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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

10 Aralık 1982 Cuma 

1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin, 
854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/451) (S. 
Sayısı: 505) kabul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün Ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 
17.05'te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

— 626 — 

Sayfa 
lisi S. Sayısı : 231; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
509) 654:657 

7. — 18.2.1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Har
cırah Kanununun, 15.12.1981 Tarih ve 2562 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 33 üncü Madde
sinin (b) Bendinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifinin Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 2/23; M. G. Konseyi : 2/95) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 125; M. G. Konseyi S. Sa
yısı : 423) 657:660 

8., — 7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı 
ithalde Alınacak Damga Resmi Hakkında 
Kanun ile Değişikliklerinin Yürürlük Süresi
nin Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/562; M. G. 
Konseyi : 1/461) (D. Meclisi S. Sayısı : 257; 
M. G. Konsevi S. Sayısı: 512) 660:661 

9. — 2032 Sayılı Köye Götürülen Hiz
metlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alınma
ması Hakkındaki Kanunun Adında ve Birinci 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunna Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/425; M. G. Konseyi : 1/457) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 236; M. G. Konseyi S, Sayısı : 
513) 661:664 



M. G. Konseyi B : 124 28 . 12 . 1982 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.25 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MiBî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (Hv. K. K. ve MİMİ Güventök Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Müî Güvendik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve MBÜ GttvenSfc Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 124 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

1. — Uluslararası Çalısına Teşkilatı (ILO) nun 
Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmış bulu
nan Anayasasının 19 uncu maddesinin 5/b ve 6[b 
bentleri gereğince; Uluslararası 68 inci Çalışma Kon
feransında kabul edilen sözleşme, tavsiye kararı ve 
protokol hakkında bilgi sunma istemine ilişkin, Ça
lışma Bakanının 8.12.1982 tarih ve 10.802.2/1706 
sayılı tezkeresi. (3/266) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmın
da, Çalışma Bakanlığının bir tezkeresi vardır; oku
tuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının ülkemizce de 

onaylanmış olan Anayasasının 19 uncu maddesinin 
5 (b) ve 6 (b) fıkraları gereğince Uluslararası Çalış
ma Konferanslarında kabul olunan sözleşme ve Tav
siye Kararları hakkında üye devletler tarafından yet
kili makam olan yasama organlarına kabul tarihin
den başlayarak 12 ay veya olağanüstü hallerin mev
cudiyetinde en geç 18 ay içinde bilgi sunulması gerek
mektedir. 

2 - 23 Haziran 1982'de toplanan 68 inci Uluslar
arası Çalışma Konferansında kabul edilen : 

1. Sosyal Güvenlik Haklarının Muhafazasına 
ilişkin 157 sayılı Sözleşme, 

2. İşverenin insiyatifi ile İşçinin İşine Sonveril-
mesine ilişkin 158 sayılı Sözleşme ile 166 sayılı Tavsi
ye Kararı ve 

3. Plantasyonlara ilişkin 110 sayılı Sözleşmenin 
Birinci Maddesini Değiştiren Protokol, 

Hakkında, yukarıda açıklanan nedenle Millî Gü
venlik Konseyine bilgi sunulması gerekmekte olup, 
bunun Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesi sıra
sında yerine getirilmesi düşünülmektedir. 

Sözkonusu belgeler hakkında, Danışma Meclisine 
26.11.1982 tarihinde Bakanlığımız Bütçesinin müza
keresi sırasında bilgi sunulmuştu. 

Yukarıda değinilen belgelerin ülkemizce onaylan
malarının faydalı olup olmayacağı konusu araştırıl
maktadır. Sonuç olumlu görülürse 31 Mayıs 1963 ta
rih ve 244 sayılı Milletlerarası Antlaşmaların yapıl
masının Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Kanuna 
göre işlemlere başlanacaktır. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Turhan ESENER 

Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Bu konuda Konseyimize bilgi sun
mak üzere Çalışma Bakanımıza söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Efendim, 157, 158 ve 110ı sayılı Anlaşmalar ve proto
kol için müsaadenizle bir iki dakika içinde ve zapta 
geçmek üzere bilgi vermek istiyorum. 

Birincisi, Sosyal Güvenlik Haklarının Muhafaza
sına ilişkin 157 sayılı Sözleşme : 

Sözleşmenin amacı, ilgili ülkeler arasında, esnek 
ve sosyal bünyeye uygun, sosyal güvenlik sistemlerini 
geliştirmektir. Sözleşmenin bazı maddeleri doğrudan 
bazıları ilgili ülkeler arasında ikili anlaşmalarla yü
rürlüğe konulabilecek şekilde düzenlenmiştir. Sözleş
me, çalışan işçi ile birlikte eş ve çocuklarını da kapsa
makta ve karşılıklılık esasına bağlı olarak hastalık, 
analık, maluliyet, yaşlılık, yetimlik, meslek hastalıkları 
ve iş kazaları, işsizlik ve aile yardımı gibi bütün si
gorta kollarını içine almaktadır. 

Sigortalı olarak işçinin, kendi ülkesinde veya 
üçüncü ülkelerde geçirdiği sürelerin birleştirileceğine 
ilişkin metotlar, sözleşmede dikkate alınmış ve millî 
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mevzuatlarında, sözleşmede yer alan bütün sigorta 
kollarına sahip olmayan ülkeler için bazı esnek uygu
lama imkânları getirilmiştir. 

Ayrıca, ilgili üye ülkelerin, göçmen işçiler için ge
reken bütün kolaylıkları sağlamaları zorunluluğu da 
sözleşmede yer almış bulunmaktadır. 

İkincisi, 158 sayılı Sözleşme ve bu sözleşme ile 
beraber 166 sayılı Tavsiye Kararıdır. 

Bu sözleşme, geçerli sebep olmaksızın işçinin işi
ne son verilmesini engelleyen bazı garantiler, temi
natlar getirmektedir. Bir yandan, işe son vermeyle 
ilgili olarak tarafsız yargıya müracaat yolları açık 
tutulurken (yani mahkemelere müracaat yollan açık 
tutulurken) diğer taraftan da, sebepsiz, geçerli bir se
bebe dayanmayarak işten çıkartma halinde tazminat 
öngörülmektedir. Makul bir ihbar süresi ve ihbar taz
minatı, Sözleşmenin, üzerinde önemle durduğu konu
lardır. 

Sözleşmenin amacı, işten çıkarmanın bütün yü
künü işçinin taşımasını önlemek ve işten çıkarmanın 
haksız sebeplere dayanması halinde işverenin sorum
luluğunu da ortaya koymaktır. 

Sözleşmenin, işten çıkarma için geçerli saymadığı 
bazı sebepler şunlardır : İşçinin sendikaya üve olma
sı veva sendikal faaliyetlerde bulunması; işçi temsil
ciliği yapması veya adaylığını koyması; işveren hak
kında şikâvette bulunmuş olması; ırk, renk, cinsiyet, 
evlilik, aile sorumluluğu, hamilelik, siyasî inanç ve 
doğum. 

Bu nedenlerle işten ayrılma hallerinde, bunu, işçi 
için geçerli sebep saymış; işveren için ise, işten çıkart
mada geçerli sebep saymamıştır. 

Sözleşme, ayrıca, ekonomik, teknolojik, yapısal 
ve benzeri sebeplerle işe son verme konularında da 
bazı maddeler ihtiva etmektedir. Sözleşmeye göre, iş
veren, işçinin işine son vermeden önce, kendisine, 

1. — Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Şahap 
Kocatopçu'nun; Bakanlığı Zamanında Görevini İh
mal ve Kötüye Kullandığı İddialarını Soruşturmak 
İçin Anayasanın 90 inci, 2324 Numaralı Anayasa 
Düzeni Hakkında Kanunun 2 nci ve Millî Güven
lik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci 
Maddeleri Uyarınca Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinin Önergesi Üzerine Kurulan ve Maliye 
Eski Bakanı Kaya Erdem'in; Bakanlığı Zamanında 
Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı İddia-

işten çıkartma sebebini bildirecek, ayrıca gerekli yer
lere danışması için zaman tanıyacaktır. İşveren, işten 
çıkardığı işçiye, yeniden işe almada öncelik tanıyacak 
veya yeni iş bulmasında kendisine yardımcı olacaktır. 
İşe son vermeden önce yetkili makamı haberdar etme 
de, işverenin sorumlulukları arasında yer almaktadır. 

Aynı konuda kabul edilen Tavsiye ise, yaş, asker
lik ve sivil savunma gibi nedenleri işe son verme se
bebi saymamakta; özellikle ekonomik nedenlerle işe 
son vermede ayrıntılı açıklamalar, ayrıntılı bazı bil
giler vermektedir. 

Tavsiye, işe son vermenin olumsuz etkilerini önle
mek için hükümetlere yol gösterici hükümler koymak
tadır. 

Üçüncüsü, 110 sayılı Sözleşmenin 1 inci madde
sini değiştiren protokoldür. Buna göre de, 1958 yılın
da kabul edilen bu 110 sayılı plantasyonlarla ilgili 
sözleşmenin bugüne kadar çok az üye ülke tarafından 
onaylanması üzerine, kapsamla ilgili 1 inci maddesi 
bir protokolle değiştirilmiştir. 

Protokole göre, üye ülkeler sözleşmeyi orijinal 
şekliyle onaylayabilecekleri gibi, sözleşmenin uygula
ma alanını daraltan protokolü kabul etmek suretiyle 
5 hektardan küçük ve 10'dan az işçi çalıştıran işlet
meleri sözleşme kapsamı dışında bırakabileceklerdir. 

Bakanlığımız, yukarıda bahsi geçen sözleşmelerin 
onaylanabilir olup olmamasını ve bu hususla ilgili gö
rüşlerini, bu alandaki çalışmalarının tamamlanmasın
dan sonra ayrıca bildirecektir. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; bilgi sahibi olduk 

ve bunun üzerine gerekli çalışmalar şimdi sürdürüle
cektir. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

larının da Soruşturulması Görevi Kapsamına Alınan 
Soruşturma Komisyonu Raporu. (9/23) (S. Sayısı : 
451) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Soruşturma ve Yüce 
Divana Sevk ile İlgili Konular» kısmında Sanayi ve 
Teknoloji Eski Bakanı Şahap Kocatopçu'nun; Ba
kanlığı Zamanında Görevini İhmal ve Kötüye Kullan-

(1) 451 S. Sayılı Basmayâzı Tutanağa eklidir. 

m. — SORUŞTURMA VE YÜCE DİV ANA SEVK tLE İLGİLİ KONULAR 
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dığı İddialarını Soruşturmak için Anayasanın 90 inci, 
2324 Numaralı, Anayasa Düzeni Hakkında Kanu
nun 2 nci ve Millî Güvenlik Konseyi Yasama Görev
leri İçtüzüğünün 20 nci Maddeleri Uyarınca Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin önergesi 
Üzerine Kurulan ve Maliye Eski Bakanı Kaya Er-
dem'in; Bakanlığı Zamanında Görevini İhmal Ettiği 
ve Kötüye Kullandığı İddialarının da Soruşturulma
sı Görevi Kapsamına Alınan 9/23 esas numaralı So
ruşturma Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 451 Sıra Sayısı ile basılıp, dağıtılmıştır. 
Ayrıca, İçtüzüğün 20 nci maddesi gereğince, sa

vunmaları alınmak üzer, rapor, ilgili eski Bakanlara 
gönderilmiş ve savunma yazıları çoğaltılıp Konsey 
Üyelerine sunulmuştur. 

Soruşturma Komisyonu Sözcüsü yerini almıştır. 
Bildiğiniz gibi, Soruşturma Komisyonunun rapo

ru çok uzundur, önceden basılıp, siz sayın üyelere da
ğıtıldığı ve tutanağa da aynen ekleneceği cihetle, 
Konsey uygun görürse, raporun «Genel Sonuç» kıs
mını ve eski Bakanların yazılı savunmalarını okutup, 
görüşme açacağım. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi «Genel Sonuç» kısmını, ondan sonra da 
savunmaları okutacağım. 

Buyurun. 

Genel Sonuç : 
1. — Şeker Şirketi Olayında : 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KO-

CATOPÇU ve aynı Bakanlık eski Müsteşarı Meh
met GÖLHAN, Teftiş Kurulu eski Başkanı Gökşen 
BİNGÜN ve Başmüfettiş Galip KURDOĞLU hak
larında Şeker Fabrikaları inşaatına ilişkin olajak Şe
ker Şirketindeki usulsüzlük ve yolsuzlukların soruş
turulması sırasında soruşturmanın yönlendirilmesi ve 
Şirket sorumlularının himayelerine ilişkin eylemleri 
nedeniyle memuriyet görevini kötüye kullanmak su
çundan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi 
gereğince Kamu Davası açılması, 

Keza Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM hakkın
da Şeker Şirketi sorumlularının himayelerine ilişkin 
eylemleri nedeniyle memuriyet görevini kötüye kul
lanmak suçundan Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesi gereğince Kamu Davası açılması, 

Lüzumsuz şeker ithalatı ve 2,5 milyar liralık 
plan dışı harcamalar yapılması konusuna ilişkin 
olarak soruşturmaya başlanmasından önce soruştur-
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maya memur edilen Müfettiş Hazbetullah AKYÜZ'le 
konuşulması ve soruşturmanın bitmesini müteakip 
de adıgeçen müfettişin raporunu bakanlığa vermeme
si nedeniyle kendisine disiplin cezası verilmesi iddia
sından ibaret isnatların Kamu Davasının açılmasını 
haklı göstermeye yeter nitelikte bulunmadığı, 

2. — Balçelik Olayında : 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCA-

TOPÇU ve eski Müsteşarı Mehmet GÖLHAN hak
larında Balçelik Şirketinin sahte ve gerçek dışı ka
pasite raporlarına dayanarak aldığı tahsislerin mü
fettişin incelemesi üzerine iptal edilmesinden sonra 
geçerli bir sebep olmaksızın şirkete ait tahsislerden 
bir kısmının tekrar serbest bırakılması şeklinde be
liren eylemleri nedeniyle memuriyet görevini kötüye 
kullanmak suçundan Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesi gereğince Kamu Davası açılması, 
1 3. — Seka Olayında : 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCA-
TOPÇU ve eski Müsteşarı Mehmet GÖLHAN hak
larında Seka Meslek Kursuna alınacak öğrenci aday
larının seçiminde içyönetmeliğe aykırı olarak kasıtlı 
ve usulsüz bir biçimde hareket eden sınav komis
yonu üyelerinin ' cezalandırılmalarını öngören müfet
tiş raporlarına rağmen cezalandırılmamaları yönünde 
beliren karar ve eylemleri nedeniyle memuriyet göre
vini kötüye kullanmak suçundan Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesi gereğince Kamu Davası açıl
ması, 

4. — Orsa Olayında : 
Eski Bakan Şahap KOCATOPÇU hakkında Orsa 

Firmasına gerçek dışı Kapasite Raporu verilmesi, 
daha sonra bu Kapasite Raporunun tahrif edilerek 
uygunluk belgesi sağlanması ve 881 000 dolarlık mü
saade belgesinin alınması olayı Bakanlığı döneminden 
önce cereyan ettiği ve sahteciliğin ortaya çıkmasın
dan sonra yürütülen soruşturma sırasında da sorum
luluğuna konu teşkil edebilecek herhangi bir eylemi
ne rastlanmadığı cihetle Kamu Davasının açılması
nı haklı göstermeye yeter sebep ve kanıt olmadığı, 
ancak yapılan soruşturma sırasında : 

a) Sahte Kapasite Raporunun Odalar Birliğine 
onaylatılması ve buna dayanılarak tahsislerin alın
ması işlerinde o tarihte Ticaret Bakanlığında görevli 
olup sonradan emekliye ayrılan Müşavir Nurhan 
ERDOĞDU ve Ahmet Erol ORHAN ile daha önce Sa
nayi Bakanlığında görev yapan ve halen Iz'ler Danış
manlık Bürosu sahibi Ahmet Benol İZ haklarında 
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Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda | 
bulunulması (Orsa Firması hakkında yürütülen so- I 
ruşturma İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 14. 5̂ 1982 i 
tarih ve 1982/5414 sayılı yazısı ile yetkisizlik ne
deniyle Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiştir.) 

b) İlgili bölümde etraflı bir şekilde belirtildiği 
üzere ismi ilk kez duyulan Orsa Firmasına uygunluk 
belgesi verilirken gerekli özen ve dikkatin asgarî 
oranda gösterilmediği ve Bakanlıkta bulunması ge
reken bazı belgelerin kaybolduğu anlaşıldığından 
konunun bu yönleri ile Bakanlıkça soruşturma konu
su yapılması gerektiği. 

c) Firmanın sahte belge kullandığının sabit ol
masından ve tahsisin iptal edilmesinden sonra Ti
caret Bakanlığının 753 381 liralık teminatın irad kay
dedilip edilmeyeceği konusuna ilişkin yazısına, sahte 
kapasite raporu kullanma olayı gizlenerek cevap ve
rilmesinde ve teminatın iadesinde sorumlulukları 
olan ilgililer hakkında Bakanlıkça soruşturma ya
pılması gerektiği, 

d) Orsa Firması ile ilgili olarak yapılan banka 
incelemeleri sırasında ilgili bölümde detaylı bir bi
çimde açıklandığı üzere Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı Sanayi Genel Müdürlüğünde görevli Muharrem 
CANPOLAT, Yalçın KÖKER, Nuri T1LGEN, Cen
giz KAHRAMAN'ın banka hesaplarındaki hareket
lilik ve bu hareketliliğin demir ve çelik ithalatı ile 
sorumlu makamlara gelmelerinden sonra başlaması, 
bazılarının hesaplarına Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı ile ilgisi bulunan firmalardan girdiler olması 
şüphesini verecek son derece ciddî bulgular elde 
edilmesi, bazılarının firmalara verilen uygunluk bel
gelerinde paraflarının bulunması, bazılarının hesapla
rına büyük girdiler olduğu görülmekle beraber hangi 
kaynaktan geldiğinin ayrı bir inceleme yapılmasını ge
rektirmesi gibi nedenler karşısında adıgeçenler hak
kında Bakanlıkça araştırma yapılması gerektiği, 

5, — Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap 
KOCATOPÇU 'nun Bakanlıktan ayrılmadan bir süre 
önce 2 530 adet İthalat Uygunluk Belgeleri verilmesin
de kastî ve himayeye yönelik herhangi bir girişimi
nin olmadığı, bu nedenle Kamu Davası açılmasını 
haklı göstermeye yeter sebep ve kanıt bulunmadığı 
sonuç ve kanaatına varılmıştır. 

Bu nedenlerle : 
Yukarıda açıklanan suçlardan dolayı Sanayi ve 

Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU ve 
Bakana bağlı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanüğı 

| eski Müsteşarı Mehmet GÖLHAN, aym Bakanlık 
Teftiş Kurulu eski Başkanı Gökşen BİNGÜN ve 

j aynı Bakanlık Başmüfettişi Galip KURDOĞLU 
haklarında, ayrıca Maliye eski Bakam Kaya ER
DEM hakkında Yüce Divan sıfatıyla Anayasa 
Mahkemesinde Kamu Davası açılması, Şahap KO
CATOPÇU ve Mehmet GÖLHAN haklarında Türk 
Ceza Kanunun 71 inci maddesinin dikkate alınması 
Komisyonumuzun oybirliği ile aldığı karar gereği 
olarak Millî Güvenlik Konseyinin takdir ve tensip
lerine arz olunur. 

Komisyon Başkanı ve üyeler. 
BAŞKAN — Evet, şimdi savunmaları okutuyo

rum : (1) 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 3071-12-82/3133 sayı ve 16.11.1982 tarihli 

yazı 
I. GİRİŞ 
Yukarıda bahsi geçen yazıyı ve ekini Mısırdaki 

Türk Sanayi fuarına katılmam nedeni ile 22.11.1982 
tarihinde tebellüğ etmiş bulunuyorum. 

28.4.1982 tarihli Millî Güvenlik Konseyi kararı 
ile kurulan Soruşturma Komisyonunun 7 ay zar
fında hakkımda hazırladığı, binlerce sayfa eki ol
duğu anlaşılan 101 sayfalık rapora 10 gün içinde aynı 
teferruatla cevap hazırlamamın imkânsızlığı karşısın
da ilgili raporun önemli noktalarına değinmek, Ba
kanlığım süresince yönetim ve takdir yetkilerindeki 
anlayışımı ve bu konunun ortaya çıkışındaki nedenleri 
tahlil etmekle yetinmekteyim. 

Esas konulara karşı cevaplarımı belirtmeden önce 
genel olarak aşağıdaki hususları açıklamakta fayda 
mülahaza etmekteyim. 

Bakanlıklardaki icranın büyük bir kısmı kanun, tü
zük ve yönetmeliklerle belirtilen konulardır. Bunların 
dışında memleketin huzur ve güven ortamı içinde ge
lişmesi ve işlerin yürütülmesi için verilen kararların 
bir kısmı Hükümet programı ve kararlarını uygula
yarak ve Bakanın takdir yetkisini kullanarak gerçek
leşmektedir. 

özellikle haklı gerekçelere müstenit takdir yetki
sini kullanarak alınan bu kararların her zaman her
kesçe isabetli bulunması da beklenemez. Ancak Ba-

(1) Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Şahap Koca-
topçu ve Maliye Eski Bakam Kaya Erdem'e ait sa
vunmaların tam metinleri Tutanağa eklidir. 
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kanlar Hükümetin politikasını ve ahengini bozacak 
bir tutum yaratırlarsa Başbakanın gerekli değişikliği 
istemesi doğaldır. 

Hükümetlerin ve Bakanların takdiri kararlarının 
isabetli olmamasından ötürü politik açıdan tenkit edil
meleri normal ise de bir kasta dayanmadan, kendi
sine veya yakınlarına bir menfaat sağlamaları müstes
na, yasal yönden muahezeye muhatap kılınması uy
gulamalara ters düştüğünü, çok ağır bir girişim ola
rak mütalaa etmekteyim. 

Cesur, adil, dürüst, dinamik ve basiretli olmanın 
dengesini gerektiren bu kararları vermekle mükellef 
olan Bakanların çekingen bir tutuma düşmelerinin 
«kuvvetli hükümet» felsefesine uymayacağı, bürokra
siyi pasifleştireceği ve her sahada muhtaç olduğumuz 
hızlı kalkınmayı engelleyeceği kanısındayım. 

Kısaca bu hususu nazarlarınıza sunduktan sonra 
esas konu hakkındaki beyanlarımı aşağıda maddeler 
halinde takdirlerinize arz ediyorum. 

T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Soruşturma Komisyonu raporu ile T. Şeker Fab

rikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Baş
kanı ve üyelerini himaye ve bu kişiler hakkında ya
pılmış olan soruşturmayı yönlendirme faaliyetinde bu
lunduğum iddia edilmektedir. 

Mezkûr rapordan anlaşıldığına göre, adı geçen ku
rumun yönetim kurulu üyeleri hakkında verilmiş olan 
beraat kararı kesinleşmiş olup genel müdür hakkındaki 
yargı devam etmektedir. 

Anılan şirket genel müdürlüğündeki suiistimal id
diaları nedeniyle açılan ceza davaları da devam et
mektedir. 

