 7.5.1984 tarihli bir onay ile küçük ge
milerin Sülveyş geçişleri ve Akdeniz taşımalarında navlun tespitinin DİTAŞ tarafından yapılması için Bakan 
ismail ÖZDAĞLAR'ın DtTAŞ'a yetki verdiğini, 15 $ konusunda ise, DİTAŞ Genel Müdürü ile görüştüğünü, 
Onun da «Bu bizim tespMm'izdir, o tarihte dünya outalamalarına göre 22 $ civarında iken 15.00 $ olarak 
armatörlere kabul ettirdiklerini ve Devletin kârlı çıktığını» söylediğini, konu ile ilgili bildiklerinin bundan 
ibaret olduğunu beyan etmiştir. 

TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Yalçın ERAYDIN yeminli ifadesinde 
(7.3.1985 - Birleşim : 20) : . , 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı ismail ÖZDAĞLAR'ın DtTAŞ'a herhangi bir baskı yaptı
ğına dair bilgisi bulunmadığını, esasen böyle bir durumun anonim şirket yapısındaki TÜPRAŞ ve DlTAŞ'ın 

'statüleri bakımından da mümkün olmadığını, 
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Ancak, Enerji .ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanarak 1984 yılının hemen başımda yürürlüğe giren 
«Fiyat İstikrar Fonu Kararnamesi» ile TÜPRAŞ'ça fiyatların tespit edilmesinde gemi navlunlarını da bir 
maliyet unsuru olarak dikkate alması, ihaleye çıkılmışsa ihalede bulunan fiyatın, ihaleye çıkılmamış ise Baş
bakanlıkça onaylanmış fiyatın gemi nakliye maliyetinin hesap edilmesinde esas alınmasının istenmesi, yukarıda 
adı geçen kuruluşların işlemlerinde Başbakanlığın onayına gerek olduğunun göz önünde bulundurulmasının 
belirtildiğini beyan etmiştir. 

Armatör Nuri CERRAHOĞIJU yeminli ifadesinde (12.3.1985 - Birleşim : 21) ; 

îran^dan daha çok petrol taşınabilmesi için 145.000 tonla Süveyş Kanalı'ndan geçer durumu olan Ceyhan 
Tankerinin Kap (Capetovvn - Ümit Burnu)'ten dolaşarak yüzer havuz halinlde 225.000 ton getirebileceği ileri 
sürüldüğünü, ancak 2.34984'te imzalanan senelik mukavelede bu güzergâha yer verilmediğini, 

19.6.1 984*te o tarihteki dünya piyasa navlunları dikkate alınarak $ 15J81 üzerinden Ceyhan Tankerini 
bağladıklarını, o tariihteı •> WS'nin 70 olduğunu, 

Sonra Ceyhan Tankerini Kapten dolaşacak şekilde bir sefer daha istediklerini, düşük navlunla zararına 
olarak $ 10.59'a yani WS 33,5'a bağladıklarını, 

İran'dan daha fazla 1,5 milyon tona yakm petrol çekilmesi gerektiğinin ve bunun için de büyük gemi
ler satın alınması lazım geldiğinin belirlenmesi üzerine, bu gemilerin bir sefer için alınamayacağını, asgarî 
iki sefer yapmaları lazım geldiğini, eğer iki sefer yapabilme imkânı olursa gemiyi satın alıp nakliyeyi yapa
bileceklerini bildirdiğini, 

Bu anaprensipte mutabık kalındıktan sonra gemiyi satın aldıklarını ve nakliyeye başladıklarını, 
Vatan ismini alan bu tankeri satın aldığı aynı gün armatör Uğur MBNGBNEClOĞLU'nun brokır'ının 

geminin satın alındığı armatöre «Bu gemiye talibim» diye telgraf çektiğini, 
Vatan Tankerini almadan önce DPT'ye 250 veya 270 bin tonluk gemi almak için müracaatlarının ve 

teşviklerinin olduğunu, bu isteklerini büyük gemiye çevirdiklerini, 
Satmalına için gerekli krediyi, 30 senedir çalıştıkları, daima kredilerinin mevcut olduğu İş Bankası Bey

oğlu Şubesinden hiçbir zorlukla karşılaşmadan sağladıklarını, 
Beyan etmiştir. 

Nuri CERRAHOĞLU ifadesinde ayrıca; 
Deniz nakliyeciliğinde, dünya piyasalarında uzun vade ( 4 - 5 - 8 - 1 0 sene gibi) navlun anlaşmaları ya

pıldığını, ancak bunlarda navlunların kategoriye! olarak inmesi çıkması lazım geldiğini, bunların ortalama
sının normal navlun olduğunu, 

1983'ten önce nakliyatın % 80'inin dışardan gemi kiralanarak yapıldığını, Shell Form veya Mobil Form 
gibi beynelmilel özel mukavele örnekleri kullanıldığını, 

1983 ve 1984 senelerinde kendileri ile yapılan mukaveleler ise, istendiğinde yük verilebileceği, astayrasız 
yani ücret olmaksızın beklemek mecburiyeti getirdiği şeklinde tip mukaveleler olduğu için navlunlarda dünya 
piyasalarından daha yüksek bir baz istemelerine sebep teşkil ettiğini, 

Gerek yük verme, gerek ödemeler konusunda bir aksaklık vukuunda şikâyet mercilerinin TÜPRAŞ ve 
DİTAŞ yetkilileri olduğunu, 

Beyan etmiştir. 

Başbakan Turgut özal yeminli ifadesinde (22.4.1985 - Birleşim : 34) : 
iran'ın Kharg Adasından o günkü şartlarla ayda bir milyon tonun üzerinde hampetrol çekilmesi mec

buriyeti olduğunu, bunun özel bir anlaşmadan kaynaklandığını, bu sebeple büyük tanker alınması konusunun 
gündeme geldiğini, Ismaü özdağlar'a «Bir an evvel inceleyin, halledin, çünkü bizim tiçin önemli olan. bu petro
lün herhangi bir problem olmadan çekilmesidir» dediğini, bunun üzerine anlaşmaların yapılmış bulunduğunu, bir 
defasında kendisine onay için gelindiğini, her daim kendisine imza için gelinmesinin fiilî zorlukları bakımın
dan imza konusunda İsmail özdağlar'a yetki verdiğini, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna ge
len bu tür konularda Türk Bayraklı gemileri korumak için % 10 - 15 gibi bir fiyat farkı kabul etmek gerek
tiğini, hampetrol nakil fiyatlarının tespitinde DİTAŞ'ın yetkili olduğunu, büyük gemi alınmasının o günkü şart
lara göre zaruret haline geldiğinden kendi talimatıyla bu yola gidildiğini, navlun tespitinin ilgili kuruluşla-
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rm yetkisinde olduğunu, bu konunun Bakana gelmesinin gerekmediğini, ancak idarî bazı usuller, âdetler dola
yısıyla kendisine kadar bir konuyu getirdiklerini, aslında bu gibi durumlarda idarece alınmış olan kararlara 
bakarak müspet mütalaa edilmişse onun karşısına çıkmadığını, sorumlusu kim ise, onun kararının daha doğ
ru olduğunu, bu sebeplerle tespit edilen 15.00 $ rakamının makul olması gerektiğini beyan etmiştir. 

1) CELBEDlLEN DİĞER DELİLLER : 

1. DITAŞ - Deniz işletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.'nin 5.2.1985 tarihli, Gen -120/00207 sayılı, 
«Uzun Vadeli Hampetrol Taşıma Anlaşmalarının 1983 ve 1984 yılı için prototip olup, gemi yapıl

dığı, 1984 yılında Körfez - Türkiye hattında çalışacak tankerlere 6'şar sefer garantisi verildiğini, Cerrahoğlu 
Şirketinin Ceyhan tankerine, UM Şirketinin Zafer, Bı rak, Büyük Hun ve Göktürk tankerlerine ait olduğunu, 
anlaşmaya dahil olmayan fakat 1984 yılı içinde taşıma yapan UM Şirketine ait Avar, Büyük Timur ve Murat 
- M tankerlerine herhangi bir sefer garantisi verilmediği, ancak diğerlerine uygulanan anlaşma şartlarına ve nav
lun birimlerine tabi kılındıklarını, Cerrahoğlu Şirketine ait Ceyhan ve UM Şirketine ait Zafer tankerleri VLCC 
olduklarından, günün gereği olarak ve tam hamule ile Kharg - Cape - Tütünçiftlik hattında da taşıma yaptık
ları, bunlara yaptıkları taşıma sırasındaki rayiç navlun birimleri tatbik olunduğu, yine günün şartlarına uygun 
olarak Cerrahoğlu Şirketinin M. Vatan ve UM Şirketinin Büyük Selçuklu tankerleri 2'şer sefer garanti veri
lerek Kharg - Cape - Tütünçiftlik hattında tutulduğu ve bunlara da rayiç navlun birimleri tatbik edildiğı»ne 
dair yazısı. (Gelen evrak kayıt No. : 20) 

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 6.2.1985 tarihli 10 (Öl 12.3/14692) sayılı «UM Denizcilik Ticaret Ano
nim Şirketinin Kuruluşuna ait» yazısıyla ekli dosyası. (Gelen evrak kayıt No. : 21) 

3. Başbakanlığın 11.2.1985 tarihli, 19-321-04239 s- yılı; «ismail özdağlar'ın 25.12.1984 ve 26.12.1984 tarih
lerinde Devlet Bakanı olduğu, bu görevinden 4.1.1985 tarihinde istifa ettiğine» dair yazısı. (Gelen evrak kayıt 
No. : 54) 

4. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 11.? 1985 tarihli, 02059 sayılı; «1984 yılı dünya navlun fi
yatlarının (aylar itibariyle) DITAŞ ve TÜPRAŞ'dan t; min edileceğine» dair yazısı. (Gelen evrak kayıt No.: 
58) 

5. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 12.2.1985 tarihli 02060 sayılı; 

a) Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.4.1984 tarih, 147 sayılı «DITAŞ Genel Müdür
lüğü tarafından hazırlanan, Türk Bayraklı tankerlerin 1984 ve daha sonraki yıllar için hampetrol taşıma, 
navlun ve sürastarya birimleri esaslarını belirleyen rapor müzakere edilmiş olup, konu üzerinde Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin de iştirakiyle bir çalışma yapıldıktan sonra nihaî kararın verilmesine» 
dair karan, 

b) Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 18.6.1984 tarihli, 150 sayılı; «Deniz sektörü ile 
ilgili olarak, 1984 malî yılı bütçesinde 2 milyar TL. olarak yer almış olan GISAT Fonuna 1,5 milyar TL. 
ilave bir kaynağın temini hususunda ilgili bakanlıkların bir çalışma yapmalarına, Dış Hat Taşıma Primleri ko
nusunun yeniden incelenmesine» dair kararı, 

c) Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 19.7.1984 tarihli, 152 sayılı; «Türk denizciliğinin, 
ihracatın, Türk Bayraklı gemilerle yapılan taşımacılığın ve gemi inşa sanayiinin geliştirilmesini sağlamak ama
cıyla, -

(1) ihracatı ve dövizli navlun gelirlerini artırmak amacıyla, yeni hat açarak en az bir yıl bu hatta tari
feli olarak çalışanlara, «Fiyat istikrar ve Destekleme Fonundan azamî üç yıl süreyle, her yılın sonunda ih
raç malları taşımalarından doğan navlun gelirlerinin % 10'u oranında prim uygulanmasına, 

(2) Denizaşırı hatlara seferler düzenleyerek yeni pazarlara açılmamızı sağlamak amacıyla, ihraç malları 
taşımalarında 3 000 milden daha uzak limanlara sefer yapan; 10.000 DWT'na kadar gemiler için ihraç mal
ları navlun bedelinin % 20'si, 10 - 20.000 DWT'na kadar gemiler için ihraç malları navlun bedelinin % 15'i, 
20.000 DWT ve daha büyük gemiler için ihraç mallan navlun bedelinin % 10'u oranında prim verilmesine, 
primlerin her yılın sonunda tahakkuk ettirilmesine ve bu primlerin fiyat istikrar ve destekleme fonundan 
sağlanmasına, 
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(3) Kamu kuruluşlarına ait ithal mallarının öncelikle Türk Bayraklı gemilerle taşınmasını sağlamak ama
cıyla, yük taşıtan kamu kuruluşlarının yıllık programlar? nı her sene başında ilan etmeye özen göstermelerine; 
hububat, gübre, fosfat kayası, asit, demir cevheri, kcmür taşımalarında en düşük teklifi veren yabancı bay
raklı gemiden % 10 daha fazla navlun verseler dah: taşımalarını Türk Bayraklı gemilere ihale yoluyla yap
tırmalarına, ayrıca kamuya ait yük taşımalarında T.C Bayraklı gemiler arasında serbest rekabet şartlarını ön
leyerek kaynak israfına yoljaçan ve ihaleye çıkarılma! sızın D.B. Deniz Nakliyat Şirketine taşıma yaptırma 
uygulamasına son verilmesine, 

(4) İnşa edilen veya satın alınan her türlü geminin yurt içine olduğu gibi yurt dışına satışlarını da ser
best bırakacak şekilde gerekli mevzuat ve işlem değişiklikleri konusunda hazırlık yapılmasına, 

(5) Yurt içinde gemi inşasında, yatırım bedelinin l% 10'u oranında özkaynak aranarak, bakiye % 90 
kredinin % 10'unun GISAT Fonundan, % 90'ının ise Merkez Bankası reeskont kaynaklarından sağlanmasına, 

(6) Teşvik tablosunda 5.000 DWT üzerindeki gemlerin inşaasımn teşvik açısından öncelik alması için ge
rekli düzenlemenin yapılmasına, 

(7) Deniz Ticaret Filomuzun ve gemi inşa sanayinizin geliştirilmesi için 1984 yılı Bütçe Kanununda 2 
milyar TL. olarak yer alan Gemi İnşa, Satın Alma Tersane Kurma ve Geliştirme (GtSAT) Fonunun 1984 
yılı içinde Yatırımları Hazırlama Fonundan transfer yaparak 1,5 milyar TL. artırılmasına ve gerekli işlem
lerin hızla tekemmül ettirilmesine, 1984 yılında GlSAT Fonuna ilave edilecek 1,5 milyar TL.'nin öncelikle ye
ni yatırım projelerine tahsisine» dair kararı. (Gelen evrak kayıt No.: 61) 

6. Başbakanlık'Teftiş Kurulu Başkanlığının 13.2.1985 tarihli, 02062 sayılı, 

«1984 yılına ait dünya navlun fiyatlarını aylar itibariyle gösteren» yazısı. (Gelen evrak kayıt No. : 92) 
7. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 14.2.1985 tarihli, 02065 sayılı; «DİTAŞ'ın petrol taşımalarıyla 

ilgili her türlü tasarruflarını içeren 1983 yılı normal denetleme raporu ile, 1984 yılı için hazırlanacak özel 
inceleme raporunun gönderilmesi için ilgili mercilere yazılan» yazısı. (Gelen evrak kayıt no. : 129) 

8. Ulaştırma Bakanlığı Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığının 15.2.1985 tarihli, 472 sayılı; 

«UM Denizcilik Ticaret A.Ş. ve .Cerrahöğulları Umumî Nakliyat Vapurculuk ve Ticaret A.Ş.'ye ait ge
milerin gemi sicil dairesi kütük ka%yıt örnekleri ile bu şirketlere ait tankerlerin 1984 yılında yaptıkları sefer
lere» dair yazısı. (Gelen evrak kayıt no. : 131) 

9. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 20.2.1985 tarihli 1237 sayılı «Uğur Mengenecioğlu ile eşi ve 
çocukları adına kayıtlı bulunan gayrimenkııllerine» dair yazısı. (Gelen evrak kayıt no. : 312) 

10. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 22.2.1985 tarihli, 02088 sayılı; 
«İsmail özdağlar'ın Bakanlığı döneminde 26.12.1984 tarihinde emrinde görev yapan koruma görevlisinin 

Burhan Ergül, şoförlerinin ise Cengizhan Bayar ile Muhittin Güngör olduğuna» dair yazısı. (Gelen evrak kayıt 
no. : 380) 

11. Başbakanlığın 21.2.1985 tarihli, 19-321-04646 sayılı; 

«13.12.1983 tarihinde kurulan Hükümette görev alan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile Devlet 
bakanlarına verilen görevlerin 16.12.1983 gün. 19-383-28679 (1983/92) sayılı genelgede belirtilen şekilde tespit 
edildiği, buna göre Başbakanlığa bağlı kuruluşlardan, Çevre Müsteşarlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Başkanlığı, TÜBİTAK Genel Sekreterliği ile Başbakanlık ilgili kuruluşlarından Türkiye Petrol Kurumu, Tür
kiye Kimya Sanayii Kurumu, Etibank, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Devlet Bakanı İs
mail Özdağlar'ın yönetimine verildiği, 2929 sayılı Kanuna ekli cetvele göre Tüıkiye Petrol Kurumu İktisadî 
Devlet Teşekkülü, Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. (DlTAŞ)'da bu teşekkülün bağlı ortaklığı olduğu, 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan düzenlemeye göre de, T.P.A.O. İktisadî Devlet Teşekkülü, Dl-
TAŞ'da bu teşekkülün bağlı ortaklığı haline getirildiği, 19.6.1984 gün ve 19-383-10869 (1984/13) sayılı genelge 
ile Çevre Genel Müdürlüğü, TÜBtTAK Genel Sekreterliği, T.P.A.O., PETKİM Petrol Kimya A.Ş., Türkiye 
Gübre Sanayii A.Ş., Etibank ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün yönetim görevinin İs
mail özdağlar'a verildiği, İsmail Özdağlar'ın bu kuruluşlarla ilgili olarak kanunlar vesair mevzuat çerçeve
sinde yetkili» olduğuna dair yazısı. (Gelen evrak kayıt no. : 381) 
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12. Etibank Genel Müdürlüğünün 27.2.1985 tarihli, 734-3349 sayılı; 
«Gemi alımı ile ilgili 1980 yılından itibaren verilen krediler ile, Devlet Planlama Teşkilatınca gemi sek

törü için yapılan esaslar dahilinde teşvik belgesi alınmak ve özkaynak (% 10) yabancı kaynak (% 90) oranında 
olmak kaydıyla gerekli tahsisler yapıldığına» dair yazısı. (Gelen evrak kayıt no. : 435) 

13. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının tarihsiz ve sayısız; 
«1980, 1981, 1982, 1983, 1984 yıllarına ait gemi alımlarıyla ilgili olarak, teşvik edilen gemilerin özel

likleri ile teşvik sahiplerinin ve teşvik belgeleri» ne dair yazısı. (Gelen evrak kayıt no.: 483) 
14. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 21.3.1985 tarihli, 02128 sayılı ve ekinde; 
«a) Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanmış 1983 yılı normal denetim raporu, 
b) Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanmış 1984 yılı özel inceleme raporu, 
c) DİTAŞ - Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. Genel Müdürlüğünün 20.3.1985 tarihli, Gen-010-

08461 sayılı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun hazırladığı özel inceleme raporunun sonuç bölümüne 
ilişkin mütalaasını havi» yazısı. (Gelen evrak kayıt no. : 488) 

15. TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğünün 22.3.1985 tarihli, 276 sayılı, 
«1982 : 1983 ve 1984 yıllarına ait, hampetrol taşıması yapan tankerlere ilişkin bilgileri» havi yazısı. (Ge

len evrak kayıt no.: 499) 
16. TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğünün 26.3.1985 tarihli, 288 sayılı; 
«1980 - 1981 yıllarına ait, hampetrol taşıması yapan tankerlere ilişkin bilgileri» havi yazısı. (Gelen eyrak 

kayıt no. : 510) 
17. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 28.3.1985 tarihli, 2803-1-5 sayılı; 
«Devlet eski Bakanı ve Manisa Milletvekili İsmail özdağlar ile ilgili olarak 5 Ocak 1985 Cumartesi günü 

Türkiye radyolarının 23.00 Ana Haber Bülteni ile, Televizyonun kapanış bülteninde yayınlanan Hükümet Bil
dirisi» ne dair yazısı. (Gelen evrak kayıt no. : 525) 

18. Başbakanlığın 10.4.1985 tarihli, 19-321-08068 sayılı; 

«İran'dan hampetrol çekişlerinin artırılması ile ilgili olarak, 
a) Başbakanlığın 27.7.1984 tarihli, 19-310-12963 sayılı Devlet Bakanı İsmail özdağlar'a hitaben, Başba

kan Turgut özal imzalı, İran'dan 400 milyon USD'a yaklaşan alacaklarımızı, tıkanmaya başlayan akreditif
leri açarak, bir an önce tasfiye edebilmek ve İran'dan aylık hampetrol çekişini 1 milyon tona çıkartarak, stra
tejik rezervleri artırmak ve yüzer stok sağlayabilmek için, gerekli her türlü tedbiri almak üzere, Bakanlığınız 
görevli ve yetkili kılınmıştır, gereğini rica ederim; ifadeli yazısı, 

b) Türk Bayraklı tankerlerle denizyolu hampetrol taşımacılığında uygulanacak esaslarla, bu esaslara gö
re navlunların belirlenmesi ve anlaşmaların yapılmasında DİTAŞ Genel Müdürlüğünün yetkili kılındığına 
dair 7.5.1984 tarihli olur» yazıları. (Gelen evrak kayıt no. : 538) 

19. DİTAŞ-Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği AŞ. Genel Müdürlüğünün 19.4.1985 tarihli, Gen-010-00683 
sayılı; 

«1984 yılı iş programında yer almadığı halde Fahire Güneri ve Göktürk tankerlerine sefer yaptırıldığı, da
ha önce yapılmış bulunan programlı ham petrol taşıma anlaşmaları çerçevesinde kiralanan Ceyhan ve Zafer 
tankerlerine, programlı sefer garantileri dışında daha yüksek navlun ödeyerek Ümit Burnu güzergâhından 
taşıma yaptırıldığı konularında yazılı açıklamaları» havi yazısı. (Gelen evrak kayıt No. : 540) 

J) TOPLANAN DELİLLERİN TAHLİL VE MÜNAKAŞASI : 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'm, Bakanlık görevini kötüye kullanarak UM 
Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi sahibi Uğur Mengenecioğlu'nun gemilerine fazla fiyatla akaryakıt nakli 
sağlamak' suretiyle Devleti zarara uğrattığı, bazı bürokratları bu işlere engel olacağı ıgerekçesiyle görevden 
almayı düşündüğü iddiasının incelenmesinde; 

Memleketin ihtiyacı olan ham petrolün Devlete ait ve sermayesi 500 000 000 liradan ibaret olan DİTAŞ-
Denizcilik İşletmesi ve Tankerciliği Anonim Şirketi'nin elinde bulunan mahdut ve kifayetsiz gemilerle nakli 
mümkün bulunmadığından bu petrol nakliyatının kısmen yabancı bayraklt gemilerle yapılmakta olduğu ve bu
nun mahzurlu yönleri nazara alınarak özellikle Türk Firmalarına ait ve büyük tonajlı gemilerle yapılmasına 
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Devlet Pöiotikası olarak varılan prensip kararına göre büyük firmalarla bu işlerde görevli ve yetkili DİTAŞ 
Grenel Müdürlüğü aralarında görüşülmeye geçildiği, ilk def a 'böyle bir Devlet prensip kararı verildiğini haber 
alan Cerrahoğlu Firması sahihi Nuri Oerrahoğlu'nun teşebbüse geçerek ham petrol navlun fiyatının tespiti ve 
büyük gemi satın alınması konularında uzun pazarlıklardan sonra bir anlaşmaya varılarak 2.3.1984 tarihli Ham 
Petrol Taşıma anlaşmasına ek olarak 19.6.1984 ve 23.6.1984 tarihli zeyilnamelerin taraflar arasında imzalandığı; 
2.3.1984 tarihli Ham Petrol Taşıma Anlaşmasında tespit edilmiş olan Süveyş gidiş-dönüş navlun ücreti 8.61 
$/ton iken 19.6.1984 tarihli zeyilname ile M. Ceyhan Tankeri (VLCC) için Gidiş Süveyş kanalı, yüklü dönüş 
Ümit Burnundan dolaşılarak OKharg-Tütünçiftlik arası) yapılacak 'bir sefere mahsus olmak kaydı ile navlunun 
15.81 $/ton olarak belirlendiği, ayrıca 23.6.1984 tarihli zeyilname ile de M. Vatan tankeri (ULCC) için Süveyş 
kanalı gidiş, Kharg adası-Cape dönüş olmak üzere navlunun 15.00 $/ton tespit olunduğu, yine aynı geminin 
ikinci seferi için de aynı güzergâh esas tutularak 15.00 $/ton tespit edilmiş olduğu, Cerrahoğlu Firmasına bü
yük ve süper 'gemiler için tanınan ve yüksek görülen navlun bedeli ile ilgili anlaşmalardan haberdar olan 
Uğur Mengenecioğlu'nun (UM Firması) DITAŞ Genel Müdürlüğüne müracaat ederek Cerrahoğlu Firmasına 
zeyil anlaşma ile tanınan haklardan kendisinin de yararlanması gerektiğini, talebetmesi üzerine ve bu hususta 
DİTAIŞ'ca keşide edilen 29.6.1984 tarihli teleksde; «tam hamule yüklenmesi halinde dönüş seferi Ümit Burnun
dan olacak ve M. Ceyhan armatörü ile imzalanmış olan ve detayları aşağıda verilen zeyilname hükümleri ay
nen uygulanacaktır» denildiği; UM Firmasının da 3.7.1984 tarihli kabul teleksi ile bu firma ile de aynı şart
larla anlaşma sağlandığı, yine UM Denizcilik Firmasına ait süper büyüklükteki t(ULCC) Büyük Selçuklu Ge
misi için de Süveyş gidiş-Kharg Cape dönüşü için navlun 15.00 $/ton ve 6 ay içinde 2 sefer garantili anlaşma 
yapıldığı, 'buna göre de ham petrol nakliyatı programına uygun şekilde yapılarak bedelinin Türkiye Pet
rol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) tarafından ödenmekte olduğu ve bu navlun ve güzergâh tespitleri ile doğru
dan doğruya DITAŞ Genel Müdürlüğünün navlun bedeli ödemelerinin de TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünce 
yapıldığı ve bu işlemlerle Devlet Bakanının doğrudan doğruya bir ilgisi 'bulunmadığa görülmüştür. 

Büyük tonajlı gemi alınması konusuna geline?,; 18.6.1984 tarihinde Başbakanlık konutunda Sayın Başbaka
nın riyasetinde Dışişleri Bakanı, Devlet Bakam (ismail özdağlar), PETKUR, TÜPRAŞ ve DİTAŞ Genel Mü
dürlerinin katıldıkları toplantıda «Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının nasıl ve ne şekilde karşılanacağı ve bu
nun süresi hakkında konuşulduğu, üç ay müddetle ÎRAN'dan birer milyon ton hampetrol çekilmesi gerektiği, 
bunun ekonomik, siyasî, muhtelif sebepleri olduğu kanaatine varılarak, hu konunun bir an önce halledilmesi 
hususunda İlgili müesseselere şifahî talimat verildiği ve bu talimatda bu işin 15 gün içinde gemi temin edilerek 
yüke girmesi istenmiş ise de DtTAŞ Genel Müdürlüğünce gemi temininin tra süre içinde mümkün olamayaca
ğının belirtilmesi üzerine, Devlet Bakanı İsmail özdağlar bu tip tankerin Türk Armatörlerince alınmasını tav
siye ettiği anlaşılmıştır. 

Nitekim, Başbakanlıkça Devlet Bakanlığına belirtilen hususla ilgili olarak verilen 27.7.1984 tarih, 19-310-12963 
sayılı yazı da iran'dan alınacak aylık 1 milyon ton ham petrolün çekişini temin için gerekli her türlü tedbirin 
alınması konusunda talimat verildiği, DtTAŞ Genel Müdürlüğünce 28.7.1984 tarih Gen - 820/01178 sayılı VLCC 
ve ULCC tipi gemilere uygulanan ve uygulanacak olan navlun 'bedelinin tespitine ait taleplerin Başbakanın 
verdiği yetkiye müsteniden Devlet Bakanı ismail özdağlar tarafından 28.7.1984 tarihinde onaylandığı tes
pit edilmiştir. -

Yukarıda izah ve tespit edilen belgeler ile, Devlet eski Bakanı tsmalil özdağlar'ın savunmasını doğrulayan 
DtTAŞ Genel Müdürü Turgay R. Beltan, DtTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Orhan Gürel, PETKUR ve ha
len BOTAŞ Genel Müdürü Nezihi Berkkam, TÜPRAŞ Genel Müdürü Müfit Nayır, TÜPRAŞ Genel Müdür 
Yardımcısı Yalçın Eraydın, Petrol Ofisi Genel Müdürü Mehmet Gültekin ve diğer şahitlerin Bakan ismail 
özdağlar'ın kendilerine kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı emir ve talimat vermediği birbirini itmam ve 
ikmal eden şahadetlerinden anlaşılmıştır. * 

Bu duruma göre; 
1. Devlet Bakanlığının 'bağlı kuruluşu olmayıp bir yan kuruluşu niteliğinde 'bulunan DİTAŞ'ın ilgili Ba

kandan emir ve talimat almaksızın, deniz taşımacılığı yapan firmalarla anlaşmalarını resen yaptığı, hampet
rol nakil sekini, adedini ve navlun fiyatını yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit ettiği; uygulamasının 
ise, DİTAŞ Genel Müdürü tarafından yürütüldüğü, büyük tonajlı gemi satın alınmasının da Devlet politikası 
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olarak tespit edilerek uygulamaya konulduğu, anlaşmaların yapıldığı tariihde en büyük hampetrol bağlantımız 
olan İran İle Irak arasındaki harbin şiddetlenmesi ve ;bu arada UM firmasına ait Büyük Hun tankerinin bom
balanarak yara alması, Kharg adası (îran)'dan yapılacak hampetrol naklini 'tehlikeli ve riskli bir duruma ge
tirmiş olduğundan, navlun tespüti sigorta ve E'HRS'P (Ek stra Harp Riski Sürprimi) işlerinde farklı fiyat tespiti 
mecburiyetini ortaya çıkardığı anlaşılmış ve dolayısıyla belirli firmalara özel işlem yapılarak fazla navlun öden
diği ve bu suretle Devletin zarara uğratıldığı iddiası ta ha'kfkuk etmemiş ve netice olarak, Devlet eski Bakanı 
İsmail özdağlar'ın 'bu konularda yapılan işlemlerle görev ve yetkisi bakımından doğrudan doğruya bir illiyet 
rabıtası 'bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 

2. Ayrıca, Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'ın bazı işlere engel olacakları gerekçesiyle 'bir kısım bü
rokratları görevlerinden almayı düşündüğüne dair herhangi bir delil ortaya konulmadığı ve elde edilemediği 
gjbi, eyleme dönüşmeyen bir düşüncenin de esasında suç teşkil etmeyeceği aşikâr, dolayısıyla bu iddia da 
hukukî dayanaktan yoksun bulunmaktadır. 