Öte yandan Şirket yöneticileri hakkında Şirket 
genel kurulunca verilmiş ibra kararı verilmiş olup, 
daha sonra bu karar değiştirilerek yöneticiler hakkın
da Hukuk mahkemesine açılan 1 milyar 400 milyon 
liralık tazminat davası devam etmektedir.: 

Hal böyle iken şirket yöneticilerinin bazıları kesin i 
olarak beraat etmiş ve bazıları hakkında ceza ve hukuk 
davaları devam etmekte olmasına rağmen, şirket yöne
ticilerinin tümünün suçları sabit olmuş gibi, Soruştur
ma Komisyonunca hazırlanan raporda beraat eden yö
neticiler de peşinen mahkûm edilmişler, suçlu damgası 
yemişler, benim de mahkemelerde yargılanmaları de
vam eden, ancak komisyonca suçlu oldukları kararına 
peşinen varılan bu kişileri cezalardan ve tazminatlar
dan kurtarmak için, onlar hakkında yapılmış yargıla
mayı yönlendirmek ve onları himaye etmek faaliye
tinde bulunarak suç işlediğim ileri sürülmektedir. 
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Ortada kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan, ge
rek şirket yöneticilerine ve gerekse bana suçlu dem
lemeyeceği gibi işlenmiş bir suçtan da bahsedilemez. 

Yargı organlarında muhakemeleri devam eden ki
şilerin mutlaka cezalandırılacağı ve tazminatlara mah
kûm edileceği varsayımından hareketle benim de, bu 
varsayıma dayanılarak himaye ve yönlendirme giri
şimi suçunu işlediğimin ileri sürülmesi tüm hukuk 
kurallarına ters düşen bir keyfiyettir. 

Esasen Soruşturma Komisyonu raporunun tümü 
okunup incelendiğinde yetersiz delil ve bilgilere müs
teniden, peşin hüküm ve zorlamalarla mutlaka suçlu 
olduğum kanısının uyandırılmaya çalışıldığı, hiç de
ğilse yankılar uyandırılarak «iddia et iz bırakır» yön
teminin tatbik edildiği iyi niyetli ve tarafsız kişi
lerce hemen anlaşılacaktır. Nitekim raporun 10 uncu 
sayfasında «Mahkemeye intikal etmiş sorumlulukla
rı tahkik ve tespit, Komisyonumuzun görevi dışında 
kalmaktadır. Ne varki himaye edilen kişilerin olaylar 
içindeki yerleri ve görevleri kötüye kullanmalarına 
konu teşkil etmiş fiilleri bilinmeden ve bu fiil ve 
istinatların soruşturulmasına memur edildiğimiz kişiler 
yönünden değerlendirilmesi yapılmadan himaye eden 
kişilerin sorumluluğunu araştırmak olanağı yoktur. 
Şeker Şirketindeki yolsuzluk iddialarına konu edilen 
olaylar Bakanların göreve başlamasından önce cere
yan etmiştir. Bakanların kendi Bakanlık dönemi dı
şında cereyan eden olaylardan doğrudan sorumlu ol
mamaları doğaldır. Yargı organlarında da aynı olay
lar dava konusu olmaya devam etmektedir.» denil
mekle Soruşturma Komisyonunun varsayımlara da
yanılarak peşin hükümlerle ve zorlama ile mutlaka 
suçlu olduğumuzu iddia etmeye gayret sarfettiği ve 
bu suretle yıllarca bu vatana hizmet etmiş ve etmeye 
de kararlı olan bir kimsenin şeref ve haysiyeti ile de 
oynama yolunu tercih ettiği esefle görülmektedir. 

Olağan üstü devrelerde iki defa Bakanlık görevi
ne getirilmiş bir kişinin henüz ortada suç ve suçlu 
yokken mesnetsiz ve afaki bir takım iddiaları ele ala
rak töhmet altında bulundurulmasına gayret sarfedil-
mesi hak ve hukuk ilkelerile bağdaşamaz. 

Bütün hayatı boyunca devletine ve milletine fe-
ragatla çalışmayı ön planda tutmuş bir kişinin şere
fiyle oynamayı düşünmek, hiç değilse yankılar ile yıp
ratmak Sayın Cumhurbaşkanımızın «Adam harca
mak kolaydır, Marifet adam kazanmaktır» vecizesi
ne tamamen ters düşmektedir. 

Komisyon raporu gibi Maliye Müfettişinin ra
poru da o kadar varsayımlara dayanmaktadır ki, or-
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tada kesinleşmiş bir zarar mevcut olmamasına rağ
men Şirket yöneticilerinin 4 küsur milyar liralık za
rarlarından bahsedilmekte ise de, zorlamalar ile te
şekkül ettirilmiş şirket genel kurulu ancak 1 milyar 
400 milyon liralık dava açabilmiş ve bu davalar dahi 
yargı organlarında devam etmekte olup henüz sonuç
lanmamıştır. 

Durum böyle olunca, benim himaye ve soruştur
mayı yönlendirme şeklinde ifade edilen tasarrufla
rımın «nakıs teşebbüs» safhasındaki detayları savun
ma mahiyetinde olmak üzere sırasıyla arz edilmiş
tir, 

a) îddia : Soruşturma Komisyonu raporunun 
(a) bendinde Şeker Şirketi Yönetim Kurulu Başkan 
ve üyelerinin Ankara 1 inci Ağır Ceza mahkemesin
de devam eden duruşmalarında C. Savcısının 17.11.1981 
tarihinde bütün sanıklar için beraat talep ettiğini, bun
dan sonra benim verilecek hükmün temyiz edilmeme
si konusunda telkin ve talimatlarımı sürdürdüğüm ve 
Genel Müdürle bu yüzden tartıştığım belirtilerek, 
Şeker Şirketinin temyiz hakkına engel olmak istedi
ğim ve bu yolla şirket ilgililerine yönelik himayeci 
faaliyetlere devam ettiğim, bunun ise 440 sayılı ya
sanın ilgili Bakanlıklara tanıdığı yetki ile bağdaştırı-
lamayacağı iddia edilmektedir. 

Cevap : Temyiz konusu hakkında bu bentde ile
ri sürülen iddia hukukî ve mantıkî mesnetten tama
men mahrum, varsayımdan ve tahminden ileri git
meyen bir iddiadır. 

Şöyle ki C. Savcısının beraat talebi 17.11.1981 dir. 
Benim Bakanlıktan istifa tarihim ise 22.12.1981 ta
rihidir. Mahkemenin beraat kararı 30.12.1981 de ve
rilmiştir. Bu duruma söre, Şeker Şirketinin temyiz 
hakkı ben görevden ayrılana kadar henüz doğmamış
tır. Temyiz hakkı bulunmayan bir konuda bu hakkı 
engellemeye çalıştığımın iddia edilmesinin yersizli
ği aşikârdır. 

Varsayımlara dayanılarak mevcut olmayan bir 
hakkı engellemeye çalışmak için telkinde bulunmam, 
talimat vermem Devlet adamlığı ilkesiyle bağdaşmaz. 

Kaldı ki Bakanlığın Şirket yönetimi ile ilişkisi, 
440 sayılı Kanunda sayılmıştır. Bu yasaya göre şir
ketin yönetilmesi ile her türlü karar ve tasarruflar 
şirket yönetim kuruluna aittir. Bakanlığın yetkisi ken
disine sorulan sorularda, şirkete görüş bildirmekten 
ibarettir. Emir ve talimat vermek söz konusu değil
dir. 
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Temyiz konusu ile ilgili olarak da, şirket ilgili
leri ve bu meyanda Şirket Genel Müdürü Necdet 
Baykut bir konuşma sırasında ilgili davalardan bah
setmiş ve genel olarak temyiz konusunu da kapsa
yacak biçimde, konunun müzakeresini yaparak, ne
ticede mahkemece beraat kararı verildiği takdirde 
kararın temyiz edilmesinin uygun olacağına karar 
vermiştik. 

Nitekim, Şirket Genel Müdürü Necdet Baykut, 
Komisyon raporunun 42 nci sayfasındaki beyanda 
«biraz münakaşamız oldu. Ama temyiz edecektik, O 
sırada Şahap Bey değişti.» şeklindeki ifadesiyle de 
beni teyid etmektedir. 

Bir an için bunun aksi düşünülse, gerçekten tem
yizi engellemeye çalışmış olsam, ortada henüz bir 
mahkeme kararı olmadığına, şirketin temyiz hakkı 
bulunmadığına 440 sayılı Yasaya göre yetki ve karar 
organı şirket ilgilileri olduğuna, Bakanlığın kendi
sine danışılmadan resen emir ve talimat vermediğine, 
emir ve talimat vermiş olsa dahi verilmiş mahkeme 
kararı olmadığına, sadece savcı talebi bulunduğuna 
ve bu emir ve talimatın neticeye hiçbir şekilde mü
essir olamayacağına, esasen 22.12.1981 tarihinde Ba
kanlıktan ayrıldığıma göre, yapıldığı ileri sürülen tel
kinin her zaman için değişebileceğine ve sonuçta Ağır 
Ceza Mahkemesinden verilmiş olan beraat kararının 
temyiz edilmiş olduğuna göre suç ve kusurun bunun 
neresinde olduğunu vicdanlarınıza bırakıyorum. 

b) İddia : Raporun 60 ncı sayfasının (b) fıkra
sında : «Ankara 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde 
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında kamu da
vası açılmasından sonra, eski Bakanın, Şirketin, ceza 
davasına müdahil olarak katılmaması için Bakan ol
manın sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak baskı ve 
telkinlerde bulunduğu ve ancak Genel Müdürün di
renmesi davaya kısmî bir müdahale imkânının bu
lunduğu görülmüştür» denilmektedir. 

Cevap : Karar ve yetki organı olan şirket yetki
lilerince Şirket yöneticileri haklarında kamu davası 
açıldıktan sonra davaya müdahil olarak girmek ve 
ilgililer hakkında hukuk davası açmak hususları Ba
kanlığıma sorulmuştur. 

Bu sorular ve danışmalar üzerine, bizde iyi niye
te dayanan görüşlerimizi, gerek şifahî ve gerekse ya
zılı olarak şirket ilgililerine bildirdik. 

Sorulmadan hiçbir konuda resen bir teşebbüsü
müz olmamıştır. Soruşturma Komisyonu raporundan 
da bu hususlar açıkça anlaşılmaktadır. 
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Gerek Şirketin müdahil olarak ceza davasına gir
mesi ve gerekse ilgililer aleyhine açılacak hukuk da
vaları konusundaki görüşlerimi bugün dahi aynen 
muhafaza etmekteyim. 

Şirketin ceza davasına müdahil olarak girmesini 
neden uygun görmedim?. Buna müdahale etmek de
mek zarar ziyan talebinde bulunmak demektir. De
vam eden ceza davası sonunda beraat kararı verilir
se müdahale için yapılan mahkeme masrafları kadar 
ve karşı taraf vekiline, ödenecek ücretler kadar şir
ket zarara uğramayacak mıdır? 

Nitekim şirket Genel Müdürü dışındaki tüm yö
netim kurulu üyeleri hakkındaki beraat kararı ke
sinleşmiştir. 

Öte yandan ilgililer hakkında kesin mahkumiyet 
kararı verildiği takdirde kesin zarar da tespit edilece
ğinden, bu kişiler hakkında hukuk davaları açarak 
şirket zarar ziyanını tazmin ettirmek imkânı var iken 
ve bu yol müdahaleden daha elverişli iken, sonucu
nun ne olacağı belli olmayan bir davaya müdahil sı
fatıyla iştirak etmenin şirketi zarara sokmaktan baş
ka bir anlamı olmayacaktır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin beraatlerinin kesinleş
miş olması bu görüşümüzdeki haklılığımızı teyid et
mektedir 

Ceza davaları neticelenmeden, Hukuk davaları 
açılarak milyarlarca liralık tazminat talebinde bu
lunmak ceza davalarının beraatle sonuçlanması ha
linde inanılılırlığını kaybedeceğinden şirket menfaat
lerini tehlikeye düşüreceğinden zamansız bulduk. 
Her ne kadar ceza davaları hukuk davalarını bağ
lamaz ise de, Ceza davasında verilecek bir mahkû
miyet veya beraat kararının hukuk davasını etkile
mesi kaçınılmazdır. Bu itibarla zaman aşımı süresi
ne kadar ceza davasının neticesini beklemek, zararın 
miktarını tespit ettikten sonra ceza dosyası ile bir
likte daha güçlü delillere dayanılarak hukuk davası 
açmak istedik, Görülüyor ki hiçbir zaman hukuk 
davası açılmasın, zarar ziyan tazmin edilmesin de
medik. Ancak hukuk davasının açılmasını zaman
lama bakımından uygun bulmadık. Ve istedik ki ce
za davası neticelendikten sonra hukuk davası açılsın. 
Ve inandırıcı bir miktarda tazminat talep edilsin. Ak
si halde bu dava kaybedildiği takdirde mahkeme mas
rafları ve ücreti vekâlet kadar milyonlarca liralık bir 
zarara şeker şirketinin katlanması kaçınılmaz olur
du. Buna rağmen şirket yine de hukuk davası açmış 
ve maliye müfettişinin raporunda 4 küsur milyarlık 

— 633 

28 . 12 . 1982 O : 1 

bir zarardan ve tazminattan bahsedilirken 1 milyar 
400 milyon liralık bir tazminat talebinde bulunulmuş
tun 

Görülüyor ki bu husustaki görüşler de sübjektif 
ve değişkendir. Hukuk davasındaki görüşlerimiz de 
şirketi zarardan siyanet amacına yöneliktir. 

c) İddia : Davaya müdahale ve hukuk davası 
açılmasını istemediğim iddia edilerek konunun yetkili 
organa intikalini engellemek için, Başbakanlıkça ola
ğanüstü Genel Kurulun derhal toplanması yolunda
ki 6.7.1981 tarihli yazılı direktifini engellediğim ile
ri sürülmektedir. 

Cevap : Soruşturma Komisyonunun, bu iddia ve 
kanaati tamamen gerçek dışıdır. 

Soruşturma Komisyonunun, şirket Genel Kuru
lunun toplanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
nın bir etkisi ve yetkisi olmadığını bilmesi gerekir. 
Konu Maliye Bakanlığını ilgilendirmektedir. Esasen 
Başbakanlığın, Ceza davasına müdahale ve hukuk 
davası açılması için olağan üstü Genel Kurulun top
lanmasını isteyen 6.7.1981 tarihli yazısı da Bakan
lığıma bilgi için gelmiştir. Gereği için de Maliye Ba
kanlığına gitmiştir. 

Bu itibarla Soruşturma Komisyonu raporunun 61 
inci sahifesinin 3 üncü paragrafında 440 sayılı Yasa
ya göre yetkilerimin dışına çıkarak yönlendirici fa
aliyetlerde bulunmaktan kaçınmadığım yolundaki id
diaya verilecek cevabı bulmakta güçlük çekiyorum. 

Beraat kararı verilen Şirket yönetim kurulu üye
leri için davaya müdahale edilememesinin sebep ve 
gerekçeleri ise beni hiç ilgilendirmemektedir. Kaldı 
ki bu kişiler hakkında da hukuk davası açılmıştır. 
Bu itibarla Soruşturma Komisyonunun belirttiği hi
maye konusu, bu suretle muallakta kalmaktadır. 

d) İddia : Başbakanlıktan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına gönderilen 5.6.1981 tarihli yazıda Şeker 
Şirketine ilişkin raporun incelenerek sonuçtan bilgi 
verilmesi istendiği halde, rapor incelenmeyerek, Ga
lip Kurtoğlu'nun muhalefet şerhinin gönderilmesi 
ile. yetinildiği belirtilmektedir. 

Cevap : Başbakanlığın 5.6.1981 tarihli yazısına 
ilişkin rapor, Maliye ve Bayındırlık Bakanlığı müfet
tişlerince düzenlenmiş rapordur. Bu raporda ileri sü
rülen görüşlere Bakanlığımız Müfettişi Galip Kurt-
oğlu katılmamaktadır. 

Tahkikatı Galip Kurtoğlu diğer Bakanlık müfet
tişleri ile birlikte yürüttüğü halde sonuçta bazı ko
nulara muhalif kalacağı anlaşılınca Maliye Müfet
tişi, Galip Kurtoğlu'nun muhalefet şerhini koydur-
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mayarak hatta Galip Kurtoğlu'na raporu imzalat
mayarak bir örneğini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
na da göndermeden eksik imzalı raporu Başbakan
lığa tevdi etmiştir. 

Maliye Müfettişinin bu raporu Başbakanlıktan 
gönderilince incelenmiş, eksik ve yetersiz olduğu gö
rülmüş ve tahkikatı yürütenlerin tümünün imzaları
nın tamamlanması için Galip Kurtoğlunun imzalı 
muhalefet şerhi maliye müfettişinin bu yetersiz ra
poruna eklenmek gayesi ile Başbakanlığa gönderil
miştir. 

Soruşturma Komisyonu raporunun 61 inci sayfa
sının 6 ncı paragrafındaki «Müfettiş Galip Kurtoğ
lunun olayda bir usulsüzlük ve yolsuzluk olmadığı, 
rüşvet suçunun kanunî unsurlarının teşekkül etme
diği, şeklinde özetlenebilecek görüşüne eski bakanın 
da katıldığı ve bu kanaati paylaştığı anlaşılmakta
dır.» yolundaki ifade ve ibareler Soruşturma Komis
yonunun anlayış ve tutumunu göstermesi bakımın
dan calibi dikkattir. 

Bakanlığımız Başmüfettişinin muhalefet şefhinin 
bir müfettiş raporu olmaktan ziyade bir mahkeme 
ilâmını andırıp andırmadığı beni ilgilendirmez. Her 
müfettişin tahkikat yapma san'atı ve şekli değişik 
olduğu gibi rapor yazma tekniği de başka başka ola
bilir, 

Soruşturma Komisyonunun muhalefet şerhinin 
şirket ilgililerinin savunması niteliğinde olduğu yo
lundaki görüşe katılmıyorum. Her görüş aksi sabit 
oluncaya kadar bence doğru ve muhteremdir. Maliye 
Müfettişi ile Bakanlığım Müfettişinin görüşlerinden 
hangisinin doğru olduğu ise davalar neticelendikten 
sonra kesinlik kazanacaktır. 

«Mahkemeye intikal etmiş bir konu hakkında 
yönetimin tutumu sonucun beklenmesi ve davada ta
raf gibi görünme izlenimini verecek, her türlü davra
nıştan salkınmak olduğu» görüşünde bulunan Soruş
turma Komisyonunun Maliye Müfettişinin raporu 
hakkında hiçbir inceleme yapmayarak Başbakanlığa 
bilgi verilmemesini suç veya kusur telâkki etmesi ta
rafımızca çelişkili bir değerlendirme olarak görül
mektedir, 

Savcılığa gönderdiğimiz muhalefet şerhini de Baş
bakanlığa ve Maliye Bakanlığına göndermekliğimiz-
deki amaç gibi usulî bir noksanlığın tamamlanması, 
rapordaki imzaların eksik kalmaması ve adalete yar
dımcı olmaktan ibarettir. 

Nitekim, savcılığa gönderdiğimiz bu muhalefet 
şerhi sayesindedir ki mahkemece verilmiş olan beraat 

kararı Maliye müfettişi raporundaki eksiklik ve ye
tersizliklerden ve bilirkişi raporunun noksanlığından 
dolayı, Yargıtayca bozulmuştur. 

Demekki, bu tavrımızla Şirket ilgililerini himaye 
değil, beraat kararı verilmiş Şirket yetkililerinin bu 
kararının Yargıtayca bozulmasına katkıda bulunmak 
suretiyle, adaletin tecellisine yardımcı olmuşuz. 

e) İddia : Soruşturma Komisyonu raporunun 
61 inci sahifesi (e) bendinde Maliye ve Bayındırlık 
bakanlıkları müfettişlerince Bakanlığım müfettişinin 
görüşüne yer verilmeden hazırlanan rapora konulan 
muhalefet şerhinin savcılığa gönderilmesi ceza dava
sına müdahale, hukuk davası açılması, Olağanüstü 
genel kurulun toplanması, ceza davalarının temyiz 
edilmesi konularında tarafsız tutumunun bu belge 
ile bir kez daha kanıtlanmış olduğudur. / 

Cevap : Muhalefet şerhinin C. Savcılığına gön
dermekteki amacımızı ve bu tavrımızla adalete nasıl 
yardımcı olduğumuzu yukardaki bölümlerde izaha 
çalıştım. C. Savcılığına gönderilen yazıda müteah
hitlere verilen ek zamlar konusunda gerçekten ida
renin, takdir hakkı vardır, inşaatların durmaması, de
vam etmesi enflasyon dolayısıyla maliyetlerin yük
selmemesi şirketin zararına mıdır? Bu konuda bir 
milyar 400 milyon liralık dava açılmış olması, netice 
belli olmadığına göre neyi ifade eder? Bizim taraf 
durumuna girdiğimiz, mesnetsizce nasıl iddia edile
bilir? Aksini düşünmek tüm yöneticilerin elini kolu
nu bağlar ki bu da Türkiyemizde hiçbir icraatın ya
pılamaması demek olur. 

Bütün bu açıklanan durumlar göstermektedir ki 
ceza davasına müdahale, hukuk davası açılması, Ola
ğanüstü genel kurul toplanması, ceza davasının tem
yiz edilmesi konularında herhangi bir suç veya ku
surun bize atfı mümkün değildir. 

f) İddia : Şeker Fabrikası inşaatlarının devamını 
öneren 15.5.1981 tarihli yazı ve talimat verilmek su
retiyle zararın çoğalması sonucunu doğuracak bir 
durum yaratıldığı gibi mahkemede şirket yönetim 
kurulu üyeleri lehine sonuçlar doğurma amacının 
güdüldüğü iddia edilmektedir. 

Cevap : Şeker Fabrikaları inşaatlarının devamı 
konusundaki 15.5.1981 tarihli yazımız tamamiyle iyi 
niyete dayanmaktadır. Bu yazımız bir talimat ma
hiyetinde olmayıp, Şirketin sorusu üzerine görüş bil
dirmekten ibarettir. Şirket sormadan devreye girile
rek gönderilmiş bir yazı değildir. Yetkili karar organı 
şirket olduğuna göre bize danışmak ihtiyacını his
setmişler, biz de görüşümüzü bildirmişiz. Bu görüşü-
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müzü uygulamaya mecbur değildirler. Ancak bugün 
dahi aynı görüşü muhafaza ediyorum, inşaatların de
vam ederek maliyetler ve fiyatlar yükselmeden ve in
şaatlar yarım kalmadan fabrikaların bitirilmesinde 
şirket ve memleket menfaatleri bakımından büyük 
yararlar vardır. Kaldı ki bahis konusu inşaatlar 1981 
yılında devamına Yüksek Planlama Kurulunda ka
rar verilerek 1981 yılı programına girmiş inşaatlar
dır. 

Soruşturma Komisyonu raporunun 62 nci sahife-
sinin (f) bölümünde bu görüşümüzün şirket zararına 
neden olduğu iddia edilmektedir, iddia edilen zararı 
kim tespit etmiştir. Maliye Müfettişi mi, Soruşturma 
Komisyonu mu? Bir müfettiş Şirketin zararı olma
dığını söylüyor. Maliye Müfettişi 4 küsur milyar za
rardan bahsediyor. Şirket Genel Kurulu 1,4 milyar 
zarar davası açıyor. Ortada bugün, dahi kesinleşmiş 
bir zarar ve ziyan miktarı yok iken, müteahhitlerle 
şirket kesin hesaplaşmaya gitmemişken bir takım var
sayımlarla zararlardan bahsetmek ve bizim de yazdı
ğımız bir yazı sebebiyle zararların devamını ve diğer 
hukuksal ve cezaî sorunların ortaya çıkmasına sebep 
olduğumuzu ileri sürmek çok haksız iddialardır. 

g) İddia : Maliye eski Bakanının, müteahhitçe 
rüşvet olarak Şeker Şirketi eski genel müdürüne bir 
kat satın aldığını bildirmesini, Bakanlığın müfettişi
ne inceleme için intikal ettirmediğim ifade edilmek
tedir. 

Cevap : Şirket eski Genel Müdürünün müteah
hitten bir ev aldığı yolundaki ihbarlar ikinci soruş
turma sırasında tarafıma duyuruldu ve bu sırada so
ruşturmada görevli Başmüfettiş Galip Kurtoğlu'na 
tahkikat sırasında bu ihbar üzerinde de titizlikle du
rulması yolunda emir verilmiştir. Nitekim müfetti
şimin muhalefet şerhinde bu konuya temas edilmiş
tir. Bu sebeple bölümde ileri sürülen iddialar tama
men gerçek dışıdır. 

h) İddia : Soruşturma Komisyonu raporunun 
62 nci sahifesinin (h) fıkrasında ifade edilen Galip 
Kurdoğlu'nun şirket eski genel müdürünün yakını ol
duğunu bilmeme rağmen soruşturma kurullarında 
görevlendirmem ileri sürülmektedir. 

Cevap : Bu iddia tamamen yanlıştır. Şöyle ki yu
karda arz ve izah ettiğim gibi Galip Kurdoğlu ile 
görüş ayrılığı olan iki müfettişin dışında, adı geçe
nin soruşturmalarda taraf olduğu kanısını verecek ne 
bir şahit ifadesi ne de bir belge bulunmamaktadır. 
Kaldı ki Galip Kurtoğlu'da bu müfettişlere karşı ay
nı iddialarda bulunmaktadır. Galip Kurdoğlu'nun 

muhalefet şerhlerinin % 90'ı devam eden dava
larda mahkemeler de katılarak beraat kararı verdik
lerine göre bu konuda yanlı hareketten bahsedile
mez, 

Öte yandan Kurdoğlu'nun, Özel Kalem Müdürü
nün kardeşi olması sebebiyle Şeker Şirketi tahkika
tında görevlendirilmesinin bilerek yapıldığı iddiası da 
gülünçtür. Bu iddiayı kabul edecek olursak, Galip 
Kurdoğlu'nun hiçbir tahkikata dahil edilmemesi ge
rekir. Başka bir deyimle müfettişlik yapmaması icab-
eder. 

Diğer bir husus ise, bu konuda soruşturma ya
pan bir müfettişin aynı konuyu ikinci defa soruştur
masında görevlendirilmesini engelleyen bir husus 
mevzuatta yoktur. Kaldı ki Maliye Müfettişi Şeker 
Şirketi ile ilgili raporunu verdikten sonra adı geçene 
aynı konuda iki kez daha görev verildiğini ve Maliye 
Müfettişinin 7 ve 9 sayılı raporlarını düzenlediğini 
soruşturma Komisyonu raporunda görmekteyiz. 

Olağanüstü devrede hergün sayısız şikâyetler al
makta idim. Her şikâyeti gerçek imiş gibi kabul etse-
idik, icraat yapmaya imkân bulamazdım. 

i) İddia : Gereken yansızlığı bir tarafa bıraka
rak Şirket yetkililerini cezaî ve hukukî sorumluluk
larını bertaraf etmek konusunda devamlı bir çaba ve 
girişim içinde bulunmak ve bunda kısmî bir başa
rıya ulaşmak. 

Cevap : İddiada tam bir başarıdan bahsedilemi-
yor. Ancak davalar tümü ile mahkemede cereyan 
etmekte olduğuna göre kısmî bir başarıdan neyi 
anlamak lazım ıgeldiği anlaşılamamaktadır. 

Bize göre Şeker Şirketi tahkikatlarının temelin
de, şu hususlar yatmaktadır. Şirket yöneticilerinden 
Sabri MALKOÇ'la Yüksel ONARAN şeker şirketi 
eski genel müdürü tarafından görevlerinden alınarak 
müşavirliklere tayin edilmişlerdir. 

Adı geçenlerin bu hareketlerinin hükümet deği
şikliğinde yakınlıklardan cesaret alarak kendilerini 
pasif görevlere atayan Genel Müdürden intikam al
mak ve onu kötü duruma düşürmök (maksadıyla bir 
hizmet yaptıklarını ileni sürerek daha üst görevlere 
atanma olanağını elde edebilme arzu ve ihtirasından 
ikaynaklandığı kanısını beslemekteyim. 

3. BALÇELtK A.Ş. 
a) İddia : Kapasitenin Bakanlık tespiti yerine 

Odalar Birliğince tespit edilmiş şekilde kabulü; 
Cevap : Balçelilk A.Ş. Balıkesir'de kurulmuş olup 

150'den fazla yurt dışında çalışan işçimizin de ka
tıldığı bir sınaî şirkettir. 
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Bu firmanın Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafın
dan hazırlanan ve Odalar Birliğince onaylanan ka
pasite raporuna göre Bakanlığımızca tesisin ham
maddesi olan hurda tahsisi için 49 000 ton/yıl uy
gunluk belgesi verilmiştir^ 

Bilahara yapılan şikâyet ve ihbarlar nedeniyle 
tarafımızdan yapılan incelemeler sonucu kapasite 
raporlarının tesise göre fazla olduğu tespit edilerek 
tahsisler iptal edilmiş, firma yetkilileri hakkında ge
rekli kanunî işlemlerin yapılması hususunda, döviz 
tahsis belgelerini veren Ticaret Bakanlığına ve Ba
lıkesir Savcılığına bildirilmiştir. 

Bu inceleme sonunda Bakanlık yetkililerince iki 
fırından birinin çalıştırıldığı, diğerinin monte edilme
diği, mevcut fırının 16 000 ton/yıl düzeyinde çelik 
ürettiği tespit edilmiştir. 

Bunun üzerine ilgili firma yetkilileri Ikapasite tes
pitinde Odalar Birliği kriterlerinin kullanılmadığını, 
kapasite yerine fiilî üretimin tespit edildiğini, bu du
rumun diğer rakip firmalar muvacehesinde aleyhleri
ne olduğunu, eşitlik koşulunu bozduğunu, bu neden
lerle ıkapasite raporlarının mutad olduğu üzere Oda
lar Birliğince yaptırılmasını istemişlerdir. 

Bu listek Bakanlığımızca da haklı görülerek bu 
tesise ait kapasite raporunun tespit edilmesi Odalar 
Birliğinden istenmiştir. 

Odalar Birliği ülkemizde mevcut 18 adet ark 
ocalkla çelik üreten kamu ve özel kuruluşlara ait uy
guladığı kriterlere göre bu teslise ait kapasiteyi 23 000 
ton/yıl olaraık tespit etmiştir. 

Diğer tesislerin kapasiteleri de aynı kriterlere 
göre tespit edildiğinden ve esasen Bakanlıkça uygun
luk belgesine bağlanan tüm sınaî kuruluşların kapasi
teleri de ilgili Sanayi Odalarınca hazırlanıp Odalar 
Birliğince onaylandığından Balçeli'k A.Ş. için Odalar 
Birliğince, tespit edilmiş bulunan bu kapasite Bakan
lıkça uygun görülmüştür. 

Fiilî üretimlerin genelde kapasitenin altında ol
duğu ve belirli meleke, tecrübe ve performanstan 
sonra tam kapasiteye ulaşacağı bilinmektedir. Nite
kim İskenderun Demir ve Çelik işletmeleri 1,1 mil
yon ton/yıl kapasitede kurulduğu halde 600 000 
ton/yıl fiilî üretimi geçememiştir. 

b) iddia : Soruşturma Komisyonu raporunda 
bu firmaya ait tahsislerin tamamen iptal edilmeye
rek ithalât yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin ihlâl 
edildiği öne sürülmektedir. 

Cevap : İlgili firma hakkında yapılan ihbarlar 
daha önce izah edildiği gibi Bakanlığımızca incelen

miş ve Balıkesir C. Savcılığıma intikal ettirilmiş olup 
kamu davası açıldığı halde Savcılıkça yapılan işlem 
haikkında Bakanlığımıza herhangi bir malumat gel
memiştir, 

Ayrıca Ticaret Bakanlığına intikal ettirilen bu ko
nu ile ilgili sürdürülen çeşitli incelemeler sonunda 
firma hakkında alınan herhangi bir karar Bakanlığı
mıza bildirilmemiş ve ithalât rejiminin 46 ncı mad
desi gereğince bu firma hakkında Resmî Gazetede 
herhangi bir karar yayınlanmamıştır. 

49 000 ton/yıl kapasitenin yanlışlığı tespit edil
diğinden ötürü bu ıkapasite ile ilgili tahsis iptal edil
miş, bilahara tespit edilen 23 000 ton/yıl kapasite 
üzerinden uygulamalı belge verilmiştir. 

Bu nedenlerle firmanın : 
— Çoğunluğu yurt dışında çalışan işçilerin katıldı

ğı halka açıık 'bir kuruluş olması, 

— Millî gelire Ikatkıda bulunması ve birçok had
dehanenin hammaddesini üretmesi, 

— Atıl vaziyete gelmesi halinde işçilerinin işsiz 
kalması, 

— Cezalandırılması yerine. hatayı yapan yönetici
lerinin Ticaret Balkanlığı ve Balıkesir C. Savcılığınca 
tecziyesi yoluna gidilmiş olması, 

Gibi hususlar göz önünde bulundurularak Ba
lıkesir C. Savcılığından ve Ticaret Bakanlığından 
gerekli bilgiler gelinceye kadar uygulamalı belgenin 
verilmesinde bir sakınca mütalaa edilmemiştir. 

Yukardaki görüşlerimiz muvacehesinde şahsımız 
hakkında görevle ilgili bir suç isnadının halk ve hu
kuk kaidelerine uygun olmayacağının aşikâr bulun
duğunu belirtmek isterim. 

4. SEKA OLAYI : 
iddia : Soruşturma Kurulunun 99 uncu sayfası

nın 3 No. lu ıbendi SEKA Meslek kursuna alınacak 
öğrenci adaylarının seçiminde iç yönetmeliğe aykırı 
hareket ettiklerinden bahisle, sınav komisyonu üye
lerinin cezalandırılmalarını öngören müfettiş rapor
larına rağmen cezalandırılmamaları yönünde beliren 
kanaat ve eylemlerim nedeniyle tecziyem talep edil
mektedir. 

Cevap : Konu ile ilgili olarak tahkikat yapan mü
fettiş, raporunda komisyon üyelerinin cezalandırıl
malarını teklif etmiştir. 

Bu rapor incelenmiş, zamanın güvensizlik ortamı 
içinde güvenilir öğrenci seçimini sağlamak bakımın
dan takdir hakkını kullanılmada vazedilen kıstasların 
tam olarak kullanılmasının mümkün olamayabileceği 
sebebiyle tecziyelerinin uygun görülmediği, ancak 34 
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öğrencinin durumlarının incelenerek yazılı imtihanda 
yüksek puan almış olan bu öğrencilerden uygun gö
rülenlerin imkân nispetinde meslek kursuna alınması 
görüşüne varılmış ve bu raporla birlikte bu görüş 
SEKA yönetim kurulunun takdirlerine göre uygulan
mak üzere 14.1.1981 tarih 21/71 sayılı yazı ile anılan 
genel müdürlüğe gönderilmiştir. 

Ancak Genel Müdürlük uygulamada tereddüde 
düşerek tekrar Bakanlığımızdan görüş sormuş, Bakan
lıkça 17.4.1981 tarih ve 21/586 yazı ile sınav ko
misyonunun bir suç işleme kasdinin bulunmayacağı 
düşüncesinden hareketle tecziyeleri uygun görülme
miştir. Her şeye rağmen yazılı imtihanda yüksek pu
an alan 34 öğrencinin durumlarının yeniden incele
nerek uygun görülenlerin meslek kursuna alınması yo
lunda görüşümüz belirtilerek konuyu ilgili genel mü
dürlüğün takdirine terketmişiz. 

Kaldı ki tecziyelerin uygun görülmediği yolundaki 
17.4.1981 tarih ve 21/586 sayılı yazıya Bakanlık adına 
tahkikatı yapan müfettişlerden birinin de iştiraki var
dır. 

Halisane iyi niyetimize dayanan ve yazılı imtihan
da yüksek puan alan 34 öğrencinin haklarını koruma
ya çalıştığımız bu görüşümüzden dolayı görevi kötüye 
kullandığımızın iddia edilmesi büyük haksızlık ve in
safsızlıktır. 

4. DİĞER İDDİALAR : 
Şeker Şirketi ile ilgili iddiaları çok kısa ve satır baş

ları ile cevaplandırdıktan sonra, soruşturma Komis
yonu raporunun 27 nci sahifesinde müfettişler olayı 
gerçek durumundan çok farklı bir şekilde anlatılarak 
28 inci sahifede «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığında cereyan eden bu olaylar, Teftiş 
Kurulu Başkanı ile Müfettişler arasındaki ilişkilerden 
kaynaklanmaktadır. Bakan ve Müsteşarı bu gelişme
lerden doğrudan doğruya sorumlu tutmaya yeterli 
hiçbir kanıt yoktur. Ancak olay idarî bir zaaf ve ba
siretsizlik olarak yorumlanmaya elverişli görülmüştür. 
Şikâyetlerin konusu ve içeriği hakkında bilgi alınmak 
ve enerjik müdahalelerde bulunmak yerine, şikâyetin 
biçimi üzerinde durularak esas sorun gözden kaçırıl
mış ve Bakanlığın bir hizmet ünitesindeki arzu edil
mez uyumsuzluğa çözüm getirilememiştir.» denilmek
tedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki bu tür olaylar 
eski dönemlerde de meydana gelmiştir. 1973 yılında o 
zamanın teftiş kurulu başkanı müfettişlerden Ali De-
mirdizen'i refakat müfettişi yapmak istemesi üzerine 
o tarihte teftiş kurulunda görevli tüm müfettişler, ka

nunsuz olarak kendi aralarında (Ek 1) 13.11.1973 gün
lü protokolü imzalayarak Teftiş Kurulu Başkanına 
vermişlerdir. Bu protokolda aynen «Müşavir Müfettiş 
Ali Demirdizen'in boşalacak olan refakat müfettişli
ğine getirilmemesi teftiş heyeti ve Bakanlığımızın men
faatleri muvacehesinde ittifakla uygun görülmüştür. 
Aksi 'halde doğacak olaylardan sorumluluk kabul 
edilmeyecektir» denilmektedir. 

Bu hareket sonucu müfettişlerin isteği üzerine Ali 
Demirdizen Refakat müfettişliğine getirilmemiştir. Bu 
protokolda imzası bulunan müfettişlerden büyük bir 
kısmı halen teftiş kurulunda görev yapmaktadır. 1973 
yılında kendi arkadaşlarına isyan ederek arzularını ye
rine getiren bu müfettişler bu kerre de «Biz bu Tef
tiş Kurulu Başkanını istemeyiz.» diyerek emellerine 
ulaşmak için harekete geçmişlerdir. 

Bakanlığım dönemindeki Soruşturma Komisyonu 
raporunda müfettişlik olayı şeklinde nitelendirilen 
olay şu şekilde cereyan etmiştir. 

Teftiş Kurulundaki 19 müfettiş 13.4.1981 tarihli 
müştereken imzaladıkları bir yazı ile Müsteşarlığa 
başvurarak bir takım iddalar sıraladıktan sonra tef
tiş kurulu başkanı ile çalışma imkânlarını kaybettik
lerini yazılı olarak beyan etmişlerdir. 

Soruşturma Komisyonu raporunun tam tersine, 
derhal olaya müdahale ettim. Ve gerektiğinde fiili
yata konulmak üzere Teftiş Kurulu Başkanından is
tifa dilekçesini aldım. Eski alışkanlıklarından vaz geç
medikleri v anlaşılan tutum ve davranışları ile teftiş 
kurulunun disiplinini bozan bu harekete öncülük et
tiği tespit edilen ve müfettişlik mesleğinde de yetersiz 
olduğu bilinen Erman Başmanav, Fikret Uncu, Se-
lâhaddin Koçak, Yaşar Tüzün, Uğur Tığlıoğlu ve Ali 
Demirdizen'in müfettişlik görevlerinden alınarak sa
bit görevlere tayinleri için Sayın Başbakanın da ön
ceden mutabakatını alarak gerekçeli muciplerle adı 
geçenlerin kararnamelerini yazarak Başbakanlığa tak
dim ettim. Bahsi geçen kararnameler Sayın Başbakan 
tarafından imzalanıp, yüksek huzura imzaya çıkarıl
ması için Konsey Genel Sekreterliğine verilmiş olma
sına rağmen, bu karar tasarıları sayın Genel Sekreter
likçe iade edilmiştir. Bu kararnamelerin geri çevril
mesi üzerine isyankâr müfettişler cüretlerini daha faz
la arttırarak sevk ve idarede mutlak olması gereken 
hiyerarşi prensibini ve disiplinini ayaklar altına almış
lardır. Bu kararlara mesnet teşkil eden Bakanlık olur
larını ihtiva eden özel bir dosya mevcuttur. 

Diğer taraftan, 26.5.1981 tarihli Milliyet Gazete
sinde (Ek: 2) Emin Çölaşan imzası ile çıkan yazıda, 
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müfettişlerden bir kısmının imzası ile M.G.K. ve Baş
bakanlığa başvurarak Bakanlıkta yolsuzluklar yapıl
dığı ve bu yolsuzlukları örtbas ötmek için Bakanlık 
müfettişleri üzerinde çok ağır baskılar yapıldığı iddi
alarına yer verilmiştir. 

Bu şikâyet üzerine Devlet Denetleme Kurulunun 
Bakanlıkta yaptığı tetkikler neticesinde, M.G.K. tara
fından kurulan 9/23 sayılı Soruşturma Komisyonu 
raporunda yer alan iddiaların bana göre varit olma
dığı ortaya çıkmaktadır. 

Müfettişlerin basına bilgi vermeleri, 657 sayılı 
Personel Kanununun 15 inci maddesine de aykırı düş
mektedir. Zira kanunun bu maddesi devlet memurları
nın basına bilgi ve demeç vermelerini yasaklamış 
bulunmaktadır. Sonradan bu kanunda yapılan deği
şikliklerde bu hareketler daha da ağır müeyyidelere 
bağlanmıştır.; 

Böylece Bakanlıktaki 19 müfettiş olayı Şeker Şir
keti olayı ile birleşmektedir. 

Soruşturma Komisyonunun yukarda arzedilen hu
susları dikkate almadan şahsımızı idarî bir zaaf için
de göstermesi ve olayda basiretsiz hareket ettiğimiz 
yolunda iddialarda bulunmasını üzüntü ile karşıla
dım. 

Bu konu ile ilgili olarak Millî Güvenlik Kuru
lu Genel Sekreterliğince 21.5.1981 tarihinde hazır
lanan raporum ve gerekli cevabımın ilgili sayfalarını 
ek (3) de sunmaktayım. Bu ekler konu hakkında 
daha o tarihlerde benimsediğim görüşlerin doğrulu
ğunu tespit etmekte, fakat soruşturmam sırasında be
lirtmiş olmama rağmen Komisyon raporunda yer al
mamaktadır. 

Soruşturma Komisyonu raporunun 30 uncu say
fasının «f» fıkrasında Şeker Şirketi ile ilgili olarak 
basında çıkan yazılan günü gününe takip etmemizi, 
Şeker Şirketi yöneticilerini korumak iddialarına de
lil olarak gösterilmesi Komisyonun bu soruşturmada
ki tutumunu belirtmektedir. 

ıSoruşturma Komisyonunun her Bakanlık bir ba
sın ve halkla ilişkiler müşavirliğinin bulunduğunu ve 
bu müşavirliğin Bakanlıkla ilgili basında yer. alan 
her olayı günü gününe jtakip etmekle görevli oldu
ğunu bilmesi gerekir. Kaldı ki, Bakanlıkta basında 
yer alan ve Bakanlığı ilgilendiren her olaya ait müsta
kil dosyalar bulunmakta ve olaylar dosyalardan ta
kip edilmektedir. Bu da gösteriyor ki Bakanlığa bir 
vazife olarak verilmiş bir husus dahi kanunsuz gibi 
gösterilerek haklı çıkarmaya kararlı oldukları şikâ
yetlerin mesnedi olarak kullanılmaktadır. 
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Soruşturma Komisyonu raporunun 17 nci sayfa
sının 8 inci fıkrasında muhbir Yüksel ONARAN'ın 
«Bakanın Ankara'da ikameti sırasında Şeker Şirketi 
lojmanlarında misafir edildiği, kendisine İstanbul'a 
gidişlerinde kullanılmak üzere soğuk hava tertibatlı 
bir araç alınarak tahsis edildiği, ziyafetler ve toplan
tılar vesile edilerek bir sempati ortamı yaratıldığı 
yolundaki iddialar ciddî bulunarak bunlara raporda 
yer verilmesini esefle karşıladım. 

Bakanlığım döneminde Etimesgut Şeker Fabrika
sı misafirhanesinde kaldığım doğrudur. Misafirhane
de kaldığım süreye ait tüm masraflar fatura karşı
lığında tarafımca tediye edilmiştir. Emredildiği tak
dirde ödemeye ait belgeler takdim edilecektir. Soruş
turma Komisyonunca ciddî 'bulunarak raporlarına 
dercedilen bu iddialar ile ilgili olarak Komisyonda
ki sorgum sırasında tarafıma bir soru sorularak 
olayın aydınlanmasının sağlanmaması da dikkat çe
kicidir.; 

Soğuk hava tertibatlı araba konusuna gelince, Ba
kanlığım döneminde bindiğim arabaya benden önce
ki Bakan bindiği gibi, benden sonraki Bakan da ha
len binmektedir. Bütün bu gerçek dışı iddialara ra
porda yer verilmesini üzüntü ile karşılamaktayım. 

5. SONUÇ : 
Yukarda arz ve izah edilen haklı sebepler ve ger

çekler muvacehesinde T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve üye
leri hakkında yargı organlarında devam eden mah
kemeler neticelenmediğine göre ortada suç, suçlu ve 
zarar unsurları mevcut değilken hayalî suçları hima
ye ve onlar hakkında yapılmış olan yönlendirme na
kıs teşebbüsünde bulunmak ve Balçelik, Seka konu
larında görevi kötüye kullanmak gibi Soruşturma Ko
misyonu raporunda ileri sürülmüş olan iddialar ta
mamıyla gerçek dışı olup mücerret, ispatlanmamış 
varsayımlara dayanan geçersiz ve inandırıcı olmayan 
birtakım yanlış ifadelere müstenid haksız suçlama
lardır. 

Ayrıca isnat olunan fiillerde görevi savsamak veya 
kötüye kullanmak suçlarının kast unsurunu belirten 
hiçbir müspet delil yoktur. 

Yukarıda maruz haklı sebep ve gerekçelere müs
teniden Soruşturma Komisyonunun karar ve iddia
larının reddedilmesini saygı ile arz ederim. 