3. Ancak, hampetrol taşımacılığı ve fiyat tespiti işleriyle görevli ve yetkili 'bulunan DİTAŞ yönetimin
deki ilgililer haklarında yukarıdaki (1) 'bendinde açık'anan konularla ilgili olarak bir kısım usulsüz işlemler 
yapıldığı- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1984 yılına ait Özel. İnceleme Raporunda belirtilmiş 
ise de, ilgililer haklarında 'Komisyonumuzca intikal ettü rilmiş ve Komisyonumuzun yetkisi içinde bir konu bu
lunmadığından ve memuriyet sıfatları da göz önünde tutularak bu hususa ait evrak ve lifade tutanakları tas
dikli örneklerinin veya fotdkopileriinin gereği takdir ve tayin olunmak üzere bağlı bulundukları Devlet Bakan
lığına gönderilmesi düşünülmüştür. 

SORUŞTURMANIN İKİNCİ KISMI 

V. — MANİSA MİLLETVEKİLİ ve DEVLET ESKİ BAKANI İSMAİL ÖZDAĞLAR'IN, UM DENİZ
CİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SAHİBİ UĞUR MENGENECÎOĞLU'NDAN HAKSIZ MENFAAT 
SAĞLADIĞI VE BU CÜMLEDEN OLARAK 25.0CO.O0d,— TL. RÜŞVET ALDIĞI İDDİASININ İNCE
LENMESİ : 

A) SAVUNMA : 
Devlet eski Bakanı ve Manisa Milletvekili ismail özdağlar'ın, UM Denizcilik Ticaret A. Ş. sahibi Uğur 

Mengenecioğlu'ndan rüşvet aldığı iddiası karşısında, Soruşturma Komisyonunda yaptığı savunmasında 
(14:2.1985 - Birleşim : 8) 

Genelde prensip olarak iş adamlarıyla çok samimî olmadığını, makamı dışında pek görüşmediğini, bu ko
nuda gayet katı ve açık bir politika izlediğini, bunun aksini kimsenin iddia edemeyeceğini, bu cümleden ol
mak üzere muhbir Uğur Mengenecioğlu ile diğer armatörler arasında münasebetleri açısından en ufak bir fark 
gözetmediğini, zaten mevzuat açısından petrol taşımacılığı işlerinin yapılması ve yürütülmesi hususunda bu şa
hısla herhangi bir ilişkisinin söz konusu olamayacağını, buna rağmen zaman zaman Uğur Mengenecioğlu'nun 
ısrarla kendisi ile görüşmek için randevu istediğini, hatta iki - üç defa görüştüklerini, bunun dışında meselele
rini diğer Bakanlık yetkilileri ile hallettiğini söylemiştir. 

Yine Uğur Mengenecioğlu'nun görüşmek üzere Aralık 1984 ayı başlarından itibaren bir kaç defa telefonla 
kendisini araması üzerine 26 Aralık 1984 tarihinde görüştüklerini, aynı tarihlerde tesadüfen babası Ali öz-
dağlar ile kayın biraderi Mehmet Kaymak'ın bazı kişisel meselelerini halletmek üzere Ankara'da bulundukları
nı, o gün sabahleyin erkenden kendisinin, daha sonra babası ve kayın biraderinin de Bakanlığa geldiklerini, 
özel Kalem Müdürünün haber vermesi üzerine, Bakanlık, çok kalabalık olduğundan onlara akşam evde görü
şürüz diyerek kendilerini eve götürmesi için servis şoförünü çağırdığını, bu sırada Uğur Mengenecioğlu'nun te
lefon ederek Ankara'ya geldiğini ve kendisi ile görüşmek istediğini beyanı üzerine «Peki gel, bir ara seninle 
de görüşürüm» dediğini, Uğur Mengenecioğlu'nun ise, şu saatlerde otelin önünde araba bulunmadığını ve 
havanın çok soğuk oluşundan bahisle kendisinden bir vasıta istediğini, bu duruma kızmasına ve «insandan 
annesinin nikâhını da isteyecekler» şeklinde düşünmesine rağmen şoförü Yaşar'a «Evladım git, Büyük An
kara Otelinden bir misafir gelecek, Onu da al, getir» dediğini, Uğur Mengenecioğlu'na da «Mavi bir murat 
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gelip otelin önünde bekleyecek» diye, haber verdiğini ve şoförün, içerisinde Ali özdağlas ile Mehmet Kay-
mak'ın, da bulunduğu mezkûr araba ile Ankara Oteline giderek Uğur Mengenecioğlu'nu Bakanlığa getirdiğini, 
bu sırada kendi odasında Konya Milletvekili Ziya Ercan ile Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürü .Do
ğan Çeçen'in bulunduklarını, bunlarla görüşmesini tamamladıktan sonra odadan çıkarlarken ısrarlı randevu 

^isteyerek kendisine gelen Uğur Meftgenecioğiu'nun çok garip ve yavan-bir tavırla «Gemilerin sıraya girmesi 
tortusunda büyük haksızlıklar yapılıyor, kesinlikle bu işte bize yardımcı olunuz» dediğini, yarım ağızla Otta 
«Peki, 'peki bakarım, ilgilenirim» diyerek çekip gittiğini, bu hususta DİTAŞ Genel Müdürü ile görüşme yap
madığım; zira geraülerin petrol taşıma, işlerinde bir program dahilinde sırayla çalıştıklarını önceden bildiğini, 
bunu değiştirmenin mümkün olamayacağını belirtmiş ve hâdisede kullanılan teybi ve bantı dinledikten sonra, 

^teMbn* konuşmalarıyla ve Konya Milletvekili Ziya Ercan'la yaptığı konuşmaları önemli ölçüde hatırladığım, 
Uğur Mdıgenecioğlu ile kesinlikle bu şekilde konuşmadığım, politika ile mi, mafia ile mi yoksa şahıslarla mı 
karşı karşıya olduğunu bilemediğini, " 

" ' 3.V.İ9B5 tarihinde Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra Sayın Başbakan Turgut özal'm daveti üzeri
ne birlikte Başbakanlık konutuna gittiklerini, Başbakanın «İsmail, senin için böyle böyle bir bant var, böyle 

;l?öyle diyorlar, ben bunu; dinledim ve ikna oldum» demesi üzerine iddiayı kesinlikle reddettiğim, komplo ola
bileceğini söyledikten sonra büyük bir yeis içinde odayı terkettiğini beyan etmiştir. Soru üzerine de; 

_;-.. İstifasından sonra Bakanlık odasından özel eşyaları toplanırken eşantiyon bir çanta içerisinden çıkan bir 
r milyon liranın kendisine aij; olduğunu, 

.1985, yiU petrol taşımacılığı konusunda ihale sistemine geçilmesi için hazırlık yapmak üzere DlTAŞ'ın yeşt-
,kililerine emir verdiğini, bu sisteme;geçildiğinde 7 - 8 gemisi bulunan UM r Denizcilik A. Ş. sahibinin ihaleyi 

.kaybettiği.takdirde iflasının söz konusu olabileceği düşüncesiyle kendisine böyle bir iftiranın yapılabileceğini, 
Ayrıca, Etibank kredilerinin gemi alımları için % 25'i geçemeyeceği yolunda Banka Yönetim; Kurulundan 

karar çıkarılması hususunda emir verdiğimizden bu kredilerinden en çok istifade eden bir şirket olarak7UM 
Denizcilik Â. Ş. ve sahiplerinin bu tarzdaki hareketlerinin tabiî olduğunu, 

Arz ettiği beyanları doğrultusunda mezkûr iddiayı kesinlikle kabul etmediğini savunmuştur. 
? B) ^AHtf İFADELERİ : ' ^ 

Başbakanlık danışmanlarından Adnan Kahveci (Zaptın 8 -11 inci sayfalarında) yeminli ifadesinde (19.2,1985 
Birleşim: 10): 

Aralık ayının ilk haftaslhdâ Mengenecioğlu'nun ofisini arayarak çok özel bir konusu olduğunu, bizzat söy
lemesi gerektiğini, özdağlar'ın kendisinden bir para talebinde bulunduğunu ifade ettiğini,, kendisinin ise; Iş-
maf Özkfağtar'ın böyle bir talepte bulunacağına ibMmal vermedÜğM, bu nedenle Mengenecioğlu'na «Hiç 
JMeıftte eMeyin, böyle bir şeye imlkân vermeyiz» ve tekraren «Endişe etmesinin gerekmediğini, fcetfuyu haflede-
1»ieceğ!ini», 0yletfiğinji bidirtriişiir., 

.-: AraÜfc ayşnai ikindi Kaftasınıda Barakanla görüşmesinde'"böyle? bîr <sifcâyet var ne yapalım, şrkâyötİn 
ekliğinden endişem .var dedliğinû Başbakanın da «Bu konuda delil ölmâkkn bir şey yapi&mayacağMiı» -ÖH-
^klmıdînıderı: sonra olayın biır bakıma ka^aaır giW olduğunu, he varM 24 - 25 Aralık tarihlerinde Menge-
aierifeğluMun kendisini tekrar acıyarak ödettieyi yapmak için Ankarâtya gelecefini söylediğini, «Madem fs-
mail Özdağlar Ödeme yapman konusunda ısrar ediyörv Arikî&f»Vâ gel'iûce bana t»fuğra» ded'iğ'itti, ticarî 
menfaatıyla oynanmış bir insanın bu konuda bir ktomple düzenleyebileceğim düşünmekte olduğunu» Aaaya-
sanın 83 üncü madidesi açısından suçüstü yapma gibi bir durumun. vê  teyp bandının da keski delil olup ei-
madığıhm halen hukukçular tarafından tartışıldığını bildiğini, teybi Mengenecioğlu'na ikna edebilecek jflâve 
'bir kanilt bulabilmek maksadıyla verdiğlini, böyle ciddî Air İddianın ek bazı delülerle taktviye edilmesi gerek
tiğim', Mengenecioğlu'nun otelden telefon edip «Benim kend'i arabamla gelmemi İstemiyorlar, kendisi özel ara
ba gönderecek» demesinin o anda şüphelerini artırdığını ye kendisine teybi vermeye zorladığını, konuşmaları 
^e^e^soalfaazbana geLdedağ^ızira,. o _airaida-teyfcle <yytimmi% bazr y e r ^ ^ilin^,' baıa^iMveîer yapflaM-
îeoeğM -dlşandüğliihü, teyp Menigjenee$oğtu%un^^ Sonra-saat WM••'•- 11.000 cfvâıında tsSrriaSl 
^Edatîaıila^^tftiğini,, im Jnüjddet «sara tektfar patana ğeîdiğîrJde, ne cereyan etiüğirii forması' üzerin^^oîâyı 
kSsaca-iîalsittelÜğM, te^baıt o kısıiaNîmı çfofc hizklbfr şektfde^dthİödik^^ 
fiaîbakaîabk : rk^mıieuttda :^yabana bir Jmiîsaf fc^ûtıuıuna v&îfeâ^ ̂ ıttf^riten sonra-- Ba#8kan%~âî« \tfi&$M'ifâ
deyiz, olayla ilişkisinin bundan ibaret olduğunu beyan etmîşj törv"^^^- "; -

pirktye.,Büîükî)Millet Meclisi ^ : :(S^Sfty4str £14) 
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Şahit Adnan Kahveci, Rorriiisyonuimuzca tevcih edilen sorular üzerine de; 

Uğur Mengeneeioğlu'nu 1982 yılında Iran seyahatini yapan 400'ü aşkın iş adamlarından biri olarak ta
nıdığını, hatırladığını ifade etmiştir. 

Uğur Mengenecioğlu'nun olaydan bir gün önce kendisim" istanbul'dan arayarak, parayı geirip özdağlar'a 
teslim edeceğin'i söylediğin'i, ertesi günü Ankara Oteli'nden telefon edip «Parayı hazırladığım ve parayı tes
lim etmek için telefon beklediğini» bildirmesi üzerine de İsmail Özdağlar'ın kendisine özel araba göndere
ceğini ifade ettiğini; tahminen saat 10.30 - 11.00 civarında kenldisiine geldiğini, bir bakan hakkında suçüstü 
yapmanın belirli şartlara bağlı olduğunu, hâdisenin; ihbarı yapan kişiye «Sen git, biz bu işe karışamayız, 
zaten yetkimiz yok» diyemeyecek kadar ciddî nitelikte bulunduğunu, elde böyle bir kanıt olursa özdağlar'ı 
da daha samimî bir açıklamaya yönlendirebilecek bir kanıt elde edebilmek düşüncesiyle teybin kullanıldığı
nı, Mengenecioğlu'na kayıt sırasında yapacağı işlemi 'tarif ederek «Otelden çıktığın anda düğmesine bas, 
Bakanın yanından çıktığında düğmesini kapat ve hemen bana getir» dediğini, teybin kendisinden alınıp tekrar 
iadesine kadar geçen sürenin en fazla 1,5 saat olduğunu beyan etmiştir. 

Teyp ve bant kendisine gösterildiğinde (S. 15), teybin ve bantm aynı olduğunu bildirmiştir. Teybi verdiği 
anda, tespit "edilmiş olan konuşmaların % 90 - 95 cereyan etmeyeceği kanaatinde bulunduğunu teybin ken
disine ait olduğunu, bazı kısımlarını bir defa Menıgeneciöğlu'yla, ikinci kere de Sayın Başbakanla dinledi
ğini, teybi verirken işaretlemediğini, kendisine dinletilen bantm markasının olimpus olduğunu ve kuıllandığı 
bantlara benzediğini, banitıın sadece rüşvet verme olayına ait kısmını ofisinde dinlediğini, bundan sonraki 
konuşma kısımlarını atladığını, «25 verdik» sözleri üzerine Mengenecioğlu'na olayın cereyanını sorduğunu, 
Başbakana verinceye kadar bantın kendisinde kaldığını, Mengenecioğlu'na bantı verirken boş olup olmadı
ğını araştırmadığını, bunun evvelce kullanılan bir bant da olabileceğini ifade etmiştir,, 

Durumun vuzuha kavuşması için befflki de usulsüz olan bu işlemi yapma mecburiyetini hissettiğini, bu 
vahim olayın vufcubuîacağtnı aklından geçirmediğini, teybin Başbakanlıkta sadece Başbakanın gezilerindekd 
konuşmalarını tespit için kullanıldığını, Mengenecioğlu'na, Bakana gitmeden önce kendisini görmesini İs
tanbul'dan telefon edildiğinde söylediğini, Mengenecioğlu'nun, odasına geldiği zaman, çantayı yanında getir
mediğini, parayı bankadan nasıl çektiğini detaylı olarak ifade edip etmediğini hatırlamadığını, teyp kendisine 
teslim edildiğinde «Tamam, bundan sonra biz takip ederiz» diye bir şey söylediğini, Başbakana da bazı en
dişe verici ifadelerin bantta yer aldığını beyan ettiğini, endişe verici İfadelerden «25 var gerisini ne zaman 
getireceğiz, yok Ocağın ilk haftasında olmaz Aralığın ilk haftasında olur» sözlerini kasdetmiş olduğunu, 

Mengenecioğlu'na ise; konuyu Başbakana intikal ettirdiğini, Sayın Başbaikanın bu olayı çözeceğini ve 
«Herhalde para size iade edilecektir» diye telefonda söylediğini, paranın halen ele geçmediğini, ihbarın 
bantla tespiti hususunda, Sayın Başbakandan bir tal'mat almamakla beraber kendisini bu işi yapma mecbu
riyetinde hissettiğini, Bakanın dokunulmazlığı nedeniyle Devletin diğer organlarını devreye sokmanın imkânsız 
olduğunu, hukuken • yapılacak fazla bir şey bulunmad-ğını, olaya hiç müdahale etmemenin yaratacağı sonuç
ları düşünmek mecburiyetinde olduğunu, delil toplamak ve suçüstü yapma teşebbüsüne girmediğini, olaya böyle 
müdahale İle bazı sonuçlar alabileceğini düşündüğünü beyan etmiştir. 

İsmail özdağlar'ın ve Uğur Mengenecioğlu'nun seslerini1 tanıyan bir kimsenin banttaki sesler için İsmail 
özdağlar ve Uğur Mengenecioğlu'na ait demesinin muhtemel olduğunu, yine teknik olarak bu seslerin taklit 
edilebileceğini ve teybe kaydedilebileceğini, bu nedenle de hiçbir zaman soruşturma yapmak veyahut delil 
toplama olarak bunları düşünmediğini ve bantta dinlediği seslerin şahsî kanaati olarak İsmail özdağlar ve 
Uğur Mengenecioğlu'na ait olduğunu bildirmiştir. 

Uğur Mengenecioğlu'na ismail özdağlar'ın «Niçin para istediğini» sormasına karşılık «-ismail özdağlar'ın 
1984 ve 1985 yıllarındaki taşımalar Üzerinden belirli bir yüzde almak istediği» cevabını aldığını, Uğur Menge
necioğlu'nun «Ben şimdiye kadar kimseye para yed'' medıim. Bundan sonra da yedirmem» diye kendisine söy
lediğini, Uğur Mengenecioğlu'na «Parayı kesinlikle ö dağlar'a vermemesini ve vermeden önce de kendisi ile 
mutlak görüşmesini» söylemesi üzerine Mengenecioğlu'nun «Beni bu işin dışında bırakın» dediğini bildirmiş ve 
playa mecburen müdahale ettiğini açıklamıştır. 
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Şahit sözlerine devamla; İsmail özdağlar'ı 7 senedir yakinen tanıdığını, babası ile kayınbiraderini tanı
madığını, herhangi bir husumeti bulunmadığını, 1980 - 1982 yıllarında İsmail Özdağlar'ın Taksan'ın başında 
iken görevinden bir yolsuzluk iddiasıyla alındığını, bu iddianın ne suretle sonuçlandığını bilmediğini, İsmail 
özdağlar'ın maddî sıkıntısı olmadığı kanaatında bulur duğunu belirtmiş ve Libya seyahatinde beraber olduk
larını, burada ismail özdağlar'ın bazı değişik davranışlarını hissettiğini, normal hareket etmekte iken hareket
lerini bdrden değiştirerek daha sonra hatırlayamayacağı şeyleri söylediğini, İsmail Özdağlar hakkında önceden 
endişeleri bulunduğunu ve bazı tutarsız davranışlarını tespit ettiğini, bu nedenlerle de kendisinde bir şüphe 
uyandığını ifade etmiştir. 

Bakanlık odasında geçen konuşmalar sırasında bantta mevcut bilgilere dikkat etmediğini, bantı dinledikten 
sonra özdağlar'ın rüşvet aldığına kesinlikle inanmadığını, Uğur Mengenecioğlu Firmasının sermaye miktarının 
gelişmesini bilemediğini ve Uğur Mengenecioğlu'na verdiği bantın da bu bant olduğunu ispat edemeyeceğini 
bildirmiştir. 

Olayın 25 Aralık Salı günü cereyan ettiğini, bantı o gün dinlediğini, Mengenecioğlu'nun kendisini aradığı 
zamanları kesin olarak, tayin edemeyeceğini, rüşvet olayında • kullanılan teyp ve bantı Uğur Mengenecioğlu' 
nun olayda kullandıktan sonra kendisine getirdiğimi ve izahatından da paranın arabada teslim edildiğini, ismail 
özdağlar'ın babasının ve kayınbiraderinin arabada olduklarını, çantanın arabanın arka koltuğunda oturan ki
şiye teslim edildiğini anlamış olup, işin esasını detaylı incelemediğini, yapılan talebe karşılık ne gibi hizmet
lerin sağlanacağını araştırmadığını, yalnız DİTAŞ'ın Bakan İsmail özdağlar'dan talimat aldığını bildiğini ifade 
etmiştir. 

Uğur Mengenecioğlu konuyu ilk defa kendisine getirdiğinde aynı gün veya birkaç gün içinde Başbakana 
intikal ettirdiğini, ancak bu hususta zabıt tutmadıklarını, istenilen paranın ilk önce 1984'de sonra da 1985 yılın
da da devam edeceğini ve arabaya biner binmez arkada oturan şahıs tarafından çantanın alındığını ve Menge
necioğlu'na ait arabanın Başbakanlık binasına gelinceye kadar arkalarından takip ettiğini, çantanın içinde 25 
milyon lira olduğunu, özdağlar'ın odasına geldikten sonra da paranın geri kalan kısmının konuşulduğunun Uğur 
Mengenecioğlu tarafından detaylı olarak kendisine anlatıldığını bildirmiştir. 

Uğur Mengenecioğlu ile yüzyüze ilk görüşmesinin Aralık ayının başında istanbul'da olduğunu, ondan 
sonrakileri hatırlamadığını, fakat telefonla konuştuklarını ifade ile Uğur Mengenecioğlu'na 25 milyonun iade
si hususunda teminat vermediğini ancak, «Bu parayı geriye alırız» dediğini, kendisine daha önce talep edilen 
para miktarı hakkında bilgi verilmediğini, 1984 ve 1985 yıllarında yüzde verileceğini, fakat yüzdenin ne oldu
ğunun kendisine izah edilmediğini, olay tarihinden önce Uğur Mengenecioğlu'na bir teyp ve bant vermediğini 
ifade etmiştir. 

Bu olaydan önce Cerrahoğlu Firmasının da 1984 yılı sonbaharında İsmail özdağlar'dan şikâyetçi oldukları 
halde bu şikâyetlerinden birden vazgeçtiklerini, bu halin de kendisine biraz şüpheli geldiğini, 7 senedir arkadaşı 
olan ismail özdağlar'ın bu hareketi yaptıysa «Ben bunu yaptım» veya «Ben bu hatayı işledim» diyebileceği 
düşüncesiyle olayı tespit etmek için bantı kullandığını bildirmiştir. 

Muhbir ve şahit Uğur Mengenecioğlu Komisyonumuzda verdiği yeminli ifadesinde (19.2.1985 - Birleşim : 
10) : 

DtTAŞ ile yapılan anlaşmadan sonra Büyük Selçuklu Gemisinin "alındığını, bir süre beklediklerini, geminin 
yük almasının kendilerine göre geciktiğini düşünerek ilgili Devlet Bakanı ile görüşme ihtiyacını hissettiğini ve 
randevu alarak görüştüğünü, 

Bu görüşmenin Devlet Bakanlığı makamında yapıldığını, Bakanın herhangi bir giriş yapmadan ve sebep 
göstermeden eve şeker paketi, Bakanlığa çikolata paketi şeklinde getirebileceğini, miktarını sonra bildireceğini 
söylemesi üzerine şoke olmuş vaziyette Bakanın odasından çıktığını, dışarıda özel Kalemde kendisini bekleyen 
UM Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Enver Toprak'a durumu aktardığını, 

Birlikte istanbul'a döndükten sonra kendisi ile Enveu Toprak, Yönetim Kurulu Azası ve Hukuk Müşaviri 
Âytekin Ozan arasında üçlü bir görüşme yaparak, nasıl bir yol takip edeceklerini belirlediklerini ifade etmiştir. 

' Bu safhadan sonra ismail özdağlar ile bir görüşme daha yaptıklarını, bu görüşmede ise verilecek miktarın 
navlunun % 2,5'u olduğunu ve geminin gelişini müteakip kendisine ödenmesinin istenildiğini ileri sürmüştür. 
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Bu noktadan sonra konuyu Hükümetin başına duyurmaya karar verdiklerini, Başbakanlık Danışmanı Ad
nan Kahveci'yi Başbakanlıktaki odasında ziyaret ederek konuyu açtığını, Devlet Bakanından böyle bir talep 
geldiğini ilettiğinde Adnan Kahveci'nin «Parayı ne zaman ödemenizi istedi, ne zaman ödeyeceksiniz» diye sor
duğunu, kendisinin de gemi geldiği ve navlunu aldığı zaman ödemeyi yapacağını bildirdiğini, Adnan Kah
veci'nin ise «Parayı vermeden kendisinin mutlaka haberdar edilmesini» istediğini, ticarî bir müessese olarak 
parayı vermeyi düşünmediklerini, bir çare bulunacağını umduklarını beyan etmiştir. 

Aralık ayının sonuna doğru geminin geldiğini, navlunun bir kısmını aldıklarını, bu safhada yeniden An
kara'ya gelerek Adnan Kahveci ve ismail özdağlar'ı bir kere daha ziyaret ettiğini, bu ziyaretinden bir hafta 
sonraki gelişinde parayı getireceğini ismail özdaglar ve Adnan Kahveci'ye ayrı ayrı bildirdiğini, Adnan Kah
veci'nin de «Bu kadar vermeyin, bir miktar verin» dediğini, 

Nihayet paranın verileceği günden bir gün önce özel şoförü ve arabasıyla Ankara'ya geldiğini, Büyük An
kara Otelinden ismail özdaglar ve Adnan Kahveci'yi arayarak Ankara'ya geldiğini bildirdiğini, ismail öz-
tfağlar'a bir bankada randevusunun olduğunu, bu randevudan sonra kendilerini ziyaret etmek istediğini bildir
diğini, 

ismail özdağlar'ın bankadaki işini bitirdikten sonra tekrar aramasını istediğini, otelden iş Bankası şube
sine giderek istanbul'dan adına havale edilen 30 milyon lirayı aldığını, çantanın içinde bazı evraklar olduğu 
için paranın çantaya sığmadığını, bilâhara otel odasına çıkarak çantadaki evrakı boşalttığını ve çantaya 25 mil
yon lira koyduğunu, 

Saat tahminen 11.00 sularında ismail özdağlar'ı yeniden telefonla arayarak ziyaret etmek istediğini bil
dirdikten sonra, Başbakanlık eski binasına giderek Adnan Kahveci ile görüştüğünü, Kahveci'nin de kendisine 
bir teyp ve bant vererek konuşmaları bu banta almasını söylediğimi ve teybi nasıl kullanacağını öğrettiğini, bantı 
sıfırladığını, iki tane düğmesinin olduğunu ve ona basınca çalışacağını söylediğini, 

Teybi yanına alarak tekrar otele döndükten sonra ismail özdağlar'a yeniden telefon ettiğinde, özdağ
lar'ın «Siz Başbakanlığa gelmeyin, size bir araba göndereceğim, o araba sizi alsın» dediğini, kendisinin ise te
şekkür ederek kendi arabası ile gelebileceğini beyanı üzerine Bakanın «Hayır, siz o arabaya binin, o araba
nın içinde 3 kişi bulunacak, mavi bir Murat arabadır, evrakları ona teslim edersiniz» dediğini, kendisinin de 
kabul ettiğini, 

Beyan etmiştir. 
Bu arada Adnan Kahveci'yi yeniden arayıp «Parayı odasında değil arabada teslim etmem istendi» diyerek 

ne yapacağını sorduğunu, Adnan Kahveci'nin «Söyledi ğini yapmasını» istediğini, arabanın plakasını ismail Be
ye sorduğunda «Şimdi plakasını veremeyeceğini, mavi bir Murat araba olduğunu önde iki kişi, arkada ise 
bir kişinin oturacağını ve saat 12.00'ye çeyrek kala geleceklerini» bildirdiğini söylemiştir. 

Yanında çanta olduğu halde otelin lobisine inerek kapıyı görebileceği bir yere oturduğunu, şoförüne ge
lecek olan arabayı takip etmesini ve plakasını almasını tembihlediğini, aşağı yukarı konuşulan saatte mavi Mu
rat bir arabanın otelin önüne yanaştığını, önde iki kişinin, arkada bir kişinin oturduğunu gördüğünü, cebin
deki teybin düğmesine basarak çalıştırdığını ve arabaya gittiğini, arabanın arka kısmına oturduktan sonra ya
nında oturan yaşlıca bir beye «ismail Beyden mi geliyorsunuz» diye sorduğunu, «Evet» cevabı karşısında 
«Emaneti siize mi vereceğim?» diye sorması üzerine de «Evet, babasıyım» şeklinde cevap aldığını, 

Oradan hareket ederek yeni Başbakanlık binasına gittiklerini, çantayı arabada bıraktığını, teyp çalışır va
ziyette müracaattan kart alarak Devlet Bakanlığı makamına çıktığını, önceden tanıdığı özel Kalem Müdürü
nün, kısa bir beklemeden sonra kendisini içeriye aldığını, içeride daha önceden tanımadığı ancak konuşma
lardan Karadeniz Bakır işletmeleri Genel Müdürü olduğunu anladığı şahsın bulunduğunu, bir süre sonra 
ayağa kalktıklarını, Bakan'ın kendisine «Beraber çıkalım» teklifi karşısında gönderdiği araba için teşekkür 
edip, kendi arabasının aşağıda 'beklediğini söylemesi üzerine Bakan'ın «Peki o zaman giderken görüşelim» 
dediğini ve kapının kapandığını, kendisinin devamla şu anda 25 var, bakiyesini önümüzdeki hafta teslim ede
ceğini söyleyince, Bakan'ın «Peki» dediğini, 

Makamdan çıktıktan sonra, asansörde çantanın iadesini istediğini ve doğruca Başbakanlığa giderek teybi 
Adnan Kahveci'ye teslim ettiğini, birlikte b'ir kısmını dinledikten sonra Kahveci'nin «tamam» dediğini, _ 

Bildirmiştir. 
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Muhbir ifadesine devamla; olayda kullanılan teyp ve banta bakarak, bantı hatırlamasının mümkün olmadığı
nı, çünkü bantı hiç açmadığını, teybin ayarlı olarak 'kendisine verildiğini, sadece düğmeye basması halinde 
çalışacağının gösterildiğini, teybin olayda kullanılan teyp olduğunu, olaydan bir hafta evvelde Başbakanlıkta 
Adnan Kahveci ile bir denemesini yaptıklarını, orijinal 'baritin dinletilmesiriden sonra ise, seslerin kendisine 
ait olduğunu, 

Olayda kullanılan teyp ve bantını olay günü Adnan Kahveci'den aldığını, ban tın kendisinde takriben 1,5 
saat kaldığını, tespit işi bittikten sonra teyp ve bantı Adnan Kahveci'ye verdiğini, oradan tek başına Çiftlik 
Lokantasına yemeğe gittiğini, dönüşte çantasının oteldeki odasına bırakılmış olduğunu, Bakan'ın kendilerine bir 
menfaat temin etmesinin söz konusu olmadığını, parayı vermeleri için de bir sebebin bulunmadığını, 

İfade etmiştir. 
Ham petrol taşımacılığında ihale sistemine geçilmesi halinde bunun kendilerine yarayacağını zira, bir mil

yon 523 bin DVVT'luk kapasitesiyle Türkiye'nin en güçlü armatörü olduğunu, DB Deniz Nakliyatın 2, 
Baranların 1, Gerranoğlu'nun 2, kendisinin ise 8 gemisinin bulunduğunu, sahip olduğu 8 gerrii ile bütün yükün 
kendisi tarafından taşınabileceğini iddia etmiştir. 