Bu hususları belirttikten sonra muhatap tutuldu
ğum suçlamaların değerlendirilmesinde yararlı olaca
ğı kanısıyla ve aylardır yaşadığım manevî azabın 
biraz olsun hafiflemesi düşüncesi ile kısaca özgeçmi-
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şim ve memleket hizmetindeki faaliyetlerim konusu
nu yüksek görüşlerinize bir kere daha sunmakta ya
rar mütalaa etmekteyim. 

Fakir bir ailenin çocuğu olarak ortaöğrenimimi 
Galatasaray Lisesinde yatılı meccani olarak yaptım. 

MTA Enstitüsünün imtihanını kazanarak önce 
Belçika'da başlayan yüksek tahsilimi harp nedeniyle 
Amerika'da M.I.T.'de Metalürji bölümünden B. Sc. 
ve M. Sc. ve seramik bölümünden Sc. D. diploma
larını alarak tamamladım. 

Sümerbank ve T. Çimento Sanayii A. Ş.'de 9 yıl 
çalışarak mecburî hizmetimi yaptım. Bu süre içinde 
Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası Fabrikasında işletme 
Şefi olarak çalışırken zamanın iktidar partisi millet
vekillerinin işçileri yurt çıkarlarına aykırı politik gay
retlerle etkilemelerine karşı gelmem mütalaasıyla An
kara'ya alındım. 

1954 yılında T. Şişe ve Cam Fabrikaları A. Ş.'ne 
Genel Müdür atandım. Bu müessesede 26 yıl de
vamlı olarak bu görevi sürdürebilmem ayrı bir özel
lik teşkil etmektedir. 

Zarar etmekte olan Şirkete intisab ettiğimde yal
nız Paşabahçe Fabrikası varken sonunda 20 yeni ku
ruluş ilavesiyle büyümesi, 1961 yılında başlatılan ih
racatımızın 70 milyon dolarlık bir düzeye ulaşması, 
camianın sağlam bir malî bünye içinde gelişmesi şek
lindeki başarı modern sevk ve idarede gerekli yetki 
ve sorumlulukların alt kademelere delege edilmesi, 
ahenkli bir takım oyunu uygulaması ve özellikle po
litik iktidarların değişmesiyle meydana gelen yönetim 
değişikliklerine rağmen Yönetim Kurulu ve T. tş Ban
kasınca şahsıma gösterilen itimat sayesinde olmuştur. 

1960 yılı Nisan ayında Vatan Cephesine girmeye 
zorlandığım halde, bir üst düzey yöneticinin taraf
sızlığını koruması ilkesine dayanarak reddettim. Çe
şitli tekliflere rağmen bugüne kadar hiçbir siyasî par
tiye girmedim. Onun yerine maddî imkân getirme
yen ve toplum yararına olduklarına inandığım aşağı
daki görevleri de üstlenmeye çalıştım. 

a) 25 yıl süre ile meclis üyesi bulunduğum İs
tanbul Sanayi Odasında uzun yıllar Meclis Başkan
lığını yaptım. Kurucusu bulunduğum İhracat Danış
ma Kurulunda 15 yıl süre ile Başkanlık yaptım. 

b) Türkiye'de demokrasinin ve sosyal barışın 
işçi, işveren ve hükümet arasında dengeli işbirliği ile 
gerçekleşeceği inancı içinde Türkiye İşveren Sendi
kaları Konfederasyonunun kuruculuğunu ve ilk 4 yıl 
için Başkanlığını yaptım. Bu devrede 5 yıl süre ile 

Milletlerarası Çalışma Teşkilatının Cenevre'deki yıl
lık toplantılarına İşveren Grubu Başdelegesi olarak 
katıldım. Konfederasyon Başkanlığı görevim -sırasın
da işçi işveren ilişkilerinin sosyal barış içinde geliş
mesi yerine kardeş kavgasına dönüşmesini isteyen 
güçlerce, cam sanayiinde amaçlı ve 87 gün sürdürü
len grev sırasında, demirperde gerisinde çalışan «Bi
zim Radyo» nun tahrikleriyle «istenmeyen adam» 
ilan edildim. 1978 yılında Mersin'deki Soda Sanayii 
A. Ş. grevinde dokuz ay süre ile nelerle karşılaştığı
mı Sayın Jandarma Genel Komutanımız yakından 
bilmektedirler. 

c) Yurdumuzda çeşitli menfaat grupları ve ka
nun temsilcileri arasında diyalog ve açık forum ya
ratmak amacıyla 1962 yılında kurulan Ekonomik ve 
Sosyal Etütler Konferans Heyetinin kurucusu ve 
uzun zamandır Başkan Yardımcısıyım. 

d) Özel sektörde yurt çıkarlarına öncelik verme
yi savunanlarca kurulan TÜSİAD'ın kurucularından 
ve Konsey Başkanvekiliyim. 

e) AET ile işbirliğimizi geliştirmek amacıyla ku
ruluşuna hizmet ettiğim İktisadî Kalkınma Vakfında 
uzun yıllar Yönetim Kurulunda çalıştım. 

f) Emek ve sermaye arasında önemli köprü oluş
turan ve işletmelerin başarılı yönetimini üstlenen pro
fesyonel yöneticilerin Batı anlayışında gelişmesini 
sağlamak amacıyla kurulan Türk Sevk ve İdare Der
neğinin kuruculuğunu ve 13 yıl süreyle Başkanlığını 
yaptım. 

Anarşik olayların alevlendiği bir sırada dokuz 
müstahdem ve şoförün zorlanmasıyla oluşturulan bir 
ideolojik grev sonunda senelerce derneğe girmemiz 
önlendi ve sonunda kapanmak zorunda kaldı. 

g) 73 ülkenin sevk ve idare derneklerinin birleş
tiği Dünya Sevk ve İdare Konseyi «CİOS» un 11 ki
şilik Yönetim Kurulunda 4 yıl üyelik yaptım. Üç yıl
da bir düzenlenen kongrelerinde çeşitli tebliğler ver
dim ve toplantı başkanlığı görevlerini yürüttüm. 

h) Halen 100 kadar üyesi bulunan Milletlerarası 
Sevk ve İdare Akademisi (International Academy of 
Management) in Türkiye'den seçilmiş yegâne üye
siyim. 

i) Sevk ve İdare Eğitim Vakfının kuruluşundan 
beri Başkanıyım. 

j) Avrupa Cam Sanayii Federasyonları Birliğine 
bir yıl süreyle Başkanlık ettim. 

k) Galatasaray Spor Kulübü Divan Heyetine 8 
yıl süreyle Başkanlık ettim. 
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İ) Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesiyim., 
m) Türk Eğitim Vakfında uzun yıllar Yönetim 

Kurulunda çalıştım.* 
n) 1970'li yılların başında Deniz Gezmiş olayın

dan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli 
Heyetinde 3 yıl bulundum. 

o) İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitü
sünün kuruluşunda 3 yıl Yönetim Kurulunda çalış
tım. 

p) Yeni kurulan Yıldız Sarayı Vakfında Başkan 
Yardımcılığını yapmaktayım. 

r) 9 yıldan beri Peru Devletinin Türkiye'de ye
gâne temsilcisi olarak Fahrî Başkonsolosluğunu üst
lenmiş bulunuyorum. 

s) Son olarak yurdumuzun politik çalkantılara 
maruz kaldığı ve askerî müdahalelerin gerektiği 1960 
ve 1980 yıllarında iki defa Bakanlık görevine çağrıl
mak şerefine mazhar oldum. 

Yukarıdaki liste Cam Sanayiindeki profesyonel 
yöneticiliğim yanında hayatımın büyük bir kısmını 
ücretsiz fahrî hizmetlere hasretmiş olduğumu göster
mektedir. 

Hiçbir iltimas istemeden ve kullanmadan, mem
leketin imkânlarıyla yetişen, toplum çıkarlarına ön
celik veren bir anlayışla ve tarafsızlığı ile toplumda 
denge unsuru olmaya çalışan, bu hizmetleri karşılı
ğında emekliliği sırasında sadece takdir bekleyen biri 
olarak soruşturma raporunda tek taraflı bir tutumla 
taraf tutmak ve görevini kötüye kullanmakla suçlan
mak en azından acı bir talihsizliktir. Bu tutumun beni 
bu görevlere layık görenleri de rahatsız etmesi ayrı bir 
üzüntü konusudur. 

Hele soruşturmanın mevzuu bildirilmeden kamu
oyuna aksetmesinden sonra Türkiye'deki bütün ban
ka şubelerinden hesaplarımın, ayrıca bütün illerde 
tapu dairelerinden gayrimenkullerimin araştırılması 
ve bunların Mataracı ve İşgüzar olaylarından sonra 
cereyan etmesi ve nihayet (Gizli) olarak hazırlanan 
soruşturma raporunun elime geçmesinden iki hafta 
önce şahsım ve diğer ilgililerin TC Kanununun 240 in
ci maddesi gereğince görevimi kötüye kullanma su
çu ile Yüce Divana verilmem talebinin iki İstanbul 
gazetesinde neşredilmesi hakkında neler hissettiğimi 
yüksek takdirlerine arz ederim. 

Bir Bakanın kasıt, ihmal, menfaat ilişkisi veya 
bunlardan doğmuş bir zarar olmadan Yüce Divana 
sevk edilmesinin Devleti ve şahsımı yıpratmak bir-
yana, bürokrasinin ve diğer bakanların inisiyatifiyle 
çalışmasını engellemesine, hukuk devletine gölge dü-
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sürmesine ve yeni ihbarları teşvik etmesine müncer 
olacağını düşünmesem ileri sürülen iddialardan Yüce 
Divanda aklanmayı özellikle rica ederdim. 

Ancak, Devlet yararlarına saygınlığımdan ötürü 
bazı hususlara bu yazımda bile değinmemeyi, onun 
yerine bunları; arzu edildiği takdirde, Sayın Millî 
Güvenlik Konseyi huzurunda şifahen arz etmeyi ter
cih etmekteyim. 

Keyfiyeti yüksek takdir ve görüşlerinize saygı jle 
arz ederim. 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı 
Şahap KOCATOPÇU 

BAŞKAN — Maliye eski Bakanı Kaya Erdem'in-
de savunması var. 

Bu savunma ve eklerini daha evvel okuduk. Tu
tanağa da aynen ekleneceği için sadece sonuç kıs
mının okunmasıyla iktifa edilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Savunmanın sadece sonuç kısmını okuyunuz. 

SONUÇ : 
İddiaların ayrı ayrı cevaplandırılmasından sonra 

sonuç olarak suçlamaların haksızlığını genelde özet
lemek isterim : 

A) Söz konusu iddialara mesnet olaylar 12 Ey
lül 1980'den önce kendi Bakanlık dönemi dışında 
cereyan etmiş olaylardır. 

B) /Sanayi eski Bakanı Ş. Kocatopçu'yu destek
lemeye ve Şirket Yöneticilerini Şirket zararına hi
mayeye yönelik hiçbir delil yoktur. İleri sürülen id
dialar benim ve Bakanlığım dışındaki olaylara, çö
zümlere ve işlemlere dayanmaktadır. 

C) Görevi ihmâl ve suiistimal ithamı ile T.C. 
Kanunu 240 ncı maddesinin uygulanabilmesi için 
«Kasıt unsuru» şart olduğu halde hiçbir kastım ve 
menfaat ilişkim belirlenmemişken himaye ve yön
lendirmeden bahsedilmesinin hukukî olamayacağı 
açıktır. 

D) Yansız ve objektif olması gereken rapor ge
nel ifadesi ile de; tek yanlı olarak suçlayıcı, sabit 
bir görüşe bağımlı ve sadece o görüşü tahkime, tez
yine ve yalnız onu doğrulama gayretine yönelik ola
rak kaleme alındığını her sayfası ile haykırmaktadır. 

E) Soruşturma Komisyonunun görüşüne intibak 
etmese de, bir Bakanın kendi takdir yetkisi içindeki 
işlemlerinden, kasıt, ihmal, menfaat ilişkisi veya bun
lardan doğmuş bir zarar olmadan Yüce Divana ve
rilmesinin örneği yoktur. Bunun, Devlet, Konsey ve 
şahsım olarak yıpratıcılığı, kötü emsal teşkil etmesi 
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ve peşin hükümlerde hukuk adına ısrarın hukuku 
ihlâl edici ve tertipçilere cesaret verici bir yol ha
line getirilmesi gibi endişelerim olmasa idi, bu idda-
ları Yüce Divanda cevaplayıp aklanmayı herkesten 
çok ben talep eder ve bundan şeref duyardım. 

Bu sebeplerle Soruşturma Kurulunun kararının 
esastan ret edilmesinin hukuk, vicdan ve insaf ölçü
lerine uygun düşeceğine inanıyorum. 

Saygılarımla. 
t. Kaya ERDEM 

Maliye eski Bakam 

BAŞKAN — Soruşturma Komisyonu Raporunu 
ve ilgili eski Bakanların savunmalarını okumuş bu
lunuyoruz. 

Soruşturma Komisyonu Raporu üzerinde görüş
me açmadan evvel bir şeyi daha sormak istiyorum : 
Bu soruşturmalar sırasında, bu iki eski Bakanın rüş
vet aldıkları veya bir menfaat temin ettiklerine dair 
bir delil var mı?.. 

HÂKÎM KIDEMLİ ALBAY OKTAY SEDEF 
(Soruşturma Komisyonu Başkanı) — Yok efendim, 

BAŞKAN — Öyle bir şeye rastlayamadınız?... 
HÂKtM KIDEMLİ ALBAY OKTAY SEDEF 

(Soruşturma Komisyonu Başkanı) — Hayır. 

(1) 508 S. Sayılı Basınayıazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu raporlar üzerinde söz almak isteyen?... Yok- i 

tur. 
Raporu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Rapor kabul edilmemiştir. 
O halde, bu iki eski Bakanın Yüce Divana şevki

ne gerek görülmemiştir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bazıla
rının muhakemesi devam ediyor. 

BAŞKAN — Muhakeme devam ediyor zaten 
ötekiler hakkında. O muhakeme neticesinde eğer ba
zı şeyler çıkarsa zaten savcılık bize ihbarda buluna
caktır, devam etmekte olan muhakeme dolayısıyla; 
o zaman tekrar tezekkür ederiz. 

Teşekkür ederim. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk tşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, eski Ba
kanları Yüce Divana sevk etmemiş olmakla beraber, 
bakanlarla beraber çalışan kişiler hakkında Cumhu
riyet savcılıklarına gerekli ihbar yapılacaktır. 

BAŞKAN — Yapar tabiî; o bizi alakadar etmez. 
Gündemimize göre, kanun tasarı ve tekliflerinin 

görüşülmesine geçiyoruz. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı
yorum ve ilk sözü, Adalet Komisyonu Sözcüsüne bı
rakıyorum. 

Buyurun efendim. 
HÂKIM ALBAY FERÎDUN BALATLIOĞLU 

(Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
olay hakkında özet bilgi arz edeceğim. 

Hükümlü Kâzım Ergün; Yunak İlçesi Hacı Fakılı 
Köyünden, ismail oğlu, 1950 doğumlu, evli, ço
cuksuz. 

Suç; kan gütme saikiyle ve tasarlayarak birden 
fazla adam öldürmek. 

Suç tarihi: 3 Nisan 1975. 
Olay : Hükümlü Kâzım Ergün'ün amcasını 1964 

tarihinde öldüren ve 'bu nedenle 20 yıl ağır hapis ce
zasına mahkûm edilen Abdil Güllü, 1974 tarihinde, 
af kanunundan yararlanarak tahliye olmuş ve ilçe
nin bir başka köyüne yerleşmiştir. 

Kâzım Ergün, amcasını öldüren Abdil Güllü'yü, 
cezaevinden tahliye edildiği tarihten itibaren kollamış 
ve 3.4.1975 günü Hacı Fakılı Köyüne, bahçesini su
lamak üzere geleceğini öğrenerek, 16 numaralı çift 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 3/12; M .G. Konseyi : 3/258) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 156; M. G. Konseyi S. Sayısı : 508) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında, Ka
zım Ergün Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metin ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 508 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Adalet Bakanlığı 

Temsilcisi yerlerini almışlardır. 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba

kanlık tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp 
kabul edilen kanun tasarısı, Millî Güvenlik Konse
yi Adalet Komisyonunca görüşülmüş ve aynen ka
bul edilmiştir. 
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namlulu av tüfeğini ve mermilerini hazırlayıp olay 
mahalline gitmiş, bahçedeki ev duvarını kendisine 
siper ederek beklemiştir. 

Aynı gün, olay mahalline gelen 1325 doğumlu 
AJbdil Güllü, 1340 doğumlu karısı Elife Güllü ve 
1959 doğumlu oğulları Abdülkadir Güllü bahçeleri
ni sulayıp düzenlemekte iken, hükümlü Kâzım Er-
gün'ün çiftesinden çıkan ve domuz kurşunu doldurul
muş 23 adet fişekle yara alıp, yaşamlarını yitirmiş
lerdir. 

Kan gütme saikiyle ve tasarlayarak üç kişiyi öl
düren Kâzım Ergün hakkında Akşehir Ağır Ceza 
Mahkemesince, Türk Ceza Kanununun 450 nci mad
desinin 4 ve 10 uncu bentleri ve 59 uncu maddeleri 
ayrı ayrı uygulanmak suretiyle ölüm cezasından çev
rilme, üç defa müebbet ağır hapis cezasıyla tecziye
sine ve her üç müebbet ağır hapis cezasının Türk 
Ceza Kanununun 70 inci maddesi gereğince içtima et
tirilerek, neticeten idamına 1.11.1978 tarihinde hük
medilmiş ve bu hüküm Yargıtay Birinci Ceza Daire
since, 29.1.1979 tarihinden onanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Kanun tasarısının tümü üzerinde başka söz al

mak isteven var mı?. Yok. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
29.1.1979 gün ve 1978/5002 Esas, 1979/271 Karar 
savılı ilamıvla kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahke
mesinin 1.11.1978 gün, 1978/100 Esas, 1978/98 Ka
rar savılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 
59; 450/4-10, 59; 450-4-10, 59 ve 70 inci maddeleri 
uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, 
Konya tli Yunak İlçesi, Hacıfakılı Köyü, Hane 234, 
Cilt 5, Sayfa 87'd'e nüfusa kayıtlı, İsmail oğlu, Hani-
fe'den olma, 1.1.1950 doğumlu Kâzım Ergün hakkın
daki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

Maddevi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteven var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Muzaffer Öner Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkere
si ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 3/14; M. G. Konseyi : 3/260) (D. Mec
lisi S .Sayısı : 225; M. G. Konseyi S. Sayısı : 506) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, Mu
zaffer öner Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Ge
tirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 506 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Adalet Bakanlığı 

Temsilcisi yerlerini almışlardır. 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba

kanlık tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp 
kabul edilen Kanun tasarısı Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonunca da görüşülmüş ve aynen ka
bul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü, izahta bulunmak üzere Komisyon 
Sözcüsüne bırakıyorum. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN 
(Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
hükümlü Muzaffer Öner ile eşi Hatice öner ara
sında şiddetli bir geçimsizlik mevcuttur. Bu geçim
sizlik giderek artmış ve eşi Hatice öner, kocasının 
evinden ayrılarak kardeşi Astsubay Mehmet Yıldız'ın 
evine yerleşmiştir. 

(1) 506 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Boşanma davasının devam ettiği, bir celsede ba
zı olaylar olmuş ve ertesi gün hükümlü, eşinin kal
makta olduğu Mehmet Yıldız'ın evine girmiş ve he
nüz kapıdan girer girmez, kayınbiraderi Mehmet 
Yıldız'ı ve eşi Hatice öner'i hamil bulunduğu taban
cayla öldürmüş; bu arada eşinin ev sahibinin hanı
mını da yaralamıştır. 

Mahal mahkemesi, ilgilinin taammüden adam öl
dürme suçundan ötürü idam cezasına hüküm ver
miştir. 

Hüküm, kanunî yollardan geçmiş ve kesinleşmiş
tir. 

Mahal mahkemesince suçun tahfifini gerektiren 
herhangi 'bir unsur görülmemiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı?. Yok. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Muzaffer öner Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 
18.12.1975 gün ve Esas 1975/3209, Karar 1975/4066 
ilamıyla kesinleşen, İstanbul 1 inci Ağır Ceza Mah
kemesinin 13.10.1975 gün ve Esas 1974/231, Karar 
1975/310 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/4-5 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan Malatya ili, Merkez ilçesi, tsmetiye 
Mahallesi, Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de nüfusa 
kayıtlı Hacıbekiroğlu, Emine'den olma, 29.1.1940 asıl, 
1939 tashih doğumlu Muzaffer Öner hakkındaki ölüm 
cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. 

Buyurun. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Ufak bir maddî hata var zannediyorum : ikinci sa
tırın sonundaki «Karar 1975/4066» ibaresinden sonra 
«sayılı» kelimesinin konması gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü ne diyor
sunuz?... 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKIN 
(Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bu konu Danışma Meclisinden de bu haliyle gel-
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misti. Orada, «sayılı» olup olmaması esasa müessir 
görülmemişti. O nedenle, Komisyonumuz da bu ha
liyle maddeyi benimsemiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Doğrudur, esasında öyle olması la
zım; ama, öyle gelmiş; çünkü «esas, 1975/3209 sayı» 
dememiş. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Diğerlerinde o şekilde. 

BAŞKAN — Bunda öyle demişler; ama o belli : 
Birisi esas, birisi karar sayısıdır. 

Sayın Adalet Bakanlığı Temsilcisi, bunda bir mah
zur var mı?. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hiçbir mahzur yok; ama, dü
zeltilerek de kabul edilebilir efendim, birlik ve bera
berliği sağlamak için. 

BAŞKAN — «Sayılı» diye. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet. 
BAŞKAN — O halde maddeyi öyle okuyunuz : 
«Madde 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 

18.12.1975 gün ve esas 1975/3209, karar 1975/4066 
sayılı ilamıyla kesinleşen, İstanbul Birinci Ağır Ce
za Mahkemesinin 13.10.1975 gün ve Esas 1974/231, 
Karar 1975/310 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanunu
nun 450/4 ve 5 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan Malatya ili, Merkez ilçesi, 
tsmetiye Mahallesi, Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de 
nüfusa kayıtlı Hacıbekiroğlu, Emine'den olma, 
29.1.1940 asıl, 1939 tashih doğumlu Muzaffer öner 
hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir.» 

BAŞKAN — Zaten ikincisinde «sayılı» demiş, bi
rincisinde «sayılı» dememiş; onu da düzeltmiş ol
duk. 

1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edfenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kahul eden

ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?. Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : 3/11; M. G. Konseyi : 3/261) (D. 
Meclisi S. Sayısı ; 254; M. G. Konseyi S. Sayısı •: 
507) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına geçi
yoruz. 

Üçüncü sırada, Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkın
daki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 507 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini aldılar. 

Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp 
kabul edilen kanun tasarısı, Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonunca görüşülmüş ve aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü, izahatta bulunmak üzere, Komisyon 
Sözcüsüne bırakıyorum. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN 
(Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşka
nım, hükümlü Halil -namı diğer Fevzi- Uyguntürk, 
olay tarihi 19 Kasım 1975 tarihinden dört yıl kadar 
öncesinde, aynı köyden Güngör Sülük'ü babasından 
evlenmek amacıyla istemişjtir. Ancak, kızın babası, kı
zının yaşının küçük olduğu gerekçesiyle kızını ver
memiştir. Tarihten bir yıl kadar önce, kız başka bi
risiyle nişanlanmıştır. Hükümlü, yanına arkadaşını da 
almak suretiyle, kızın çalışmakta olduğu tarlaya git
miş. Güngör Sülük, aynı köyden Durdu Çaylıoğlu 
ve annesi Fadime Sülük'le birlikte tarlada çalışmak
tadırlar. Kızı kaçırmak amacıyla kollarından yakala
mış ve sürüklemek istemiştir. Kız buna karşı ko
yunca ve yardımına da annesiyle Durdu Çaylıoğlu 
gelince, hamil bulunduğu tabancasını tevcih etmek su
retiyle önce Güngör Sülük'ü, daha sonra Durdu Çay-

(1) 507 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

lıoğlu'nu öldürmüş, bu arada olayın vahşetinden ka
çan annesi Fadime Sülük olay yerinden uzaklaşmak 
istemiştir; fakat, arkadaşı «kızın annesi kaçıyor» diye 
ikazda bulununca, bu kez, kaçmakta olan Fadime Sü-
lük'ün de arkasından ateş etmek suretiyle üçünü de 
olay yerinde öldürmüştür. 

Mahal mahkemesi, yapmış olduğu duruşmalar sı
rasında ilgilinin aklî durumunun yerinde olduğu, olay
da takdirî, tahfifi veya tahrikî gerektiren herhangi 
bir husus bulunmadığını, ilgilinin, birden ziyade ki
şiyi öldürmek, aynı zamanda elde etmek istediği ama
ca ulaşamamaktan doğan tepkiyle adam öldürmek 
suçlarını sabit görmek suretiyle, Türk Ceza Kanunu
nun 450 inci maddesinin 5 ve 8 inci fıkraları uya
rınca idam cezasıyla cezalandırılmasına karar ver
miştir. 

Karar, yargı rnercilerinden, usullerden geçmiş ve 
kesinleşmiştir. 

Cezanın yerine getirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısına Komisyonumuz da aynen katılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is

teyen var mı? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
9.5.1978 tarih ve 1978/1428 Esas, 1978/1981 Karar sa
yılı ilamı ile kesinleşen, ödemiş Ağır: Ceza Mahkeme
sinin 8.12.1977 tarih ve 1977/103 Esas, 1977/218 Ka
rar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/8 inci 
maddesi uyarınca idam cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan, İzmir İli, Tire İlçesi, Derebaşı Köyü, Hane 
32, Cilt 44, Sayfa 3 3'de kayıtlı İsmail oğlu, Düriye' 
den olma 2.6.1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk 
hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — Niye parantez içinde Fevzi? İki ismi 
mi varmış bunun? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN 
(Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş
kanım, nüfus kayıtlarında Fevzi ismi yok; ancak, ma
halde Fevzi ismiyle de tanınırmış. 

Gerek iddianamesinde, gerek duruşma zaptında, 
parantez içerisinde «namı diğer Fevzi» diye yazılı ve 
bu yönüyle hüküm tesis edilmiş olduğu için, biz de 
kanun tasarısında bu hükmü muhafaza ettik. 

Arz ederim, 
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BAŞKAN — Esas nüfus kağıdında «Halil» yazılı. 
HAKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN 

(Adalet Komisyonu Başkanı) — «Halil» yazılı. 
BAŞKAN — Ama ötekini esas almaması lazımdı. 

Yani, nüfus kağıdında ne ise, bir insanın ismi odur. 
Mahal takma bir isim takmışsa, onu karara geçirmeye 
bence gerek yoktu; ama öyle yapmışlar demek ki. 
Şahitler filan herhalde hep onu... 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN 
(Adalet Komisyonu Başkanı) — Gerek ismen Fevzi 
olarak tanınmış olması nedeniyle, gerek iddianamede, 
gerek duruşma zaptında hüviyet tespiti sırasında, 
«namı diğer Fevzi» şeklinde belirtilmiş ve bu haliy
le bütün derecelerden de bu şekliyle geçmiş. 

BAŞKAN — Esas adı «Halil» yani... 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTEKİN 

(Adalet Komisyonu Başkanı) — Halil. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. -
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakam yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile 13 . 5 . 1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metinleri ve Millî Güven-
lik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/478,-2/76; M. G. Konseyi : 1/463, 
2/107) (D. Meclisi S. Sayısı : 264, 260; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 515) (1) 

(1) 515 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasına 
geçiyoruz. 

Gündemimizin dördüncü sırasında, 1402 Sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ile 13.5.1971 Tarihli ve 
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci Maddesi
nin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin
leri ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Ko
misyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 515 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Aynı kanunda değişiklikler yapılmasını öngören 

tasarı ile teklif, Danışma Meclisince ayrı ayrı görüşü
lüp kabul edilmiştir. Millî Savunma Komisyonu ise, 
tasarı ve teklifi birleştirerek, «13.5.1971 Tarihli ve 
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» adı al
tında yeni bir metin düzenlemiştir. 

Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerini almışlardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

'Komisyon Sözcüsünün bir açıklatması olacak mı? 
Buyurun. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, izin verirseniz kısaca arz edeyim, 

Bakanlar Kurulunun hazırladığı, 19 Ağustos 1982 
tarihinde Danışma Meclisli Başkanlığına sunmuş bu
lunduğu Sıkııyönetüm Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ile Kara 
Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üye
si Orgeneral Sayın Nurettin Ersin'in hazırlamış bu
lunduğu Sıkıyönetim Kanununun 2 nci Maddesinin 
Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifi, Danışma Meclisinde görüşülüp kalbul edil
dikten sonra Millî Güvenflıik Konseyi Komisyonuna 
gönderildi. Komiisyon, ikisini birleştirerek huzuru
nuza tek bir metin halinde getirmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısı, Sıkıyönetim Kanununun, Sıkı
yönetim Komutanının bazı yayın vasıtalarını toplat-
masıyla ilgili 3 üncü maddesinin (c) bendini; sıkıyö-
yönetıim bölgesinden dışarı çıkarılanlarla ilgili 16 
ncı maddeyi ve ayrıca cezaların artırılmasıyla ilgili 17 
nci maddeyi değiştirmekte; birleştirilen kanun teklifi 
ise, işlerine son verilenlerin durumlarına açıklık ge
tirmektedir. 

Maddelere geçildiği takdirde geniş izahat arz ede
ceğim. 
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• 'BAŞKAN — Evet. 
Tümü üzerinde »başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inoi maddeyi okuyunuz. 

13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1; — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

nun 2 nci Maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«Sıkıyönetim Komutanlarının; bölgelerinde genel 
güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışma
ları sakıncalı görülen veya hizmetleri yaradı olmayan 
kamu personellinin statülerine göre atanması veya işi
ne son verilmesi, mahallî idarelerde çalışanların gö
revden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi hak
kındaki istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal 
yerine getirilir. Bunlar hakkında, talhi oldukları; 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal 
güvenlik kurumları hakkındaki kanun hükümleri uy-
gulanıır. Bu şekilde işlerine son verilen memurlar, di
ğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli 
işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar 
Bu Kanunun 21 inci maddesi kapsamına girenlere iliş
kin istemler hakkında kendi özel kanunlarındaki hü
kümler uygulanır.» 

BAŞKAN — 1 inoi madde üzerinde açıklama 
yapmak üzere, buyurunuz. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, maddenin, «Sıkıyönetim komutanları
nın, işlerine son verilmesi hakkındaki istemleri, ilgili 
kurum ve organlarca derhal yerine getirilir» hükmü, 
19.9.1980 tarihinde kalbul edilmiş 2301 sayılı Kanu
nun hükmü. 

Maddenin son cümlesi de, yine, halen yürürlük
te bulunan Kanunda var: «Bu Kanunun 21 inoi 
maddesi kapsamına girenlere ilişkin istemler hakkın
da kendi kanunlarındaki özel hükümler uygulanur» 
hükmü var, 

İlave edilen hüküm şu; bunlar hakkında, yani sı
kıyönetim komutanının istemi üzerine, ilgili kurum
ca bir kamu personelinin iş/ine son verildikten sonra 
yapılacak isteme açıklık getiren hüküm şu: «Bunlar 
hakkında, taibi oldukları 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanunu veya düğer sosyal gü

venlik kurumları hakkındaki kanun hükümleri uygu
lanır. Bu şekilde işlerine son verilen memurlar, diğer 
kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçi
ler, bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar.» 

Maddenin esas olarak getirdiği önemli hüküm, 
sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine işlerine 
son verilen memurların, veya diğer kamu görevlilerinin 
veya kamu hizmetlerinde görevli işçilerin bir daha 
kamu hizmetlerinde çahşıtırılamayacaklarıma ilişkin 
hükümdür. 

'İzin verirseniz, Danışma Meclisinde bu konu ile 
ilgili müzakereleri çok kısa olarak arz edeyim. Orada, 
önce bu hükmün çok ağır oldulğu üzerinde duruldu; 
bilahara, uygulamanın titizlikle yapılaması halinde mağ
duriyetlerin önleneceği siöylendi. Şu misaller verildi: 
«24 sene 6 ay, 24 sene 8 ay emekliye tabi hizmetleri 
olanlar vardır; eğer titiz bir uygulama olmazsa mağ
duriyetleri olur» denildi; hatta önergeler de verildi; 
«2559 sayılı Kanunla 20 yılını bitirenlere emeklilik 
hakkı tanınmıştı; bunlara emekli hakkı tanınsın» de
nildi; teknik bakımdan buna katılımmadı. Bunu da 
bilgi olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

1 inoi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinlih 
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 

«(c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her tür
lü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesair mersule-
leri kontrol etmek; gazete, dergi, kitap ve diğer yayın
ların basımını, yayımını, dağıtımımı, birden fazla sayı
da bulundurulmasını veya taşımasını veya sıkıyönetim 
bölgesine sokulmasını yasaklamak veya sansür koy
mak; Sıkıyönetim Komutanlığınca basımı, yayımı ve 
dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür. 
afiş, bildiri, pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakı, 
yayın ve halberleşme araçlarını toplatmak; bunları ba
san matbaaları, plak ve bant yapımı yerlerini kapat
mak, müsaderesine karar verilmemekle birlikte, Sı
kıyönetim Komuıtanlıklarınca sahiplerine iadesinde 
sakınca görülenlerin imhası için gerekli önlemleri al
mak; yayına yeni girecek gazete ve dergilerin çıkarıl
masını izne bağlamak;» 

ıBAŞKıAN — 2 nci madde üzerinde açıklama yap
mak üzere, buyurunuz. 
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HÂKİM -'KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, izninizle arz edeyim. 

Madde, yürürlükte bulunan 3 üncü maddenin (c) 
bendini değiştirmeyi öngörmektedir. Burada, sıkıyö
netim komutanının şöyle bir yetkisi vardır: Basımı, 
yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gaze
te, broşür, afiş, bildiri, pankart, plak, bant gibi bil
cümle evrakı, yayın ve haberleşme araçlarını toplat
mak. 

Sıkıyönetim komutanları, kanunun verdiği bu yet
kiye istinaden basımı yasaklanmış bulunan bu evrak, 
dergi ve benzeri, okuduğumuz yayın ve haberleşme 
araçlarının toplanmasına karar vermekte; bunlardan 
bir kısmını suç dolayısıyla mahkemeye sevk etmekte; 
mahkeme, müsaderesine karar vermekte; bir kısmı 
i'se mahkemeye sevk edilmemekte veya başka neden
le sıkıyönetim komutanlıklarında birikmekte. Netice 
'itibariyle, bunlar bir sorun olmuştur. 

Bu toplanan kitap, mecmua, dergi, bant giibi araç
ların da sahiplerine iadeleri bazılarında sakıncalı gö
rülmüş; neticede Hükümet, bu konuda bir tasarı ha
zırlamıştır. 

Tasarıya göre, sıkıyönetim komutanlığı, mahke
meye sevk edilmeyen, mahkemece haklarında iade 
karan verilmeyen veya müsadere kararı verilmeyen, 
•sıkıyönetimde toplatılmış olarak bekleyen kitap, bro
şür - maddede ıgeçen - bant gibi bilcümle evrak, ya
yın ve haberleşme araçlarının, sahiplerine iadesi sa
kıncalı olanların, kamu düzeni açısından sakıncalı bu
lunanların imhası cihetine gidecek ki, madde bunu 
amaçlamaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
2 nci madde üzeninde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
2 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 
3 üncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin 
sıon fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan, Sıkıyö
netim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan mahalle 
Mimiz girenler ile gittikleri yerdeki güvenlik makam
larına ikametgâhlarını veya buradan ayrılışlarında 
gidecekleri yer ve adres ile zamanını bildirmeyenler 
iki aydan dört aya kadar, tekerrüründe dört aydan 
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Evvelce bunun müeyyidesi yoktu 
galiba, değil mi? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, evvelce müeyyidesi eksik olarak dü
zenlenmişti; sıkıyönetim komutanı bazı şüpheli kişile
ri bölge dışına çıkarıyor; fakat ondan ibaret kalıyor
du; «Bu şabıs, gittiği yerde kaydolmuş mu güvenlik 
görevlilerine? Yer değiştirmişse, bildiriyor mu?» bun
lar müeyyide altına bağlanmamıştı. 

Bu boşluğu gidermek için gerekli husus da Hü
kümetin hazırladığı kanun tasarısında yer almakta
dır. 

Komisyonumuz da bunu aynen benimsedi. 
Madde, 16 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki bir 

boşluğu gidermektedir. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1402 sayilı Sıkıyönetim Kanunu

nun 2301 sayılı Kanunla değişik 17 noi maddesinin 1 
inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sıkıyönetim ilanından sonra; sıkıyönetim ilan ve 
faaliyetleriyle ilgili olarak 15 inci maddede yazılı suç
larla ek 4 üncü maddede yazılı suçları işleyenlere ve
rilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para 
cezaları o suç için" muayyen alan cezanın üçte birin
den az olmamak üzere iki katına kadar artırılır. An
cak, sıkıyönetim görevlileri aleyhine işlenen suçlarda 
muayyen olan ceza iki kat artırılır. Şu kadar ki, ve
rilecek cezalar o fiil için muayyen olan cezanın aza
mî haddini aşamaz.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde bir izahatı
nız olacak mı? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bu madde, Sıkıyönetim Kanununun 17 
nci maddesinin 1 inci fıkrasını değiştirmeyi öngör
mektedir. 

17 nci madde, sıkıyönetimin ilanından sonra işle
nen suçlarda verilen muvakkat hürriyeti bağlayıcı 
cezaların artmasını öngörmektedir. Ancak, uygula
mada, Sıkıyönetim Kanununun 16 ncı maddesine gi
ren suçlar var - sıkıyönetim komutanının aldığı ted
birlere aykırı hareket suçları - onların cezasını zaten 
Sıkıyönetim Kanunu dengeli bir biçimde belirtmiştir. 
Bu 17 nci maddenin esas gerekçesi, 15 inci maddede 
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yazılı suçlarla, ek 4 üncü maddesinde yazılı kaçak
çılık suçlarıdır. 

'Bunun dışında ibir de, sıkıyönetim emrine giren 
asker ve sivil personelin, sıkıyönetim hizmeti ile ilgili 
suçlarının da -usul hükmü olarak- sıkıyönetim mah
kemesinde yargılanması gerekmektedir. 

Uygulamada, onların da cezasının artıp artmaya
cağı hususumda tereddüt olmuş; Askerî Yargıtay, ka
nun koyucunun amacının 15 nci maddede yazılı sı
kıyönetimin ilanından sonra işlenen -ki, önemli suç
lar bunlar- ilan ve faaliyetine ilişkin suçlarla, kaçak
çılık suçlarımın olması gerektiğini; 16 ncı maddenin 
kendi cezasını zaten kanun içinde gösterdiğini; 14 üncü 
maddesinin usul hükmü olduğunu belirtmiş; Hükümet 
de, bu konuda uygulamaya ışıık tutacak, tereddütle-
leri giderecek bir tasarı hazırlamış; Danışıma Meclisin
den aynen geçmiş. 

©iz de bunu, Komisyon olarak, benimsedik, 
Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorumc Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürüdüğe gir

diği tarihten önce, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2 nci maddesine 19.9.1980 tarih ve 2301 sayılı Ka
nunla eklenmiş bulunan fıkra hükümlerine göre, sıkı
yönetim komutanlarının istemleri üzerine işlerine 
son verilenlerin durumları; sıkıyönetim fcomuıtanlık-
larınca yeniden tetkik edilip, kamu hizmetlerinde gö-
revlendirilemeyecekleri tespit edilen memurlar, diğer 
kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli iş
çiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar. 
Bunlar hakkında tabi oldukları; 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlik 
kurumları hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu geçici madde, tabiî, daha evvel
den bu gli'bi işlerime son verilenleri kapsıyor; bir defa 
daha sıkıyönetimi komutanlarının gözden geçirmesini 
amir. Eğer, tekrar işe alınmasında bir sakınca yok
sa, sıkıyönetim Komutanı «Alınabilir» diyecek, 
«Sakınca var» derse bir daha alınamayacaklar. 

HÂKİM .KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, iki dakika izin verfirseniz bir açıklama 
yapmak istiyorum. 

Yürürlükteki kanunda, görevlerine son verilenle
rin bir daha kamu Hizmetlerinde çalışıtırılamayacak-
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lan şeklinde açık bir hüküm olmadığı için, belki bazı 
mağduriyetlere neden olunıalbiir; o bakımdan tekrar 
gözden geçirilmesi hususu kanun teklifine konmuş. 

Burada, 1 inci maddede de belirtildiği gübi, «Hak
larımda 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlik kurumları 
hakkındaki kanun hükümleri uygulanır» hükmü tek
lifte yer almış, bir boşluk olmasın diye konmuştur. 

«ıDiğer sosyal güvenlik kurumları hakkındaki ka
nun hükümleri» ile özellikle 506 sayılı Kanun kaste
dilmektedir; fakat yerindedir bu. Bakanların, diğer 
kurumların kendilerine ilişkin kanunları da olabili
yor. Komisyon da bu bakımdan aynen,.. 

BAŞKAN — Yalnız, burada geçen tabirdeki sı
kıyönetim komutanları, halen sıkıyönetim komutan
larıdır. Yoksa, bunların vazifesine son veren, bir se
ne evvelki, iki sene evvelki sıkıyönetim komutanını 
kastetmiyor, değil mi? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Tabiî, makam 
olarak kanunun çıktığı tarihteki, incelemenin yapıla
cağı tarihteki fiilen komutan. 

Arz ederim efendim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, komutanların tasarrufu, zaten komutanlık 
tasarrufudur. 

BAŞKAN — Hayır, bir yanlış anlaşılma olmasın 
diye sordum. 

Geçici madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, geçici madde ile ilgili «5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal 
güvenlik kurumları hakkındaki kanun hükümleri uy
gulanır» hükmünü, Komisyon Sözcüsü arkadaşımız 
haklar bakımından bir daha açılayabilir mi? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhur
başkanım, Emekli Sandığı bakımından, izin verirseniz 
benim de özetlemem mümkün; 5 yılı bitirene hangi 
haklar veriliyor arz edebilirim. 

BAŞKAN — Efendim, onu sormuyor da; emek
lilik hakkını kazanmışsa emekli olacak; emeklilik 
hakkını kazanmamışsa -muayyen bir senesi var onun-
5 seneyi bitirmeyen hiçjbir şey alamayacak; 5 sene üe 
10 seme arasında kesenek iadesine tabi; 10 sene ile 20 
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sene arasında, zannediyorum 60 yaşına kadar veya 
öldüğü takdirde veya malul olduğu takdirde... Bvet 
ibunu sormuştuk, bu tamam. 

HÂKİM KIDEMLİ AUDAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Kadınlar 20, 
erkekler 25 yılını bMrmıişıse emekli aylığına hak ka
zanmakta. 

BAŞKAN — Bvet. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 1 inci 

maddede, memur hiçbir şeyden istifade edemiyor-
muş gibi bir ifade oldu da, onun için sordum. 

BAŞKAN — Yani, Emekli Sandığı Kanunundaki 
•hükümler ne ise, aynen bunlara da tatbik edilecek; 
ya emeklidir ya hiç parasını almayacaktır veya mu
ayyen bir sene, 60 yaşına kadar bekleyecektir veya o 
arada ölmüşse varisleri bunu alacaktır. Bunlar 5434 
sayılı Kanunda yazılı zaten. Bu hükümler tatbik edi
lecek değil mi? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Evet efen
dim; 87, 88 39 uncu maddelerinde var bu hüküm
ler. 

Emekli Sandığı Genel Müdürü ve Tahsisler Daire 
Başkanı da burada; emrederseniz bir açıklamada bu
lunsunlar'., 

BAŞKAN — Sizin ilave edeceğiniz bir şey var 
mı? 

ATEŞ AMİKLİOĞLU (Emekli Sandığı Genel 
Müdürü) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiişitir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun; 2 nci maddesi 

21.9.1980 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde bir izahatı
nız olacak mı? 

Buyurun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

{Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Saym Cumhur
başkanım!, Danışma Meclisinde kabul edilen metlinde, 
«Bu kanun, 1 inci maddesi 26 Aralık 1978 tarihinden 
geçerli olmak üzere, yayımı tarihinden yürürlüğe gi
rer» şeklindeydi 

Biz bunu, «Bu kanun, 2, nci maddesi 21.9.1980 
tarMnlden geçerli olmak üzene, tamamı ise yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer» şeklinde değiştirdik, 

BAŞKAN — Ama, 2 nci maddesi dediğiniz, şim
di konuştuğumuz kanunun 2 nci maddesi mddlir, yok
sa, 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi mi dür? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Yürürlük ol
duğu için, bu kanununun 2 nci maddesi efendim. 

BAŞKAN — Ama, bu kanunun 1 inci maddesi 
o. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Hayır efendim, 
arz edeyim. 

Bu kanun toplatma ile ilgili - diğer hükümlerde 
geçici madde koymuş - toplatılimıış kitapların, dergi
lerin imha edilmesiyle ilgili 2 nci madde. 

BAŞKAN — Yani, bu kanunun 2 nci maddesi. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Evet. 
Şimdi, neden tarihi değiştirdik: Toplatma yetkisi, 

21.9.1980 tarihinde yürürlüğe giren 2301 sayılı Ka
nunla sıkıyönetim komutanlarına tanınmışltı. 

BAŞKAN — Yani o zamandan beri duruyor bun
lar, bir şey yapılamıyor. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Tafbiî, bekli
yor. 

Yoksa, sıkıyönetimin ilk ilan edildiği 26 Aralık 
1978 tarliMnde değil. 

BAŞKAN — O kanunun çıktığı tarihte. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Evet efendim; 
çünkü maddeye öyle bağlanmış; «Toplatılan, toplatıl
masına karar verilen ve bekleyen kitapların imhası» 
maddede söz konusu. Yürürlük maddesini de ona 
uygun olarak değiştirdik, 

BAŞKAN — Evet, ona uygun olarak değiştördi-
ğiöi'Z. 