Ayrıca, Adnan Kahveciyi konu ile ilgili olarak ilk defa İstanbul'daki evinde ziyaret ettiğini, teybin kulla
nılma fikrinin Adnan Kahveci'den çıktığını, teybi ve bantı Kahveci'den olay günü ve parayı bankadan çek
tikten sonra gidip aldığını, çantaya 25 milyon sığdığı için o kadar verdiğini, rüşvet hadisesinden önce veya 

^ sonra Bakan'ın kendilerine herhangi b'ir menfaat sağlamadığını, 

Etfbariktan 20 milyar, tş Bankasından 2 milyar kredi kullândı'kklarını, bu kredilerin 5 yıl orta vadeli olup, 
üç yılının ödemesiz olduğunu, şimdiye kadar yalnızca devre faizlerini ödediklerini Ve Soruşturma Komisyonu 
üyelerinin ısrarlı soruları karşısında; «Teybi ve bantı olay günü Adnan Kahveci'den aldığını» ısrarla söyle
yen Mengenecioğlu, baritin ikinci bölümünün dinletilmesinden sonra, olayı daha iyi hatırladığını, olaydan bir 
hafta önce Adnan Kahveciyi ziyaretinde teyp ve bantın üzerinde çalıştıktan sonra teybi ve bantı yanına alarak 
İsmail özfdağlar'ın makamına gittiğini, Bakan'ın arka bölümdeki çalışma odasında bir saate yakın bekledi
ğini, burada Bakan'la bir süre görüştüklerini, bu esnada Bakan'ın çekmecesinden beyaz kabzalı toplu bir ta
banca çıkararak «Nasıl, güzel mi?» diye sorduğunu ve bir günde arka odada görüşürken aynı tabancayı tekrar 
göstermiş olduğunu, oradan Adnan Kahveci'ye yeniden giderek • bantı kontrol ettiklerini, ancak bahta konuş
maların keçmediğini tespit ettiklerini, Adnan Kahveci'nin teyp ve baritin kendisinde kalmasını istemesi üzerine, 
teyp ve bahtı alarak istanbul'a gittiğini, Şirket merkezlinde deneme yaptıklarını, teyp ve bantın bir hafta ken
disinde kaldığını, bir hafta sonraki gelişinde Adnan Kahveci'nin teybin içindeki bantı değiştirip yeni bir bant 
koyduğunu sandığını, bantın değişmediğini bilseydi önceden kaydettiği konuşmaları silebileeeğirii, 

Söylemiştir. 
Yine soru üzerine, Adnan \Bey'i bu defa İstanbul'daki evinde ziyaret ettiğini, rüşvet talebinin tespiti için teyp 

kullanma fikrinin Adnan Kahveci'nin fikri olduğunu, Bakan'ın rüşvet istediği hususunu kendisini makamda: 
ziyaret ederek söylediğini, böyle bir tertip düzenlemesi İçin ortada sebep bulunmadığını, gemi alımlarında Fin
landiya'dan kısım kısım 15, Norveç'ten 4,5 milyon dolar kredi aldıklarını, îngiltereMen OBCD'ye bağlı (ECGD) 
kredisi olarak 80 milyon dolar civarında krediye layık görüldüklerini, ancak bu krediyi kullanmadıklarını, dış 
kredilerden 11 milyon doları hariç tümünü ödediklerini, Balkan'a, parayı vermeden önce resmî sıfatı haiz olanlar 
dışında ve bir sohbet sırasında Konsey Üyesi Nejat Tümer'e de anlatmış olduğunu sözlerine eklemiştir. 

Ayrıca; olay tarihi ile baritin verildiği günün kesinlikle tespiti bakımından, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka 
nununun 54 üncü maddesindeki «Tehirinde mazarrat umulan habin var olduğu gerekçesi ile Adnan Kahveci, 
ve Uğur Mengenecioğlu'nun yüzleştirilmelerine karar verilmiş olup, yapılan yüzleştirmede; 

Adnan Kahveci'nin, teyp ve bantı olay günü Uğur Mengenecioğlu'na verdiğini, aynı gün 1 - 1,5 saat gibi 
bir zaman onda kaldıktan sonra iade edildiğini, bir hafta önce verdiğini hiç hatırlamadığını, hatırlasa söy
leyebileceğini beyan etmesine karşı, 

Uğur Mengenecioğlu, teyp ve bantı bir hafta önceden aldığını^ Bakan'ın makamına gittiğini, aralarında 
geçen konuşmaları teybe almaya çalıştığını, teybi ve bantı. Adnan Kahveci'ye götürdüğünde yeterli olmadı
ğını söylediğini, teybin kendisinde bir hafta kaldığını, olay günü teybi ve bantı götürdüğünde bantın değiş
tirildiğini sandığını belirtmiş ve bu hususta ısrar etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 314) 



— 38 — 

Yine olay günü konusundaki mübayenetle ilgili olarak da; 
Uğur Mengeneei'oğlu, her ne kadar Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinde 25.12.1984 demiş ise«Üe İş Ban

kası dekontuna baktığında 26.12.1984 olarak hatırladığını, 

Adnan Kahveci ise, 25.12.1984 günü teybin kendisine getirildiğini, aynı gün akşam konutta bir davet ol
duğunu, davetten sonra Başbakan'a ilettiğini, tarihin konutta verilen davetin gününün tespiti ile belirlenebile
ceğini, 

Söylemişlerdir. 

Mehmet Kaymak yeminli ifadesinde (20.2.1985 - Birleşim : 11): 

Ailevî problemlerini izah etmek için 25.12.1984 günü akşamı İzmir'den hareketle ertesi 26;12.1985 günü saba
hı saat 6.30 - 7.00 sıralarında Ankara'ya geldiğini, doğruca eniştesi îsmail Özdağlar'ın evine gidip bir süre is
tirahat ettikten sonra saat 11.00 sıralarında Bakanlığa geldiğini, önce Bakanlık müşavirlerini ziyaret edip bi-
la'hara özel kaleme geçtiğini Özel Kalem Müdürünün Özdağlar'ı haberdar ötmesinden kısa bir süre sonra 
çağırtması üzerine makama girdiğini o anda odada baba Ali özdağlar ile şoför Yaşar'ın (Muhittin Güngör) 
bulunduklarını Bakanın kendisine çok meşgulüm senin meseleni akşam evde konuşalım şimdi beraberce eve 
gidin demesi üzerine diğerleri ile birlikte oradan ayrıldıklarını, 

Şoför Muhittin Güngör'ün kullandığı murat arabanın şoför mahalline kendisiriin, arka sol tarafa da Ali 
Özdağlar'ın oturduğunu, hareketlerini müteakip şoförün değişik bir yöne devam etmesi üzerine nereye gittik
lerini sorduğunu, cevap olarak «Bakanın bir ziyaretçisi varmış onu alıp Bakanlığa bırakacağız sonra da sizi 
eve bırakacağım» dediğini, bir süre daha yol aldıktan sonra büyük bir binanın önünde durduklarını, bir kaç 
dakika sonra bir adamın gelip arabanın arkasına bindiğini, Ali Özdağlar'a «İsmail beyden mi geliyorsunuz» 
diye sorduğunu, O'nun da «evet» cevabı verdiğini, aracın hareketinden sonra kafası kendi meseleleri ile meş
gul olduğundan gefen şahsa dikkat etmediğini ve ilgilenmediğini; bu sebeple konuşmaların muhtevasını hatırla
madığını bu şahsı Bakanlığa bıraktıktan sonra eve geldiklerini, elinde herhangi bir çanta veya paket olmadığı 
gi'b'i şoförün ve Ali Özdağlar'ın elinde de böyle bir şey görmediğini, daha önce arabaya binip Bakanlıkta inen 
kişinin elinde de çanta görmediğini açıklamış ve kendisine dinletilen banttaki sesleri (kendi sesi de dahil olmak 
üzere) ayırt edemediğini, bildirerek Ankara Cumhuriyet (Savcılığınca alınan ifadesinin doğruluğunu da kabul ve 
teyit etmiştir. 

Şahit Muhittin (Yaşar) Güngör yeminli ifadesinde (20.2.1985 - Birleşim : 11) : 
Tarihini hatırlayamayacağı olay günü îsmail özdağlar tarafından makama çağrılarak babası Ali Özdağlar 

ile kayınbiraderi Mehmet Kaymak'ı alarak eve götürmesini ve bu esnada yaptığı bir telefon görüşmesinden son
ra evvela Büyük Ankara Otelinden uzun boylu bir kişinin alınacağını, bu şahsa arabayı tarif edip rengini söy
lediğini, arabayı tanıyabileceğini babası- ve kayınbiraderinin de Ankara'yı gezmiş ve tanınmış olacaklarını em
retmesi üzerine, idaresindeki Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne ait olup, Bakanlık emrinde kullanılan 06 UA 197 
plaka numaralı mavi renkli Murat 131 araba ile Büyük Ankara Oteline gittiklerini,-otel önünde durduğu anda 
uzun boylu bir şahsın gelip arabanın sağ arka kapısından bindiğini, bu şahsı getirip Bakanlığa bıraktıktan 
Sonra yola devamla Bakanın babası ve kayınbiraderini de eve götürüp görev yerine döndüğünü beyan etmiştir. 

Sorulan sorular üzerine; 
Arabaya binen şahsın elinde çanta olup olmadığım farketmediğini, esasen buna dikkat de etmediğini, tra

fiğin yoğun oluşu ve bütün dikkatini arabaya vermiş olması sebebi ile arabada konuşma olup olmadığının 
ve keza bu şahsın Bakanlık önünde inişinde elinde çanta bulunup bulunmadığının ve aynı şekilde arabada kalan 
diğer iki kişinin yanlarında bir çanta veya paket olup olmadığının farkına varmadığını belirtmiştir. 

Şahit Muhittin Güngör, Mengençcioğlu'nun arabaya binişinden hemen önce ve dışarıda iken kendisine «İs
mail bey mi gönderdi» şeklindeki sorusunu «evet» İsmail bey gönderdi diye cevaplandırdığını, ancak araba
da sigara içildiğinin veya ikram edildiğinin farkında olmadığını, 

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesini tekrar ettiğini beyan etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 314) 



— 39 — 

Büyük Ankara Otelinde Kat Görevlisi Güften. Atik yeminli ifadesinde (26.2,1985 - Birleşim : 14) : 
Uğur Mengenecioğlu'nu tanımadığını, olay gününü hatırlayamadığını, ancak yapılan hatırlatmalardan sonra 

26.12.1984 tarihinde 6 ncı kat görevlisî olduğunu, belboy Mehmet Duru'nun saat 11.00 - 12.00 arasında 602 
veya 603 No,'lu odayı açtırarak bir çanta koyduğunu, dikkat etmediğinden çantanın özelliklerini bilemediğini 
beyan etmiştir. 

Büyük Ankara Otelinde belboy Mehmet Duru yeminli ifadesinde (26.2.1985 - Birleşim : 14) : 
Uğur Mengenecioğlu'nu otelin müşterisi olarak tanıdığını, 26.12.1984 tarihinde otelde gördüğünü ancak olay 

günü 602 veya 603 No.'lu odaya çanta koyup koymadığım hatırlamadığını, aynı gün 6 ncı kat görevlisi 
olan Gülten Atikln ifadesinin doğru olabileceğini söylemiştir. 

Büyük Ankara Otelinde Resepsiyon Memuru Erdoğan Demire! ile Resepsiyon memureleri Mabel Taşla-
ran ve Gönül îmre yeminli ifadelerinde (26.2.1985 - Beleşim : 14): 

Uğur Mengenecioğlunu otel müşterisi olarak tanıdıklarını-, 26.12.1984 tarihinde otelde gördüklerini, çan
ta konusunda bir şey hatırlayamadıklannı beyan etmişlerdir. 

Devlet 'Bakanlığında Sekreter Barış Görür yeminli ifadesinde (26.2.1985 --Birleşim : 14): 
25 Aralık 1984 günü Uğur Mengenecioğlu'nun sekreteri tarafından aranarak Mengenecioğlu'nun İsmail 

özdağlar'la görüşmek üzere randevu istediğini, 'bu talebi aynı gün saat 17.'de İsmail Özdağlar'a ilettiğini, 
Balkanın da 26 Aralık 1984 günü saat 10.00'da Mengenecioğlu ile görüşebileceğini, ancak gelmeden evvel 'bir 
daha telefonla aramasını söylediğini, Balkanın bu talimatını telefonla Mengenecioğlu'nun sekreterine aktardı
ğını, ertesi gün yani 26 Aralık 1984 günü saat 11.00 sıralarında Uğur Mengenecioğlu ile telefon görüşme»1 

yaptıklarını, bilahara Uğur MengenecioğTu'nuı özel Kalem Müdürlüğünde gördüğünü bildirmiştir. 

Devlet Bakanlığında Odacı Arif Erdoğan ile Muzaffer Akdoğan yeminli ifadelerinde (26.2.1985 - Birleşim : 
14) : 

İsmail özdağlar'ın babası ve kayınbiraderini tanıdıklarını ve 26 Aralık 1984 günü özel Kalemde otu
rurken gördüklerini, Uğur Mengenecioğlu'nu ise hliç tanımadıklarını ve görmediklerini, olay hakkında da hiç
bir bilgileri olmadığını Ibeyan etmişlerdir. 

Şahit Yaşar Zeybek yeminli ifadesinde (26.2.1985 - Birleşiim : 14) : 
Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar'ın Odacısı olması münasebetiyle makam odasını temizleyip misaf Meri

ne, çay * kahve ikramında bulunduğunu, 
İsmail özdağlar'ın babası Ali özdağlar'ı tanıdığını, muhbir Uğur Mengenecioğlu ile İsmail özdağlar'ın 

kayınbiraderi Mehmet Kaymak'ı tanımadığım, bu sebeple hadise günü bu şahısların Bakanlıkta bulunup bu
lunmadıklarını, (bilemediğini, 

Balkanın istifasından sonra odasındaki özel eşyaları toplanııken, 1984 yılbaşında Bakanlığa eşantiyon ola
rak gelen el çantası ve sair eşyalardan Bakanın odasında kilitsiz iki gözlü ahşap bir dolap içerisindeki kü
çük iki el çantasından birinden onar bin liralık desteler halinde bir milyon lira para çıktığını, bu sırada ora
da Bakanlık görevlilerinden Nurhan Tekinel, Necmettin Alay, Tahsin Nuri Durlu, Mehmet Bilir, 'Selahattin 
îrkiçatal ile kendisinin bulunduğunu, daha sonra bu paranın diğer, özel eşyaları ile birlikte Bakanın özel Ka
lem Müdürü Nurhan Tekinel tarafından evlinde eski Bakan İsmail Özdağlar'a teslim edildiğini, 

Ankara Cumhuriyet Savcılığında ve Başbakanlık Tahkik Heyetinde de aynı mahiyette beyanda bulundu
ğunu, 

Bildirmiştir. 
Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Nurhan Tekinel yeminlii ifadesinde (27.2.1985 - Birleşim : 15) : 
istifa neticesini 5 Ocak Cumartesi günü radyo haberlerinden öğrendiğini, ancak istifa dilekçesini daha 

önce Sayın Başjbakana verildiğini özel Müşavir Hüseyin Ali Özkan'dan duyduğunu ve soruşturmanın da 
Adalet Bakanlığı tarafından yapılacağını öğrendiğini, 

O günlerde Balkanın kayınbiraderinin çağırmasını e mroıtiğini gününü tam hatırlamadığını, talimat dairesin
de ertesi gün sabah erkenden Ankara'da olmasını söylediğini ve ertesi gün saat 11.00 civarında kayınbiraderi 
Mehmet Kaymak'ın Bakanlığa geldiğini iyi hatırladığını, Uğur Mengenecioğlu'nun Aralık ayı içinde Bakanlığa 
gelmediğini, gelseydi haberi olması gerektiğini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 314) 



— 40 — 

Bakan çok hassas olduğu için, özel eşyalarına 'kimsenin el sürmediğini zatî eşyalarını tespit ederken ken
disine «'Bakan herhalde maaşını unutmuş olacak, burada çan'tanın içinde para var» denildiğini Bakana ay
lık maaşını şahsen verdiği için merak edip paraya taktığını para üzerindeki Bandrolün 29 Ağustos İş Banka
sı damgalı ve 'bir milyon para olduğunu tespit ettiğini, parayı alarak Müşavir Necmettin Altay, Tahsin Dur-
lu ve şoför Mehmet Billir ile öğleden sonra Bakanın evine gittiklerini, Bakana odasında çanta içinde 'bir mil
yon lira çıktığı söylendiğinde «Ne parası» dediğini, bu arada anlaşılmayan 'birkaç kellime ile «komplo falan 
mı var» diye espri yaptığını, parayı verdiğinde Bakanın çantayı açıp kapattığını, beyan etmiş ve devamla, 

Bakan odasının arkasındaki odaya misafir alınabilmesi için özel Kalem Müdürü odasının çok dolu ol
ması gerektiğini, Mengenecioğlu'nun lise arka odaya alındığını, orada- kaldığını, hiç hatırlamadığını, ayrıca, 
Bakanın sii-alhını görmüş olup, normal olarak çekmecesinde bulundurduğunu, bir 'kaç kere unuttuğundan koru
ma polisiyle evine gönderdiğini, söylendiğine göre Ibıfhun Smith Wesson marka olduğunu, 

Bildirmiştir. 
Bir soru üzerine de; o gün Bakanın Washington Restoran'da MİMTAŞ (Mustafa özcan'ın) yemeğine saat 

12.30'da katıldığını hatırladığını, • 

Aynı gün Ali özdağları saat 12 civarında kapı dışında gördüğünü ve kendisini odasına aldığını fakat 
orada ne kadar oturduğunu hatırlamadığını beyanla Ali özdağlar'ın saat 10 civarında Bakanla birlikte Ba
kanlığa geldiklerini hatırladığını, ancak Mehmet Kaymak'm aynı gün geldiğini hatırlamadığını, arada bir bağ 
kuramayacağını, tarih üzerinde de tereddüdü olduğunu 'belirtmiş ve Bakanın 'babası Ali özdağlar Ue kayınbi
raderi Mehmet Kaymak'ı araba ile gönderdiğini 'bilmediğini ve asansörde Bakanı o gün yolcu ettiğini hatırla
madığını, arabasına da kimlerin bindiğini 'bilmediğini,' İfade etmiştir. 

Şahit, devamla, Bakan odasındaki ahşap dolap anahtarından biri kendisinde bulunmakla beraber, hiç kul
lanmadıklarını, Adnan Kahveci'nin Bakan özdağlar'ı zi yaret ettiğini hiç hatırlamadığını, 

ıSünnet düğününde harcanan bir milyon 200 bin civarındaki parayı Bakandan aldığını, 
Aylık yemek toplantılarından sonuncusunun Kasım 1984 ayı içinde ve Petrol Ofisi tesislerinde yapıldı

ğını, toplantılarda meşguliyeti sebebiyle neler konuşulduğunu 'bilmediğini, 
Beyan etmiştir. 

Karadeniz Bakır İşldtmeleri Genel Müdürü Doğan Çeçen yeminli ifadesinde (27.2.1985 - Bileşim : 15),: 
26 Aralık 1984 günü saat 11.30 civarında Devlet eski Bakanı ismail özdağlar'ın odasında iş görüşmesi 

yaparken Uğur Mengenecioğlu'nun da odaya girdiğini, elinde çanta, paket, pardesü gibi hiçbir şey olmadığını, 

, Makam masasının önündeki misafir koltuklarından birinde kendisi otururken diğerine de Uğur Mengeneci
oğlu'nun oturduğunu, çay ikram yapıldığım, hiç konuşmadan çayını içtiğini, 

Kendi görüşmesi bitip saat 12.30 - 12.45 civarında odadan ayrılırken içeride sadece eski Bakanla, Uğur 
Mengenecioğlu'nun kaldıklarını, 

işlemlerle ilgili olarak veya 'herhangibir ihale konusunda, bir tayin konusunda Bakandan bir istek gel
mediğin!!, 

>Beyan etmiştir. 
Konya Milletvekili Ziya Ercan yeminli ifadesinde (27.2.1985-Birleşim : 15): 

Bakanın odasına özel Kalem odasından bir kaç kişi birden girdiklerini, kendisinden önce giren ve adının 
Uğur Mengenecioğlu olduğunu sonradan öğrendiği kişinin Bakanın makam masasının önündeki misafir koltuk-
larindan birine oturduğunıui 

Oradan ayrılırken Uğur Mengenecioğlu'nun eski Bakanla koridora açılan kapıdan çıktıklarını ve koridorda 
bir grubun beklemekte olduğunu; kendisinin de tekrar özel Kalem odasına geçtiğinî  başkaca bilgisi olmadı
ğını, 

Beyan etmiştir. 
ŞahitMustafa Aytekin Ozan yeminli ifadesinde (28.2,1985-Birleşim : 16) : 
UM Denizcilik Ticaret' A.Ş.'nin Hukuk Müşaviri, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı 

olduğunu, 
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1984 nEylülünde Uğur Mehgeneeioğlu ile Enver Topraklın Ankara'da Devlet eski Bakanı ve Manisa Mil-
Ietveküî İsmail özdağlar'ı ziyaretleri sırasında, Uğur Mengenecioğlu'nun Balkanın odasına valiniz girdiğini, ko
nuşma anıkda Bakamn «Ben şeker kutusu şeklinde Bakanlığa, çikolata kutusu şeklinde eve isterim» tarzında 
imalı rjsözler sarf ettiğini, Ekim sonu veya Kasım başlarında Büyük TimurGemisinâı alındığın^ yük beklen*.. 
diği ^ariMecde yme Bakana uğradıklarında, Balkanın navkm tutarından % 2,5 istediğini, bunun- da yaklaşık 5û 
milyon'-TL. ye ulaşacağını, bu manzara karşısında kendisi, Uğur Mengenecioğlıu ve Enver Toprak'un biraraya' 
gelerek »«böyle bir şeyin kabulünün mümkün olamayacağında- fcMeştiklerini, ancak şikâyette na
sıl bir usul takip edeceklerini kararlaştırmadan, ayrılmalarından bir kaç gün, s*nıra yine bira-: 
raya geldiklerinde Uğur Mengenecioğlu'nun Başbakana ulaştırılmak üzere • dunamu Adnan 
Kahveci'ye sözlü olarak bildirdiğini kendilerine söylediğini, $k görüşmeden sonra Adnan Kahveci'nin Uğur 
Mengeftffictöğİu'na «Ben ilgilenirim» dediğini, ondan sonraki gor^melerinde ise «Paranın hir kısmını götürecek
siniz, götürmeden evvel bana haber vereceksiniz^ bizim bilgimiz olacak» tarzında Adnan Kaihveci'nte söz etti
ğini; Uğur Menıgenecioğlu'ndan işittiğini bildirmiş, 

Hadiseden kısa bir müddet önce Uğur Mengenecioğlu'nun istanbul'daki bürosunda elinde şimdi dahi gör
se ,tanıyamayacağı mini bir telyple uğraştığını mahiyetini sorduğunda, Bakanlığa giderken cebjne koyarak 
hadiseyi tespit etmek üzere Adnan Kahveci tarafından kendisine verildiğini, üzerinde deneme yaptığını, bir
likte kışa bir konuşma yapıp dinlediklerinde pek net olmamakla 'beraber teybin kayıt yaptığını, 

O sırada şirket görevlilerinden Aydın Şahinoğlu'nun elinde bir dosya ite odaya ıgirdiğini, meselesini Uğur 
Mengenecioğlu'na anlatırken kendisinin oradan ayrıldığım, 

Uğur Mengenecioğlu'nun bir müddet sonra Ankara'ya gittiğini, bilgisine göre hadisenin 26.12.1984 tarihin
de vuku bulduğunu, Uğur Mengenecioğlu'nun Balkan ile aralaırında geçen rüşvet hadisesini İstanbul'a dönü
şünde bütün tafsilatıyla kendisine anlattığını, 25 milyon lirayı Bakanın Mengenecioğlu'nu otelden almak 
üzere gönderdiği murat taksi içinde bulunan babasına çanta ile verdiğini, aynı takside Bakanın kayın birade
rinin de olduğunu, Bakanla son telefon görüşmesinden sonra Adnan Kahveci'yi tekrar telefonla aradığım, 
Bakan'ın kendisine «araba göndereceğini, evrakı arabada bulunan şahıslara vermesini» söylediğini Adnan Kah-
veci'ye bildirmesi üzerine, Kahveci'nin «Nasıl yapın demişsem öylece hareket edin» dediğini, bu sebeple bu şe
kilde hareket ettiğini, hatta Devlet yetkilileri gerekeni yapar düşüncesiyle başka bir işlem yapmayı düşünme
diklerini belirterek Adnan Kahveci'nin telefon numarasını dahi şoförüne verdiğini, «bu arabayı takip et, ak
silik çıkarsa çarparsın» dediğini, gönderilen araba ile Bakanlığa geldiklerini, Uğur 'Mengenecioğlu'nun ara
badan inerek Bakanın yanına çıktığını, Bakanın odasında başkalarının da bulunduğunu, konuşmaların akabin
de odasından ayrılırken ıBakana 25 milyonu arabada gönderilen şahıslara teslim ettiğini, yarısını 'bir hafta sonra 
ödeyeceğini söyleyerek oradan ayrıldığım, bahsi geçen teybi götürüp Adnan Kahveci'ye teslim ettiğini, ertesi 
günü de İstanbul'a döndüğünü kendisine anlattığını, 

Hadisede görgüye müstenit bir malumatı 'bulunmayıp Uğur Mengenecioğlu'nun kendiline anlatttktarınt 
nakleteneye çalıştığınıbeyan etmiştir. 

•Diğer taraftan, sözleşmeler dışında elde edilmesi söz konusu bir menfaatin bulunmadığını, sözleşmelerin uy
gulanması ile ilgili görüşmeler sırasında Bakanın önce b-ejirsiz, Büyük Timur Gemisinin yüke girmesinden son: 

rada belirli 4>ir şekilde talepte bulunduğunu, hadisenin seyrinden de bunun anlaşüacağım yorumlamıştır. 

Şekh Enver Toprak yemkıli ifadesinde (28.2.tl985 - BMeşka: J6) : . 

Emekli denk subayı ve UM. Denizcilik A.Ş. İdare Meclisi Murahhas Üyesi olduğunu,/Uğur Mengerieci-
oğhı ile bir gün Ankara'ya gotiklerini, Mengenecioğlu'nun görüşmek üzere Bakanın makamına'^diğ^ode 
kendisinin arka tarafta bulunan bir odada beklediğini, hayli zaman sörira' c^adan^ 
nıttr"bözuMuğuhü görmesi üzerine «ne oldu» diye sorduğunu, Uğur NİengenecİoPü'nutf cevaben «Bakanın 
kehdMnden para* istediğini» söjdedSğini, bu söz karşısında «siz hii oha yoksa o mu size böyİe bir teklifte 
buluttdu» şeklinde sorunca da «Vallahi apar 'topar teklif etti; şeker y^Hüt çikolatapa^k&i yahut gazete paketi 
gîbi gelirsiniz, buraya koyarsınız, ben içdhdeküerini de sörrriaini ve hatta saymam» dem^ olduğunu kendi
sine söylediğini, 
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Bu hâdise üzerinden bir müddet geçtikten sonra bir gün Ankara'dan dönen Uğur Mengenecioğlu'nun bü
tün navlundan % 2,5 iniyorlar şeklindeki beyanı üzerine kendili Uğur M'emgenecioğlu ve Mustafa Aytekin 
Ozan bir araya gelerek öncelikle istenilenin verilmemesini kararlaştırdıklarını, durumun üst makamlara iletil
mesi yolunda bir usul tespit etmeden ayrıldıklarını, daha sonra başka bir gün Uğur Mengenedoğlu'nun ge
lerek Başbakana duyurulmak üzere hadiseden Adnan KahVeci'yi haberdar ettiğini kendisine bildirdiğini, 
Adnan Kabveci'nin de Başbakana durulmu arz edeceğini, ancak para verilime anımda haberimin olması ge
rektiğini Uğur Memgenecioğlu'na bildirdiğini, daha sonra cereyan eden olayları Uğur Mengenecroğlu'nun 
kendisine anlattığım beyan etmiştir. 

Şalhit Aydın Şahinoğlü yeminli ifadesinde (28.2.1985 - Birleşim : 16) 
UM Denizcilik A. Ş. İkmal Müdürü olduğunu, daha önce hadiseyi bimedliğimi, büahara basındaki ya

yınlardan öğrendiğini, bir gün şirketle ilgili bir meseleyi görüşmek üzere Uğur Mengenedoğlu'nun bürosu
na girdiğinde, Uğur Memgemeoloğlu ile Aytekin Ozan'ın ellerimde bir bantla meşgul olduklarını, ayrıca sesin 
bozuk, cızırtılı çıkmış diye aralarında konuştuklarını, kırmızı ışığı yaman bir teyp olduğunu, Uğur Memge-
necioğlu ile bir sigorta primi m'eselesM görüştüğünü, bu defa Komisyonda dinletilen banttaki seslerin Uğur 
Menıgenecioğlu, Mustafa Aytekin Ozan, Enver Toprak ve kendisine ait olduğunu kabul Ve beyan etmiştir. 