Siz bir şey söyleyeceksiniz galiba buyuran. 
HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Millî Sa

vunma Komisyonu Üyesi) — Efendim, Kahraman
maraş olayları sebebiyle ilan edilen sıkıyönetimin ta
rihi 26 Aralık 1978 idi,. Danışma Meclisi, o tarihten 
bu yana toplatılmış bir kısım matbua olabilir, diye 
düşünerek, bu şekilde o tarihi esas almıştır. Şimdi 
Komisyonun belirttiği husus dahıa doğrudur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder misi
niz efendim? 

BAŞKIAN — Buyurun. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konıseyii Genel Sekreteri) — Efendim, bu şekilde 
çıkarsa, 12 Eylülden evvel toplatılmış pek çok şey 
vardır; onlar ne olacak? Baskın yapılmıştır, matlbaada 
türlü şeyler çıkmışti'r; bunlar alınmıştır ve depolara 
konmuştur. 

.Müsaade ederseniz, yine eski tarihi kaibul eitimıek-
te büyük yarar vardır. 

iBAıŞKAN — Evet, ben de onu söyleyecektim; 
Danışma Meclisininki doğru bence. Kanun o zaman 
çıktı; ama daha evvelden toplaitılanlar var, yine sı
kıyönetim komutanlarının toplaitoa yetkisi vardı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ayrıca, «suç unsu
ru» olarak ele geçtiklerini ifade ettiler, hepsi öyle 
ambalajlanmış duruyor, suç unsuru olarak, 12 Eylül' 
den önce. Sadece öyle kitaplar varki efendim, gayeit 
güzel, ciltli, tanesi 5 bin liralık kitaplar, binlerce ki
tap... 

Bu bakımdan, bunu buraya getirmekte büyük ya
rar vardır. 

BAŞKAN — Bir mahzuru var mı; «26.12.1978 
tarihinden geçerli olmak üzere» desek? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhur
başkanım, Komutanımın belirttikleri tabiî ki, pek ye
rinde. Biz sadece işin tekniği yönünden düşündük, 
yani toplatma yetkisi o tarihte verilmişti; bir de fii
len töplaıtaıalar var, 

BAŞKAN — «2 nci maddesi 26.12.1978 tarihin
den geçerli olmak üzere...» 

5 inci maddeyi bir daha okuyunuz. 
«Madde 5. — Bu Kanun; 2 nci madesi 26.12.1978 

tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Bu son okunan şekli üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuru
luşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/568; M. G. Konseyi : 1/460) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 244; M. G. Konseyi S. Sayısı : 514 (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin beşinci sırasına geçi
yoruz. 

Beşinci sırada, Kamu Kurumu Niteliğindeki Mes
lek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer 
almaktadır. 

Bu rapor, 514 sra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil

cileri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 
Buyurun. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
malumunuz olduğu üzere, Anayasanın 135 inci mad
desi ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larının tabi olacakları bazı yeni ilkeler getirilmiştir. 
Bu cümleden olarak, seçimlerini yargı gözetimi altın
da yapmaları; kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şanların üye olmak zorunda bırakılmamaları; siya
setle uğraşmamaları, siyasî partiler, sendikalar ve der
neklerle ortak hareket edememeleri; devletin idarî ve 
malî denetimine tabi tutulmaları; bazı hallerde organ-
yarın geçici olarak görevden uzaklaştırılabilmeleri 
öngörülmüştür. 

Anayasanın kabul edilmesi ile yürürlüğe giren bu 
hüküm muvacehesinde, kamu kurumu niteliğindeki 9 
meslek kuruluşunun özel kanunlarında değişiklik yap
mak gerekmektedir. 

2719 sayılı Kanunla kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının her derecedeki organlarının se
çimleri yeni kanunî düzenleme yapılıncaya kadar er
telenmiş bulunmaktadır. Ancak, kamu kurumu nite
liğindeki bazı meslek kuruluşlarının, yaklaşan se
çim tarihine kadar geniş kapsamlı kanunlarının çı
karılması imkânsız görüldüğünden, Bakanlar Kuru-

(1) 514 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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lunca, Anayasanın 91 inci madesine dayanılarak ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi istenmiş
tir. 

Bu hususta Danışma Meclisince kabul edilen ka
nun tasarısı Komisyonumuzca da incelenmiştir. 5 
maddeden ibaret olan kanun tasarısının «Amaç ve İl
keler» başlıklı 1 inci, «Kapsam» başlıklı 2 nci, «Yü
rürlük» başlık 4 üncü, «Yürütme» başlıklı 5 inci mad
deleri aynen benimsenmişitir; ancak, «Yetki Süresi» 
başlıklı 3 üncü maddesinde bir değişiklik yapılmıştır. 
Kanun metni okunduğu sırada bu değişiklik gerekçe
si izah edilecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okuyunuz. 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 

Hakkında Yetki Kanunu Tasansı 
Amaç ve İlkeler : 
MADDE 1. — Bu Kanunla; Anayasanın 135 inci 

maddesinde belirlenen ilkeler doğrultusunda, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurulu
şunu düzenleyen kanunlarda değişiklik yapmak müş
terek konularda yeni düzenlemeler getirmek amacıyla 
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameler 
çıkarma yetkisi verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 
Kapsam : 
MADDE 2. — Çıkarılacak kanun hükmünde ka

rarnameler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşlarının faaliyetlerine, organlarının seçim usullerine, 
mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesine, ka
nunî zorunluk hallerinde geçici olarak görevden uzak
laştırılmalarına, bu kuruluşlara üye olma koşullan 
ile idarî ve malî denetimlerine ve bunların gerektirdiği 
diğer hususlara ilişkin hükümleri kapsar. 

BAŞKAN — «Kanunî zorunluk hallerinde» mi, 
«zorunluluk hallerinde» mi olacak o? Zorunlu değil, 
zorunluluktur o. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kelime, 
«zorun» mu, «zorunlu» mu? Ona göre isim verelim. 

BAŞKAN — «Zorunlu», «zorun» değil. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eğer ke

lime yalnız «zorun» ise, o zaman «luk» kâfi gelir; 
yok, «zorunlu» ise, o zaman... 

BAŞKAN — «Zorunluluk» tur; «kanunî zorun
luluk hallerinde...» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Biz «zo
runlu» diyoruz, «zorun» demeyiz. 

BAŞKAN — Tabiî, zorunlu. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Hükümet teklifinde «zorunluluk» olarak yazılmıştır. 

BAŞKAN — Evet, burada yanlış yazılmış «zorun
luluk» diye onu düzeltelim; bir matbaa hatası var. 

\ ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, sözlükte de «zorunluluk» diye ge
çiyor. 

BAŞKAN — «Zorunluluk» tur. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Başkanı) — Tasarıda da zaten «zo
runluluk» Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Onu öyle düzeltirsiniz. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Efendim, bu konu Türk Dev
letinin varlık ve bağımsızlığının, «ülkenin ve milletin 
bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun ko
runması ve Devletin Anayasada belirtilen temel ilke
lerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mahallin en 
büyük mülkî amiri, bu organları geçici olarak görev
den uzaklaştırabilir; yani bu zorunluluk, Anayasa
mızın 135 inci maddesinde belirlenmiş bu ilkeler doğ
rultusunda yanlış hareketle suç işlemeye yönelik hare
ketlere girişmeleri halinde mahkeme kararını bekle
meyecek, hemen görevden alacak. Görevden uzaklaş
tırma kararı 3 gün içerisinde mahkemeye bildirilir; 
mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde 
olup olmadığını en geç 10 gün içerisinde karara bağ
lar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani, «zorunluluk» tur. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — «Zorunluluk». 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Türk Dil Kurumunun 
hazırladığı sözlükte, «zorunluk» tur. 
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BAŞKAN — «Zorunluk», öyle mi? Öbür söz
lüğe baktılar, orada «zorunluluk» diye geçiyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O sözlük özel kişi ta
rafından yazılmıştır. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Mehmet 
Ali Ağakay isimli bir zat yazmış. 

BAŞKAN —Ali Rıza önder... Bu da bir sözlük. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu Dil Ku
rumunun. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOÖLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) - - Dil Kurumu üyesi, Yargıtay 
üyesi. 

BAŞKAN — Bir şahıs yazmış bunu, resmî değil ki. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Dil Kuru
mu derlemelerinden almış. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Başkanım, şimdiye kadarki kanun yapımında 
ikisi de kullanıldı. Çeşitli yerlerde kullanılabilir efen
dim. 

BAŞKAN — Neyse o mühim değil, «zorunluluk». 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Mecburiyet» 

değil mi? 
BAŞKAN — «Mecburiyet». 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Zaruret». 
BAŞKAN — Şimdiye kadar hep kullandığımız, 

«zorunluluk» tur; ama* madem böyle yazmışlar, 
«zorunluk» diye kalsın. 

HAVA HÂKtM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Başkanı) — Hükümet tasarısında da 
o şekilde gelmiş, «zorunluluk» şeklinde. Biz de Ko
misyon olarak aynen naklettik. 

BAŞKAN — Herhalde orada baktılar, «zorunlu
luk» diye düzeltmişler. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kelime 
önemli efendim. 

BAŞKAN —Yanlış... 
Kelimenin aslı, «zorun» değildir, «zorunlu» dur. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Zorun

lu» olarak kullanıyoruz. 
BAŞKAN — «Zorunlu» dur. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Zorun» 

kelimesini kullanmıyoruz. 
BAŞKAN — «Mecburiyet» in karşılığı «zorunlu». 
«Mecburiyet»e bir bakalım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Zorun»... 
Yeni birtakım kelime çıkardılar ya, «sorum» gibi, 
ondan almışlar. «Mecburiyet»; «mesuliyet» e «sorum» 
dedik, buna da «zorun» diyoruz; ondan almışlar. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Başkanı) — Esasa etkili bir husus 
değil. 

BAŞKAN — Ona bakarsak, bizim «astsubay» 
Türk Dil Kurumu Sözlüğüne bakın «assubay» dır, 
«Asb» diye yazıyor; halbuki, «assubay» değil, «astsu
bay» dır. yani subayın astı demektir. «Assubay» de
yince, subayın üstü oluyor, Türk Dil Kurumunun ya
yımladığı sözlükte öyle yazıyor; biz sonra ikaz ettik 
onları. 

İster «zorun» olsun, ister «zorunluluk» olsun, iki
sini de kabul ediyoruz, hangisi olursa olsun. 

Evet, 2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı efendim? Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yetki Süresi : 
MADDE 3. — Yukarıda yer alan hükümlere uy

gun olarak Bakanlar Kuruluna bir yıl süre ile ve bir
den fazla kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği vardı. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
Anayasanın 91 inci maddesinin 2 nci fıkrası, «Yetki 
kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin 
amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve 
süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarı
lamayacağını gösterir» hükmünü amirdir. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin metninde bir 
defa mı, yoksa birden fazla mı kararname çıkarılaca
ğına dair hüküm yok. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Başkanı) — Yok. 

BAŞKAN — Onun için siz, «birden fazla da çı
karılabilir» dediniz. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Başkanı) — Kanunun amacını dikkate 
almak ve 91 inci maddeyi göz önünde bulundurmak 
suretiyle bunu ilave etmiş bulunuyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı efendim? 
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Buyurun. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, arz 1 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Aslında Danışma Meclisi Ge
nel Kurulunda bu madde değiştirildi, 

Maddenin başlığı «Yetki» dir. Yetki verilmeden 
şöyle bir düzenleme oldu : Sanki daha önce yetki ve
rilmiş gibi, «Yukarıda yer alan hükümlere uygun ola
rak Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde ka
rarname çıkartma yetkisinin süresi bir yıldır» dendi. 

BAŞKAN — Daha evvel vermedik ki bu yetkiyi. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Halbuki bizim düzenlememiz
de, «Yukarıda yer alan hükümlere uygun olarak Ba
kanlar Kuruluna bir yıl süreyle kanun hükmünde ka
rarname çıkartma yetkisi verilmiştir» denilmektedir 
ve bu yetki verilmeye ilişkindir. Yukarıda verilmedi 
ki, süresini belirlesin. 

BAŞKAN — Sonra, Anayasa belirlemiş; hem sü
resini belirleyecek, hem de kaç defa olacağını belirle
yecektir. Yalnız süreyi belirtmek kâfi değil; bir defa 
ise, «bir defa» diye belirtecektir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanı) — Efendim, bu husus eski Anayasamızda 
yoktu, biz getirdik buraya. 

BAŞKAN — Evet yoktu, şimdi koyduk o husu
su. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
eğer bunu yazmasaydık, Hükümet, her kamu kuru
luşu niteliğindeki meslek kuruluşları için birer defa 
kanun hükmünde kararname çıkarma durumunda ka
lacaktı. Halbuki şimdi, bir yıl süreyle çeşitli karar
nameler çıkarma imkânına sahip olacaktır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bunun da tehlikesi var; Bankerler Kararnamesi 
gibi, bir müesseseyi mütemadiyen zedeleme imkânı
nı veriyoruz eline. Aklına estikçe çıkaracak, beğenme
dikçe değiştirecek, Bankerler Kararnamesi gibi de
vamlı çıkacaktır efendim. 

BAŞKAN — Ama bankerler konusunda öyle 
olmasaydı çözüm mümkün olmayacaktı; çünkü öyle 
bir hadise çıkıyor ki, onun karşısında hemen bir 
kararname çıkartmak gerekiyor. Eğer dört başı ma

mur bir şekilde çıkaralım desek, mümkün değil; çün
kü başa gelmemiş bir hadise, banker hadisesi ilk defa 
başa geliyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî, bankerlerin 
bir özelliği vardır efendim. Yalnız, belirtmek istedi
ğim, huzurunuza getirmek istediğim husus, öngörür-
lü bir kanun çalışması yapılmamaktadır; tabiî bu 
da bir gerçek ihtiyaçtır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Biz onu, kararname geldiği v za

man buradan geçiririz yine. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî efendim. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Orgeneralimin belirttik
leri husus Devlet Memurları Kanunu içerisinde, ma
lum, oldu; 12 tane çıktı ve biz Adalet Bakanlığı ola
rak Noterlik ve Avukatlık Kanununu sevk edeceğiz, 
hazırdır. Zannediyorum ki, on gün içerisinde bunu 
Başbakanlığa sunacağız. O, bir örnek olacaktır, diğer 
kuruluşlar da ona göre yasalarını hazırlayacaklar ve 
tabiî biz de kendilerine yardımcı olacağız, en iyi şek
lini bir defada vermeye çalışacağız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 

isteyen?.. Yoktur. 
3 üncü maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyluyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 
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6. — 3 . 6 . 1983 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eği
tim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmeme Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/428; M. G. Konseyi : 1/455) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 231; M. G. Konseyi S. Sayısı : 509) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin . altıncı sırasında, 
3.6.1938 Tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı
na Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hak
kında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büıt-
çe-Plan Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 509 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe-Plan Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan 

yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve ilk sözü, Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı Sa
yın Küçükahmet'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, izniniz olursa, evvela kanunun isminden 
bir iki kelime ile bahsetmek isterim. 

«Ertik» kelimesi herhalde yanlış yazıldı, «Er
kek okulları» olacak, diye ne kadar Türkçe lügat 
varsa hepsini inceledik ve malesef lügatlarımızın al
madığı bir kelime olduğunu anladık ve sonunda şu
nu gördük : 1938 yılındaki Güneş Dil Teorisi zama
nında, bir, kelime uydurma cereyanı vardı, orada 
«Meslek» karşılığı olarak çıkmış bir kelimedir. 

Bununla beraber, huzurunuzda bu kelimeyi «mes
lek» olarak düzeltme şeklinde bir ilave yapalım de
dik; fakat yalnız bu kanunda sekiz, on yerde ge
çiyor; eğer başka kanunlarda da geçiyorsa bir ters
lik olmasın diye, bunu huzurunuza getiremedik. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 1927 yılında, «1087 Sa
yılı Maarif Vekâleti Bütçesine Mevzubahis Tahsisa
tın Mütedavil Sermaye Olarak İstimali Hakkında» bir 
kanun çıktı. Bununla, Millî Eğitim Bakanlığına çe
şitli yayın 'hizmetleri için, güzel sanatlar okulları atöl
yeleri için ve çeşitli sanat okullarına da yapacakları 
hizmetlerin çapına göre 3 bin liradan 5 bin liraya ka
dar mütedavil sermaye verildi. Bilahara, 1938 yılında 

(1) 509 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. J 
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yürürlüğe giren, «3423 sayılı Maarif Vekâletine Bağlı 
Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Ka
nun» çıktı. Bununla, bu döner sermayeler, 3 bin li
ralık, 5 bin liralık, 25 bin liralık döner sermayelerle 
birleştirildi, bir tek sermaye olarak huzurunuza geldi. 
Bilahara bunlardan hazıları, «Millî Eğitim Bakanlığı 
Döner Sermayesi» gibi, müstakil kanun konuları oldu 
ve bu döner sermayeler bir şahsiyet kazandılar. 

Bu arada huzurunuza gelen husus, Akşam Sanat 
Okulları Ders Atölyeleri Yapım Merkezinin -halen 
bir döner sermayeli kuruluştur; fakat, beş, altı milyon 
lira civarında bir borç para ile dönmektedir, büyük 
de hizmetler yapmaktadır- 250 milyon liralık bir ser
maye ile müstakil döner sermayeli bir kuruluş ha
line getirilmesi ve bu sermayenin 100 milyon lirası 
bütçesinden, 150 milyon lirası da kendi kârlarından 
karşılanması konusudur. 

Ders Aletleri Yapım Merkezi, örneğin geçen sene 
140 milyon lira civarında Hazineye kâr ödemiş bir 
kuruluştur. Halen de yıllık işçilik ve malzeme gider
leri 1 milyar lirayı bulmaktadır, iştigal sahası geniş
lemeye ve gelişmeye çok ımüsaittir; hatta zannederim 
üç, dönt milyon liralık, deneme çapında bir ihracat 
da yapmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Tükiye'de ders aletleri 
ve benzeri aletler, en noksan olanlar ve hiç bulun
mayan aletlerdir. Bugün bile, piyasadan, Türkiye'de 
yapılmış cetvel aldığımız zaman ya santimetresi ya 
da milimetresi tutmaz. Yurt dışına gidenlere, çoluk 
çocuğumuz için cetvel ısmarladığımız vakidir. Bu mü
essese büyük bir boşluğu kapatmaktadır. Ancak, arz 
ettiğim gibi, geçen sene, yani içinde bulunduğumuz 
1982 yılında bir yıllık işçilik ve malzeme gideri 1 mil
yar olan bir müessesenin yeniden ve ciddî olarak ku
rulması için huzurunuza gelen -tabiî Hükümetten gel
diği için bir şey diyemiyoruz- 250 milyon liralık ser
maye bendenize çok az gelmiştir. Hakikaten, aktivi-
tesini yerine getirmesi için 1 milyar, hiç değilse 500 
milyon olması lazımdır diye düşünüyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, müessesenin kârından 
mahsup edileceği için Hazinenin de bir zararı olma
yacaktır. Bütün mesele, 1 milyar veya 500 milyon lira 
sermayeyi buluncaya kadar müessesenin kârı, Hazine
nin ödeyeceğine mahsup edilecektir. 

Hakikaten gereklidir ve alktivitesi de vardır, cid
dî bir faaliyetin de içindedir. Ancak, bugünkü faa
liyetlerini hem yurt içinde, hem de özellikle Arap 
memleketlerine ve Doğu memleketlerine yönelik ola
rak genişletmesi imkânı da yardır. Bunun da dik
kate alınarak karar verilmesi lazımdır. 



M. G. Konseyi B : 124 28 . 12 . 1982 O : 1 

Sayın Cumhurbaşkanım, benim genelde' arz ede
ceğim budur. 

BAŞKAN — Sayın Bakana soralım; bu neden 
250 milyon lira ile tahdit edildli? Bu, bir olkulun de
ğil, Türkiye çapındaki akşam sanat okullarının ser
mayesi değil midir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz arz ede
yim; yalnız bu okul içindir. 

Efendim, şimdi bu okul ve diğer 'bütün okullar, 
iki bunlar toplam 238 okuldur, kendilerine doğru
dan doğruya döner sermaye olarak bir semaye tah
sis edilmiş değildir. Genelde, döner sermaye dağıtı
mı, diye Maliye Bakanlığından yıllık olaraik alınan 
döner sermaye içinde, ancak kendisine vertilen pay 
ile yürütülmektedir. Fakat, biz özenle *bunu kendi
sine müstakil bir duruma getirmeyi istiyoruz. Böy
le olduğu talkdirde, kabul buyurulursa diye düşünü
yoruz, 250 milyon lira ile, ki bütün okullarda uygu
lamalı eğitimin temelini teşkil edecek bu Ders Araç
ları Merkezi, biz bunu 1,5 yıl önce ele almıştık; fa
kat, çak gecikmeler oldu. Eğer tensipleri olursa, 
yaptığımız son hesaplarda da 500 milyon liradan 
aşağı olmaması gereği ortaya çıkıyor. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu 250 milyon lira, 1,5 
yıl önce yapılan hesaplara göre idi; falkat, bizim hiç 
ümit etmediğimiz derecede genişlemeler oldu. özel
de ve genelde kendisine 5 milyon lira alınırken, 9 
milyon lira ilave ile, 14 milyon lira İle idaresini ön
gördük. Diğer okulların da aynı döner sermayesi var, 
o dağıtımı da öyle yapıyorduk. Şimdi müstakil hale 
gelmesi daha yararlı olacaktır. Biz, bu kârın bu (ka
dar ileri gidebileceğini de sanmıyorduk, 

Özellikle arz edersem, 1980 yılında - ki 12 Eylül
den önceki yılda - 24 milyon lira kâr yaparken, 1981 
yılında birdenbire, aldığımız önlemlerle 119-893 000; 
yaklaşık 120 milyon liralık bir kâra geçti. Baktık iki, 
hakikaten genişleme imkânımız var ve var olacak. 
Böylece, hazırladığımız bu kanunda, 250 milyon lira 
yerine 500 milyon liralık bir döner sermaye, bağım
sız bir döner sermaye haline getirilir ise, diğer mes
lek ve teknik okullar, endüstri meslek liseleri, yine 
'temelde alacağımız döner sermaye yekûnu içinde ih
tiyaçları kadar onlara vererek, onları bağımsız yap
mayarak, gene güdümünün mümkün olabileceğini 
hesapladık. Dışta Kahire, Cezayir, Şam ve Bağdat'da 
da sergilere iştirak ettik, muazzam nispette istekler 
var. Eğer, biz ihracata dönersek, son hesaplarla bu

nun 250 milyon lira ile mümkün olmayacağı da or
taya çıktı. 

Tensip buyurulursa, biz de Bütçe Komisyonu 
Başkanına katılarak 500 milyon lira olarak teklif edi
yoruz,. 

BAŞKAN — Bunu maddelere geçince görüşürüz. 
Demek İki, tümü üzerindeki görüşmelerde, bu ser

maye miktarlarının fazla olmasını istiyorsunuz. Zaten 
1 inci madde gelince onu tekrar görüşeceğiz. 

Yalnız, biz bu «ertik» kelimesini neden değiştire
medik? Yani kanunun metninde «İsminin değiştiril
mesi ve 1 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısı» derdik; ismini de değiştirirdik. Keli
me lügatta hile bulunamamış... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Ben de çok aradım, hatta kendileri ile de konuş
tum, eski meslekçilere sordum. Ben de bidayette er
kek teknik, iş kurum gibi geldi bana; öyle de değil
miş. 