Armatör Uğur Memgenecioğlu'nun özel şoförü İhsan Beşİkitepe yeminli ifadesinde (28.2.1985 - Birle
şim : V6) : 

Olaydan bir hafta kadar evvel Uğur Mengenedoğtu ile gece Bolu'dak'i Koru Motelde kalıp sabah An
kara'ya geldiklerini, Başbakanlık eski binasına uğradıklarını, buradan ayrıldıktan sonra Uğur Mengenecioğ-
lu'nun ellinde bir cep teybi gördüğünü, aynı gün İstanbul'a döndüklerini, 

25.12./1984 günü de İstanbul'dan hareket ederek hava karardıktan sonra Ankara'ya vardıklarını, bir 
yere uğramadan Büyük Ankara Oteline inerek gece kaldıklarını, 

26.12.1984 Çarşaımlba günü salbah otel lobisinde Uğur Mengenedoğiu ile buluştuklarını, Başbakanlık eski 
binasına, oradan İş Bankası Başkent Şubesine gittiklerini, Uğur Mengenedoğlu'nun 1 0 - 1 5 dakika içinde 
para çekerek her zamanki gibi aralbamn ön koltuğuna oturiduğunu, çantasını açarak onbin liralık destelerden 
beş milyon lirayı çantadan çıkarıp torpido gözüne koyduğunu, çantada yirmibeş milyon lira kaldığından bah
settiğini, 

Tekrar Başbakanlık eski binasına dönüp çantayı arabada bırakarak binaya girdiğini, sonra çıkıp Büyük 
Ankara Oteline döndüklerinde Uğur Mengenecioğlu' nun kendisine bir telefon numarası vererek bineceği 
mavi renkli murat marka arabanın''plaka numarasını almasını istediğini, boğuşma veya kaçırma gibi fevka
lade bir durumla karşılaşacak- olursa, Adnan Kahveci'ye ait olduğunu .söylediği telefon numarasına haber ver
mesini tembih ederek, çantayı alıp arabadan indiğini, Otelin lobisinde dışarısını görecek şekilde camın önün
de beklediği sırada bahsedilen arabanın geldiğini, plakasının 06 UA 197 olduğunu, Uğur Memgenecioğlu'nun 
gelen arabanın sol arkasında oturan yaşlıca bir beyin yanına, sağ arka tarafa bindiğini ve onları takip ederek 
Başbakanlık yeni binasına gittiklerini, Uğur Memgenecioğlu'nun çanta ile bindiği arabadan çantasız, eli boş 
inerek binaya girdiğini, mavi murat arabanın içinde şoför, şoförün yanında ve arka solda oturanla birlikte 
3 kişi ile hızla hareket ettiğini, 20 - 25 dakika sonra, içinde sadece şoför olduğu halde geri gelip alt garaja 
girdiğini, 

5 - 10 dakika sonra saat 11.30 - 12.00 sıralarında Uğur Mengenecioğlu'nun binadan çıktığımı, arabasına 
binip doğru otele döndüklerini, torpido gözündeki beş milyon lirayı alıp arabadan indiğini, o gün ve gece 
otelden hiç ayrıkniadılklarını, 

•Ertesi salbah, 27.12.1984 günü çanta ve valizini arabanın arkasına koyarak saat 07.30 - 08.00 sıralarında 
istanbul'a hareket «tiklerini, 

Beyan etmiştir. 
Şahit Ali özdağlar yeminli ifadesinde (28.2.1985 - Birleşim : 16) : 
İştigal ettiği halı ticareti sebebi ite yılbaşından önoe Kayseri'deki müşterileri ile görüşüp alacaklarını tah

sil etmek maksadı ile Kayseri'ye gitmek üzere Ankara'ya geldiğini, gelişinin Türkiye Büyük Millet Mecli
simin yılbaşı ara tatiline- başlangıç gününe rastladığını olay günü İsmail özdağlar'la beraber Bakanlık maka
mına gittiklerimi, kayınbirader Mehmet Kaymak'ın da o gün Ankara'ya gelimiş olduğunu, bu şahsı özel ka
lemde otururken gördüğünü, 
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öğle saatlerine doğru oğlu tslmaii özdağlar'ın şoförünü çağırıp kendilerini eve göçtürmesini söylediğini 
kendisi aracın sol arka tarafına, Mehmet Kaymak'ın da şoför mahalline oturduklarını aralarında herhangi 
bir konuşma olmadan bir süre yol aldıktan sonra bilmediği bir binanın önünde durduklarında düzgün kıya
fetli bir şahsın • otomobilin- sağ arika kapısını açarak arabaya bindiğini, yan oturduğu için yüzünü iyi gö
remediğini aracın hareketinden sonra bu şahsın kendisine «İsmail Beyin babası mısınız?» diye sorduğunu, 
babası olduğunu beyan ötmesi üzerine «ne iş yaparsınız», şeklindeki sorusuna; «Halı işi yaparım» diye ce
vap verip ilave olarak «o akşam Kayseri Ve gideceğini» söylediğini ve, 

Bu arada Mehmet Kaymak tarafından bu şahsa sigara ikram edilmiş ise de kullanmadığından bahisle 
almadığını ve yola devam ederek yeni Başbakanlık binası önünde bu. kişiyi indirdikten sonra şoförün kendi
lerini eve bıraktığını ve arabaya binen şahsın paitolu olduğunu beyan etmiştir. 

Arabaya bineri şahsın, edimde çanta olmadığından bu şahıstan çanta almadığını, Mehmet Kaymak'ın da 
böyle bir çtanltayı almasının bahis konusu olamayacağını belirterek Oımhudyet Savcılığınca gösterilmiş olan 
gazete küpürlerindeki fotoğraflardan dahi Uğur Mengenecioğlu'nu teşhis edemediğini bMdkmiştir. 

Şahit ayrıca kendileri eve geldikten sonra akşama kadar hiç dışarı çıkmadıklarını ismail özdağlar'ın da 
eve hiç gelmediğini, teMon da etmediğini, ancak eşi ile telefonla görüşmüşlerse bunu bilemeyeceğini aym 
gece saat '23.00 veya 24.00"de Kayseri'ye otobüsle gidîp daba önce satmış olduğu halıların bedellerinden bir 
kısmını tahsil ederek aynı gün akşam üzeri Ankara'ya döndüğünü, 

Doğruca oğlunun evine gittiğini o gece de Bakanlık özel müşaviri H. A3!i Özkan tarafından otobüsle De
mirci'ye yolcu edilldiğini beyan etmiştir., 

Şa'hit, dinletilen bant kayMarı ile ilgili olarak da sesleri ve konuşmaları,' daha doğrusu seslerin kim
lere ait olduğunu ayırt edemediğini, kendi sesine benzemediğin^ ismail Beyin babasıyım, halıcıyım, buradan 
da; Kayseri'ye gideceğim) şeklindeki konuşmasını hatınlamakta olduğunu, ottom;obfle binen şahsın kendisine 
«kayın babası mısınız?» diye bir soru sormadığını, 

Ve kendisine gösterilen çantayı daha önce hiç görmediğini beyan etmiştir. 
Kayseri'de halı ticareti ile iştigal eden şahitler Ahmet Pürnek ve Yaşar Bayır istinabe suretiyle tespit 

edilen 13.3.1985 tarihli yeminli ifadelerinde {Klasör : 3, Gelen evrak : 481) : 

Ali özdağlar'la ticarî ilişkileri olduğunu, veresiye aldıkları halılar sebebi ile bu şahsa borçları bulundu
ğunu, Aralık 1984 ayı sonunda Kayseri'ye gelişinde borçlarını kısmen ödediklerini, 25.12.1984 ile 31.12.1984 ta
rihleri arasında Ali Özdağlar tarafından kendi hesaplarına 'bankaya para yatırılmadığını beyan etmişlerdir. 

Şahit Hüseyin Ali Özkan yeminli ifadesinde (7.3,193.1985-Birleşim : 20) : 

İsmail Özdağlar'ın Müşaviri olduğunu, halkla ilişkili olarak seçmenlerin çeşitli işleriyle ilgilendiğini, deniz 
taşımacılığı konusunda bilgisinin. olmadığını, bu konuyla Tahsin Nuri Durlu'nun ilgilendiğini, Uğur Mengene-
cioğlu ile Bakanı görüştürmek için tavassut etmediğini, Bakanın görevden ayrıldıktan sonra makam odasında 
şahsî eşyaları toplanırken bulunmadığını ve bu konuda bilgisinin olmadığını, Bakanın babası Ali özdağlar'ı 
bütçe görüşmelerinin son günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde gördüğünü, kendisine «Beni akşam garaja 
götürüverin» demiş ise de, yemekli bir daveti dolayısıyla götüremediğini, ancak üç-dört gün sonra Ali öz
dağlar'ı Demirci'ye gideceği için Bakanın evinden alıp garaja götürdüğünü, 

Olayla ilgili bantın ikinci yüzü kendisine dinletiidiğinde de, özel Kalem Müdürü Nurhan Tekinel'in sesini 
tespit ettiğini, 

Beyan etmiştir. 

Polis Memuru Burhan Eırgül yeminli ifadesinde (7.3.1985 Birleşim : 20) : 
Bakan İsmail Özdağlar'ın Koruma Polisi olduğunu, 26.12.1984 günü Makamı Şoförü olan Cengizhan Ba-

yar'la birlikte saat 09,00-09.15 sıralarında Bakan'ı almak için evine gittiklerini, babası Ali özdağlar'la birlikte 
Bakanlığa getirdiklerini, öğleyin 12.30 civarında Bakam alarak doğruca (Kristal) Washington Restorana gittik
lerini ve eve uğramadıklarını, saat 14.30'da Bakanlığa geri döndüklerini ve akşam saat '20.00 sularında da Ba
kanı evine bıraktıklarını, öğleyin 12.30'da Bakanlıktan çıkarken asansörle Balkan, (talhminen) özel Kalem Mü
dürü ve kendisinin üç kişi birlikte indiklerini, yabancı başka birisinin bulunmadığım beyan etmiştir. 
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Şanlıurfa Milletvekili (Önerge sahiplerinden) Osman Doğan yeminli ifadesinde (7.3.1985-Birleşim : 20) : 
Kamuoyuna yapılan açıklamalardan sonra, Devletin ve Hükümetin selameti bakımından bu meselenin açık

lığa kavuşturulması kanaatini taşıdığını, Anayasa gereği bir usulün yerine getirilmesi ve haklının haksızın or
taya çıkarılması bakımından 39 arkadaşıyla birlikte önerge verdiklerini, Başbakanlığın suç duyurusunda bulun
muş olmasından 'başka özel hiçbir bilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir. 

Başbakanlık Sekreteri Türkân Sonat yeminli ifadesinde (7.3.1985-Birleşim : 20) : 
Olayla ilgili bilgisinin olmadığını beyan etmiştir. ' 

TPAO'da Şoför Cengizhân Bayar yeminli ifadesinde (7.3.1985 - Birleşim : 20) : 
Çalıştığı TPAO, ismail Özdağlar'a bağlanınca Müşavir Soner Orsen'in şoförlüğüne getirildiğini, makam 

şoförünün izinli olduğu günlerde ve bu meyanda 25 ve 26 Aralık 1984 günlerinde Bakan şoförlüğünü yaptığı
nı, 26.12,1984 günü Koruma Polisi Burhan Ergül ile birlikte saat 08.30'da Bakanı yanında babası Ali Öz-
dağlar olduğu halde evinden alarak Bakanlığa getirdiklerini, saat 12.10'da Bakam Sakarya Caddesindeki 
Kristal Restorana götürmek için hareket edip önce eve uğradıklarını, Bakanın elbise değiştirdiğini, 12.35'de 
restorana vardıklarım, oradan 13.30 veya 13.45 sıralarında çıktıklarını, tekrar Bakanlığa geldiklerini, akşam sa
at 20.00'de de Bakanlıktan alıp evine götürdüğünü beyan etmiştir. 

Antalya Bağımsız Milletvekili Ümit Halûk Bayülken yeminli ifadesinde (28.3.1985 - Birleşim : 27) : 
Milletvekili seçildikten sonra Ocak veya Şubat 1984 tarihlerinde eski Başbakan Bülend Ulusu'nun «Uğur 

Mengenecioğlu sizinle tanışmak istiyor, büyük armatördür, çok .genişliyorlar, dürüst ve iyi kimselerdir, her 
halde danışmanlık yaptıracaklar» dediğini, 42 senelik Devlet görevi yaptığı için bunu yadırgadığını, ancak 
aradan bir zaman geçtikten sonra Uğur Mengenecioğlu'nun gelerek tanıştıklarını kibar, centilmen, zarif bir 
insan olarak gördüğünü, kendisine «Biz dışarıya açılıyoruz, sizin tecrübenizden, bilginizden yararlanmak iste
riz, siz de memleketinizi tanıtmak yönünden meşhur bir insansınız, isminize büyük hürmet duyuluyor, mil
letlerarası hukuk ve tanıtma konusunda bize yardımcı olur musunuz, bize ara sıra fikirlerinizi lütfederseniz 
bundan büyük memnuniyet duyacağız» demesi üzerine bilgi edinmek için şirketin faaliyet dosyasını istediğini, 
bir ay kadar sonra bir dosya geldiğini, dosyada, İngiltere'deki gemilerle ilgili bilgilerle, Uğur Mengenecioğlu' 
nun çok kabiliyetli, akıllıca, zeki atılımlar yapan bir armatör olduğundan bahsedildiğini, büyük bir tanker filo
suna sahip olduğunu, bu olumlu bilgilere istinaden bazı • tanıdığı kişilere şeref üyeliği talebedildiğini, ne yapması 
gerektiği yolunda danıştığını, görevin normal olduğu kendisine anlatılıp herkes müspet konuşunca bu görevi 
kabul ettiğini, 1984 Aralık ayının sonuna kadar altı aylık sürede ayda bir defa İstanbul'da veya Ankara'da 
görüştüklerini ve Kharg Adası'nda bir gemilerinin bombalanması konusunda Uğur Mengenecioğlu'nun fikrini 
sorduğunu, İstanbul'a gittiğinde UM Şirketine uğrayıp diğer kişilerle tanıştığını ve çok eskiden tanıdığı bir 
emekli amiral arkadaşının da bu şirkette çalıştığını, güven verici, disiplinli kişiler olduklarını, bilahara Haziran 
1984'de İngiltere'ye Şirket adına gönderildiğini ve gemi almak konusunda yardımcı olduğunu, yine bir Nato 
toplantısı dolayısıyla İngiltere'ye uğradığında Uğur Mengenecioğlu ile orada görüştüğünü ve İngiltere ile mü
zakerelerin iyi gittiğini söylediğini beyan etmiş, rüşvet olayı vukubulduğunda, bundan çok rahatsız olduğunu, 
bu gibi dedikoduların bulunacağı yerde adının bulunmaması gerektiğini düşünerek Bülend Ulusu'ya «Çok 
müteessirim, hemen görevimden ayrılacağım', şeref üye':ği beni ilgilendirmiyor, bir mektupla bunu bildirece
ğim» dediğini, Bülend Ulusu'nun da «Şimdi böyle bir konu ortaya çıkmış, adamcağız sıkışık durumda, bu za
manda sizin böyle bir mektup yazmanız bilmem yakışık alır mı? demesi üzerine bu sözleri makul bularak ko
nunun kanunî yollara dökülmesini beklediğini, kendisinin kâfi derecede nezaket kurallarına riayet ettiğini dü
şünerek 6 Mart 1985'de gönderdiği mektup ile görevinden ayrıldığını ve İstanbul'da 3 Ocak 1985 günü "Uğur 
Mengenecioğlu'nun evine gittiğini, öğle yemeği yerken kendisine «Çok sıkıntılı bir durumun olduğunu, Bakan 
İsmail Özdağlar'ın para istediğini, bu hususu Adnan Kahveci'ye anlattığını» söylediğini, bu konunun Başba
kanlık Danışmanı Adnan Kahveci'ye söylenmesini yadırgadığını, şeref üyeliğinde bulunduğu süre içinde dışa
rıdan alınacak gemilerle ilgili konular dışında başka hiçbir konuya karışmadığını beyan etmiştir. 

Başbakan Turgut Özal yeminli ifadesinde (22.4.1985 - Birleşim : 34) : 
Olay tarihi olan 26.12.1984 gününden 10- 15 gün kadar önce Müşaviri Adnan Kahveci'nin «İsmail özdağ

lar'ın kendisinden rüşvet istediğine dair Uğur Mengenecioğlu'nun bazı iddiaları var» dediğini, kendisi buna 
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inanmadığından ve ihtimal vermediğinden «Bu firmaların umumiyetle rekabet'içinde olduklarını, işlerini yap 
tırmak için böyle şeyler ileri sürebileceklerini, laflarla insan üzerine gidilmemesi gerektiğini, ancak delil olur
sa bu meselenin konuşulabileceğini» söylediğini, ancak bu hususta bir talimat vermediğini, 3 - 4 gür* sonra 
Bakanlar Kurulu toplantısından çıktıktan sonra bir konuyu izah için İsmail özdağlar'm konuta geldiğini, 
ona «Gemicilerle aran nasıl? Uğur Mengenecioğlu'nu tanıyormusun? Dikkat et, bunlarla münasebetlerinde 
dikkatli ol, sonra başına büyük problem gelebilir» diye ikazda bulunduğunu, 26.12.1984 günü öyle vakti Adnan 
Kahvecinin getirdiği bir teybi bir kaç kere dinlediğini, 27.12.1984 günü normal randevu dolayısıyla Sayın-
Cumhurbaşkanına gittiğinde durumu arz ettiğinde «Daha kesin değil, ihtimaldir» dediğini ve Kabinede yapı
lacak muhtemel değişikliğe binaen bu malumatı verdiğini, 28.12.1984 günü İstanbul Ekspres yolun açılışı 
dolayısıyla programı değiştirmeyip oraya gittiğini, 2.1.1985 günü Ankara'ya döndüğünü ve 3.1.1985 Perşem
be günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısından sonfa İsmail özdağlar'ı yanına alıp evine geldiklerini, ikisi
nin yalnız kaldıkları odada «İsmail Bey, senin hakkında rüşvet iddiası var» demesine karşı İsmail özdağ
lar'm «Böyle bir şey olamaz» diye inkâr ettiğini, bunun üzerine kademe kademe 26.12.1984 günü odasında 
kimlerin bulunduğunu, telefonla Mustafa Kalemli ile görüştüğünü, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdü
rünün bir konusunun görüşüldüğünü, silah kılıfından bahsedildiğini, özetle teyp bandındaki sıraya göre an
latarak «25 verdik, yarısıdır, tamam mıdır» gibi konuşmalar yaptığını ve «Bu söylediklerim teybe alınmış, 
MİT mi almış, başkası mı almış bilemiyorum» dediğinde, İsmail özdağlar'ın «Her halde o adam almış bunu 
teybe» demesi üzerine de «Peki niye sen bu işi yaptın, bir ihtiyacın mı var?» diye sorduğunda cevaben «Ben 
çocukluğumda çok sıkıntı çektim, kendimi emniyete almak istedim, TAKSAN'dan ayrıldıktan sonra da çok 
sıkıntı çektim» diye cevap verdiğini, kendisinin tekrar «Niçin yaptın, ben sana bunu daha önce söyleyip, ada
mın adını hatırlatarak ikaz etmedim mi? İstifa et, istifanı bana yarın gönder» deyip söz konusu parayı ne 
yaptığını sormasına karşılık olarak da «Para bende, evde» dediğini, kendisinin «Bu parayı iade et» demiş 
olduğunu beyan etmiştir. 

İsmail özdağlar'ın 4.1.1985 günü istifasını gönderdiğini, kendisinin Sayın Cumhurbaşkanına giderek «Hâ
dise tamamdır, benim anladığım budur» diye durumu bildirdiğini, bilahara konu hakkında usulüne uygun 
şekilde ne işlem yapılması gerektiğini tayin için Adalet Bakanı, İçişleri Müsteşarı ve Emniyet Genel Mü
dürünü çağırdığını, alınması gerekli tedbirlerle formalitelerin hazırlandığını, banttaki sesin İsmail özdağlar'a 
ait olduğunu tespit ve tefrik ettiğini, söz konusu bant ile Komisyonda dinletilenin aynı bant olduğunu açıkla
mış bulunmaktadır. 

C) CELBEDÎLEN DİĞER DELİLLER : 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8.1.1985 tarih, 2564 sayılı «Anayasanın 83 üncü mad
desi gereği olarak, yasama dokunulmazlığı ile ilgili bir işlemin yürütülebilmesi için, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu soruşturma açılmasını kararlaştırdığı takdirde evrak, belge olarak Komisyona tevdi 
edilecektir» denilen yazısı ve ekinde; 

a) Ankara Cumhuriyet Savcılığının 6.1.1985 tarih, 3/41 sayılı, «İsmail Özdağlar hakkında, Uğur Menge-
necioğlu tarafından rüşvet iddiasıyla ihbarda bulunulduğuna, bu konudaki konuşmaları ihtiva eden ve Uğur 
Mengenecioğlu tarafından Başbakan Müşaviri Adnan Kahveci'ye verilen teyp bandının çok acele deşifre edil
mesine dair yazısı üzerine, deşifre edilen bant metninin gönderildiğine dair» yazısı, 

b) Adalet Bakanlığının 6.1.1985 tarih, CÎGM. 1-92.2.1985-645 sayılı, «Devlet eski Bakam İsmail özdağlar 
hakkında göreviyle ilgili olarak cezaî takibi müstelzim rüşvet iddiasından dolayı Anayasanın 83 ve 100 üncü 
maddeleri hükümleri dairesinde muktezasınıh Türkiye Büyük Millet Meclisince takdir ve tayini istemini kap
sayan Cumhuriyet Savcılığı yazısının, ekindeki teyp bandı ve bilirkişi tutanaklarının sunulduğuna» dair ya
zısı. (Gelen Evrak kayıt no. : 1) """ ^ 

--•:• 2. Adalet Bakanlığının 23.1.1985 tarihli, CtGM-1.92.2.1985-4624 sayın, «Teyp bandıma deşifre metni ve 
bununla* üg$i bilirkişi tayinine ait 6.1.1985 igünlü tutanağın birlikte kurye ile gönderildiğine» dair'yazısı. (Ge 

-Je» Evrak kayıt no.: 2) 
, 3 . Ankara Cumhuriyet Savcılığının 23.1.1985 tarihli Hz. 1985/901 sayılı dosyası. (Gelen evrak kayıt 
tİO. : 3) • ' : : : . . . . : .... .. - . " . . " . . . , ' . . . ._ .•; 
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4. Adalet Bakanlığının 24.1.1985 tarihli, ClGM/1.92.2.1985-5208 sayılı yazısı ve ekinde; 
a) Konuya dair Başbakanlıktan alınan ve Adalet Bakanı Necat Eldem'e hitaben yazılan 5.1.1985 gün ve 

19.32t/02147 sayılı. «Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkında UM Firması sahibi 
Armatör Uğur Mengenecioğlu tarafından rüşvet iddiası ile ihbarda bulunulmuştur. Bu konudaki konuşma
ları ihtiva eden ve Uğur Mengenecioğlu tarafından Başbakan Müşaviri Adnan Kahveci'ye verilen teyp bandı 
ilişiktedir. Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim.» şeklindeki yazısı, 

b) Adalet Bakanlığının 5.1.1985 tarihli, 644 sayılı, «Teyp bandının usulünce ve çok acele deşifre edilme
sini takiben buna dair 2 nüsha olarak düzenlenecek tutanağın gönderilmesine» dair yazısı, 

c) Ankara Cumhuriyet Savcılığının 9.1.1985 tarihli, 3/41, Hz. 1985/901 sayılı, «Deşifre edilen bant içe
risinde Bakan dışında bulunan kişilerin de olayla ilgili durumlarının tespiti ve sonuca varılabilmesi, basında 
çıkan haberlerin suç ihbarı kabul edilmesi nedeniyle Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar dışındakiler hak
kında gerekli soruşturmanın yapılmasına başlanıldığına» dair yazısı, 

d) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 10.1.1985 tarihli, 1985/1 sayılı, «Sayın Başbakan Turgut 
Özal'ın, 7.1.1985 tarih, 19.321.02152 sayılı emri ile Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında rüşvet iddiası 
ile Başbakanlığa ve Başbakanlıktan Adalet Bakanlığına intikal ettirilen teyp bandında adı geçen kuruluşlar ve 
kamu görevlileri hakkında araştırma, inceleme ve gerektiğinde soruşturma yapmak üzere bir heyet teşkil 
edildiğine» dair yazısı, (Gelen evrak kayıt no. : 4) 

5. Ankara Cumhuriyet Savcılığının 28.1.1985 tarihli, 3/41, Hz. 1985/901 sayılı, «Soruşturmayla ilgili 
tüm evrakın gönderildiğine» dair yazısı. (Gelen evrak kayıt no. : 5) 

6. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 28.1.1985 tarih, 02044 sayılı, «Yönetimi, Devlet eski Bakanı 
İsmail özdağlar'a verilen Etibank ve TPAO ile bağlı ortaklıklarında inceleme, araştırma ve gerektiğinde so
ruşturma yapmak üzere Başbakanlıkça teşkil edilen Başbakanlık Tahkik Heyetinin Başkanı İbrahim Düzyol ta
rafından, 9.1.1985 günü tutulan ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'ın görevinden istifa ettiği 5.1.1985 
Cumartesi günü makam odasında mevcut eşyaların Bakanlık personeli huzurunda toplanması esnasında orta
ya çıkan ve aynı gün İsmail özdağlar'a evinde şahit huzurunda teslim edilen 1 000 000 TL. para ile ilgili du
rum tespit zaptını» havi yazısı. (Gelen evrak kayıt no. : 6) 

7. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 29.1.1985 tarihli, 02045 sayılı yazısı ekinde; 

a) Başbakanlığın 7.1.1985 tarihli, 19-321-02152 sayılı, «Teyp bandında adı geçen kuruluşlar ve kamu gö
revlileri ile TPAO ve Etibank ile bağlı ortaklıklarında araştırma, inceleme ve gerektiğinde soruşturma yapmak 
üzere bir heyetin görevlendirilmesi» ne dair yazısı, 

b) Başbakanlığın 7.1.1985 tarihli, 19-321-02169 sayılı, «Tahkik Heyetinin, Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanı İbrahim Düzyol başkanlığında kurulmasına» dair yazısı, 

c) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 10.1.1985 tarihli, G-l sayılı, «Tahkik Heyetine Veli Sözen'in 
üye olarak katılmasına» dair yazısı, 

d) Maliye ve Gümrük Bakanlığının 10.1.1985 tarihli, TEKFU : 1 sayılı, «Turgut Akman'ın Tahkik He
yetine üye olarak katılmasına» dair yazısı, (Gelen evrak kayıt no. : 7) 

8. Büyük Ankara Oteli İşletmesi Genel Müdürlüğünün 31.1.1985 tarihli, M/85-29 sayılı, «Uğur Menge-
necioğlu'nun otellerine 25.12.1984 tarihinde gelip iki geçe kaldığına ve bu günlerde otel emanetine ve kasa
sına Uğur Mengenecioğlu tarafından veya adına herhangi bir eşya veya para teslim edilmediğine» dair ya
zısı. (Genel Evrak kayıt no,: 8) 

9. Türkiye İş Bankası Başkent Şubesinin 31.1.1985 tarihli, MÜK : 2 sayılı, «Uğur Mengenecioğlu tara
fından 26.12.1984 tarihinde şubelerinden çekilen 30.000.000 TL.'ya ait tediye fişi ve havale servis föyünün 
gönderildiğine ve söz konusu paranın lO.ÛOO'er TL.'Uk 30 deste olarak ödendiğine» dair yazısı. (Gelen Evrak 
kayıt no. : 9) 

10. UM Denizcilik Ticaret A.Ş.'nin 5.2.1985 tarihli, G'M. 10/34.20/0174 saydı, «Uğur Mengenecioğlu ta
rafından 26.12.1984 tarihinde T. İş Bankası Başkent Şubesinden çekilen 30.000.000 TL.'nın şirket kasasında 
slcm gördüğü, burtunla ilgili İş Bankası Tarlabaşı Şubesinin 26.12.1984 tarihli 30.000.000 TL.'lık havale mak
buzu aslı ve gönderilen paranın UM Denizcilik Ticaret A.Ş.'den UM Holding A.Ş hesabına geçirildiğini gös
teren tediye makbuzunun ekli olarak gönderildiğine» dair yazısı. (Gelen Evrak kayıt no. : 16) 
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11. Başbakanlığın 11.2.1985 tarihli, 19-321-04239 sayılı, «İsmail Özdağlar'ın 25.12.1984 ve 26.12.1984 ta
rihlerinde Devlet Bakanı olduğu, bu görevinden 4.1.1985 tarihinde istifa ettiği» ne dair yazısı. (Gelen Evrak 
kayıt no. : 54) 

12. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 11.2.1985 tarihli, 1985/388 talimat sayılı, «Rüşvet olayında kullanıl
dığı iddia edilen, Uğur Mengenecioğlu'na ait çantanın Komisyonumuza gönderildiğine» dair yazısı. (Gelen 
Evrak kayıt no. : 91) ve eki çanta. 

13. Bolu Cumhuriyet Savcılığının 25.2.1985 tarihli, 1 -277 sayılı yazısı ve ekinde Koru Otelinin 25.2.1985 
tarih, 1741 sayılı, «Uğur Mengenecioğlu'nun 19.12.1984 Çarşamba günü 429 no. lu odada, şoförü İhsan Beşik-
tepe'nin 414 no. lu odada bir gece kaldıklarına» dair yazısı. (Gelen Evrak kayıt no. : 418) 

14. Devlet Bakanlığının (M. Tınaz Titiz) 25.2.1985 tarihli, 07-01/0617 sayılı, «Devlet eski Bakanı İsmail 
özdağlar'a ait Özel Kalem Müdürlüğünce tutulan randevu defteri, fihrist ve randevu saatli masa takviminin 
gönderildiğine» dair yazısı. (Gelen Evrak kayıt no. : 426) 

15. Başbakanlık Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 26.2.1985 tarihli, 01.02.101.9007/2536 sayılı, 
«Soruşturma konusu rüşvet iddiasıyla ilgili herhangi bir araştırma, inceleme ve soruşturma yapılmadığına» 
dair yazısı. (Genel Evrak kayıt no. : 427) 

16. Askerî Yargıtay Başkanlığının 26.2.1985 tarihli, 1985/64 sayılı, «Teyp bandının delil niteliğinde olup 
olamayacağına ait karar örneklerinin gönderildiğine» dair yazısı. (Gelen Evrak kayıt no. : 428) 

17. Dışişleri Bakanlığının 27.2.1985 tarihli, PRGM-106.106-111 sayılı, «25.12.1984 Salt günü Sovyetler Bir
liği Başbakanı N. Tikhonov ve heyeti onuruna Başbakanlık konutunda akşam yemeği, 26.12.1984 Çarşamba 
günü aynı heyet onuruna Ankara Palas Devlet Konuk Evinde akşam yemeği verildiğine» dair yazısı. (Gelen 
Evrak kayıt no. : 434) 

18. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının 27.2.1985 tarihli, 15-83-57-85 sayılı, «So
ruşturma konusu rüşvet iddiasıyla ilgili herhangi bir araştırma, inceleme ve soruşturma yapılmadığına» dair 
yazısı. (Gelen Evrak kayıt no. : 437) 

"19. Demirci Cumhuriyet Savcılığının 25.2.1985 tarihli, 1985/13 Tal. sayılı, «İsmail özdağlar'ın babası 
Ali Özdağlar'a ait 1984 yılı işletme hesabı defteri, fatura defteri ve gider makbuzlarının gönderildiğine» dair 
yazısı. (Gelen Evrak, kayıt no. : 445) 

20. Yargıtay 1 inci Başkanlığının 28.2.1985 tarihli, 774 sayılı, «Teyp bandının delil niteliğinde olup olma
yacağına ait karar örneklerinin gönderildiğine» dair yazısı. (Gelen Evrak kayıt no. : 446) 

21. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 5.3.1985 tarihli, 053/85-990053 sayılı, «Rüşvet id
diasıyla ilgili olarak herhangi bir araştırma, inceleme ve soruşturma yapılmadığına» dair yazısı. (Gelen Ev
rak kayıt no. : 457) 

22. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 1.3.1985 tarihli, 1985/597 Tal. sayılı, «Uğur Mengenecioğlu tara
fından bankadan çekilen 3C.000.000 TL.'nın UM Holding A.Ş. ve UM Denizcilik Ticaret A.Ş. defterlerinde 
işlem görüp görmediğine ait bilirkişi raporuna» dair yazısı. (Gelen Evrak kayıt no.: 459) 

23. Aliağa Cumhuriyet Savcılığının 1.3.1985 tarihli, 1985/494 Muh. sayılı, «Mehmet Kaymak'ın 1984 yılı 
Aralık ayında izinli olduğu günlere» dair yazısı. (Gelen Evrak kayıt no. : 463) 

24. Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 8.3.1985 tarihli, 505 sayılı, «Teyp bandının delil olup olmadığı
na ait karar örnekleri» ne dair yazısı. (Gelen Evrak kayıt no. : 466) 

25. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 12.3.1985 tarihli, 0957-51 sayılı, «25 ve 
26 Aralık 1984 günlerine ait Ankara'nın fiilî hava durumuna» dair yazısı. (Gelen Evrak kayıt no. : 473) 

26. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 12.3.1985 tarihli, 02117 sayılı, Başbakanlık Tahkik Heyetin
ce yapılan araştırma, inceleme ve soruşturmaya ait; 

«a) Sekreter Barış Görür'ün açıklaması ve ifade zaptı, 
b) Özel Kalem Müdürü Nurhan Tekinel'in açıklaması ve ifade zaptı, 
c) Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Doğan Çeçen'in açıklaması, 
d) Konya MiEetvekili Ziya Ercan'ın açıklaması, 
e) Koruma Polisi Burhan Ergül'ün ifade zaptı, 
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f) Koruma Polisi Mehmet Çulha'nın ifade zaptı, 
g) Müşavir Şeref Dikyar'ın ifade zaptı, 
h) Koruma polisleri Hasan Kaya ve Eyüp Sezcan'm ifade zaptı, 
i) Müşavir Talat Uğur'un açıklaması, 
j) Müşavir Hüseyin Ali Özkan'ın ifade zaptı, 

k) Muhittin (Yaşar) Güngör'ün açıklaması»nı ihtiva eden yazısı. (Gelen evrak kayıt No.: 475) 
27. Ankara Cumhuriyet Savcılığının 14.3.1985 tarihli, Hz. 1985/901 sayılı, «Manisa Milletvekili ve Devlet 

eski Bakanı tsmail özdaglar'ın ikametgâhında arama yapıldığına» dair yazısı ve tutanakları. (Gelen evrak 
kayıt No.: 477) 

28. Aliağa Cumhuriyet Savcılığının 19.3.1985 tarihli, 1985/592 Muh. sayılı, «Mehmet Kaymak'ın ikamet
gâhında arama yapıldığına» dair yazısı ve ek tutanakları. (Gelen evrak kayıt No.: 484) 

29. Demirci Cumhuriyet Savcılığının 20.3.1985 tarihli, 1985/555 Muh. sayılı, «Ali Özdaglar'ın ikametgâ
hında arama yapıldığına» dair yazısı ve ek tutanakları. (Gelen evrak kayıt No.: 497) 

30. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 28.3.1985 tarihli, 2803.1.5 sayılı, «Devlet 
eski Bakanı ve Manisa Milletvekili ismail Özdaglar ile ilgili olarak 5 Ocak 1985 Cumartesi günü Türkiye 
radyolarımn 23.00 anahaber bülteni ile televizyonun kapanış bülteninde yayınlanan Hükümet bildirisine» dair 
yazısı. (Gelen evrak kayıt No.: 525) 

31. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31.1.1985 tarihli, 4320 sayılı, «Türkiye' 
de mevcut tüm bankaların adlarının ve genel müdürlük adreslerinin bildirildiğine» dair yazısı. (Gelen evrak 
kayıt No.: 10) 

32. Türkiye'de mevcut tüm bankaların genel müdürlüklerine yazılan; 
a) Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdaglar ile eşi, çocukları, babası ve kayınbiraderi

nin, 
b) UM Denizcilik Ticaret A.$. ile Uğur Mengene cioğlu, eşi ve çocuklarının, 
Hak ve alacakları ile mevduat hesaplarının bulunup bulunmadığının tespitine dair müzekkerelerimize cevap

lar gelmiş, ancak rüşvet iddiası ile ilgili paraya rastlanılmadığı anlaşılmıştır. 
33. Uğur Mengenecioğlu'na ait, rüşvet fiilinde kullanıldığı ileri sürülen ve Komisyonumuza celbedilen, 

kahverengi, yılan derisi çantaya, onar bin liralık desteler halinde 30.000.000.— liranın sığdığına dair T.C. 
Ziraat Bankası T.B.M.M. Şubesinin 28.2.1985 tarihli tutanağı. (Gelen evrak kayıt No.: 442) 

34. 5.1.1985 günü, İsmail özdaglar'ın makam odasındaki özel eşyaları toplanırken onbiner liralık desteler 
halinde 1.000.000.— liranın bulunduğu belirlenen ve İsmail özdaglar tarafından Komisyonumuza ibraz edilen, 
siyah, deri, fermuarlı el çantası 

35. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 15.2.1985 tarihli, 3/85-4-1-15-3/1083 sayılı, «Devlet eski Ba
kanı İsmail özdaglar ile eşi, çocukları, babası ve kayınbiraderinin mal varlıklarına dair» yazısı. (Gelen evrak 
kayıt No.: 132) 

36. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 20.2.1985 tarihli, 85/4-4-1-15-3/1237 sayılı ve 20.2.1985 ta
rihli ve 4-1-15-3/1380 sayılı, «Uğur Mengenecioğlu ile eşi ve çocuklarının mal varlıklarına dair» yazıları. (Ge
len evrak kayıt No.: 312 ve 447) 

D) RÜŞVET VERİLDİĞİNE DAİR OLAN İHBARIN TESPİTİ MAKSADIYLA KULLANILMIŞ 
OLAN BANTIN : 

1. .iddia edilen suçla ilgili kısımlarının metni; -
Armatör Uğur Mengenecioğlu, Devlet eski Bakanı ve Manisa Milletvekili ismail özdaglar'ın, kendisini 

Büyük Ankara Otelinden almak için gönderdiği arabaya binerken cebinde bulunan teybi çalıştırmaya başladığı 
iddia edilen teyp bandında; 

Uğur Mengenecioğlu — «ismail beyden mi?» sorusuna, 
— «Evet» cevabı alınca arabanın arka sağ tarafına oturmuş ve konuşmalar şu şekilde başlamıştır. 
Uğur Mengenecioğlu — Ben size bu çantadaki evrakları bırakacağım, ama benim bir ricam, başka bir 

ambalaj bulamadım çantayı koyacak, bir yerlere sürtünmesin olur mu?.. Derisi... 
— Tamam efendim, olur. 
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Uğur Mengenecioğlu — Sonra herhalde siz bunu İsmail beye vereceksiniz, çantayı... 
— Evet, söyledi efendim. Ben babasıyım. 
Uğur Mengenecioğlu — Kayınbabası mısınız? 
— Evet... 
Uğur Mengenecioğlu — Çanta da bana hediye, hanımdan... 
— Evet... 
Uğur Mengenecioğlu — Onun için... 
— Senden daha fazla şey ederiz efendim. 
Uğur Mengenecioğlu — Sağolun, sağolun, çok mersi. 
Uğur Mengenecioğlu Başbakanlık yeni binasında arabadan inip, kimliğini kapıdaki görevlilere bırakıp, yu

karı kata çıkmış, bir müddet Bakanlık özel Kalem odasında oturmuş. 
Birkaç kişi ile birlikte, makam odasına alındığında, makam masasının önünde bulunan iki koltuktan boş 

olanına oturmuştur. 
Bakan odada bulunan diğer kişilerle de konuşmakta, çay, çikolata İkramında bulunmakta ve telefonla uzun 

görüşmeler yapmaktadır. 
Odadan çıkmaya hazırlanırlarken Uğur Mengenecoğlu'na ismail özdağlar; 
«— Peki, ben şimdi Çankaya'ya bir uğrayacağım, oradan eve uğrayacağım, oradan da yemeğe gideceğim» 

deyip «şimdi zaman sıkıştı, o zaman yolda, arabada konuşalım» diye devam etmektedir. 
İsmail özdağlar ve Uğur Mengenecioğlu beraberce odadan çıkarlarken aralarında şu konuşmalar geçmek

tedir. 
Uğur Mengenecioğlu — Aldılar, sağolsunlar, araba- la getirdiler. İçinde 25 var, yarısıdır, aşağı yukarı yarı

sıdır, öyle midir? 
ismail özdağlar — Evet, doğru, öyledir. 
Uğur Mengenecioğlu — öbürünü de önümüzdeki hafta vereceğim, sıkışığız yani, oldu mu? Yalnız bir şey 

var, gemilere yük vermiyorlar. Bakın Ocak ayında iki gemimize yük veriyorlar. Burası ağır şirket, iki gemisi 
olan şirket değil. Beşyüz kişi çalışıyor. 

İsmail özdağlar — Biliyorum. 
Uğur Mengenecioğlu — Bir şey söyleyeceğim, yani Yalçın Malçın oynuyorlar... 
İsmail özdağlar — Şöyle söyleyeyim. Yalçın ile Müfit işin iyice cılkını çıkardılar. 
Uğur Mengenecioğlu — Evet. 
ismail özdağlar — Oraya adam arıyorum, yılbaşından sonra atacağım. Atacağımı bildikleri için her şe

ye çomak koymaya başladılar. 
Uğur Mengenecioğlu — Lütfen, Ocakta bize bir iki gemi daha yazsınlar, iki gemi verdiler topu topu. 

Filo duruyor. İkiyüzon milyon lira ben her ay aylık ödüyorum. 
Uğur Mengtenecioğlu — Ya.. Çökertiriz bu filoyu. 
İsmail özdağlar — Peki, döner dönmez... 
Uğur Mengenecioğlu — Benim bildiğim. 
ismail özdağlar — Hayır, çağırayım, nereden ne gelecek, Ocak çekişi ne, bir bakayım. 
Uğur Mengenecioğlu — Bana gerisi için ilk haftasına kadar müsaadeniz var mı? 
ismail özdağlar — Neyin? Ocağın? 
Uğur Mengenecioğlu — Evet. 
ismail özdağlar — önümüzdeki hafta sonuna kadar. 
Uğur Mengenecioğlu — önümüzdeki hafta sonuna kadar çünkü navlun alacağım. Bu yarısını bundan ver

dik, öbür yarısını ondan, oldu mu? 
İsmail özdağlar — Peki, tamam. 
Uğur Mengenecioğlu — Ama derseniz ki... şey veririz... 
ismail özdağlar — Yok canım, hayır, ben uyarım. 
Uğur Mengenecioğlu — Bana bir emriniz var mı 

başka? 
ismail özdağlar — Sağlığın. 
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Uğur Mengenecioğlu — Peki o zaman... Sağolun. 
Odadan çıktıklarında Bakanın etrafını seçmenler çevirir ve çeşitli konuşmalar cereyan eder. 
Asansöre geldiklerinde; 
Uğur Mengenecioğlu — Efendim, bir emir verir misiniz? Ben yarın döneceğim istanbul'a,. 
İsmail özdağlar— Hı, hı. 
Uğur Mengenecioğlu — O şeyi... 
İsmail özdağlar — Ha, ben bakacağım. 
Uğur Mengenecioğlu — Çantayı... 
İsmail özdağlar — Olur. 
Uğur Mengenecioğlu — Otele bırakırlar herhalde değil mi efendim? 
ismail özdağlar — Tamam, tabiî.. 
Uğur Mengenecioğlu — Efendim, tekrar iyi günler. 

Bana bir emriniz yoksa ben müsaadenizi alayım. 
ismail özdağlar — Yok. 
Uğur Mengenecioğlu — Sağolun. 
2. Bant Üzerinde montaj yapılıp yapılmadığının teknik şekilde incelenmesine dair O.D.T.Ü. Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği Bölümünden alınan inceleme raporu; 
«Soruşturmaya neden olan mikro - kaset bandında montaj olup olmadığı, arka plan gürültüsünün analizi 

yöntemi ile incelenmiştir. Analizin teknik ayrıntıları ektedir. 
incelemeye başlamadan önce Komisyonunuza sözle de belirtmiş olduğumuz gibi, çok iyi ve profesyonelce 

montajı yapılmış bir bantta, montaj işleminin yapıldığının tespiti teknik olanakların dışındadır. Yaptığımız incele
meler sonucu bantta kuşku uyandıran bir bölgeye raslanmıştır. 'Bu bölge, Mengenecioğlu ve özdağlar olduğu 
öne sürülen kişiler arasında asıansörde geçen ve rüşvet iddiasını destekler nitelikteki konuşmanın sonundadır. 
Burada, normal kaydedilmiş (bir bantta olmaması gereken ve silinti izlenimi veren çok kısa süreli bir yer 
vardır. Bu şüpheli yer, bandın bize iletilmeden- önceki dinlenilmeleri sırasında kayıt düşmesine kazara çok kı
sa bir süre basılmasının sonucu olabileceği gibi, bir montaj bölgesinin sınırı da olabilir. Bu tür bir montajın na
sıl yapılabileceği ekte açıklanmıştır. Teyp bandının arka yüzünde böyle 'bir özür gözlenmediğinden hata bandın 
kendisinde değildir. Yukarıdaki iki olasılık laboratuvarda denenmiş ve her iki durumda da deneme bandı üze
rinde, incelenen banttaki şüpheli bölgeye benzer bir bölgenin yaratılabileceği saptanmıştır. Eldeki veriler ekte 
açıklandığı gibi kazara silinti olasılığının daha geçerli olduğunu göstermektedir. Ancak genelde bantta montaj 
olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varılamamıştır. 

TEKNİK EK 

1. inceleme Yöntemi : 
Boş bir bantta arka plan gürültüsü manyetik parçacıkların sonsuz küçüklükte olmamasından ve bu parça

cıkların manyetik momentlerinin rastgele dağılmasından oluşur. Bu gürültüye kayıt yapılırken teyp elektroniği
nin ürettiği elektriksel gürültü de eklenir. (Elektriksel gürültü, elektronların yüklerinin kuantize olmasının ve 
hareketlerinin ırastgeleliğinin sonucudur.) Teyp çıkışında bu gürültü bir hışırtı şeklinde duyulur, ancak bunun 
mikrofon yoluyla kaydedilecek çevre gürültüsü ile bir ilintisi yoktur. Modern ve pahalı teyplerde, örneğin 
stüdyolarda kullanılan makaralı teyplerde, gerek cihazın verdiği bu ek gürültü gerekse 'bandın öz gürültüsü çok 
azdır. Buna karşılık küçük ve portatif kasetli teyplerde cihaz ve bant gürültüleri çok daha fazladır. Bu 'gürül
tünün en hassas ölçülebileceği yerler, örneğin konuşma arası boşluklarıdır. 

Orijinal kayıdın yapıldığı iddia edilen OLYMPUS-Pearicorder S910 Seri No. : 173 701 mikrokaset teybinin 
(kısaca OLYMPUS) yükselteç gürültüsünün çok fazla olması ve bunun ölçülmek istenen arka plan gürültüsünü 
bastırabilmesi aygıtın kulaklık çıkışının denemelerde doğrudan kullanılmasına engel olmaktadır. Bu nedenle, 
bantlar manyetik kafa çıkışının, az gürültülü 'bir yükselteçten geçirilmesiyle dinlenitaıiştir. Manyetik kafa çıkışı, 
OLYMPUS'a bir zarar vermemek için ikinci bir mikrokaset teybinden (PANASONIC RN-107) alınmıştır. Az 
gürültülü yükselteç çıkışı «Hevvlett Paekard 3581A Wave Analyzer» kullanılarak ölçülmüştür. Bu aygıt, giriş 
sinyalinin 0-50 KHz arasında 3,10, 30, 100 veya 300 Hz olarak değiştirilebilen genişlikte bir frekans bandı için
deki 'bileşenlerinin genliğini desibel olarak ölçer. 
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Çeşitli denemeler için orijinal kayıt alındığı iddia edilen OLYMPUS XB-60 tip ve H40119 seri numaralı 
bantdla aynı marka ve tipte bir bant edinilmiştir. Hiçbir kayıt yapılmamış 'bir bandın arka plan gürültüsü yu
karda açıklanan sistemle en hassas olarak 3 KHz çevresinde 300 Hz lik bir frekans bandı içinde ölçülmek
tedir. Ölçüden bu değer diğer ölçümlere dayanak, yani o d'B (sıfır desibel) seviyesi olarak alınmıştır. Üzerine 
OLYMPUS teybiyle kayıt edilmiş deneme bandının konuşma 'boşluklarında arka plan gürültüsü yaklaşık 5 dB 
artmaktadır. Normal kaydedilmiş bir bantta arka plan gürültüsünün bu seviyenin altına düşmemesi gerekir. 
(OLYMPUS teybinin AOC «automatic gain oontrol -otomatik kazanç ayarı» özelliğinin bulunması, yukardaki 
5 dB seviyesini önemli ölçüde etkilememektedir. 

İzlenen yöntem, konuşma boşluklarında bu 5 dB arka plan gürültü seviyesinin korunup korunmadığının 
saptanmasıdır. Bu seviyenin 5 dB'nin üzerinde kalması bu bandın orijinal kayıt olmadığını gösterir. Bandın 
değişik bölgelerinde değişik arka plan gürültülerinin gözlenmesi ise yüksek gürültü olan yerlerin diğer bir teyp 
üzerinden montaj yapıldığı savını destekler. Öte yandan, arka plan gürültüsünün 5 dB'de kalması montaj olma
dığına kanıt olamaz, örneğin, çok az •gürültülü bir stüdyo teybi yardımıyla yapılabilecek bir montajda arka 
plan 'gürültüsü ölçülebilir bir oranda değişmeyebilir. 

'2. İnceleme Sonucu : 
Yukarda açıklanan yöntemle, rüşvet iddiasına neden olan OLYMPUS H40119 seri numaralı XB-60 bandı

nın B yüzündeki 1.2 Om/sn hızı ile kaydedilmiş bölüm incelenmiştk. Bandın çok kısa bir 'bölümünün dışında, 
arka plan gürültüsünde 5 dB den kayda değer bir farklılık gözlenmemiştir. 

Bandın yukarıda bahsedilen tek şüpheli yerinde arka plan gürültüsü O dB'ye düşmektedir. Böyle bir du
rumun aşağıda açıklanan şekillerde ortaya çıkabileceği düşünülmüştür : 

a) Bant dinlenilirken (yani PLAY düğmesi hasılı iken) kazara kayıt (REC) düğmesine kilitlenmeyecek 
şekilde kısa bir süre basıldığında bantta kısa süreli bir silinti oluşabilir ve arka plan gürültüsü çok kısa bir 
süre O dB'ye iner. Kaset bantlarında bu tür kazaları önlemek amacı ile bir kayıt önlem dili (record protec-
tion notoh) bulunur ve silinmesi istenilmeyen bantlarda bu dil kırılır. Kırık dilin yarattığı boşluk teybin kayıt 
düğmesine basılmasını mekanik olarak önler. OLYMPUS teybinde bu mekanizma vardır ve çalışmaktadır. 
Ancak incelenen OLYMPUS bandında gerek A yüzünün gerekse B yüzünün kayıt önlem dilleri sağlamdır, yani 
kayıt düğmesine kazara basılma olasıdır. 

b) OLYMPUS teybinde bir duraklama (PAUÖE) düğmesii bulunmaktadır. Bu düğme yardımıyla önce
den kayıtlı bir bölgeye gürültüsüz ve yumuşak bir geçişle yeni bir kayıt saplanabilir. Böyle bir montaj şu 
adımlardan geçilerek gerçekleştirilebilir, önce eklenecek bölge stüdyo olanakları ile az gürültülü bir anakara tey
bi ile makara bandında hazırlanır. Üzeninde kayıt olan mikrokasette değiştirilmesi istenen yer bulunur, önce 
PAUSE düğmesi ileri alınır, sonra REC düğmesine basılır. Böylece mikrökaset kayıda hazır şekilde bekleti
lir. Uygun genlikteki makara teybi çıkışı ara kablosuyla mikrökaset mikrofon girişine bağlanır. PAUSE düğ
mesi geri alındığında montaj işlemi fark edilmeyecek yumuşaklıkta başlar. Montaj bittiğinde önce PAUSE 
düğmesi tekrar ileri alınır, sonra STOP düğmesine basılır. Bu durumda bandın silme ve yazma kafaları ara
sında kalan 9 mm lik kısmı kayıtsız (yani O dB'de) kalacaktır. Bant dönüş hızı saniyede 12 mm olduğundan 
O dB'de kalma süresi 0.75 saniye civarındadır. Deneme bandında yapılan montajlarda bu süre bir osiloskop 
kullanılarak 0.7 + 0.1 saniye olarak ölçülmüştür. Anoak orijinal banttaki şüpheli krsırn aynı düzenekle öl
çüldüğünde süresinin 0.3 + 0 . 1 saniye olduğu görülmüştür. Bu nedenle böyle bir montaj olası görülmemektedir. 

c) Montaj geçişlerinde (b) şıkkında bahsedilen boşlukları yaratmamak için bant kesip - birleştirme yönte
mi kullanılabilir. Bu durumda ikinci bir teybin kullanılması gerekir. Arka plan gürültüsünde kullandığımız dü
zenekle ölçülebilir bir artış görülmemesi için bu ikinci teybin 4.5 dB.'den daha az gürültülü olması yeterlidir. 
Orijinal kayıt iki teypten herhangi birisi ile alınmış olabilir. Bu bantta istemlmeyen kısımlar kesilip çıkarıla
bilir; yerine aynı teypte kaydedilmiş başka bir bant kesimi yapıştırılarak eklenebilir. Bu bandın diğer teyp 
yardımıyla kopyası alındığında kopya bantta fiziksel olarak ek izleri görülmez. Montajda olabilecek hatalardan 
ötürü yukarıda bahsedilen boşluk ortaya çıkabilir. 

3. Sonuç : 
1. ©anttaki şüpheli bölge büyük bir olasılıkla bant dinlenirken kazara kayıt düğmesine basılması sonu

cu olmuştur. Benzer bir durum, (c) şıkkında açıklanan yöntemle yapılabilecek bir montajda hata sonucu or
taya çıkabilirse de, böyle bir durumun olasılığı azdır. 
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2. Genelde 'bantta montaj Menimi verecek başka bir veriye rastlanmamıştır. Ancak yukarıda açıklanan 
(c) yöntemiyle kusursuz denilebilecek kalitede montaj yapılabilir. 'Bu nedenle bandın montajlı olup olmadığı 
konusunda keşlin 'bir yargıya varılamaz.» 

3. Ses bantının cezaî yönden delil niteliği taşıyıp taşımadığı konusundaki ilmî ve hukukî görüşler; 
a) «Ses bandının, bu gün' ceza hukuku doktrin ve tatbikatında bahisfconusu edildiği üzere başlı başına 

bir ispat vasıtası kabul edilmemekle beraber, diğer delil ve 'karinelerle birlikte dikkate alındığı takdirde ses 
bandının fiilin sübuta erişmesinde bir değer taşıdığı.» 

b) «Mahkeme teyp 'bandı ve tapelerini delil maihi yetinde kabul ederek hükmünü büyük ölçüde bu de
lile istinat ettirmiştir. Savunma ve bazı temyiz itirazları teyp bantlarının delil olarak ikame edilemeyeceği 
istikametinde 'bulunmaktadır. Bu iddialar genel olarak; bantların irade dışı elde edilmiş olduğu ve değiştirilebi
leceği, taklit olunabileceği esasına dayandırılmıştır. Teyp bantlarının temini ile sanıkların susma hakları ihlâl 
edilmiş sayılmaz. Anayasa ve kanunlara ters düşmeyerek elde edilen ses 'bantları yan delillerle de takviye 
edimesli halinde Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararma uygun olarak delil ka'bul edilebilecektir. 

Ceza Usul Hukukumuzda serbest delil, vicdanî kanaat sistemi esası benimsenmiştir. Bu sistemde, Hukuk 
Muhakemeleri Usulünde olduğu gibi deliller kanun vazıı tarafından tek tek sayılmamış, aksiine delillerin tak
dirinde serbest bırakılmıştır. Kanuna, genel adaba aykırı delil telakkileri dışında ceza davasında her şey de
lil olabilecektir. Ancak Kanun açıkça bir şeyin delil-olamayacağını belirlemesinin dışında, mahkemeler kamu 
davalarının görülmesi sırasında delillerin İkâme ve kabulünde mutlak takdir hakkına sahip bulunmaktadır
lar. Şüphesiz ikâme edilen bilcümle delailin inandırıcılık kuvvet ve niteliğinde olması geerkmektedir.» 

c) «Ses alma alanındaki ilerleme ve gelişmeler bugün o evrededir ki bir sesin belirli bir kişiye ait bu
lunduğunun hâlâ parmak izlerinde olduğu gibi kuşkusuzca ve kesinlikle tespit edilememesine karşılık, bifta- . 
kim montaj yollarıyla ve gerekirse ses taklit etmede usta kişilerin yardımlarından da yararlanılarak bantlar 
istenildiği gibi doldurulalbilmöktedir. Bir toplantıda hazır bulunanlar, zamanında ve usulünce tutanaklarla tes
pit edilerek o toplantıya ilişkin bulunduğu Meri sürülen ses ban'tlarına böylece destek ve güç kazandırılmadık-
ça bant çevirilerine hukuk yönünden tam bir güvenle bağlanılıp dayanılamayacağı ortadadır.» 

E) KOMİSYONUMUZCA, TEYB BANDINDAKİ ZAMANLAMANIN VE BANDIN CEPTE KUL
LANILMASI HALİNDE SES ALMA KONTROLÜNÜN MAHALLEN TESPİTİ İÇİN YAPILAN KE
ŞİF : 

Manisa Milletvekili İsmail özdağlar hakkında soruşturmayla görevli Komisyonun 7.3.1985 gün 20 sayılı 
kararı ile; bir al't komisyon oluşturularak teyp bandındaki zamanlamanın ve cepte kullanılması halinde ses 
atoıa kontrolünün mahallen tespiti istenmiştir. 

Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu, Konya Milletvekili Kadir Demir ve Ordu Milletvekili Hüseyin 
Avni Sağesen'den teşekkül eden alt komisyon toplanarak bugün (13 Mart 1985 Çarşamba günü) olayda kul
lanılan vasıta ile Büyük Ankara Otelinin önüne saat 11.001de hep birlikte gelindi. 

Olaya adı karışan İsmail özdağl'ar ve muhbir Uğur Mengenecioğlu, şahit Ali özdağlar, Mehmet Kaymak' 
m yokluğunda diğer şahit şoför Muhittin Güngör hazır keşfe başlandı. 

Muhittin Güngör (Diğer ismi Yaşar) 
Mehmet oğlu Azlze'den doğma 1964 doğumlu Ankara Altındağ nüfusunda kayıtlı BOTAŞ şirketinde ça

lışır. Eski yemini hatırlatıldı. ' 
Olay günü eski Bakan İsmail özdaglar'ın babası ve kayınbiraderi ile birlikte bindikleri vasıtayla Uğur 

Mengenecioğlu'nu almış oldukları yerde aynı sekilide park etmesi, aynı hareketleri yapması ve evvelce takip 
ettikleri güzergâh üzerinden Isma'il özdaglar'ın bakan iken görev yapmış olduğu makama keşif heyeti ile 
birlikte gitmesi istendi. Olayda kullanılan 06 UA 197 plakalı 0069856 motor numaralı Isılitaş Petrol İş Ürün
leri Pazarlama ve Taşıma Şirketine ait mavû renkli 131 Murat marka vasıta getirildi. Şahit Muhittin Gün
gör'e teslim edildi. 
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Alt Komisyon üyelerinden Ordu MlletJveküi Hüseyin Avni Sağesen'e olayda kullanılan 173701 numaralı 
Olympus marka orjinal teyp ve banta eş nitelikte boş bir bant teslim edildi. Olayda kullanılan bantın din
lenmesi sırasında öğrenilen Uğur MengeneCioğlu'na ait hareketleri yapması ve otel lobisinden itibaren teybi 
çalıştırması ve park edilen arabaya gelmesi ve bundan sonraki hareketleri tamamlaması istendi,; 

İşaret verildi. Kronometre çalıştırıldı. Teyp çalıştırılarak otel lobisinden park etmiş vasıtaya binmek üze
re hareket edildi. Evvelce takip edilen aym güzergâhdan trafik lambasının kırmızı işaretinde de durularak 
bahse konu göbek yoldan dönülerek İsmail Özdağlar'm görev yapmış olduğu Bakanlık binasına gelindi 

Zemin katta giriş kartı alınarak birinci kattaki İsmail Özdağlar'ın bakanlık yapmış olduğu makama ait 
özel kalem müdürlüğü odasına girildi* Uğur Mengenecioğlu'nun oturmuş olduğu koltuk soruldu, özel kalem 
müdürü ile banttaki konuşma yapılarak bu odayı bakanlık odası ile irtilbathyan kapıdan geçildi, makam 
odasına gelindi. Makam odası tahminen 5X8 ebadında özel kalem odası l e irtibatı temin eden kapıya göre 
sağ tarafta dikdörtgen şeklinde ve odanın cephesi boyunca uzanan pencere bunun tam karşısında makam 
odasına ait protokol kapısı ve bu çift kanatlı kapının her iki yanında yukardan aşağıya uzanan gömme ah
şap kapılı iki dolabın mevcut olduğu görüldü. Her iki dolap kapaklarının kilitlerinin açık olduğu raflarında 
üdtap ve bazı eşyaların bulunduğu tespit edildi. Yine özel kalem müdürlüğüne irtibatı temin eden kapının 
tam simetriğinde ve karşı istikamette bir kapı ve bu kapının sağındaki duvar önünde makam masası ma
sanın hemen ön kısmında iki koltuk pencere önünde ikili koltuk bunun karşısında iki koltuk ve arka plan
da da üçlü koltuk bulunduğu görüldü. Yerleşim dizaynı olay gününe uygun olduğu özel kalem müdürlüğün
ce ifade edildi. Odanın havalandırma ve kaloriferinin yine olay günündeki derecede çalıştırılması temin edi
lerek pencere kapalı ve açik olarak sesler banta tespit edildi. Üyelerden Konya Milletvekilli Kadir Demir 
bakanlık makamına oturarak telefon konuşması yaptı ve bu konuşmalar telefon sinyalleri ile birlikte banta 
kaydedildi. 

Makam odasının arkasındaki küçük odaya geçişi temin eden kapı açıldı küçük bir antre sağda 3X3,5 eba
dında bir oda solda koridora çıkışı temin eden bir kapı ve yine tuvalete geçişi temin eden bir kapının mevcut 
olduğu görüldü. Bu küçük odada bir masanın üstünde makam odasında telefon dizaynına eş bir sistem dur
makta olup odada altıgen şeklinde başka bir toplantı masası, kütüphane ve koltukların olduğu görüldü. Bu küçük 
oda ve makam odasının büyük bir pencere ile yola cepheli olduğu bu yolun vasıtaların geçmesine müsait bir 
yol olup zaman zaman yol tıkanmaları ile de odadan korna seslerinin duyulabileceği özel kalem müdürlüğü 
odasının arka cephesinde de bakanlık vasıtalarına ait bir parkın mevcut bulunduğu görüldü. 