3 Haziran 1938 yılında çıkan bu kanuna göre; o 
zamanki dilde, Güneş Dil Teorisine göre, sözde «er
tik» olarak geliyormuş. 

Sayın Cumhurbaşlkanım, kanunun temelinde bir 
değişiklik yapmak bizim aklımıza gelmemiştir. Sade
ce, «şu parayı alalım, döner sermayeye koyalım; iş 
yapalım» demiştik; ama, zatıâlileri temelde değişik
lik öngörüyorlarsa başüstüne, emredersiniz. 

BAŞKAN — Şimdi kanunu yeniden değiştirmek, 
yeni, baştan yazmak lazım. Bu saçmasapan şeyleri 
değiştirip yeniden ele alın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Başüstüne Sayın Cumhurbaşlkanım. İzin verirse
niz, kanun değişikliği yerine, «döner sermaye bu se
neden itibaren geçecek» emirlerinizi ben alayım; ay
rıca da ben bunu ele alıp ismini değiştiririm. 

BAŞKAN — Hiçbir ülkede bizdeki kadar kelime 
değiştiren millet görmedim. Romanya'ya gittim, iki bin 
tane Türkçe kelime var; atmıyorlar; Yugoslavya'ya 
gittim, keza öyle; Kore'de ve Çin'de bizim kelime
leri kullanıyorlar; «su» kelimesi onlarda da aynı, 
«su». Şimdi, «Bu Tüfkçeden alınmıştır» diye değiş
tirsinler mi? Kabul etmişler artık, «su» diyorlar. 

«Ertik» kelimesinden sonra bir de «mütedavil 
sermaye» tabiri var, onun karşılığını koymamış, 
Türkçeleştirmemişler... 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
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— Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz ben yine 
bazı hususlarda malumat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Şimdi biz piyasada mikroskoplara halktık; bunun 
yarı fiyatına mikroskop yapabileceğimizi tespit et
tik. Bütün okullara dağıtabileceğimiz şekilde, bir Hol
landa şirketi ile anlaşmaya vardık. Bunu 5 senelik bir 
plana bağlıyoruz. Sermayesi artarsa ancak ileride yap
mak: imkânı hâsıl olabilecek. 

Biyograf yapacağız;' yaptık ve o devam ©diyor. 
Birkaç ay sonra bu mtikrosikop yapımına geçebili
riz; hatta ihraç etme irrikânları da olabilecek. Zeiss 
firması da bize müracaat etti; fakat son derecede pa
halı bir teklif idi. Biz bunu okullarda tedrisat için 
istemiştik, mikroskop olarak üsrar etmiyoruz; ama, 
gelecekte niteliğini artıra'bilirsek bunun ihracını da 
düşünebiliriz; ama buna daha çok okullarda uygu
lamalı eğitim için yapalım dedik. Böylece ambalaj 
sistemlerine, pazarlama kısımlarına geçiyoruz. Çok 
pahalıya mal olan düzeni, o köpük halindeki olan
ları da yine tesis edeceğiz. Türkiye'de 67 ilimizde 
dağıtım merkezleri var, bunları tevsi ediyoruz ve 
anadepo kurmaya çalışıyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanım, böylece, eğer tensip 
edilirse, bununla çdk fazla işler yapmak istiyoruz. 
Kanun, genelde, ikabul buyurulursa, bizim işimize 
çok yarayacak.; 

Arz ve teklif ediyoruz. 
BAŞKAN — Bengladeş'e gönderilen küçük, kü

çük mikroskoplar da sizin gönderdikleriniz mi aca
ba? Bizden, Türkiye'den gönderilmiş; üzerinde çalı
şıyorlardı. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet efendim, ufak olanlardan gönderdik. 

BAŞKAN — Yeni değil, dalha evvelden gönde
rilmiş. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— IDaha önce gönderdik efendim, zatıâliniz gitme
den önce. Dışişleri ile mutabakata varmıştık; epey 
kitap ve malzeme gönderdik. 

BAŞKAN — Yani, demin söylediğiniz sanat 
enstitüsünün yaptığı şeylerdi onlar... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet, onlar küçük tiplerdi. Büyüğüne, 600'lük 
olanlarına geçemedik; 600 büyüteçli olmak üzere 
gayet geniş, hatta üniversitelerde dahi eğitim ve öğ
retimde yararlanılabilecek tipe geçmek istiyoruz. Di
ğerleri ıbasit olanlardır. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde 'başka söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

3.6.1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakan
lığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 3423 sayılı Kanunun 1 inöi mad

desine aşağıdalki fıkra eklenmiştir. 
«Ankara II inci Akşam Sanat Okulunun (Ders 

Aletleri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesinin 
sermayesi 250 000 000 liradır. Bu sermayenin • 
100 000 000 lirası Genel Bütçeden, kalan 150 000 000 
lirası ise her yıl sonunda elde edilecek döner serma
ye kârından karşılanır.» 

BAŞKAN — Evet; demek ki, sermayenin 506 
milyon liraya çıkarılmasını teklif ediyorsunuz. 

Peki, bu sermayenin ne kadarı bütçeden karşıla
nacak, yine 100 milyon lirası mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, 200 mil
yon lirası. 

Sayın Cumhurbaşkanım, döner sermayenin bir ka
nun içinde toplanması ve yeniden ele alınması yük
sek emirlerinizin üktizasıdır ve Hükümet bu husus
ta bir çalışma yapıyor, o yapılıncaya kadar, özel
likle Millî Eğitim Bakanlığındaki bütün döner ser
mayelerde % 40, % 60 oranıdır. Binaenaleyh, bu
nun da 200 - 300 olması lazım. % 40, % 60 oranını 
muhafaza etmök istiyoruz. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bunu verebile
cek mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu sene döner sermaye
yi, çok İsrar ettik, vermediler; ancak buradaki 100 
milyonu verebildiler; diğer bütün okullar için de 
maalesef koyamadılar, ıkonmuş değil. Ayrıca tahsis 
eder ve kanunda yer alırsa, araştırırlar sanıyorum. 
Biz de bunu arzu ederiz, kısa zamanda sermayeyi 
bütünlemeye çalışırız, 

Şimdi bizim kârımız 120 milyon; o halde, 500 
milyon sermayeye ancak iki, üç sene içerisinde çıka
biliriz. İki, üç senede de bu ikadar malzemeyi kar
şılamak mümkün olmayabilir. 

Eğer 'Bütçe - Plan Komisyonu Başkanımızın tes
pit ettiği şekilde 200 olursa, biz 300 milyonu 2 se-
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ne içerisinde tamamlarız ve tam kapasiteyle çalış
maya geçebiliriz diye ben de teklif ediyorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bir sonraki gündem maddesi ile ilgili 
olarak Sayın Maliye Bakanımız da burada; emir 
buyurursanız, davet edip, soralım. 

Bu, sanırım 'Hazinenin karşılayacağı bir miktar
dır. 

(BAŞKAN — Evet... 
Sayın Kafaoğlu, Akşam Sanat Okulunun serma

yesinin 250 milyon liraya çıkarılmasına dair bir (ka
nun teklifi var. Bunun çok büyük işler yaptığını, 
hatta ihracata yöneldiğini, Ortadoğu ülkelerine dahi, 
yapılan malzemenin ihraç edildiğini, 110, milyon lira 
kâra geçtiğini, 1,5 sene evvel bu kanunun hazırlık
larına başlandığını, o zaman için 250 milyonun (kâfi 
geldiğini; ama bugün için 500 milyon olması gerek
tiğimi ileri sürdüler. 
Teklif edilen bu 1 inci maddede «... 250 milyon li

raya çıkarılmıştır; bunun 100 milyon lirası genel 
bütçeden, geri Ikalan 150 milyon lirası da yıl sonun
da elde edilecek döner sermaye kârından karşılanır» 
deniliyordu. 

Şimdi biz bunu 500 milyon liraya çıkarınca, «200 
milyonu genel bütçeden, 300 milyonu da döner ser
maye kârından karşılansın» derler. 

Bu bütçeden bunu (karşılayabilir miyiz; 100 mil
yon dıiye konmuş, 200 milyona çıikarırsak bir zor
luk olur mu? 

(MALİYE BAKANI ADNAN BAŞBR KAFA
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, 1983 bütçesini 
kabul ettik; eğer 100 milyon daha uygun görürse
niz, onu da 1984 bütçesinden veririz. 

BAŞttCAN — O da mümkün, yani 100 milyonunu 
bu sene, 100 milyonunu gelecek sene. Demiyoruz ki, 
hepsii 1983 bütçesinden ıkarşılanır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan (Komisyonu Başkanı) — «Genel büt
çeden» deyip, «1983» demememizin nedeni, seneler 
itibariyle bütçe imkânlarına göre karşılansın diye. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA
OĞLU — Bir seneye yığılmamak Ikaydıyla mümkün 
efendim. 

BAŞKAN — O zaman bu değişik şekliyle 1 inci 
maddeyi yeniden okutuyorum: 

«MADDE 1. — 3423 sayılı Kanunun 1 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştin 

«Ankara II inci Akşam Sanat Okulunun (Ders 
Aletleri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesi
nin sermayesi (500 000 000) beşyüz milyon liradır. 
Bu sermayenin (200 000 000) ikiyüz milyon lirası 
genel bütçeden, kalan (300 000 000) üçyüz milyon li
rası ise her yıl sonunda elde edilecek döner serma
ye kârından karşılanır.» 

BAŞKAN — Bu dkunan son şekil üzerinde söz 
almak (isteyen var mı? Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe gilrer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?... 

Yolk, 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler...; Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 

Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
iBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

yen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir^ 

7. — 18.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah 
Kanununun, 15.12.1981 Tarih ve 2562 Sayılı Ka
nunla Değiştirilen 33 üncü Maddesinin (b) Bendin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Mîllî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 2123; M. G. Konseyi : 2/95) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 125; M. G. Konseyi S. Sayısı : 423) (1) 

(BAŞKAN — Gündemimizin yedinci sırasına ge
çiyoruz; yedinöi sırada, 18.2.1954 tarih ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun, 15.12.1981 tarih ve 2562 sayılı 
Kanunla değiştirilen 33 üncü Maddesinin (ıb) Ben
dinde (Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
nin Danışma Meclisince/ Ka'bul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru yer almaktadır. 

(Bu rapor, 423 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmış
tır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Ba
lkan ve ilgililer yerlerini almışlardır. 

(1) 423 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir* 
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Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü 'Bütçe - Plan Komisyonu Başkanına 
bırakıyorum, 

Buyurun Küçükahmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, Danışma Meclisi üyeleri tarafından 
teklif edilen ve yine Danışma Meclisinde kabul edi
len bir metinle, 6245 sayılı Harcırah Kanununun, 
müfettişlerin yevmiyelerini düzenleyen 33 üncü mad
desinin (b) bendine «PTT Teftiş Kurulu, kontrolör 
ve stajiyer kontrolörler» deyimi de eklenmiştir. 

Hükümetimiz, öteden beri, kontrolör deyiminin 
çok çeşitli maksatlarda kullanılması nedeniyle, bunun 
yaygınlaşması ihtimalinden endişe ederelk bu deği
şikliğe katılmamıştır. 

Ancak Komisyonumuz, * PTT kontrolörlerinin, 
burada yazılı olan kimselerin daha evvel kısa bir 
süre ide olsa, denetim elemanları gibi yevmiye hak
kından yararlanmış olmalarını ve burada huzurunu
za gelen metinde «teftiş kurulu kontrolörleri» diye-
yerek, zaten baş kısımda da «denetim yapanlar» de
nilerek, tamamen dar bir çerçeve içine alındıkların
dan yaygınlaşması ihtimalinin bu nedenle mümkün 
olmadığını görerek, bir kere daha konuyu huzurunu
za müspet olarak ve Danışma Meclisinin değişikli
ğine uyarak getirmiştir. 

Kabulünü arz ederiz. 
BAŞKAN — Geçen sene de bütçe görüşmeleri 

sırasında bu mevzubahis olmuştu zannederim. 
E M E K I İ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, birkaç 
defa huzurunuza geldi, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu kontrolörler, 
diğer müfettişler gibi, mahallinde teftiş yapan insan
lardır.; Bu PTT kontrolörlerinin, mağdur oldukları 
yönünde pdk çok müracaatları vardır. Biz de yeni 
baştan tetkik ettik. 

Maliye Bakanımızın endişeleri, kontrolör tabiri
nin çok geniş anlamda kullanılmasıdır; herkes kont
rolördür; ama teftiş heyeti kontrolörü, teşkilat bu
nun içinde. Bunu söylemek suretiyle, zannediyorum 
ki, (Maliye Bakanının endişesini giderecek bir for
mül huzurunuza getirdik. 

BAŞKAN — Maddeyi geldiğimiz zaman onun 
üzerinde görüşürüz. 

Tümü üzerinde Maliye Bakanımızın bir diyeceği 
var mı? I 

I Buyurun. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, devlet kuruluşun
da bakanlıklar da ek alarak kontrolör istihdamına ce
vaz verildiğinden, bakanlıkların bünyesi içerisinde 
yer alan umum müdürlüklerde kontrolör istihdam 
ediliyor; çünkü, bakanlığın bir teftiş heyeti var. Ma-

[ üye Bakanlığının teftiş heyeti olmasına rağmen, Ge
lirler Genel Müdürlüğüne kontrolör kadrosu vermi-

j şiz. Maliye müfettişlerinin yetki alanı daha geniş. 
Kontrolörler, yalnızca gelir teşkilatında teftiş ve ver
gi beyannamesi tetkikiyle görevliler, müfettiş yetki
lerinin hepsine sahip değiller. Gelirler teşkilatına da
hil memurlar hakkında teftiş ve tahkikat da yapa
biliyorlar; fakat, vekâlet müfettişleriyle karıştırılma
sın diye, umum müdürlüklerin teftiş elemanlarına 
«kontrolör» demişiz. 

Ancak, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve mülhak 
, bütçeli idareler kuruldukça, bunların teftiş heyeti 

kurmasına müsaade etmişiz. Zaten bir umum müdür
lük olduğu için, bunların aynı umum müdürlüğün 
içerisinde müfettişleri varken, bir de kontrolörlük di
ye ikinci derecede bir teftiş elemanı ihdas etmeleri
ne lüzum görmemişiz ve bu zamana kadar da buna 
engel olmuşuz; PTT, TRT, Sümerbank ayrıca kont
rolör kadrosu istediğinde «olmaz, müfettiş kadrosu 
isteyin, verelim, müfettiş olarak alın ve teftiş ve tah
kik hizmetlerinizi müfettişleriniz marifetiyle yapın» 
diye cevap vermişiz; bu düzeni de hiç bozmamışız. 
Böyle bir tasarıyı Hükümetin benimseyip gönderme
mesinin sebebi bu. 

Danışma Meclisinde, daha önce de parlamentoda 
bu şekilde teşebbüsler olurdu; Çünkü, nedense PTT 
Genel Müdürlüğü, müfettiş diye alabileceği memurları 
müfettiş olarak almamış, kontrolör diye almış. Har
cırah Kanunu 33 üncü maddesinin (b) fıkrası müfet
tişlerin istifade etmesi gayesiyle tedvin edilmiş. Biz 
de onlara, «Siz teftiş elemanlarınızı yalnız müfettiş 
ismiyle istihdam edebilirsiniz» dediğimizden, bunları 
33 üncü maddenin (b) fıkrasındaki harcırahtan istifa
de ettirmiyorlar. PTT Genel Müdürlüğünde, böyle 
bir müşkülat varsa, eğer müfettişleri bütün teşkilatın 
teftişine kâfi gelmiyorsa, yeni müfettiş kadroları ih
das etmek suretiyle o kadrolara müfettiş tayin ede
rek teftiş hizmetini yürütebilir. Biz bundaki ikileme
yi bir türlü anlamıyoruz : Aynı teftiş heyetinin içe
risinde' hem müfettişler olacak, hem de kontrolörler 
olacak; 

Bu sebeple biz teklife Danışma Meclisinde de 
karşı çıktık. Burada da böyle bir kelimeye gidilmeme-



M. G. Konseyi B : 124 28 . 12 . 1982 O : 1 

İt. Aksi takdirde, bütün Kamu İktisadî Teşebbüsle
rimiz, mülhak bütçeli idarelerimiz, «kontrolör» diye 
yeni bir kadro unvanı ihdas edip buraya tayin yap
mak isteyecekler; halbuki teftiş heyetlerinin çeşitli 
statüleri var; muavinlik imtihanıyla giriliyor, ehliyet 
imtihanı veriliyor, ondan sonra müfettişlik ihdas edi
liyor. Aslında, müfettiş olmayan kişileri müfettişlik 
haklarından istifade ettirmek için bu yol açılmış olu
yor. Halbuki vekâlet teşkilatı içerisinde kontrolör teş
kilatı bulunan Gelirler Genel Müdürlüğü kontrolör
leri de aynı müfettiş standardında; üniversite mezu
nu, yüksekokul mezunu; bir giriş imtihanıyla mesle
ğe girer, belli bir süre geçtikten sonra da ehliyet im
tihanı verip mesleğe kati tayinleri yapılan kontrolör
lere, yalnız vekâlet müfettişleriyle karışmasın diye, 
kontrolör ismini veriyoruz. Halbuki bu şekildeki İk
tisadî Devlet Teşekküllerinde ve mülhak bütçelerde 
ayrıca vekâlet teftiş heyeti olmadığı için, kendi tef
tiş kurulları olduğu için, teftiş kurullarında müfettiş 
olarak teftiş elemanı istihdam etmeleri imkânı mev
cuttur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Küçükahmet, niye «müfet
tiş» demiyorlar da «kontrolör» diyorlar? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, Devletin bütün teşkillerinde müfettişler 
dışında müfettişler gibi işleme tabi bir de kontrolör 
teşkilatları zaten var; bu PTT yeni bir icat değil. 

BAŞKAN — Diğer yerlerde, diğer bakanlıklarda 
da var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Arz edeyim 
Sayın Başkanım, halen yürürlükte olan maddeden : 

Bakanlıklar Merkez Teşkilatına bağlı kontrolör ve 
stajyer kontrolör; halen bunlar denetim elemanıdır
lar ve yenilerini de alıyorlar. Bunların ise günahı, 
PTT teşkilatına bağlı olmaları. 

Takdir buyurursunuz ki, müfettişlik, artık Türki-
yede çok büyük unvan oldu Sayın Başkanım; bunla
ra kolay kolay hiç kimse iş buyuramıyor. Fiilen de
netim yapacak kişilere, müfettişin altında bir unvan 
bulmak zorundadır Türkiye; bugün de o zordadır, 
gelecekte de. Müfettişlik artık çok yüksek bir unvan 
oldu; onlara kolay kolay hizmet gördürülemiyor. 

Bakanlıklar kontrolörler alıyor; bunlar da kontro
lör; aynı o hakkı istiyorlar; bir ilave hak talepleri de
ğil. 

BAŞKAN — Bakanlıktaki kontrolör, müfettiş tah
sisatı mı alıyor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
alıyorlar. Madde müfettiş tahsisatı, yolluğu alanların 
birçoğunu saymış da, içinden şu cümleyi okuyorum 
Sayın Başkanım : «Bakanlıklar merkez teşkilatına 
bağlı kontrolör ve stajyer kontrolör.» Burada da ge
tirdiğimiz, «PTT kontrolörü ve stajer kontrolör»; 
aynı tabir; başında «bakanlıklar» lafı yok da «PTT» 
lafı var o kadar, başka bir fark yok. 

BAŞKAN — Peki, diğer İktisadî Devlet Teşek
küllerinde de var mı bu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, bu un
vanda yok efendim, almıyorlar; varsa müfettişleri, 
alıyorlar. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Bu kapıyı açarsak ilk defa PTT için aç
mış olacağız; sonra da bütün İktisadî Devlet Teşek
külleri, müfettiş dışında, bir de kontrolörlük memu
riyeti kadrosu ihdas ederler; ondan endişe ediyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederseniz 
Sayın Başkanım, PTT Genel Müdürlüğü Teşkilat 
Kanununda, «PTT Teftiş Kurulu Kontrolörlüğü» 
var; bu burada açık yazılmış. Burada bir hak tevdii 
var, gayet açık. Bir evvelki kanunda, yani merî ka
nunda, «Bakanlıklar merkez teşkilatında kontrolör ve 
stajyer kontrolör» deniyor; Aynı şekilde böyle bir 
şey, PTT nin kadrosunda da var ve PTT Genel Mü
dürlüğü Teşkilat Kanununa bağlı cetvelde ise, bun
ların kadro yeri olarak, unvan olarak PTT Teftiş 
Kurulu kontrolörlüğü... 

BAŞKAN — Bunlar memur statüsünde öyleyse, 
işçi statüsünde değil. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, hep memur. 

BAŞKAN — Ne alıyor bunlar, yevmiye olarak? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Aslında azamî 
yevmiyeleri, diğerlerinin normal yevmiyenin 1,3 katı, 
yani % 30 fazlasını alırlar; ancak tabiî buraya ge
çince denetim elemanlarına % 20 bir tahsisat verdik, 
onları falan da muhakkak talep edeceklerdir. Onu da 
birlikte düşünerek huzurunuza getirdik. 

BAŞKAN — Kaç kişi bunlar? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Zannediyo-
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rum 250 veya 300 kişi; aıma yanlış bir beyanda bu
lunmuş olabilirim; bağışlayın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Üruğ Pa
şanın ifade ettikleri, PTT Kanunu değildir. PTT Yö
netim Kurulunun kabul ettiği Teftiş Heyeti, kendi 
idarî işleri içerisinde. Müfettiş niteliğinde olmayan 
bir de kontrolörlük, bunlara bağlı. Biliniyor ki, mü
fettişler yüksek seviyede yevmiye alıyorlar; fakat o 
seviyede iş görmeyecekleri için, bir de kontrolörlü
ğü kendi kararlarıyla ihdas etmişler. Yani kanunlar
dan hiçbirinde biz İktisadî Devlet Teşekküllerine ye 
mülhak bütçeli idarelere ayrıca kontrolör kadrosu 
vermemişiz. Bir tek Tekel Genel Müdürlüğünde, mül
hak bütçeli idare olmasına rağmen, müfettiş kadrosu 
vardır,' bunlarda kontrolör kadrosu yoktur. Bu zama
na kadarki devlet kuruluşunda bu ikilem yapılmamış
tır. 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) 
fıkrası bilindiği halde bunu yaptıklarına göre, mü
fettiş olarak istihdam edemeyecekleri memurları al
mak istemişler oraya. 

BAŞKAN — Komisyonda, «kaç kişidir, ne ka
dar yük getirecek, malî yükü ne olacak bir sene zar
fında?» gibi hususların biraz daha tetkik edilmesi 
için ben bunun tekrar Komisyona iadesini oylarını
za sunacağım efendim : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bunu bir kere daha inceleyelim, sonra detaylı 
olarak görüşelim, sonra tasarı olarak görüşürüz. 

Bu kanun tasarısı Komisyona iade edilmiştir; tek
rar etüt edilecektir. 

Şimdi gündemimizin sekizinci sırasına geçiyoruz. 

8.-7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde 
Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile Deği
şikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/562; M. G. Kon
seyi : 1/461) (D. Meclisi S. Sayısı : 257; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 512) (1) 

BAŞKAN — Sekizinci sırada, 7 Şubat 1967 Ta
rihli ve 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi 
Hakkında Kanun ile Değişikliklerinin Yürürlük Sü
resinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü-

(1) 512 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu yer 
alıyor. 