Makam odasının direk koridora açılan iki kanatlı ve çift kapılı sistemli protokol kapısından çıkıldığında 
bunun tam karşısında zemin boşluğundan sonra karşı koridordan bina asansörü sağda Kaya Erdem'e ait ma
kam odası mevcut olup zemin katın orta kısmının boş birinci kattaki makam odalarının da asma kat şeklinde 
yer aldığı, makam odası özel kalem müdürlüğü odası ve koridorlarının tamamen halı ile kaplı olduğu zemin 
katın ise mermer olduğu, dar yol halılarının bulunduğu, birinci kata çıkışı temin eden asansörden başka iki ta
rafta merdivenlerin olduğu görüldü. Asansörle zemin kata inildi. Çıkışı temin eden tamamen cam otomatik 
'kapıdan çıkılarak keşfe son verildi. 

Yapılan keşifteki zamanlamanın Büyük Ankara Otelinin önünden çıkış, yeni Başbakanlık binasına varış iti
bariyle 4.18 dakika olduğu, oysa olayın geçtiği banttaki zamanlamanın ise aym çıkış ve varış yeri itibariyle 
6.03 dakika olduğu müşahade edilmiştir, İşbu keşif zabıt varakası hep birlikte tanzim ve imza edildi. 13 Mart 
1985. 

Alt Komisyon Üyeleri 

Sakarya Milletvekili Konya Milletvekili Ordu MilletvekÜ 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu Kadir Demir H. Avni Sağesen 
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F — DELİLLERİN TAHLİL VE MÜNAKAŞASI; 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı tsmail özdağlar'ın UM Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi sa
hibi Uğur Mengeneciöğlu'ndan haksız menfaat sağladığı ve bu cümleden olarak 25 OOO 000 lira rüşvet aldığı 
iddiasının incelenmesinde;"' 

1. Muhbir ve şahit Uğur Mengeneeioğlu bu konudaki yeminli ifadesinde; Türkiye'de deniz sektörüne 
dikkatle baktığında petrol taşımacılığının ihmal edildiği, tonlarca petrolün yabancı bayraklı gemilerle taşındığı
nı gördüğü, bu sebeple ticarî bakımdan da kârlı olan bu sahayı tercih ederek hampetrol taşıyacak filo kur
duğu, bu filo personelinin nasıl temin edileceğini araştırdığı, bu nedenle Türk Deniz Kuvvetlerinden emekli 
denizcilerden bir kadro oluşturduğu, sonra gemi almaya başladığı, gemi ithali konusunda Devlet Planlama Teş
kilatının düşük faizli kredilerinden istifade ile ithal müsaadesi verildiği, önce 240.000 tonluk Zafer, bunu ta
kiben Murat, Burak, Büyük Hun, Göktürk ve Avar gemilerini satın aldığı ve bu gemileri satın alırken Mu
rat Gemisi için bir milyar ikiyüz milyon lira, Burak. Gemisi için sekizyüz milyon üra Türkiye İş Bankasından 
kredi aldığı, ayrıca Etibank'tan üç gemi için yirmi milyar lira Ve yedi milyar lira, yine İş Bankasından iki mil
yar lira kredi kullnadıkları, bu kredilerin beş senelik orta vadeli krediler olup üç yılının ödemesiz bulunduğu ve 
şimdiye kadar yalnızca devre faizlerini ödedikleri, bunlardan ayrı olarak Finlandiya'dan on'beş milyon dolar, 
Norveç'ten dört milyon beşyüz bin dolar kredi aldığı ve bundan bir milyon altıyüzellibin dolarını kullan
dığı, aldığı dış kredilerden onbir milyon dolar hariç diğer kısmını tamamen ödediği, gemi alımlarında talep 
edilen kredilerden yüzde onunun kendileri tarafından ödenip geri kalan yüzde doksandan yüzde kırkının kre
diyi veren banka, yüzde altmışının da Merkez Bankası reeskontuyla temin edildiği, bu suretle filonun az mad
dî külfetle de kurulabildiği ve bu işe bu suretle başladığı, bu gemilerin alınması hususunda çalışmalar yaparken 
diğer bir armatör olan Cerra'hoğlu Firması ile DİTAŞ arasında yapılan bir anlaşmayı istihbar ederek o zama
na kadar Süveyş kanal geçişi hariç hampetrolün İran (Kharg)'dan 8.61 dolar/tona taşındığı halde büyük 
gemi alınması halinde navlunun 15.00 dolar/ton olacağını öğrendiği, bunun üzerine Devlet eski Bakanı İs
mail özdağlar"dan randevu alarak görüştükleri ve bir ikinci geminin alınması konusundaki taleplerine 
karşı Bakan'ın DtTAŞ'a talimat vereceği ve «Ben sana bu gemiyi aldırırım» deyip 2,5 - 3 gibi laflar ettiğini, 
DİTAŞ'la görüşmesi gerektiğini söylediği, DİTAŞ Genel Müdürü ile görüşmesinden sonra daha önceden 
Cerra'hoğlu Firmasıyla DİTAŞ arasında imzalanan 23.6.1934 tarihli zeyilnamenin kendisine de uygulanması 
hususunda anlaştıkları ve gemi (Büyük Selçuklu) alımını bu anlaşmadan sonra tahakkuk ettirdikleri, bu ge
milerin Kharg - Türkiye arasındaki ikibuçuk sefer yapması halinde maliyetini amorti ettiği, bu geminin alın
masından sonra kendilerine göre sefere çıkışlarında gecikme meydana geldiğinden tsmail özdağlar ile bir 
kere daha görüşme ihtiyacını hissedip yeniden randevu alarak Bakanla makamında görüştüğünü, bu görüşme 
sırasında Bakan'ın herhangi bir ön giriş yapmaksızın ve bir sebep de göstermeden «Eve şeker paketi, Ba
kanlığa çikolata şeklinde getirebilirsiniz. Miktarıda sonra 'belirteceğim» demesi üzerine şoke olmuş vaziyette oda
dan çıkarak özel Kalem'de kendisini beklemekte olan UM Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kuru
lu Murahhas Üyesi Enver Toprak'a durumu anlattığı, İstanbul'a dönmelerini müteakip de kendisi ile Enver 
Toprak, Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk MüşaViri Mustafa Aytekin Ozan aralarında üçlü bir görüşme 
yaparak nasıl bir yol takip edeceklerini, Şirketin kesinlikle böyle bir rüşvet vermeyeceğini, icabederse en yük- • 
sek makama dahi konunun intikal ettirilmesi hususunda görüş birliğine vardıkları, bu safhadan sonra gemileri
ne tam kapasite yük verilmemesi, gemilerinin bekletilmesi, program belirlenmesi gibi sıkıntılarından bahset
mesi üzerine tsmail özdağlar'ın istediği miktarın gemi navlununun % 2,5'u olduğunu, bu sıkıntılarını halle
deceğini ve geminin gelişini müteakip kendisine ödenmesini istediği, bu noktadan sonradır ki konuyu Hükü
metin başına duyurmaya karar verip evvelce kendisini tanımış olması sebebiyle Müşavir Adnan Kahveci'yi 
Başbakanlik'daki odasında ziyaret ederek konuyu açtığını, tsmail özdağlar'dan gelen bu isteği üzülerek anlat
tığı, Adnan Kahveci'nin «Parayı ne zaman ödeyeceksiniz» diye sorduğunda gemi geldiği ve navlun alındığı 
zaman ödeneceğini, buna mukabil Adnan Kahveci'nin «Parayı vermeden kendisine mutlaka haber verilmesi
ni» istediğini, her ne kadar para vermeyi düşünmemişler ve başka bir çare bulunacağını ümit etmişlerse de böyle 
bir çare sağlanamamış olduğu, Büyük Selçuklu Gemisinin 1984 Aralık ayı sonuna doğru gelmesini müteakip 
anlaşma gereğince navlunun bir kısmını aldıklarını ve 'bu safhada yeniden Ankara'ya gelip Adnan Kahveci'yi 
ve İsmail özdağlar'ı ayrı ayn bir daha ziyaret ettiği, bir hafta sonra parayı getireceğini adı geçenlere ayrı 
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ayrı bildirdiğini ve hatta Adnan Kahveci'nin «Bu kadar vermeyin, bir miktarını verin» dediğini bildirmiştir. 
Bundan sonra Uğur Mengenecioğlu 25.12.1984 Salı günü özel şoförü ve otomobiliyle Ankara'ya geldiği, 
Büyük Ankara Otelinde 602 - 603 No. lu odalarda kaldıkları, yine bu otelden gerek İsmail Özdağlar gerekse 
Adnan Kahveci'yi telefonla arayarak Ankara'ya geldiğini ve özellikle İsmail özdağlar'a «Bankada randevusu 
olduğunu, bundan sonra kendisini ziyaret edeceğini» söylemesine karşı özdağlar'ın «(Bankadaki işini bitirdikten 
sonra tekrar kendisini aramasını» istediğini ve otelden İş Bankası Başkent Şubesine özel otomobili ile gidip 
İstanbul'dan adına havale edilmiş olan otuz milyon lirayı alıp paranın, içinde bazı evrakı bulunan çantaya 
sığmaması dolayısıyla otele tekrar dönüp odasında çantadaki evrakı boşaltarak çantaya yirmibeş milyon lira 
koyduğunu, saat tahminen 11.00 sıralarında İsmail Özdağlar'a tekrar telefon edip ziyaret etmek istediğini bil
dirdikten sonra Başbakanlık eski binasına giderek Adnan Kahveci ile görüştüğünü, O'nun da bir teyp ve ban-
tını kendisine vererek, konuşmaları banta almasını söylediği gibi teybin nasıl kullanılacağını da öğrettiğini, 
teybi yanına alarak tekrar otele döndükten sonra İsmail özdağlar'a yeniden telefon ettiğinde özdağlar'ın «Siz 
Bakanlığa gelmeyin, size bir araba göndereceğim, o araba sizi alsın» demesine karşı, teşekkür ederek «Kendi 
otomobili ile gelebileceğini» beyan etmesi üzerine Bakan'ın «Hayır, siz o arabaya binin, bu arabanın içinde 
üç kişi bulunacak, önde iki kişi, arkada ise bir kişi oturacak, plakasını veremeyeceğim, mavi murat bir 
arabadır, evrakları ona teslim edersiniz, saat 12.00'ye çeyrek kala gelecekler» dediğini, kendisinin de bunu 
kabul ettiğini, yanında çanta olduğu halde otel lobisine inerek kapıyı ve dışarıyı görebileceği bir yerde bekle
meye başladığı, bu arada şoförü İhsan Beşiktepe'ye gelecek olan arabayı takip etmesini, plakasını alması
nı, herhangi bir boğuşma halinde arkadan bindirmesini tembih ettiği, aşağı yukarı konuşulan saatte mavi mu
rat bir arabanın Büyük Ankara Oteli önüne yaklaşıp durduğu, kendisine Bakan'ın telefonda bildirdiği gibi önde 
iki arkada bir kişinin oturduğu, cebindeki teybin düğmesine basarak otel lobisinden hareketle otomobile ya
naşıp sağ arka kapısını açarak arka sol tarafta oturan yaşlıca kişiye «İsmail Bey'den mi geliyorsunuz» diye 
sorması ve «Evet» cevabı alması karşısında «Emaneti size mi vereceğim» diye sorduğunda «EVet, babasıyım» 
dediğini ve bu şahsın çantayı aldığını, oradan hareketle yeni Başbakanlık binası önüne gittiklerinde çantayı 
arabada bırakıp, teyp çalışır vaziyette müracaat memurundan kart alarak İsmail özdağlar'ın makamına çık
tığı, önceden tanıdığı özel Kalem Müdürü Nurhan Tekinel'in odasında kısa bir beklemeden sonra makam oda
sına alındığını, içeride daha önceden tanımayıp cereyan eden konuşmalardan Karadeniz Ba'kır İşletmeleri Ge
nel Müdürü olduğunu anladığı bir şahsın bulunduğunu, bu arada Bakan'ın telefon konuşmaları yaptığını, bun
lardan birisinin Shell'in Genel Müdürü ile olduğu ve Mudi Stuard adının geçtiğini, diğerinin de bir başka 
Bakan'la tabanca hususlarında olduğunu, bütün bu görüşmelerden sonra Bakan'la birlikte kalktıklarını, Ba
kan'ın kendisine beraber çıkalım teklifi karşısında, gönderdiği araba için teşekkür edip özel otomobilinin aşa
ğıda beklediğini beyan etmesi üzerine Bakan'ın «Peki o zaman giderken görüşelim» dediğini ve ayak üstü 
odada sadece ikisinin bulunduğu sırada yaptıkları konuşmada kendisine «Emaneti getirdim, beni araba ile 
aldılar, 25 getirdim ve çanta ile arabada teslim ettim, fazla paramız olmadığı için bakiyesini haftaya vere
bileceğiz, zaten hepsinin 50 civarında olması gerekiyor» dediği, Bakan'ın da Ocak ayının ilk haftasını uygun 
gördüğünü ve ayrılırlarken manevî değeri olan çantanın iadesini hassaten rica ettiğinde «Gönderirim merak et
meyin» deyip ayrıldıklarını, oradan kendisinin özel otomobiline binerek Başbakan Müşaviri Adnan Kahveci'ye 
giderek teyp ve bantı teslim ettiğini, olayı O'na anlatıp bantın bazı bölümlerini birlikte dinlediklerini, Kahve
ci'nin «Şimdi tamam oldu» diye teşekkür ettikten sonra bantı aldığını, buradan ayrılarak otele döndüğünde 
çantanın içi boş vaziyette odasına bırakılmış olduğunu, bankadan aldığı paraların onar bin liralık desteler ha
linde olduğunu, bütün işlerin Başbakanlığın kontrolü altında yürütüldüğü cihetle paraların numaralarını al
mayı düşünmediğini, yılbaşına doğru bilgi almak üzere Adnan Kahveci'yi telefonla aradığında Kahveci'nin 
«iBu konuda gereği yapılmıştır, yirmibeş milyon lira size iade edilir» demesine rağmen paranın iade edilmediği
ni, ancak ticaretle uğraşan bir firma olmaları itibariyle kendilerinin rüşvet olayı dışında bırakılmalarını da 
Adnan Kahveci'den istediğini ve bu işi her şeyin aydınlığa kavuşması için yaptıklarını ve her ne kadar ifade
sinin ilk kısmında hadise tarihini 25.12.1984 olarak ifade etmişse de banka dekontuna baktığında bu tarihin 
26.12.1984 olduğunu ve bu şekilde düzeltilmesini beyan etmiştir, 

Muhbir ifadesine devamla, hampetrol taşımacılığında ihale usulüne geçilmesi halinde, bunun firmalarına 
yarayacağı zira 1.523.000 DWTlük kapasitesiyle Türkiye'nin en güçlü armatörü olduğunu, sahip olduğu bu 
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8 gemi ile bütün yükün kendisi tarafından taşınabileceğini, teybin kullanılması fikrinin Adnan Kahveci'den 
çıktığım ve bu şahsı da İran seyahatinde tanımış olduğunu ve Adnan Kahveci'nin İstanbul'daki evinde gö
rüştüklerini söylemiştir. 

'Bantın bu hususlarla ilgili kısmından ayrı olan ikinci bölümünün Komisyonumuzda dinletilmesinden sonra 
Uğur Mengenecioğlu olayı daha iyi hatırladığını, olaydan bir hafta Önceki Ankara'ya gelişinde teyp ve bant 
üzerinde Adnan Kahveci ile birlikte çalışmalarını müteakip teybi ve 'bantı yanına alarak İsmail özdağlar'ın ma
kamına gittiği, Bakanın arka bölümdeki çalışma odasında yaptıkları görüşmeden sonra Adnan Kahveci'ye geri 
dönerek bantı kontrol ettiklerinde konuşmaların banta iyi kaydedilmediğini tespit etmeleri üzerine teyp ve 
bantı alarak İstanbul'a gittiği ve şirketinde deneme yaptıkları, bantın böylece kendisinde 'bir hafta kadar kalmış 
olduğunu beyan etmiştir. Muhbir ifadelerine ilave olarak, cereyan eden hadiseleri yukarıda belirtildiği üzere ön
ce Enver Toprak, Mustafa Aytekin Ozan, Adnan Kahveci'ye etraflıca anlattığı gibi, bir sohbet sırasında Millî 
Güvenlik Konsey Üyesi Nejat Tümer'e ve İstanbul'da ziyaretine gittiği firmasının Yönetim- Kurulu Şeref 
Üyesi Ümit Halûk Bayülken'e de anlatmış olduğunu iddia etmiş bulunmaktadır. 

2. Komisyonumuzca dinlenen şahitlerden Başbakanlık Danışmam Adnan Kahveci bu konudaki yeminli ifa
desinde : 

1984 Aralık ayı ilk haftasında ofisini telefonla arayan Uğur Mengenecioğlu'nun «Çok özel 'bir konusu» 
olduğu ve 'bizzat söylemesi gerektiğini bildirmesinden sonra İstanbul'daki evine gelerek İsmail Özdağlar'ın 
kendisinden rüşvet istediğini ve bu konuda bilgisi olmasını söylediği, Devlet Bakanının böyle bir talepte bulu
nacağına ihtimal vermemekle beraber Uğur Mengenecioğlu'na «Hiç merak etmeyin, böyle 'bir şeye imkân ver
meyiz, endişe etmenize gerek yok, konuyu halledebilirim» dediği ve müteakiben keyfiyeti Başbakana iletti
ğini, Başbakanın ise «Böyle bir iddianın delillendirilmesi gerektiğini, mücerret iddia ile bir Bakan hakkında iş
lem yapılmasının mümkün olamayacağını» söylediği, aradan bir müddet geçtikten sonra ve hatırladığı kadarıyla 
24.12.1984 Pazartesi günü Uğur Mengenecioğlu'nun öğleye doğru kendisini telefonla arayarak İsmail özdağlar' 
in istemiş olduğu parayı getireceğini, bu konuda bilgisi olması gerektiğini hatırlatması üzerine «önce kendisine 
uğramasını» bildirdiği ve 25.12.1984 Salı günü saat 10.30-11.00 sıralarında kendisini otelden telefonla arayarak 
«Ankara'ya geldiği, parayı da teslim etmek üzere getirdiği, İsmail özdağlar'ın parayı direkt olarak kendisine 
getirmemesini, kendisimi aldırmak için ara'ba göndereceğini» söylediğinde şüphelerinin bir iş adamını neden res
mî bir araba ile aldırıyor düşüncesiyle şüphelerinin arttığını, buna mukabil Mengenecioğlu'na derhal gelmesini 
ve görüşmeleri gerektiğini bildirdiği, kısa bir müddet sonra odasına" gelen Uğur Mengenecioğlu'nun 25 000 000 
lirayı getirdiğini ifade ettiği, kendisinin de cebe rahatlıkla girebilecek ebatta olan olympus marka teybi, içe
risindeki bantla birlikte vererek geçecek konuşmalari ve cereyan edecek hadiseleri tespit etmesini, akabinde 
de teybi kendisine derhal getirmesini söylediği, aynı gün saat 12.30'a doğru Uğur Mengenecioğlu'nun bürosuna 
gelerek teybi teslim ettiği, bazı bölümlerini birlikte dinledikleri, kritik gördüğü bölümleri hakkında gerekli bil
giyi aktarmak üzere teybi Başbakan'a verdiğini ve bu arada Uğur Mengenecioğlu ile yaptığı kısa konuşmada 
İsmail özdağlar tarafından gönderilen mavi murat araba ile otelden alındığı ve içinde 25 000 000 lira bulu
nan çantayı arabada bulunanlara teslim ettiğini kendisine açıkça söylediğini, bundan sonra teşekkür edip konu
yu Başbakan'a iletmek üzere ayrıldıklarını, hadisede kullanılan arabanın 06 UA 197 plaka numaralı olduğunu 
ve Uğur Mengenecioğlu'nun bu ihbarı firmasının ciddî ?alıştığı, Devlet işlerinde 'bu gibi karanhk davranışların 
meydana gelmesine bir tepki olarak arzu edilmeyen rüşvet isteğinin ortaya çıkarılmasını temin maksadıyla yap
tığını, kendisine izah ettiğini bildirmiştir. 

Şahit devamla, hadisenin vuzuha kavuşmasını temin için belki de usulsüz olan bü işlemi yapmak mecburi
yetini hissettiğini ve konuyu Başbakan'a intikal ettirmesi dolayısıyla olayın çözülebileceği düşüncesinden hareket 
ederek «Her halde para size iade edilecektir» diye telefonda Mengenecioğlu'na söylediğini ve halen paranın ele 
geçmediğini, teypte dinlemiş olduğu ve endişe verioi olarak nitelendirdiği sözler ile «25 var, gerisini ne zaman 
getirelim? Yok, Ocak'ın ilk haftasında olur» şeklindeki beyanları kasdettiği, ihbarın bantla tespiti hususunda 
Başbafcan'dan talimat almamakla beraber, kendisini bu işi yapmak mecburiyetinde hissettiğini, ancak Bakanın 
sıfatı ve dokunulmazlığı nedeniyle Devletin diğer organlarını devreye sokmanın imkânsızılğı, hukuken yapılacak 
fazla bir şey bulunmadığı ve olaya müdahale etmemenin yaratacağı menfî sonuçları düşünerek bu yola gir-
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diğini ve bu müdahale ile bazı sonuçlar alabileceğini, yoksa bir delil toplama ve suçüstü yapma gibi düşün
cesinin mevcut olmadığını, banttaki seslerin İsmail Özdağlar ile Uğur Mengenecioğlu'na aidiyetini tefrik etti
ğini bildirmiştir. Yine bu arada İsmail özdağlar'ın hangi maksatla para istediğini sormasına karşılık Mengeneci
oğlu'nun «1984 ve 1985 yıllarındaki taşımalar üzerinden ve devamlı surette belirli bir yüzde almak istediğini» 
belirttiği, ancak kendisine «Ben şimdiye kadar kimseye para yedirmedim. Beni ıbu işin dışında bırakın» dediği
ni açıklamıştır. 

Şahit devamla, 1980-1982 yıllarında kendisinin Başbakanlıkta Müşavirlik görevi yaparken İsmail özdağlar' 
in da TAKSAN'ın başında bulunduğunu ve bir yolsuzluk iddiasıyla görevinden alındığı, bu iddianın ne suretle 
sonuçlandığını bilemediği, ancak beraber oldukları Libya seyahatinde bazı değişik ve tutarsız davranışlarını tes
pit ettiği, 'bu sebeple kendisinde şüphe uyandırdığını, bu olaydan önce Cerrahoğlu Firması sahibinin de 1984 
yılı sonbaharında İsmail Özdağlar'dan şikâyetleri olduğu halde bu şiikâyetlerin birden kesildiğini, bu halin 
de kendisine şüpheli göründüğünü, ayrıca Uğur Mengenecioğlu'nun kendisini aradığı zamanları kesin olarak 
tayin edemeyeceğini, ancak teyp ve bantın olayda kullanıldıktan sonra Mengenecioğlu tarafından getirildiği
ni, İsmail Özdağlar'ın ba'bası ile kayınıbiraderinin arabada olduiklan, çantanın arabanın arka kısmında oturan 
kişiye teslim edildiğini ve 'bilgilerinin bundan ibaret olduğunu söylemiştir. 

3. Soruşturma konusu rüşvet suçunun tespitinde kullanılıp yukarıda beyanları özet olarak zikredilen 
muhbir Uğur Mengenecioğlu ve Adnan Kahveci'nin de ifadeleriyle teyit edilen teyp bantının suçla ilgili bölüm
lerimin deşifre edilen şekli (V-D) 'bölümünde ifade edilmiştir. 

4. Fiilin işlenmesi sırasında kullanılan otomobilin Büyük Ankara Oteli ile yeni Başbakanlık binası ara
sında geçen sürede otomobil içindeki konuşmaların mahiyeti ve sürenin tespiti, seslerin cep içindeki teybe kay
dedilmesi konularında yapılmış olan 13.3.1985 tarihli keşif tutanağı ile O.D.T.Ü.* Elektrik ve Elektronik Mü
hendisliği Bölümünce ses kayıt bantının ilmî ve fennî şekilde yaptırılan incelemesine ait 29.4.1985 tarihli 
Doç. Dr. Abdullah Atalar ve Y. Doç. Dr. Seviğ Ayter tarafından düzenlenen inceleme raporu ve teyp bant
larının savunma biçimine, 'bantın elde ediliş şekline ve bunlarla ilgili destekleyici diğer delillere göre değer 
kazanacağını ve ses bantlarının başka delillerle teyit edildiği veya karşı taraf konuşmalara karşı çıkmadığı 
takdirde delil olabileceği yargı organlarının görüş ve uygulamasının da bu doğrultuda bulunduğuna dair 
hukukî ve ilmî görüşleri belirten karar özetleri raporumuzun (V-E, V-D/2 ve 3) bölümlerinde ayrı ayrı göste
rilmiştir. 

5. Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı Isma 1 Özdağlar'ın gerek ikametgâhında usulüne uygun ola
rak yaptırılan aramada ve gerekse ailesine ait (bankalar la ilgili diğer mercilerde yapılan araştırma ile, yine ba
bası Ali özdağlar ve kayınbiraderi Mehmet Kaymak'ın evlerinde usulüne uygun olarak yaptırılan aramalarda 
ve banka hesaplarında suç konusuyla ilgili malî varlıkl ırı tespit edilememiştir. 

6. Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İs nail özdağlar'ın (özet olarak) savunması : Prensip 
olarak iş adamlarıyla samimi olmadığını, 'bu konuda katii ve açık politika izlediğini, petrol taşımacılığı işle
rinin yürütülmesinde şahıslarla ilgili ilişkisinn 'bulunma lığını, Uğur Mengenecoğlu'nun ısrarlı talepleri üzerine 
iki üç defa görüştüklerini, bunun dışında meselelerinli Bakanlık yetkilileriyle hallettiklerini, ancak 1984 Ara
lık ayı başlarından itibaren bu şahıs tarafından bir kaç defa aranması üzerine 26.12.1984 tarihinde görüştükle
rini, aynı gün tesadüfen babası Ali özdağlar ile kayın biraderi Mehmet Kaymak'ın da kişisel meselelerini hal
letmek üzere Ankara'ya evine geldiklerini, o gün sabah'eyin kendisinin, daha sonra da babası ve kayınbiraderi
nin Bakanlığa geldiklerini, öğleye doğru servis şoförünü çağırıp bunları eve götürmesini söylediği sırada Uğur 
Mengenecioğlu'nun telefon ederek Ankara'ya geldiğini bildirmesi ve görüşmek istediğini, «'Peki gel, seslinle de 
görüşürüm» demesine karşılık Mengenecioğlu'nun «O saatlerde otelin önünde araba 'bulunmadığından ve ha
vanın soğuk olduğundan bahisle bir vasıta istediği» bu duruma kızmasına rağmen şoförü Yaşar (Mühittin)'a 
«Evladım, git Büyük Ankara Otelinde bir misafir gelecek, O'nu al getir» dediğini, bu arada Uğur Mengene
cioğlu'na vasıf tayini suretiyle «Mavi bir murat araba gelip siizi otelin önünde bekleyecek» dediği ve şoförün 
içinde babası Ali Özdağlar ile kayınbiraderi Mehmet Kaymak'ın da 'bulunduğu 06 UA 197 plakalı otomobil 
ile Büyük Ankara Oteline giderek Uğur Mengenecioğlu'nu alıp Bakanlığa getirdiğini, bu sırada odasında Kon
ya Milletvekili Ziya Ercan ile Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Doğan Çeçen'in bulundukları, bun
larla görüşmelerini tamamladıktan sonra odadan çıkarken Uğur Mengenecioğlu'nun garip bir tavırla «Gemi-
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terimin sıraya girmesi konusunda büyük haksızlıklar yapılıyor, kesinlikle bu konuda bize yardımcı olunuz» 
dediği, kendisinin de yarım ağızla «Peki, peki, bakar ilgilenirim» dedikten sonra çekip gittiğini 'beyan etmiş, 
hadisede kullanılan bantı dinledikten sonra bantta geçen telefon konuşmalarını önemli ölçüde hatırlamakla be' 
raber Uğur Mengenecioğlu (ile kesinlikle bu şekilde konuşmadığını, 3.1.1985 tarihinde Koordinasyon Kurulu 
toplantısından sonra Sayın Başbakan Turgut özal'ın daveti üzerine birlikte Başbakanlık konutuna gittikleri, 
Başbakanın «İsmail, senin için böyle bir bant var, böyle böyle diyorlar, ben bunu dinledim ikna oldum» deme
si üzerine iddiayı kesinlikle reddederek komplo olacağını söyledikten sonra teessür içinde konutu terk ettiği, 
istifasından sonra da Bakanlık odasından özel eşyaları toplanırken eşantiyon bir çanta içerisinden çıkan bir 
milyon tiranın kendisine ait olduğunu, özel Kalem Müdürü ve diğer memurlar tarafından eşyaları meyanında 
evine getirilerek teslim edildiği ve ayrıca 1985 yılı petrol taşımacılığı konusunda ihale usulüne geçilmesi için 
hazırlık yapmak üzere DİTAŞ yetkililerine emir vermesi ve bu usule geçildiğinde 7-8 gemisi bulunan UM De
nizcilik Ticaret Anonim Şirketinin ve sahibinin ihaleyi kaybedeceği, bu durumda iflasının söz konusu olabile
ceği düşüncesiyle kendisine bu iftirayı yaptığını 'beyan ederek ihbar ve iddiayı kesinlikle kabul etmediğini 
açıklamıştır. 

Yukarıdan beri izah ve tadat edilen duruma, resmî belgelere ve şahitler Ali özdağlar, Mehmek Kaymak, 
Muhittin (Yaşar) Güngör, İhsan Beşiktepe, Nurhan Tekinel, Doğan Çeçen, Ziya Ercan, Cengizhan Bayar, Ba
rış Görür, Mehmet Duru, Gülten Atik, Mehmet Gül tekin, Enver Toprak, Mustafa Aytekin Ozan, Ümit, Ha
luk Bayülken ve özelikle Başbakan Turgut Özal'ın hadisenin seyrine uygun ve birbiriyle ilgili bölümlerdeki 
hususlarla bağlantılarını teyit, idmam ve ikmal eden şahadetleri münderecatından anlaşılmış ve mevcut de
lillere göre : 

1. Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'ın rüşvet aldığı iddiasıyla ilgili eylemi suç 
niteliğinde bulunduğundan, hakkında son soruşturmanın açılması kanaatini verir mahiyette görülmüştür. 

2. Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'ın rüşvet almak suçunu işlediğine dair 
ihlbarla ilgili olarak ve 06 UA 197 plakalı otomobilde 25.000.000,— lirayı almak, dolayısıyla kendisine mü-. 
zaharet ve yardım suretiyle suça fiilen iştirak ettikleri ileri sürülen baba Ali özdağlar ile kayınbirader Meh
met Kaymak haklarında da bu yönden kamu davası açılıp açılmamasının takdir ve tayini için bu hususla il
gili ifade ve evrak örneklerinin, gereği yapılmak üzere yetkili Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi 
düşünülmüştür. 

3. Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkındaki rüşvet istenmesi ve alınma 
masından dolayı yapılan ihbar üzerine Bakanın görevi ve resmî sıfatı itibariyle suçun Anayasa ve usul hü
kümleri dairesinde tahkiki yoluna gidilmesi ve yetkili mercilere intikal ettirilmesi gerekirken, resen delil tes
piti yoluna tevessül ederek neticeten suç delillerinin ziyama ve tam olarak elde edilememesine ve tahkikatın 
teşevvüşüne sebebiyet verdiği kanaatine varılan Başbakanlık Müşaviri Adnan Kahveci hakkında cezaî ve in
zibatî yönlerden gereği takdir ve ifa olunmak üzere, bu konuya müteallik tutanak ve şahit ifadelerine ait ev
rakın tasdikli örneklerinin Başbakanlığa gönderilmesi uygun görülmüştür. 

4. Muhbir Uğur Mengenecioğlu'nun gemilerine tam kapasite yük verilmesini, gemilerinin boş bekletilme 
meşini ve gemilerinin sefer sıralarının belirlenmesindeki zorluklarla bu gibi sebeplerden doğan sıkıntılarının gi
derilmesi için defaatle müracaatta bulunduğu Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'ın kendisinden talep etmiş 
olduğu menfaati karşılayacak şekilde ve anlaşmalarının bir bölümünü kapsayan 25.000.000.— lirayı vermiş ol
masındaki hakM maksat ve kastının rüşvet vermek suçunu oluşturup oluşturmadığı takdir edilmek üzere, bu 
konu ile ilgili evrak örneklerinin gereği yapılarak muktezası, takdir ve tayin olunmak üzere yetkili Ankara Cum
huriyet Savcılığına gönderilmesi düşünülmüştür. 

5. Komisyonumuzca yapılan soruşturma sırasında Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail öz
dağlar, muhbirin ifadesinde bahsi geçen smith - wesson marka tabancanın ruhsatsız olduğu ve 6136 sayılı Ka
nuna aykırı olarak bulundurduğu, yine İsmail özdağlar'm hir kamu kuruluşu olan ISILİTAŞ Şirketine ait 
06 UA 197 plaka sayılı binek otomobili 237 sayılı Taşıt Kanununa aykırı olarak özel işlerinde kullandığı anlaşıl
mış ise de, Komisyonumuzun görev ve yetkisi şümulü dahilinde görülmediğinden bu hususta karar ittihazına 
mahal bulunmamıştır. 
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SONUÇ VE KARAR 

I. - Soruşturmanın birinci kısmına ait delillerin tahlil ve münakaşası bölümünün (1) ve (2) nci bentlerinde 
belirtilen; 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'ın Bakanlık görevini kötüye kullanarak UM De
nizcilik Ticaret Anonim Şirketi sahibi Uğur Mengene cioğlu'nun gemilerine fazla fiyatla akaryakıt nakli sağ
lamak suretiyle Devleti zarara uğrattığı; bazı bürokratları bu işlere engel olacağı gerekçesiyle görevden al
mayı düşündüğü yolundaki iddialarla ilgili eylemi tahakkuk etmediğinden ve suç niteliğinde görülmediğinden, 
bu konulardan dolayı hakkında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına oybirliğiyle, 

II. - Soruşturmanın birinci kısmına ait delillerin tahlili ve münakaşası bölümünün (3) üncü bendinde belirti
len eylemlerinden dolayı; 

Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. (DİTAŞ) yönetimindeki ilgililer hakkındaki evrak örneklerinin ilgili 
Devlet Bakanlığına gönderilmesine oybirliğiyle, 

III. - Soruşturmanın ikinci kısmına ait delillerin tahlil ve münakaşası bölümünün (1) No. lu bendinde be
lirtildiği üzere; 

Manisa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail öz dağlar'ın rüşvet aldığı konusunda elde edilen deliller 
mahkemece takdir olunarak eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesi delaletiyle 213 ve 225 
inci maddelerine göre hakkında son soruşturmanın açılmasına ve duruşmasının Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yapılmak üzere dosyasının Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığına gönderilmesine üyelerden Sayın Reşit Ülker ve Sayın Hüseyin Avni Sağesen'in karşı oylarıyla ve 
oyçokluğuyla, 

IV. - Soruşturmanın ikinci kısmına ait delillerin tahlil ve münakaşası bölümünün (2) No. lu bendinde be
lirtildiği üzere; 

Baba Ali özdağlar ile kayınbirader Mehmet Kaymak haklarında Türk Ceza Kanununun 65/3 ve 226 ncı 
maddeleri göz önünde tutularak kamu davası açılıp açılmamasının takdir ve tayini için, bu hususla ilgili 
ifade ve evrak örneklerinin gereği yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine üyelerden 
Sayın Reşit Ülker ve Sayın Hüseyin Avni Sağesen'in karşı oylarıyla ve oyçokluğuyla, 

V. - Soruşturmanın ikinci kısmına ait delillerin tahlil.ve münakaşası bölümünün (3) No. lu bendinde be
lirtilen eyleminden dolayı; 

Başbakanlık Müşaviri Adnan Kahveci hakkındaki ilgili evrak örneklerinin cezaî ve inzibatî yönlerden gereği 
takdir ve ifa olunmak üzere Başbakanlığa gönderilme sine üye Saym Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun karşı oyu 
ve oyçokluğuyla, 

VI. - Soruşturmanın ikinci kısmına ait delillerin tahlil ve münakaşası bölümünün (4) No. lu bendinde be
lirtilen ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar'a verildiği ileri sürülen 25.000.000.— liranın verilmesindeki hakikî 
maksat ve kastının rüşvet vermek suçunu oluşturup oluşturmadığı hususu takdir edilmek üzere; Uğur Men-
genecioğlu hakkında bu konuyla ilgili evrak örneklerinin gereği yapılarak muktezası takdir ve tayin olunmak 
üzere yetkili Ankara Cumhuriyet Savcüığına gönderilme sine üye Saym Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun karşı 
oyu ve oyçokluğuyla, 
• r 

VII. - Soruşturmanın ikinci kısmına aft delilerin taMil ve münakaşası bölümünün (5) No. lu bendinde; 

Bahsi geçen eylemlerden dolayı karar ittihazına mahal 'olmadığına üye Sayın Hüseyin Avni Sağesen'in 
karşı oyu ve oy çokluğuyla, 
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Karar verilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvip ve takdirlerine saygı ile su
nulur. 

Başkan 
Mustafa Uğur Ener 
Kütahya Milletvekili 

Kâtip 
Kadir Demir 

Konya Milletvekili 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum Milletvekilli 

Üye 
Reşit Ülker 

İstanbul MilletvekiM 
(Karşı oyum eklidir.) 

Üye 
Hüseyin Avni Sağesen 

Ordu Milletvekili 
(Karşıt görüşlerim eklidir.) 

Başkanvekili 
Mehmet Zeki Uzun 
Tokat Milletvekili 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana Milletvekili 

Üye 
Mehmet Nuri Uzel 

Eskişehir Milletvekili 

Üye 
Mustafa Batgün 

Kocaeli Milletvekili 

Üye 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya Milletvekili 
(Karşı oyum eklidir.) 

Sözcü 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

Bolu Milletvekili 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu Milletvekili 

Üye 
Hayrettin Elmas 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
îlhan Dinçel 

Malıaıtya Milletvekili 

Üye 
Mahmut Karabulut 
Sivas Milletvekili 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER'İN GÖRÜŞÜ : 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arkadaşının 6.1.1985 gününde verdikleri önerge ile Manisa Mil
letvekili ve Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında Meclis Soruşturması istemişlerdir. Yapılan çok uzun 
soruşturma sonunda şu gerçekler ortaya çıkmıştır : 

6.1.1985 günlü Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arkadaşının önergelerinin durumu : 

a) önerge sahipleri özdağlar'ın suçlu olduğuna ilişkin bir bilgiye sahip olmaksızın «ciddî bir yolsuz
luk iddiasının gereği yapılmak üzere Adalet Bakanlığına intikal ettirildiği Başibakanlıkça açıklanmıştır.... bu 
ve benzeri iddialarin vuzuha kavuşturulması için... soruş/turima isterriişlerdir» 

b) Önerge sahipleri önergelerinde «hangi fiillerin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunu, maddesini de 
zikretmek ve gerekçede göstermek suretiyle belirtmek zorunlu» olduğu halde bunu da yapmamışlardır. 
(TBMM Birleşik Toplantı İçtüzüğü madde 12/2) 

c) Sonradan gerekçe adı verilen bir metin verilmiş bu defa da bunun altında 40 milletvekilinin imzaları 
konmamıştır. 

d) Gerekçe adı verilen metinde «suç duyurusunda muhbir, UM. Deniz Nakliyat Firması sahibi Uğur 
Mengenecioğlu'dur. Suç iddiası Bakanın sağladığı menfaat karşılığı, Bakanlık görevini kötüye kullanmak su
retiyle adı geçen firmanın gemilerine akaryakıt nakliyesi sağlanmasıdır» bu hareketinin Türk Ceza Kanunu
nun ilgili maddeleri kapsamına girdiğini göstermektedir» denmek suretiyle gene de ne yeterli ne de yasa mad
desi gösterilmiştir. 

Böylece önerge bilgiye dayanılarak değil işitmeye dayanılarak, işin esasını bilmeden alelacele ve suç 
maddesi taşımadan verilmiş konunun önemiyle ve ciddiyetiyle bağdaşmayan, usulsüz bir önergedir. 
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iddia edilen suça el konuluş biçimide yasalara uygun değildir. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının «Suçların ihbarı» başlıklı 151 inci maddesine göre «suçlara dair ihbarlar, 

şifahî veya yazılı olarak Cumhuriyet Müddeiumumiliğine, zabıta makam ve memurlarına ve sulh hâkimle
rine yapılabilir, 

Bu ihbarlar kanunî mercilere tevdi edilmek üzere vali, kaymakam ve nahiye müdürlerine de yapılabilir. 
Şifahî ihbarlar üzerine zabıt varakası tutulur.» 

Bu olayda yasanın açık emri yerine getirilmemiş, yetkisi olmayan Başbakanın «Danışmanı» sıfatını taşı
yan Adnan Kahveci yasalarla belli makamlara verilmiş görevi üstlenerek suç araştırmasına girmiştir. Onun yet
kisi ve usulsüz tespit ettiği veya ettirdiği «foantı» davanın en güçlü delili olarak ileri sürülmektedir. Adnan 
Kahveci yetki gasbında bulunmuş, yasaları çiğneyerek bir Bakanın konuşmalarını tespit ettirmeye girişmiş, bu 
tespitleri de usulsüz ve yetersiz yaptığı için belkide suç delillerinin yok edilmesine neden olmuştur. 

Ayrıca Anayasanın 20-22 nci maddelerini ihlal etmiştir. 

Başbakan veya Bakanların görevleriyle ilgili olarak ve görevleri sırasında cezaî sorumluluğu gerektiren fiil
lerden dolayı Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis Soruşturması ancak Milletvekilleri tarafından ve
rilecek bir önerge ile mümkün iken teyp bandı ve dosya Başbakanlıkça doğrudan TBMM Başkanlığına gönde
rilmiş ancak TBMM Başkanlığı dosyayı işleme koymamıştır. 

Devlet eski Bakanı özdağlar'ın suçunun verilen teyp bandına göre ve Uğur Mengenecioğlu'nun beyanlarına 
göre rüşvet almak suçunu işlediği ileri sürülmektedir. 

Suçun maddî unsuru memurun yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmak veya yapmamak için menfaat temin 
etmesi veya memunrböyle bir maksat ile menfaat temin edilmesi, rüşvet almak suçunun maddî unsurudur. Rüş
vet almak suçunda paranın alınması ile birlikte suç tamamlanmış olur. 

Dosyada rüşvet alınması olayını doğrulayabilecek belli başlı deliller : 

a) Teyp bandı. 
o) Uğur Mengenecioğlu'nun tanıklığı. 
c) Sayın Başbakanın tanıklığı. 
d) özdağlar'ın, Uğur Mengenecioğlu'na içinde babasının ve kayınbiraderinin bulunduğu otoyu gönder

mesi. 

Bunların delil değerleri incelendiğinde, 

a) Teyp Bandı : Teyp bandının elde edilmiş şekli tamamen yasa dışıdır. Hukuka aykırı yollardan elde edi
len deliller geçerli değildir. Anayasamızın 20, 21, 22 nci maddelerinde «usulüne göre verilmiş hâkim karan ol
madıkça Kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça» denmek suretiyle özel hayatın gizliliğinin, 
konut dokunulmazlığının, haberleşme hürriyetinin ihlâl edilemeyeceği belirtilmiştir. Adnan Kahveci Başbakan
lıkta görevli Danışman olmasına rağmen konuyu Yasal mercilere intikal ettirmemiştir.' . 

Teyp bantlarının delil kıymeti hakkında herkesin birleştiği husus ses bantlarının delil olamayacağı yolun
dadır. Bunu tanık Adnan Kahveci'de Komisyonumuzda şöyle ifade etmiştir : «Teyp bantlarının delil olmadı
ğını, delil olarak kabul edilemeyeceğini, şahit huzurunda dahi kaydedilse delil olarak fcaydedıilme konusunda 
sıkıntılar olduğunu müşahade ettim.» 

Komisyonumuza ibraz edilen «Manyetik Ses Kayıtlarının Değerlendirilmesi» (Dr. Elektrik Y. Müh. Mir-
zahan Hızal), yazımn sonuç bölümünde «F. GENEL SONUÇ : SES BANTLARININ ADLÎ KONULARDA 
KULLANILMASI VE YETERSİZLİKLERİ : Bu konuda uzun yıllar Amerika'da ses bantları ile ilgili çalış
malar yapan ve mahkemelerde bu konuda uzun yıllar bilirkişilik yapan Joel Tali (Lit. 6) şunları söylemek
tedir. 

«Banta alınmış ifadelerin bir tarafın aleyhine etüt edilerek değiştirilmesini ve yeniden kaydedilmesini ke
sin olarak önlemek mümkün değildir» Lit. 6, Sayfa 414) «Bir bandın edisiyondan geçip geçmediğini çok tecrü
beli bir uzman tarafından 'bile olsa her zaman ortaya çıkartmak mümkün olmayabilir. 
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«Bu kitabın yazarı olarak benim inancım olurki, bant üzerine çeşitli ve karmaşık edisiyonlann (ilâve 
değişiklik tahrifat) yapılabilme kolaylığı ve bu suretle konuşmalarının ifadelerinde yapılan saptırmalar nede
niyle (ise, kayıtlarının adlî delil olarak getirilmesi hukuken mümkün değildir. (Literatür. S. Sayfa 418 SS. 2.) 
Tall'm bu yazdıklarının doğruluğu, yukarıdaki bilimsel ve teknik gerekçeler çerçevesinde çok açık ve seçik 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır.» 

Teyp bandı bilirkişiye incelettirilmiş ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümünden Doç. Dr. Abdullah Atalar Y. Doç. Dr. Seviğ Aytar tarafından verilen raporun sonuç 'bölümün
de ". «1. Banttaki şüpheli bölge büyük bir olasılıkla bant dinlenirken kazara kayıt düşmesine basılması so
nucu olmuştur. Benzer bir durum (c) şıkkında açıklanan yöntemle yapılabilecek bir montajda hata sonucu orta
ya çıkabilirse de, böyle bir durumun olasılığı azdır. 2. Genelde bantta montaj izlenimi verecek başka bir 
veriye rastlanmamıştır. Ancak yukarda açıklanan c) yöntemiyle kusursuz denebilecek kalitede montaj yapı
labilir. Bu nedenle bandın montajlı olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varılamaz.» 

Teyp bandındaki olayla ilgili bölümü : «aldılar, sağ olsunlar, arabayla getirdiler. İçinde 25 var, yarısıdır, 
aşağı yukarı yarısıdır» bölümüdür. 

Yani bantın tamamının gerçek dışı olması gerekmez. Bu kısmın yapılması yeterlidir, öte yandan, 

Komisyona tevdi edilen bantın devamında çıkan, istanbul'da Uğur Mengenecioğlu'nun bürosunda yapıl
dığı anlaşılan konuşmalarda gerek Adnan Ka'hveci'nin gerekse Uğur Mengenecioğlu'nun bir bölüm olayları 
tam söylemedikleri ve teybin ve bantın istanbul'a gittiği, banttın 1,5. saat değil bir hafta önce alındığı anla
şılmıştır. Bu olay, bu tanıkların birtakım gerçekleri söylemedikleri ve teyp ve bantın Uğur Mengeneoioğ-
lü'nda daha uzun süre kaldığını ortaya koymuştur. Olayda buna benzer pek çok çelişkiyi üyeler ortaya 
koymuşlardır. 

Otel ile Başbakanlık arasında teyple yapılan keşifte, esas baritin süresi 6.03 dakika olduğu halde keşifte 
4.15 dakika çıkmıştır. Bu da, % 50'ye varan önemli bir farktır. 

Tüm bunlara ek olarak, eğer gerçekten teyp bantı ile suç özel olarak tespit edilecek idiyse, ayrıca bu 
fotoğraf, filinle de yapılabilirdi, yapılması lazımdı.^BöylelMe paranın verildiği kesin olarak ortaya çıkabilirdi* 
En sade bir vatandaşın bile bildiği rüşvette paramn yakalanması gerçeğinin bir kenara itilmesi akıl alacak 
bir durum olarak görülmesi mümkün değildir. 

Kaldı ki, resmî merciler© haber verilmiş olsa idi, bugün tüm Türkiye'yi ve Komisyonumuzu meşgul 
eden konu kolaylıkla, kesin olarak çözülmüş olacaktı. 

!b) Uğur Mengenecioğlu'nun tanıklığı: Uğur Mengenecioğlu parayı verdiğim' ileri sürmekte ise de, 25 
milyonun verildiği kesin olarak ispatlanaımarnıştır. 25 milyon ele geçirilememiştir. Üstelik, Uğur Mengene
cioğlu'nun gerçek dışı konuştuğu Komisyonda ortaya çıkmıştır. Bu niteliği ile güvenilir bir tanık durumunda 
değildir, . 

c) Sayın Başbakan özal'ın tanıklığında, özdağlar'ın kendisine suçu işlediğini ifade ettiğini söylemiş
tir. Ancak, bu durumun özdağlar'dan tekrar Komisyona çağrılarak sorulması hususundaki isteğimiz Ko
misyon çoğunluğunca reddedilmiştir. Bu ikrar, mahkeme dışı bir ikrardır. 

d) özdağlar'ın oto göndermesi ,dtoda babasının ve kayınbiraderinin de bulunması olayı düşündürücü 
bir olay niteliğindedir. 

Komisyonda bazı üyeler çeşitli konulardaki kuşkularını bildirmişler ancak, gerçeğin anlaşılması için Yüce 
DıVana sevk istemişlerdir. Bu görüşe katılmaya da imkân bulamıyoruz. 

Sonuç : Bu nedenlerle, özdağlar olayının karanlık birçok noktası vardır. Biz Komisyon olarak Yüce 
Divana sevk tavsiyesinde değil, olumlu olumsuz delillerin olduğu gibi Genel Kurula arz olunarak, Genel 
Kurulun gerekli kararı vermesi sağlanmalıdır. 

'Reşit Ülker 
istanbul Milletvekili 
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SAKARYA MÎLLETVEKJtLt AYHAN REYHAN SAKAULIOĞLU'NUN KARŞIT OY YAZISI 

A) Devlet kademeleririi işgali eden kişilerin ve bilhassa bakanlık gibi bir mevkiin güven vermesi ve her 
türlü şaibeden uzak olması esastır. Soruşturma konusu'Bakan ismail özdağlar'ın Uğur Mengenecioğlu'ndıan 
rüşvet isteyip aldığı konusunda Komisyonca hâsıl olan vicdanî kanaate aynen iştirak ediyorum. 

Ancak, Anayasanın 112 nci maddesinin üçüncü fıkrası «Başbakan, bakanların görevlerinün Anayasa 
ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmes'ini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.» ve 
yine aynı maddenin ikinci fıkrasında da «Her bakan Başbakana karşı sorumlu oluıp ayrıca kendi yetkisi 
içindeki idlerden ve emri altıodakiilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.» hükmünü koymuştur. Bu 
nedenle : 

l.ı Başbakanın kendisine iletilen (Dosya münderecatı, Sayın özal - Kahveci beyanlarıyla sabit) bir Ba
kanın rüşvet talebini içeren duyuru karşısında Başbakanın işi ciddî ve önemli sayarak Anayasanın emri ge
reği «Gözetmek ve düzeMci önlemleri almak» yükümlülüğünü yerine getirmemesi hukukî, siyasî sorumluluk 
yükleyeceği kanaatindeyim. 

Kaldı ki, rüşvet isteme iddiasıyla ilgili bilgiler Sayın Başbakana en yakın olan Danışmanı Adnan Kah
veci tarafından sunulmuş olduğuna göre bu konudaki ilgisizlik ye savsaklama gözardı edilemez. Daha önce 
de aynı husus Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki Başbakanlık 'bütçe görüşmeleri sırasında ve 
bütçe müzakerelerinde bir muhalefet milletvekili tarafından da dile getirilmiştir. 

Diğer taraftan olayın Sevr'i içinde Hükümet Başkanı olarak birlikte sorumlu olduğu îsmail özdağlar ile 
ilişkilerinde ve öncelikle soruşturmaya mesnet takip şeklinde de hukukun dışında yol ve yöntemlerin izlen
mesi sorumluluk unsurunu artırmaktadır. ~JT» 

2. Hakkında soruşturma açılan ismail özdağlar'ın «33 yaşında bana bakanlık gibi ağır bir mesuliyet ve
rildi. Bürokratlığımın dışında politika, devlet adamlığı veya üst kademede görev tecrübesi olmadan bu işe gir
dim. 21 anafonksiyon omuzlarıma verildi. Ben bir makine mühendisi olarak yeni kurullarla uzaktan yakından 
bir tecrübem yoktu, tşin altında ezilmeye başladığımı hissettim, Sayın Başbakana ilettim.» zabıtta mevcut be
yanı dikkate alındığında gene TAKSAN Genel Müdürlüğünde iken bir yolsuzluk iddiasının TAKSAN Yöne
tim Kurulu Başkanı tarafından eski Başbakan Sayın Bülend Ulusütya intikal ettirildiği Sanayi ve Teknoloji 
eski Bakanı Sayın Şahap Kocatopçu tarafından istifası alınarak görevden uzaklaştırıldığı hususlarının günün 
ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Başbakan özal'ın bilgisi dışında olduğu düşünülemez. 
Bu nedenledir ki, Sayın Başbakanın siyasî sorumluluğu gerektiren bir yerde yüce Devlet yetkisini kullandırır
ken titiz davranmadığını ileri sürebiliriz, ismail özdağlar'ın yaptığı işlemlerin her türlü gözetim dışında kal
dığı dosya münderecatı ile sabittir. Sonuç olarak ismail özdağlar'ın cezaî sorumluluğu; Komisyonca kabul edil
diği gibi, Yüce Meclisçe onandığında Sayın Başbakanın da görevini ihmal ederek millet menfaatlerini gerekli 
koruyamadığını ortaya koyacaktır. 

B) Komisyon Adnan Kahveci'yi «Resmî mercilere» başvurmama ile suçlamıştır. Oysa ki, Adnan Kahveci 
muhbir değüdir. Bir kamu görevlisinin kendisine iletilen ve doğrudan Hükümet üyesiyle ilgili rüşvet iddiasını 
ilk fırsatta önemi itibariyle ve Anayasa gereği olarak Bakanlar Kurulu icraatından sorumlu Başbakana inti
kal ettirmesi Adnan Kahveci'nin bu görevi yaparken suiniyetli olmadığını ortaya koymuştur. 

Ancak, Adnan Kahveci'nin teyp verme ile başlayan diğer fiilleri alışılmış usullere uygun olmadığı da bir 
gerçektir. Bir bakan hakkında kamu görevlisinin Başbakana gerekli bilgileri ilettikten sonra O'nun emir ve 
direktiflerine göre hareket etmesi beklenirdi. Bu lazimeye riayet etmemesi bir görev kusurudur. Ancak, adıge-
çenin hareketine iyiniyet hâlqim olmuştur. Bu durumun dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekirdi. Bu sebeple 
rapora muhalifim. 

C) Raporun Uğur Mengenecioğlu hakkındaki bölümüne gelince : 

Soruşturma Komisyonunun görevi, adıgeçen Bakanın rüşvet aldığı iddiasına bağlı fiilleri araştırmasına aittir. 
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Deliller toplanmıştır. Uğur Mengenecioğlu'nun eski Bakan tsrnail Özdağiar'a rüşvet vermek için değil, rüş
vet olayını tespit etmek için hareket edip olaydan önce de Başbakana iletmek üzere Başbakanlık Danışmanına 
keyfiyeti anlatmış olduğu dosya münderecatından sabit olduğundan Uğur Mengenecioğlu ile ilgili bir işlem ya
pılmasına gerek yoktur. Zira, sevk halinde Yüce Divandaki duruşma sırasında fiilin bu kısmı da tevazzuh 
edecek ve yetkili yargı merciince gereği takdir ve ifa edileceği şüphesizdir. Bu nedenle Uğur Mengenecioğlu 
hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına tezkere yazılmasına muhalifim. 

Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya Milletvekili 

9/328 Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması Komisyonu Üyesi 

KOMİSYON RAPORUNA AYKIRI GÖRÜŞ; VE NEDENLERİM 
I. - özdağlar dosyası ve olayı ister makro düzeyde ele alınıp incelensin isterse mikro düzeyde tetkike tabi 

tutulsun kelimelerin tam anlamıyla soru işaretleri ve acabalarla doludur. Şu ya da bu yönde insanı kesin 
sonuca vardıracak açık seçik kesin denilebilecek tek geçerli delil yoktur veya bizlere gelinceye kadar bile
rek ya da bilmeyerek yokluklara karıştırılmıştır. 

5 Ocak 1985 Cumartesi günü Hükümetin açıklamasıyla Devlet eski Bakanı ve Manisa Milletvekili İsmail 
özdağlar'in TRT'nin öğle haber bültenlerinde istifa ettiği, son haber bültenlerinde ise rüşvet iddiası bu
lunduğu gerekçesiyle istifa ettiği bildirilmiştir. 

Daha sonraki bilgi gelişmelerinde ise armatör Uğur Mengenecioğlu'nun Başbakanlık Müşaviri Adnan Kah-
veci'yi suç duyurusu makamı olarak seçmesi, beraberce rüşvet olayını hukuk dışı ve insan haklarına aykırı bir 
yöntem olan teyp bantlanyla tespit ettiklerini ve anılan bantm Sayır Başbakana ulaştırıldığını ve bu ulaştırma 
işleminden tam sekiz gün sonra Başbakan tarafından fiilî işleme geçildiğini öğrenmekteyiz. 

Bu durumda ve mantık çerçevesi içerisinde olayda iki taraf oluşmaktadır. Birincisi zanlı ismail özdağlar, 
ikincisi ise bu zannı iddia eden Uğur Mengenecioğlu - Adnan Kahveci ikilisi ile bunlara katılmak durumunda 
kalan veya bırakılan Başbakan Sayın Turgut özal'dır. 

II. - Yüce Meclise ve kamuoyuna olayın aktarılması ve esas iddia rüşvet şeklindedir, iki kişi arasında olu
şan veya tahayyül edilen rüşvetin alınıp verilmesi için karşılıklılık esastır. Yanidir iş, bir ayrıcalık, bir önce
lik veya her ne yolla olursa olsun bir menfaatin bir etkili veya yetkilice sağlanması karşılığında o etkili 
veya yetkiliye rüşvetin verilmesi veya ulaştırılması veyahut vaat edilmesidir. 

Komisyonumuzun 19.2.1985 tarihli 10 uncu Birleşiminde Adnan Kahveci'ye bu konuda Sayın A. Şamil 
Kazokoğlu'nun sorduğu soruya Adnan Kahveci «Talebin bedelinin ne olduğunu bilmediğini», Sayın Ayhan 
Reyhan Sakallıoğlu'nun sorusuna «özdağlar'ın Mengenecioğlu'ndan 1984 ve 1985 yıllarında devamlı' bir şe
kilde para isteyeceği şeklinde ifade kullandığını» beyan etmiştir. 

Komisyonumuzun 19.2.1985 tarihli 10 uncu Birleşiminde Uğur Mengenecioğlu'na Sayın Seçkin Fırat'ın 
«Bu olayda parayı vermenizi gerektiren sebeo ne idi? Size sağladığı menfaatleri açıklar mısınız?» sualine 
yanıt olarak «Anlaşma yapılmıştır. Yoksa parayı verirseniz anlaşma yapabiliriz diye bir şey yok. Fakat ondan 
sonraki görüşmede bu para hadisesi ortaya çıkıyor ve onu takiben de paranın miktarı belirlendi.» 

Sayın Sabahattin Eryurt'un «Parayı Bakana ne maksatla verdiniz? Verildiğini söylediğiniz paranın muka
bili istediğiniz herhangi bir neticeyi elde ettiniz mi? Bu rüşvet verilmesinden önce lehinize halledilmiş bir iş 
var mıdır? Varsa nedir?» sorularına Uğur Mengenecioğlu «Efendim, bu rüşvet hadisesinden önce halledilmiş 
bir şey yok. Rüşvet hadisesinden para istenmeden evvel Büyük Selçuklu Gemisinin alınması için Bakanla mu
tabık kalınıyor. Bir para isteme durumu yok. Para istendikten sonra bu para hadisesinden sonra 2 Ocak ta
rihli teleks var. DtTAŞ'la hâlâ sürtüşmeler devam ediyor. Yani değişen bir şey yok ortada.» 
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Sayın Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun «Şimdi bunun yapılıp yapılmaması hususunda veya emir verilip 
verilmemesi karşılığında nasıl bir istekle şunu yaparım, ancak bunu verirsiniz... Ortada bir şey yok neden bu 
parayı sizden istemiş olsun?» sorusuna Uğur Mengenecioğlu yanıt olarak «... yani ben sana şunu verdim, 
bunun karşılığında bunu alırım yok... Ancak, bütün filoyu kapsayacak bir % 2,5» cevaplarını veriyor. 

Komisyonumuzun 28.2.1985 tarih ve 12 nci Birleşiminde Sayın Seçkin Fırat'ın UM Denizcilik Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Hukuk Müşaviri Avukat Aytekin Ozan'a sorduğu «... Bir ^ey isteme, bir şey vermenin kar
şılığıdır. Size sağlanacak menfaati Sayın Mengenecioğlu size izah etti mi?» Sualine yanıt olarak «Sanıyorum 
Eylül ayındaki Uğur Beyin ilk ziyareti biz gemiyi aldık, gemiye yük verilmesi talebi için gitmişti. Bunun 
dışında bir menfaat sağlaması söz konusu değildir. Zaten mukavele gereği bu yükün verilmesi gerekiyordu. 
Fakat gecikiyordu... % 2,5 lafı yok, Eylülde.» 

Sayın Hayrettin Elmas'ın Aytekin Ozan'a sorduğu «... Bakan bunun için mi, gemiyi yüke sokabilmek için 
mi bu rüşveti istemiş olabilir? Sizden» sorusuna yanıt olarak «... Ticarî departmanların hiçbirisiyle ilgim ol
madığı gibi bilgim de yoktur.» 

Sayın Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun Aytekin Ozan'a sorduğu «Şimdi bize sarih olarak, kesin olarak 
şirketinize hangi menfaat temin edilecekti ki böyle bir şeyi Bakan talep etti? Siz neyi umuyordunuz ki ne ta
lepte bulundunuz ki Bakan ancak bunun % 2,5 navlun verirseniz sizin bu isteğinizi yerine getiririm dedi?» 
Sorusuna yanıt olarak «Sözleşmeler dışında elde edilmesi söz konusu olan bir menfaat yoktur. Yine Sayın Sa
kallıoğlu'nun Aytekin Ozan'a sorduğu «Sayın Ozan, o halde Sayın Bakan sizin her türlü ihtilaflarınızı orta
dan kaldırmak ve âdeta DlTAŞ'ı sizin emri amade şekilde kılmak için sizden bu % 2,5 navlun ücretini is
tedi diyebilir miyim?» Sorusuna verdiği yanıtta «Katiyyen yanlış bir yorum.-Sözleşmeler dışında herhangi bir 
talepte bulunulmamıştır.» 

Benim, Aytekin Ozan'a sorduğum «... Yani işte şunu öde, şu kadarını öde veyahut şu kadar milyon getir 
dedikten sonra bir rahatlamanız oldu mu?...» soruma yanıt olarak «Onu hiç konuşmadık», yine benim sordu
ğum «Peki o yükü vermeden önce herhangi bir taahhüt edildi mi?» Soruma yanıt olarak «Bir mukavele var, 
mukaveleye göre yük gönderilmesi lazım» cevaplarını vermektedir. 

Benim, aynı tarihli Birleşimde UM Denizcilik A.Ş. Murahhas Azası Enver Toprak'a sorduğum «Ne gibi 
bir kolaylık sağladığını hissettiniz? Veya diğer firmalardan size ne gibi bir ayrıcalık hissetti. Çünkü rüşvet 
bir şey karşılığıdır...» soruma yamt olarak «Şimdi Sayın Bakan kolaylık sağlamadı mı dediğiniz vakit ben şunu 
söylüyorum. Öiziim zaten aliacağımrz hakkımızsa biz ibağınyoruz çağırıyoruz almaya çalışıyoruz. Yani za
ten bizi böyle tanıyorlar piyasada. Yani diyoruz bağırıyoruz ağlıyoruz rica ediyoruz böyle yapıyoruz. Şimdi 
bu arada Sayın Bakanın da dahil olup da bir şey çıktıysa şimdi onu ben buna bağlarsam ayıp olur...» demek
tedir. 

Saym Başbakana 22.4.1985 tarihi 34 üncü Birleşimde, benîm konuya iîışjkin sorularıma verdiği cevap
ları o günkü tutanağın 18 ve 19 uncu sayfalarından Ibirliktteokuyalım1: 

«HÜSEYİN AVNt SAĞESEN — Teşekkür ederim efendim. 
'Bir de zatıâliniz'in Devlette geçmiş bir yığın hizmetleri var. Bir rüşvetin oluşması için veya verilmesi veya 

alınması için rüşveti veren kişiye bir şey vermek lazım, bir ayrıcaMc tanımak lazım, bir ekstra tanımak lazım. 
Bü olayda UM. Denizciliğe herhangi bir ekstra tanınmış mHdır, yani öyle bir şey duydunuz mu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL — Bakın ben burada tabiî vakıaları anlatıyorum, kanaatimi söyleye 
mem. Kanaat ayrı bir konu. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN — Hayır, tespitiniz var mı? Yani UM. DenizdiEğe şu ekstra tanınmıştır 
şeklinde size herhangi bir şey intikal etmiş midir? O açıdan..2 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL — Kanaat olur yalnız, onu söylemeye kalkarsam kanaat olur. O kanaat 
da neye dayanır, onu da bilemem. Yalnız şöyle görmek lazım hadiseyi: İçindeki, gene teybin ifadesinde, 
değiştireceğirn diyor, iki fcişMen bahsediyor, Yalçm'la birisi daha var. («'Müfit» sesleri) Müfitti değiştireceğim 
diyor. Demekki sözünü geçiremiyor manası çıkıyor orada, eğer onu öyle düşünürseniz. Karşılığında bir şey 
vermiş midir? Ben, yan! eğer kanaait diye soruluyorsa, ıben verebildiğini zannetmiyorum. 
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HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN — Ben efendim kanaat olarak değil de size intikal ettirilmiş, mesela bir 
ekstra sefer, bir ekstra yani bu tür bir şey olmuş mudur? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL — Yarii benim oradan anladığım, bunları değiştireceğini, ondan sonra 
yapacağını manası var ki, bu bir şey verebildiği kanaatinde değilim. Çünkü biziim idare tarzımızda o yetki
liler aşağıdakilerdir. Onlar Bakanı dinlemezlerse bir şey olmaz. Ondan sonra gelip onların değiştirilmesi la
zımı ki, önümüze öyle bir şey gelmedi. . 

HÜSEYİN AVNİÎ SAĞESEN — Bir de Sayın Özdağlar bunu ne karşilığında aldığını acaba beyan 
ettiler mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL — Nasıl ne karşılığında? 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN — Şimdi, 25 milyon aJldı, ona onun karşılığımda ne verdi ona? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL — Ha, ben sormadım. Ben yalnız «niye bu işi, böyle bir şey yaptın diye 
sordum, ne lüzum vardı diye.» 

Buraya kadarki ifadelerden de anlaşılacağı üzere 26 Aralıkta rüşvet verildiğine dair iddianın gerekçesi 
olan menfaatin nê  olduğu bütün zorlamalara rağmen iddia sahiplerince ortaya konulmamakta veya konula-
mamak'tadır,. 

Rüşvet, bir isteğin bir talebin bir menfaatin karşılığıdır. Bu ortaya konulmadıkça rüşvetten söz edile
mez. Onun adına başka bir şey demek (eğer varsa) başka bir isim bulmak gereklidir. 

Bu arada Bakanlık Müşaviri Profesör Dr. Sayın Tahsin Nuri Durlu'nun 7.3.1985 tarihli 20 nci Birle
şimindeki ifaldesinde :« Aralığın 201si civarında olabilir efendim. Birikaç gün önce veya sonra olarak ve 
telefonda kendilsi ile biraz münakaşa etltik Uğur Mengenecitoğlu'yla- Selbep şuydu; TÜPRAŞ'dan yine bir 
75 milyon liramı dedi, ne dedi alacağı varmış, onu ödemliyorlarmış ve burada mademki şahit olarak ifade 
veriyorum tabiri tam söylememde herhalde bir mahzur ydkltur efendim. (Bu TÜPRAŞ Genel Müdürü denen 
- afedersiniz - pezevenk benim paramı ödemiyor) dedi. ılstanbulldan telefon etti, (Buna söyleyin yoksa had
dini bildiririm) dedi telefonda bana..,.,.... Ondan sonra bir söz daha etti. Dedi ki, (Cumhurbaşkanına veya 
Başbakana gidip sizi şikâyet edeceğim) dedi. Siz demekle tahmin ediyorum Bakanlık teşkilatını, veya Ge
nel Müdürü kaydettiler efendim.» 

Bu 75 milyonun ne parası ollduğuna ait bir soru üzerine Sayın Dudu , Büyük Selçuklu Gemi'sinin harp 
primi veya sigorta primi olduğunu belirtiyor. 

Bu sözler Uğur Mengenecioğlu'nun daha önceden şikâyet konusunda bazı hazırlıklar içinde olduğunu bir 
mesajı, bir yankılaması intibaını vermektedir. 

III. — 'Komisyonumuza intikal eden olayın her şeyden azade olduğu kanaatini de beyan edemem. İşin bir 
öncesinin var olduğu hususundaki sınırlı düşüncelerimin kaynaklarını şöyle sıralayabilirim. 

Komisyonumuzun 7.3.1985 tarihli 20 nci Birleşimindeki ifadesinde Bakanlık Özel Danışmanı Sayın Prof. 
Tahsin Nuri Durlu «.... petrolle ilgili konularda özel danışmanlık yapıyordum; onun için Uğur Mengeneci-
oğlu bazı hallerde sayın Bakan'la direkt irtibat kurama yınca, Bakan'ı araması gerektiği hallerde, benimle da
ha kolay irtibat kurabiliyordu ve birkaç defa beni telefonla aradı hatta birkaç defa da odama geldi. Bunlar
dan mesela bir tanesinde, bu Büyük Hun Tankeri ile ilgili olarak ekstra harp sürprimini alamamış TÜPRAŞ' 
tan ve onun hakkında şikâyet etmek için geldi, dedi ki, (Bu tazminatı hakettiğim halde TÜPRAŞ vermiyor, 
bunu versin) dedi. Bizim Bakanlığın çalışma prensibi de şöyle idi; böyle bir istek aldığımız zaman direkt ola
rak kendi inisiyatifimizi kullanmak yerine, bazı önemli olaylarda, özellikle para işin içerisine girmiştir, sayın 
Bakan'dan talimat alırdık. Yani TÜPRAŞ'tan böyle bir şikâyeti var ne yapalım diye. Bakan Bey de TÜP
RAŞ Genel Müdürü ile konuşun dedi mesela bu münferit olayda bana; TÜPRAŞ Genel Müdürüne telefon et
tim, tahmin ediyorum efendim bu da ya Haziran sonunda ya da Temmuz başında oldu bu konuşmamız. 
İkinci konuşmamızda da -hatırlayafbildiğiım kadarı ile- TÜPRAŞ Genel Müdürü, (aynen ifadesini söylüyo
rum) (Vallahi, hukukî bir durum; ödesek de olur, ödemezsek de olur, kanunen biraz sakınca var ödememizde, 
tetkik ediyoruz) dedi, Daha sonra başka bir'olaydı efendim, yine Uğur 'Mengenecioğlu ile ilgiliydi, Devlet 
Planlama Teşkilatından galiba bir teşvik kredisi meselesi vardı, tahmin ediyorum bu üçüncü karşılaşmamız 
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kendisiyle. Bu. meselede de, işte (Biraz 'hızlandırılsın, bu süper tankeri bir an evvel almamız laznn) diye duru
mu Bakan Bey'e arz etmiş Bakan Bey de bana, bunlar böyle böyle acele edip duruyorlar, Devlet Planlamaya 
bir soralım acaîba süper tankerin, yani bu Büyük Selçuklu Tankerinin durumu nedir dedi. Ben de -şimdi ismini 
hatırlamıyorum- Planlamadan uzman arkadaşa bunlara teşvik kredisi verilecekmiş, dertleri ne, liş uyuyor mu, 
ne durumda?, diye sordum malumat almak için telefonla, Planlamadaki uzman arkadaş da bana, tankerin 9 
yıllık-mı 10 yıllık, mı olduğunu iyice tespit edemedik, bir de liç-dış kredi meselesinde tam bir aydınlığa kavuşma
dı olay. Onları tetkik ediyoruz, tetkikten sonra kendilerine vereceğiz veya vermeyeceğiz, cevap vereceğiz) dedi. 
Beri de bu aldığım cevabı yine aynı şekilde Uğur Mengenecüoğlu'na ilettim Bunlar bir alacakları var diye 
kızıp duruyorlar dedim, telefon ettim,, varsa şunlarin alacakları ödeyiniz, ama yoksa da net olarak alacağınız 
yok, daha önce olduğu gibi, git mahkemeye bir hakkın varsa iddia et diye 'beyanda 'bulunun etrafta gezinip 
durmasınlar dedim.» diyor. 

Adnan Kahveci'nin 19.2.1985 günlü 10 uncu Birleşliırnim'izdeki ifadesinde : Sayın Hayrettin Elmas'ın 
bir sorusu üzerine «Böyle bir kanaat uyandı. Şu şekilde yine aynı şekilde Sayın Cerrahoğlu'nun feir ara Sayın 
Özdağlar'dan bana telefonla yüz yüze olduğunu tam hatırlamıyorum, şikâyetleri olduğunujhatırlıyorum. Sonra
dan şikâyetinden birden bire vaz geçtiğini hatırlıyorum. Sonradan şikâyetinden birdenbire vaz geçtiğini his
settim. Böyle bir gelişme veya böyle bir ihbar gelince 'biraz şüphe uyandırdı bende. Aynı şekilde Cerrahoğlu' 
nun bir ara şikâyetlerinden tamamen vaz geçmesi bana biraz şüpheli geldi.» demektedir. 

Uğur Menğenecioğlu'nun 19.2.1985 günlü 10 uncu Birleşiımimizdeki ifadesinde (Sayfa : 109-110) : «... Giz
li bir anlaşma yapıldığını öğrendik istihbar ettik. Bu anlaşma DÎTAŞ Şirketiyle 'bir diğer armatör arasında 
yapılan bir anlaşma. Ve bu taşıtmadaki navlun ücretinin 15 dolar olduğunu öğrendik... Bunun üzerine Sa
yın Bakan'dan bir kere daha randevu aldım ve gemilerden bir tanesinin alınmış olduğunu, ikÜnci gemiye bizim 
talip olduğumuzu ısrarla anlattım kendilerine. Bunun üzerine şunu söylediler; ..... 'Bizim ısrarımız üzerine bu 
hususta DİTAŞ'a talimat vereceklerini ve DİTAŞ'ın da 'bizimle bir anlaşma yapmasını bize bildirdiler. Nite
kim onun üzerine bütün DİTAŞ'ın teklif etmiş olduğu 'bir teleks var burada; ... Bir sureti de bu teleksin gizli 
olaraktan Sayın îsımail Özdağlar'ın dikkatine, Devlet Bakanlığına veriliyor. Devlet Bakanlığında yapılan görüş
me neticesi olarak UM Gemicilik Ticaret Anonim Şirketinin DİTAŞ'la; efendim bu teleksin tarihi 11.7.1984, 
aralarında mevcut ... Bu teleksten sonra DİTAŞ'la bir görüşme yaptım, DİTAŞ'ın Genel Müdürüyle bir gö
rüşme yaptım. Bu görüşme esnasında şu imzalanmamış olan zeyilnamenin imzalanmamış suretiyle bana ver
diler kendileri, dediler ki anlaşma budur dediler. Demek ki bizden evvel yapılmış olan anlaşma, 15 dolarlık 
yapılan bu anlaşma olmuş ve bunun üzerine arkasından şu teleksi bize verdiler :» demektedir. 

öte yandan DİTAŞ'ın Cerrahoğulları Firmasıyla ve daha, sonra da UM Denizcilik A.Ş. ile yaptığı zeyil
name anlaşmalarının tarihleri şöyledir : 

Cerrahoğullarıyla 19.6.1984'de 15.81 $/ton navlun bedelli zeyilname. 
Cerrahoğullanyla 23.6.1984'de 15.00 $/ton navlun bedelli zeyilname. 
Çerrahoğlullanyla 11.7.1984'de 25 Temmuzun 10 Ağustos olarak tashih edilmesine ilişkin zeyilname eki. 
UM Denizcilik A.Ş. ile 29.6.1984'de 15.81 $/ton navlun bedelli teleks mutabakatı. (Zeyilname yerine) 
UM Denizcilik A.Ş. ile 9.8.1984'de 15.00 $/ton navlun bedelli zeyilname. 

Burada dikkat edilecek olursa yeni navlun ve yeni gemi anlaşmaları ilk önce Cerrahoğullarıyla yapılmış, 
daha sonra UM Denizcilik ile imzalanmıştır. 

Yukarıdaki bilgilerin ışığı altında; eski Devlet Bakam özdağlar'ın bir menfaat dağıtması veya işlerin ve 
işlemlerin kolaylaştırılması hususunda yardımları olayın bü kesiminde sözkonusudur. Eğer eski Devlet Bakanı 
rüşvet istediyse gelişmenin başlangıcı olan bu günlerde istemiş ve rüşveti almaya başlamış olması gereklidir. 

Dikkat edilmesi gerekli olan diğer bir husus ise şudur : 18.6.1984 günü Sayın Başbakanın evinde İran'dan 
çekilecek hampetroUe ilgili Bakan ve genel müdürlerin iştirakiyle yapılan toplantı sonunda «Her ne paha
sına olursa olsun Kharg Adasından ayda bir milyon ton hampetrol çekilecektir.», şeklindeki Başbakan talimatı
nın alınmasını takibeden 19.6.1984 günü. Cerrahoğullanyla ilk zeyilnamenin imzalanmasıdır. Böyle gizli bir top
lantı sonucunun Cerrahoğullarına ulaşması ve bu kadar çabuk anlaşmaya gidilmesi veya gidilebilmesi düşün
dürücüdür. 
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Bundan sonra UM Denizcilik'in girişimleri ve ısrarı ile benzeri zeyilname ve anlaşmalar imzalanâbilmiştir. 
Aynı şekilde ULCC tipi tanker alımı ve yük garantisi bağlantısına ilişkin ilk anlaşma 23.6.1984'de Cerrah-

oğullarıyla, bundan ancak btirbuçuk ay sonra 9.8.1984 tarihinde ise UM Denizcilik ile imzalanâbilmiştir. 
öte yandan Cerrahoğulları A.Ş. ile imzalanan 11.7.1984 tarihli zeyilname ekindeki «Devlet Bakanı İsmail 

özdağlar'ın telefon emirleriyle» tabiri düşündürücüdür. 
Bütün bunlar yanında, o günün Türkiye ve harp sahası şartlarını da gözden ırak tutmak olası değildir. 

Komisyonumuzun 14.2.1985 tarihli 8 inci Birleşiminde, eski Devlet Bakanı İsmail özdağlar'ın (Sayfa : 33) 
ifadesinde : «Nasıl bir hayat yaşadığım konusunda da gelip evimi görün. Yıllarca çılgınlar gibi çalıştım. Ba
kan oluncaya kadar elbiselerimi eşim dikti, edebiyat yapmıyorum, dramatize de etmiyorum. Çocuklarımın 
üzerinde şu anda giydiği şeyler at pazarından alınma şeylerdir, kışlıklar, paltolar. Böyle cimri üç kuruş bi
riktirip tek idealim vardı hayatta. Mesleğimle gurur duydum, idealim şu, özel maksatlı spesifikasyonu veri
len bir teçhizat veya makineyi dizayn edip imal edebilen 5 -10 kişi çalışan ve bizzat kendim başında oturdu
ğum bir atölyeye sahip olmak. Yıllardır bunun için uğraştım ve sahip olamadım.» şeklindeki ifadesi dikkatimi 
çeken, gereği yokken şuur altından dökülmüş sözcüklerdir. 

Bu durum karşısında bir rüşvet alma veya verme olayı var ise başlangıç tarihi ve esas şartları ekstra ham-
petrol çekmeye yönelik kararların alındığı günlerden başlayıp oluşmaktadır. O nedenle, rüşvete bağlı ola
rak Yüce Divana yalnızca eski Devlet Bakanı İsmail özdağlar'ın değil, Cerrahoğulları A.Ş. ve UM Deniz
cilik A.Ş. yetkililerinin de birlikte gönderilmesi uygun düşmektedir. -

IV. - iddia olunan olayın içinde bulunanlardan, ki bunlar iddia sahibi kişilerdir. Siyasî veya sosyal mevki 
ve itibarları ne olursa olsun hepsinin tek tek sözlerine güven duyulması gerekirken, ifadeler ve olaylar karşı
sında birbirleriyle çok zıt, hiç uyum sağlamayan beyanlarda bulunmuşlardır. Bu konuda dosyada oldukça uzun 
yazılar yazılabilecek çelişkiler mevcuttur. 

Örneğin : Adnan Kahveci ile Uğur Mengenecioğlu gerek Savcılıkta ve gerekse Komisyonumuzda verdik
leri ifadelerinde, bant ve teyp alış verişinin sadece olay günü sabahleyin olduğunu, bant ve teybin Uğur Men-
genecioğlu'nda yalnızca bir buçuk saat civarında kaldığını ısrarlı değişik suallere rağmen ifade etmişlerdir. 
Komisyona orijinal bant olarak: verilen bantın her iki yüzündeki ses kayıtları Uğur Mengenecioğlu'na din
letildikten sonra «Bu hususu şimdi hatırladığını, bant ve teybi Adnan Kahveci'den bir hafta kadar önce aldı
ğını (Yani Bakanlık Müşaviri Prof. Tahsin Nuri Durlu'ya şikayet edeceğini bildirdiği günlerde), bantın arka 
yüzündeki konuşmaları ismail Özdağlar'ı bir hafta önce eski Başbakanlık binasında beklerken kaydettiğini, 
ön yüzündeki konuşmaların ise kendi ofisinde geçtiğini beyan etmesine karşın; Adnan Kahveci ile yapılan yüz
leştirmede Adnan Kahveci bu hususu inkâr etmiş ve hatırlamadığını söylemiştir. 

Uğur Mengenecioğlu'nun şoförü de teybi bir hafta eVvel Uğur Beyin elinde eski Başbakanlıktan çıkarken 
gördüğünü ve teybi tarif ederken ise kırmızı yanan bir lam'bası olduğunu, UM Denizcilik A.Ş. müdürlerinden 
Aydın Şahinoğlu da olaydan bir hafta kadar evvel Uğur (Beyin elindeki teybin küçük kırmızı lam'bası olduğunu 
'belirtmiştir. Halbuki gerek Kahveci ve gerekse Mengenecioğlu bu teypten başka (Yani Komisyonumuza ve
rilen olympus marka lambasız) teyp kullanmadıklarını ve bilmediklerini ifade etmektedirler. 

Adnan Kahveci ile Uğur Mengenecioğlu'nun bir hafta önceden teyp ve bantı kullanmış olmalarındaki, ge
rek Komisyonda gerek Savcılıkta gizleme nedeninin montajla ilgili olması olasılığı çok fazladır. 

Adnan Kahveci olayda kullanılan bant ve teybi olay gecesi yabancı bir heyete verilen yemekten sonra Sa
yın Başbakan'a Başbakanlık konutunun üst katında gece yarısından sonra verip dinlettiğini beyan etmesine 
karşın, Sayın Başbakan Turgut Özal teybi öğle saatlerinde aldığını veya kendisine getirildiğini beyan et
mektedir. Gün ortası ile gece ortasının bu kadar önemli bir olayda karıştırılması dünyanın hiçbir yerinde izah 
edilebilir bir olay değildir. 

Uğur Mengenecioğlu'nun ifadelerinde Adnan Kahveci ile İran'da tanışmaktan öte bir yakınlığının olma
dığını beyan etmesine karşın Komisyondaki ifadesinde İstanbul'daki görüşmesinde «Bir çimento fabrikası me
selesi vardı»» demesini bağdaştırmak .mümkün görülmemektedir. Hele 1982 yılında D.P.T.'de görevli Adnan 
Kahveci ile D.P.T.'dan gemi teşvik kredileri alan Uğur 'Mengenecioğlu'nun sadece iran'da tanışıp işi orada 
kestiklerini beyan etmek ve buna inanmak olası değildir. 
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V - Sayın Baş'bakan bant kendisine verildiği 26 Aralık 1984'1den 3 Ocak 1985'e kadar geçen zaman için
de bantı birçok defa dinlediğini ve Komisyondaki ifadesi esnasında da bantı ezberlemiş gibi olduğunu beyan 
etmesine karşın bahse konu bantta rüşvetle ilgili olarak Uğur Mengenecioğlu'ndan «Öyledir öbürünü önümüz
deki hafta vereceğim, sıkışığız yani» teklifi yapılıyor ve bu teklifte kabul görüyor. Bu durumda Adnan Kahveci 
ve Mengenecioğlu tarafından yapılmayan veya yaptırılamayan geçerli yasal bir tespitin Sayın Başbakan tarafın
dan da yaptırılmaması veya bunun düşünülmemesi düşündürücü olmaktan ötedir. 

VI - Teyp bantlarının hukuken geçerliliği yönünden Istan'bul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in karşıt görüş 
metninde oldukça geniş bilgi olduğundan bu konuya değinmiyeeeğim. 

Ancak, teyp bantında eklentiler veya çıkıntılar (montaj) olup olmadığı hususunda Orta Doğu Teknik Üni
versitesince tayin edilen bilirkişi heyetine nezaret eden Alt Komisyonda bulunmam nedeniyle, bilirkişi rapo
runda değinilmeyen bir kaç hususa değinmek istiyorum. 

Konuya ilişkin denemeler ODTÜ'nde değilde gerekli teçhizat ve ekipman Sayın Doç. Dr. Abdullah Atalar' 
in evine nakledilerek yapılmıştır. Sayın Atalar'ın evinde yaptığımız ilk ziyarette kendileri bize (yani üyelere) 
«'bantlara yapılan kayıtlar özellikle böyle (olaydaki teybi göstererek) kalitesiz küçük teyplerle yapılan kayıtların 
ikinci, üçüncü ve daha sonraki kopyalarında parazitler, cızırtılar artan bir oranda kendini gösterir. Bundaki 
neden teyplerin çalışmaları esnasında neşrettikleri manyetik dalgaların teyp bantlarında parazit veya hışırtılar 
halinde, kaydedilmesindendir.» dedikten sonra kendisine ait orijinal ve ikinci kopya iki-bant arasındaki farkı 
evinde mevcut geliştirilmiş bir teypten yayın yaparak göstermiş ve dinletmiştir. Komisyonumuza tevdi edi
len olaya konu bantın olaya ait olduğu söylenen kısmıyla Uğur Mengenecioğlu'nun İstanbul'daki konuşma
larıyla ilgili kısmı arasında bu parazitler o mertebede yüksektir ki, olayla ilgili kısmın iyi anlaşılamaması so
nucu olay bandının anlaşılır hale getirilmesi için kopya çıkartılıp parazitlerin ve cızırtıların süzülmesi ameliye
sine gerek duyulmuş ve bu işlem tamamlandıktan sonra bant yeniden ve doğru olarak deşifre ettirilebilmiştir. 

Komisyona, tatbikat esnasında olayda kullanıldığı iddia edilen aynı teyple yapılan bant kayıtlarının bir 
defa ara kablo marifetiyle, bir defa da teyp hoparlörü aracılığıyla kopyalarının çıkartıldıktan sonra kopya 
kayıtların dinlenmesi teklifimin reddedilmesindeki gerekçeyi Komisyon bir yargıç veya mahkeme olmadığına 
göre izah etmem veya anlayabilmem mümkün olamamıştır. 

Öte yandan bilirkişi raporunun hazırlanmasından birkaç gün önce Sayın Doç. Dr. Abdullah Atalar'ın 
evinde bize verilen izahatta (Sayın Ener, ben, Sayın Üstünel ve yanılmıyorsam Sayın Uzun vardı) raporda 
bahsedilen bant noktasındaki beş derecelik sapmaya benzer sapmalar bandın ilk beş - altı dakikalık bölü
münde de açık seçik olarak gözükmekte idi. Bunun yanında bandın son kısmına doğru yani kritik sözlerin 
söylendiği kesimlerde bu defa ters yönde 20 - 25 dereceye kadar varan (Bu derecenin teknik tabirini bilemi
yorum, ekrandaki derecelendirmeye göre ifade ediyorum.) sapmalar gözlenmiştir. Bilirkişi raporunda bu hu
suslara değinilmemiş olmasının nedenini çözmek imkânını bulamadım. 

VII - Sayın Başbakan Turgut özal'ın Komisyondaki ifadesinde (Özdağlar'ın parayı aldığını kendisine iti
raf ettiği» şeklindeki beyanından sonra Özdağlar'ın Komisyonda tekrar dinlenmesi talebim de Komisyonca 
reddedilmiştir. Bu ikrar şu anda karşıt durumdaki iki kişi arasındadır. Ne bir mahkeme huzurunda ve ne de 
bir şahit huzurundadır. 

Sayın Başbakanın Komisyondaki ifadesinden sonra son gelişmeleri göz önünde bulundurarak Özdağlar'ın 
tekrar Komisyona çağrılıp ifadesine başvurulması isteğimi içeren önergemin Komisyonca reddedilmesini ma-
nalandırmam ve anlamam imkânsızdır. . 

SONUÇ OLARAK : 

Büyük kârların ve çıkarların söz konusu olduğu her yerde olduğu gibi, petrolün tarihiyle birlikte petrolün 
olduğu hemen her yerde rüşvet, cinayet, komplo, tehdit, suikast, darbe ve hatta savaştan biri veya birkaçı 
hemen hemen her zaman görülmüş ve görülmeye de devam edecektir. Yukarıda anılan olayları ise tek bo
yutta düşünmek, olaylara çok dar çerçeveli iğne deliğinden bakmak gibidir. Çok geniş boyutları olan olay
ları dar açılar ve kalıplar içinde incelemekle varılan sonuçlardaki isabet oranı, atılan taşın kuşa değil, kuşun 
taşa çarpması oranındadır. 
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Komisyonumuz, Anayasanın kendisine verdiği süre içinde cidden büyük bir özveriyle ve çok yorucu bir 
mesai harcamıştır. Ancak, çalışmalar dar kalıplar ve sınırlar içinde yürütülmüş ve yürütülmek zorunda ka
lınmıştır. 

Petrol gibi büyük kâr ve çıkarların söz konusu olduğu olaylarda, olayın önümüze getirilen şekliyle halini 
değil, geçmişini ve hatta geleceğini en ince detaylarına kadar sosyal, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla ince
lemek ve karara öyle varmak gerekir idi. 

Bu nedenle, Komisyonumuza verilen inceleme konusunu 25 veya 50 milyon liralık bir rüşvet olayı olarak 
dar çerçevede düşünememekteyim. Olayın başka boyutlarının olması olasılığına inanmaktayım. 

Ancak, boyutların ne olduğu veya olması gerektiği hususları benim için karanlıktadır. 
Olayı 25. veya 50 milyonluk bir rüşvet olayı olarak ele aldığımızda ise bu rüşveti gerektirecek inandırıcı 

bir gerekçe gösterilememiş olduğundan olayın gerisini irdelemek zarureti ortaya çıkmaktadır. 
O ahvalde ise rüşvetin oluşmasında bulunabilen en geçerli gerekçe hampetrol taşımalarındaki fiyat deği

şiklikleriyle ULCC tipi gemilerin alımlarında tanınan kolaylıklar gösterilebilmektedir. 
Bu şu demektir, iddia edilen rüşvet alınıp verilegelmiş rüşvetlerin son halkasıdır. Ve eğer rüşvet alıp ver

me söz konusu ise yalnızca UM Denizcilikle eski Devlet Bakanı ismail Özdağlar arasında değil, bunun için
de Cerrahoğulları Anonim Şirketi de mevcuttur. 

Bu nedenle de rüşvet alan olarak- eski Devlet Bakanı ismail özdağlar, verenler olarak da UM Denizci
lik Anonim Şirketi ve Cerrahoğulları Anonim Şirketi yetkililerinin de yargılanması gereklidir. 

Saygılarımla. 
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