Bu rapor, 512 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Maliye Ba

kanı ve ilgililer yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Açıklamada bulunmak üzere buyurun Sayın Kü-

çükahmet, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hak
kındaki Kanun, İkinci Beş Yıllık Plan dönemi için 
çıkartılmıştır. Nitekim, kanunun 7 nci maddesinde 
de sarahatle, 1967 yılında yürürlüğe giren bu kanu
nun 31 Aralık 1972 yılında yürürlükten kalkacağı ya
zılıdır. Ancak, bilahara, 1684 sayılı Kanunla bu bir 
beş yıl daha uzatılarak, 1977 yılına kadar ve en so
nunda 2109 sayılı Kanunla bir beş yıl daha uzatıla
rak, süresi 31 Aralık 1982 yılma kadar uzatılmıştır. 
Bu defa huzurunuza gelen tasarıyla bu süre Beşinci 
Beş Yıllık Planın bitiş tarihi olan 31 Aralık 1987 
yılına kadar uzatılacaktır. 

Kanuna göre, ithal sırasında düzenlenen gümrük 
giriş beyannamesi, ihtiva ettiği eşyanın Gümrük Ver
gisine esas olan kıymet üzerinden, Damga Vergisi
ne tabidir. Verginin oranı Bakanlar Kurulu tarafın
dan, ithal yapılan memlekete göre tespit edilmek
tedir; ancak, azamî miktarını kanun tespit etmiştir; 
% 25'i geçmeyecektir. 

Sanıyorum tasarı -emir buyurursanız Sayın Mali
ye Bakanımız belki detayına girer- AET ülkeleriyle 
de ilişkimiz dolayısıyla 5 yılda bir böyle tezyid edil
mektedir. Yoksa, bu hükmü birdenbire kaldırarak, 
kanunu, ta kaldıracağımız tarihe kadar yürürlüğe 
sokmak da mümkündür. Bunun aceleliğinin nedeni : 
Süresi Cuma günü bitmektedir. Bu nedenle 5 yıl uza
tılması gerektiğinden, Danışma Meclisinden gelir gel
mez hemen huzurunuza getirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — İlave edeceğiniz bir şey var mı efen

dim? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Müsaade ederseniz küçük bir arzda bu
lunmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OGLU — Sayın Cumhurbaşkanım, biz 1963'de 
GATT Anlaşmasına taraf ülke olarak girdikten son-
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ra, ithal vergi ve resimlerimizi, GATT'tan tarifemizi 
çekmeden yeni bir değişikliğe tabi tutmamak taahhü
dünde bulunmuşuzdur. Fakat ikinci Beş Yıllık Plan 
finansmanı sırasında, gümrük vergimize bir sürşarj 
şeklinde, ek şeklinde bu kanun tasarısını kabul et
mişiz ve ödemeler dengesi açıklarımız kapanıncaya 
ve Katma Değer Vergisi Kanununu kabul ettirince-
ye kadar böyle geçici bir tedbir aldığımızı -Sayın 
Amiralimin de ifade ettiği gibi- ikinci Plan dönemi 
için uygulayacağımız geçici bir tedbir olduğunu ileri 
sürerek, GATT Ödemeler Dengesi Komisyonunda 
kabul ettirmişiz; GATT'dan da delegasyon almışız
dır bu kanunun tatbikinde. Son delegasyon, kanunun 
3 üncü defa 5 yıl uzatılması sırasında, 1977 senesin
de alınmıştır, 1982'de bu delegasyon da bitmektedir. 

Biz hâlâ Katma Değer Vergisini yürürlüğe koya
madığımız için, Beşinci Beş Yıllık Plan süresinde de 
bu kanunun yürürlükte kalmasını arzu ettik ve bu se
beple huzurunuza gelmiş bulunuyor ve bütçenin fi
nansmanında da halen % 1 oranında kullanılıyor. 

Aslında biz 1972'de, 1973'de bunu GATT nez-
dinde müdafaa ederken, sabit kur sistemi uygulama
mız sebebiyle, kur farklılıklarını gidermek için böy
le bir ek vergiye ihtiyacımız olduğunu ileri sürmüş-
tük< 

Şimdi, sabit kur sisteminden vazgeçilince, önce 
% 25, sonra % 20, '% 15 nispetinde uyguladığımız 
bu verginin nispetini şimdi % l 'e indirdik, halen % 1 
olarak uyguluyoruz; fakat hefhangi bir şekilde fi
nansmanda bir müşkülat olduğu zaman, Bakanlar 
Kurulu kararıyla nispeti yükseldiği için, her zaman 
yeni bir finansman imkânı getirebilmektedir ve dev
letin elinde böyle bir yeni finansman imkânı yara
tacak kanunun da mevcut olmasında büyük fayda 
mülahaza ediyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Elastikiyet bakımından. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

ÖĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde Alına
cak Damga Resmi Hakkında Kanun tle Deği

şikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 828 sayılı İthalde Alınacak Dam
ga Resmi Hakkında Kanun ile değişikliklerinin yü
rürlük süresi, 31 Aralık 1987 tarihine kadar uzatıl
mıştır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 31.12.1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen varmı? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 

ve Tekel Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — 2032 Saydı Köye Götürülen Hizmetlerden 
Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki 
Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/425; 
M. G. Konseyi.: 1/457) (D. Meclisi S. Sayısı : 236; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 51,3) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dokuzuncu sırasına 
geçiyoruz. 

Dokuzuncu sırada, 2032 Sayılı Köye Götürülen 
Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması 
Hakkındaki Kanunun Adında ve Birinci Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

(1) 513 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu rapor, 513 sıra sayısı ile basılıp, dağıtılmış
tır, 

ihtisas Komisyonu Sözcüsü ve ilgili Bakanlar yer
lerini almışlardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı
yorum ve izahatta bulunmak üzere ilk sözü Komis
yon Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, köye 
götürülen devlet hizmetlerine, gönüllü de olsa, köylü
müzün katkıları 2032 sayılı Kanunla 1977 yılında 
yasaklanmıştır. Bu yasaklama, planların uygulanma
sını sağlamak, çeşitli baskıları önleyebilmek için 1977 
yılında düzenlenmiş ve Köye Götürülen Hizmetler
den Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkın
daki 2Ö32 sayılı Kanunla bu düzene 1977 yılında ge
çilmiştir. Ancak, köylümüz, yüksek malumları, okul, 
cami, yol, su ve elektrik tesislerinin yapımında çeşit
li şekillerde gönüllü katkılarda bulunmaktadır. Bu 
katkıların bu konudaki devlet harcamalarının büyük 
bir kısmını (% 10, % 15'lere varan kısmını) oluş
turduğu, Sayın Bakanımız ve ilgililer tarafından da 
belirtilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün fiilen 
de bu katkılar kabul edilmekte ve yapılmaktadır. O 
nedenle, bu kanunun adının değiştirilmesi ve köy
lünün katkısının alınmasını önleyen 1 inci maddesi
nin değiştirilmesi Danışma Meclisinden de kabul edi
lerek gelmiş ve tensiplerine sunulmaktadır. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — O zaman politik maksatla çıkarılmış 
altından da kalkamamışlar. Hani, köyün okulunu, ca
misini, suyunu, elektriğini, ötesini berisini yapsalar, 
amenna. Hem yapamıyorlar, hem de hiçbir şekilde... 
Adam gönüllü olarak vermeye razı; «hayır efendim!» 
Şimdi bu fiilen de yapılıyor; okul yapılıyor, cami ya
pılıyor... 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen yar mı? 
Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2032 Sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla 
Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki Kanunun Adın
da ve Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2032 sayılı Kanunun adı aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar 
Dışında Katılma Payı Alınmaması Hakkında Ka
nun.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 2032 sayılı Kanunun birinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — «Köye, Devlet ve Devlet'e bağlı 
kuruluşlarca götürülen hizmetler karşılığında, gönül
lü katkılar dışında kimseden katılma payı alınamaz ve 
kimse bedenen çalıştırılamaz. 

Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca köye götürü
lecek hizmetler için köy halkının gönüllü katkıları, 
hizmetlerin programa alınmasında ve yürütülmesinde 
bir öncelik sağlamayacak şekilde değerlendirilir. Bu 
gönüllü katkıların nasıl değerlendirileceği ilgili bakan
lıklarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde bir izahatta 
bulunacak mısınız? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — «Alınmaz» diye okundu efendim; herhalde 
o, «alınamaz» olacak. 

BAŞKAN — «Alınamaz ve çalıştırılamaz». 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O ö L U — Hükümet teklifinde «alınmaz» şeklindeydi. 

BAŞKAN — Değiştirilmiş oldu. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 2032 
sayılı Kanunun daha önceki 1 inci maddesi şöyleydi : 
«Köye, Devlet ve Devlete bağlı kurumlarca götürülen 
hizmetler karşılığında hiçbir ad altında katılma payı 
alınmaz ve bedenen çalıştırılamaz» şeklindeydi. 

Malumları, bu maddeyi değiştirerek, «gönüllü kat
kılar dışında...» 
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BAŞKAN — Ama bir öncelik de taşımayacak; 
yani, filan köy «ben gönüllü olarak katılıyorum, bi
naenaleyh bana öncelik verin» diyemeyecek, değil mi 
efendim? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu maddenin devamı var; maddenin devamında em
rettiğiniz husus var. 

BAŞKAN — Evet. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Bunlar hiçbir şekilde - buyur
duğunuz gibi - programların uygulanmasında bir önce
lik, tayin ve tespitinde esas olmayacak. Evvelce bu tür 
şeyler oluyormuş; mesela, kum getiren veya tuğla te
min eden köyler veya köy grupları, programlanmış 
hizmetlerin o tarafa getirilmesinde bir diğerine ön
celik teşkil ediyormuş. Bunları önleyecek şekilde bu 
madde düzenlenmiştir. Katkılar kabul edilebilecek ve 
bu katkı gönüllü olacak. Bunun dışında katılma payı 
alınamayacak ve kimse bedenen çalıştırılmayacaktır. 

Bunların nasıl değerlendirileceği de yönetmelikle 
belirlenecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sizin ilave edecek bir sözünüz ola

cak mı?.. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Sayın Cumhurbaşkanım, 
veciz şekilde ifade buyurulduğu gibi, köy kalkınması 
çok önemli bir sorunumuzdur. 16 Şubat 1981 tari
hinde yüksek huzurlarınızda Bakanlığımızın brifingini 
arz ederken, bir taraftan malî yılın 1 Ocak tarihine 
alınması, bir taraftan da 2032 sayılı Kanunun kaldı
rılması yolundaki görüşlerimizi arz etmiştik. 

Yüksek tasvip ve direktiflerinizin ilhamı ile, biz 
Bakanlık olarak bu Kanunun, bu tarzda değiştirilmesi 
hususunu Başbakanlık makamına ve Bakanlar Kuru
luna getirdik. Tasvip buyurulduğu takdirde, çok bü
yük yararları olacaktır. Her şeyden evvel, Devletin, 
köye dönük hizmet ve yatırımlarında ek bir kaynak 
sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca, çok önemli iki faktörü peşpeşe arz ede
ceğim : Her şeyin Devletten beklenmemesi gerektiği, 
köylünün kendi meselelerine sahip olma bilincinin ge
liştirilmesi açısından faydalı olacaktır. 

Ondan da öteye, çok büyük psikolojik bir fak
tör olarak, az da olsa katkısı olduğu takdirde, köyün 
hizmet ve yatırımlarına köylü sahip olacaktır, koru
yacaktır. 

Bu Kanun yüksek tasviplerinizle kesinleştiği tak
dirde, yalnız benim Bakanlığım değil, köye hizmet 
götürmekle yükümlü tüm bakanlık ve kuruluşlar bu 
önemli yararlardan istifade edeceklerdir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bunun içinde köye elektrik götürül
mesi de var, değil mi? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Evet. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başkaca söz 
almak isteyen var mı? 

Buyursunlar efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Açıklan
ması bakımından soruyorum : «Gönüllü katkılar dı
şında, kimseden katılma payı alınamaz ve kimse be
denen çalıştırılamaz» ifadesinde, gönüllü katkıların 
içinde bedenen çalıştırılma şeklinde katılma payı var 
mı? Bilhassa bedenen çalıştırma... Yani, kendi ken
dine «bedenen çalışarak bu yolu yapacağım» derse, 
buna mani olabilir miyiz?.. 

BAŞKAN — Var mı böyle bir durum?.. O da da
hildir. Yani, gönüllü çalışmanın içine hem maddî ola
rak, hem de manevî olarak... 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Tabiî, gönüllü olmamanın dı
şında, zorla çalıştırılmamak açısından, bu hüküm ge
tirilmiştir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 
«gönüllü olarak çalışıyorum, yapacağım» diyebilir. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Mecburî katkı ve mecburî çalışma yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dava, 
mecburî olmaması meselesi. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — İzin verirseniz Sayın 
Cumhurbaşkanım, köylerimiz millî örf ve âdetine 
çok bağlıdır ve köylerde çalışma geleneği arasında 
imece çok yararlı, başarılı bir sistemdir. Onu yeni
den ihya etmeye ortam hazırlıyor bu Kanun. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulun
madığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 17.25 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

124 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

28 Aralık 1982 Şah 

Saat : 14.00 

I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARİ 

I. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) nun 
Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmış bulu
nan Anayasasının 19 uncu maddesinin 5/b ve 6/b 
bentleri gereğince; Uluslararası 68 inci Çalışma Kon
feransında kabul edilen sözleşme, tavsiye kararı ve 
protokol hakkında bilgi sunma istemine ilişkin, Ça
lışma Bakanının 8 . 12 . 1982 tarih ve 10.802.2/1706 
sayılı tezkeresi. (3/266) 

II. — SORUŞTURMA VE YÜCE DİVANA 
SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Şahap 
Kocatopçu'nun; Bakanlığı Zamanında Görevini İh
mal ve Kötüye Kullandığı İddialarını Soruşturmak 
İçin Anayasanın 90 inci, 2324 Numaralı Anayasa 
.Düzeni Hakkında Kanunun 2 nci ve Millî Güven
lik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci 
Maddeleri Uyarınca Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinin Önergesi Üzerine Kurulun ve Maliye 
Eski Bakam Kaya Erdem'in; Bakanlığı Zamanında 
Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı İddia
larının da Soruşturulması Görevi Kapsamına Alınan 
Soruşturma Komisyonu Raporu. (9/23) (S. Sayısı : 
451) 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 3/12; M. G. Konseyi : 3/258) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 156; M. G. Konseyi S. Sayısı : 508) 

2. — Muzaffer Öner Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Öaşbakanlık Tezkere
si ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 3/14; M. G. Konseyi : 3/260) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 225; M. G. Konseyi S. Sayısı : 506) 

3. — Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo

ru. (D. Meclisi : 3/11; M. G. Konseyi : 3/261) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 254; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
507) 

4. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile 13 . 5 . 1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metinleri ye Millî Güven
lik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/478, 2/76; M. G. Konseyi : 1/463, 2/107) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 264, 260; M. G. Konseyi S. 
Sayısı: 515) 

5. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuru
luşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisli : 1/568; M. G. Konseyi : 1/460) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 244; M. G. Konseyi S. Sayısı : 514) 

6. — 3 . 6 . 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eği
tim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/428; M. G. Konseyi : 1/455) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 231; M. G. Konseyi S. Sayısı : 509) 

7. — 18 . 2 . 1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah 
Kanununun, 15 . 12 . 1981 Tarih ve 2562 Sayılı Ka
nunla Değiştirilen 33 üncü Maddesinin (b) Bendin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 2/23; M. G. Konseyi : 2/95) (D. Mecli
si S. Sayısı : 125; M. G. Konseyi S. Sayısı : 423) 

8. — 7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde 
Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile Deği
şikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/562; M. G. Kon-

l(Devamı arkada) 
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şeyi : 1/461) (D. Meclisi S. Sayısı : 257; M. G. Kon
seyi S .Sayısı: 512) 

9. — 2032 Sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden 
Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki 
Kanunun Adımda ve Birinci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun (Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi ihtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/425; 
M. G. Konseyi : 1/457) (D. Meclisi S. Sayısı : 236; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 513) 

10. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

. . . .>.. . 

11. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394) 

12. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
13. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1 /236) 

14. — 1475 Sayılı tş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. {1/269) 

. . .<. . . . >9< 
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Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Şahap Kocatopçu'nun; Bakanlığı 
Zamanında Görevini İhmal ve Kötüye Kullandığı İddialarını Soruş
turmak İçin Anayasanın 90 inci, 2324 Numaralı Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanunun 2 nci ve Millî Güvenlik Konseyi Yasama Gö
revleri İçtüzüğünün 20 nci Maddeleri Uyarınca Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğinin Önergesi Üzerine Kurulan ve Ma
liye Eski Bakanı Kaya Erdem'in; Bakanlığı Zamanında Görevini 
İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı İddialarının da Soruşturulması 
Görevi Kapsamına Alınan Soruşturma Komisyonu Raporu. (9 /23 ) 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 27 Nisan 1982 

Genel Sekreterliği 
Huk. İş. ve Kanun D. : 

200-01-412/82 

Konu : Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı 
Ş. KOCATOPÇU Hk. 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
1. Devlet Denetleme Kurulunun 25 Mart 1982 günlü ve 21 sayılı toplantısında kabul edilen ve Devlet 

Başkanına arz edilen Kurul Kararı eki inceleme raporu ve tutanaklarda : 
a. Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU'nun Bakanlıktan ayrılmasına tekaddüm eden 

günlerde 2530 adet ithalat uygunluk belgesini topluca Ticaret Bakanlığına intikal ettirdiği, konunun dikkat 
çekici olduğu, nitekim yeni Bakan Mehmet Turgut'un bu belgeleri incelemeye aldığı ve incelemenin devam 
ettiği, bu nedenle; Devlet Denetleme Kurulu incelemeleri dışında bırakıldığı, ancak sonucunun izlenmesinin 
gerektiği, 

b. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ eski Genel Müdürü Aydın ARAT hakkında Millî Güvenlik Konseyi
ne, Başbakanlığa ve Sanayi Teknoloji Bakanlığına çeşitli yollarla ihbar ve şikâyetlerin yapıldığı, bu husus
ların araştırma ve soruşturulması aşamalarında : 

(1) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin inşa edilmekte bulunan 7 adet şeker fabrikaları inşaat sözleş
melerinde müteahhitleri yararlandırıcı şekilde fiyat artış uygulamalarına gidildiği, bu değişikliklerin sağla
nan menfaatler karşılığı olduğu yolundaki iddiaları soruşturmak üzere Başbakanlık makamınca, Maliye Ba
kanlığı koordinatörlüğünde Bayındırlık ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görevlendirilecek müfettişlerden 
oluşan bir kurulun teşkil edildiği, bu kurula Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görevlendirilen Başmüfettiş 
Galip KURDOĞLU'nun eski Genel Müdür Aydın ARAT'ı himaye ettiği, ilgililer üzerinde baskı yaptığı ih
bar ve şikâyetlerinin Bakan Şahap KOCATOPÇU tarafından dikkate alınmadığı, 

(2) Yapılan şeker ithalatı ve plan dışı yatırımlarla Hazinenin zarara uğratıldığı iddialarını soruşturmak 
üzere yine Başbakanlıkça Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Ba-
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kanlığı müfettişlerinden oluşan bir kurulun teşkil edildiği, bu kurula katılmak üzere Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından Müfettiş Hazbetullah AKYÜZ'ün görevlendirildiği, sözü edilen müfettişe Müsteşarla görüş
mesi ve plan dışı harcama yapan diğer kurumların tespitini yapıp listesini çıkarsın talimatını verdiği, düzen
lenen raporun Maliye Bakanlığına verilmesi nedeniyle müfettişin cezalandırılması yoluna gidildiği, 

Bu davranışları ile soruşturmaların devamı sırasında Aydın ARAT'ı koruyucu baskı ve telkinlerde bulun
duğu, 

c. Odalar Birliğinden alınan kapasite raporlarına dayalı olarak, 
(1) Orhan YILDIRAN'a ait ORSA Firmasına 881 000 dolarlık tahsis belgesinin sahte belgelere da

yalı olarak yapıldığı iddiasının soruşturulduğu, bu soruşturma sonucunda tahsise esas alınan belgenin gerçek 
dışı olduğunun saptandığı, ilgililer hakkında ceza soruşturmasının yapılmasının gerektiği belirtilmesine rağmen, 
eski Bakan Şahap KOCATOPÇU'nun hiç gereği yok iken, konunun tekrar incelenmesini emretmek suretiy
le ceza soruşturmalarını oyaladığı, 

(2) Bakanlık tebliğlerine göre hurda gemi ithali için müracaatçıların 20 000 ton ve daha yukarı kapa
siteli ark ocağı izabe tesislerine sahip bulunmaları ve tahsisin de, fiilî kapasite ile sınırlı olması gerekmekte
dir. Buna rağmen Balıkesir Çelik Bilye Silpeps San. T.A.Ş. (BALÇELtK) Odalar Birliğinden aldığı 15 ton
luk kapasite raporuna dayanarak Bakanlığa müracaat etmiş ve ilgiliye hurda gemi ithali için tahsis verilmiş
tir. Kapasite raporlarının sahteliği iddiası üzerine konu incelettirilmiş, ilgilinin raporda gösterilen 15 ton/Şarj 
kapasiteli ark ocağının bulunmadığı, mevcut 7,2 ton/Şarjlık ark ocağının ise yıllık 14 688 ton kapasiteye 
sahip olduğu saptanmış ve tahsis Bakanca 4.5.1981 tarihinde iptal edilmiştir. Bakan nezdinde yapılan girişim
ler sonucu konu yeniden incelemeye tabi tutulmuş, hiç gereği yok iken, günlük döküm adedinin Odalar Bir
liğinden sorulması emredilmiş, alınan uygun mütalaa üzerine iptaller, bakan tarafından kaldırılmıştır. 

Eski Bakan Şahap KOCATOPÇU'nun bu tutum ve davranışları ile soruşturmaları sürüncemede bırak
tığı, haksız kazanç ve usulsüz tahsis imkânı sağlayan ilgililer hakkında ceza kovuşturmaları yaptırmadığı ve 
özellikle BALÇELtK firmasına yapılan tahsisin iptaline ilişkin işlemi kaldırmak suretiyle firmaya haksız ola
rak hurda gemi ithal imkânı sağladığı, 

d. SEKA Genel Müdürlüğünde 1980 - 1981 eğitim yılında açılan Meslek Kursu Giriş Sınav Yönetme
liğine göre yazılı sınavlarda asgarî 50 not almış adayların mülakatlara alınması gerekirken, tüm adayların mü
lakata alındıkları ve yazılı sınavlarda 50'den aşağı not almış 34 adaya özel kayırma ile yüksek puan verile
rek bunların meslek kursuna katılmalarının sağlandığı, yapılan işlemlerin yönetmelik hükümlerine aykırı ol
duğu ve sorumlular hakkında işlem yapılmak gerekirken herhangi bir işlem yapılmadığı ve bu yolda emir ve
rildiği; 

belirtilerek Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU'nun görevini ihmal ve kötüye kullan
dığı iddia olunarak hakkında ceza soruşturması istenilmektedir. 

Yukarıda özet olarak belirtilen gelişmeler, soruşturma ve belgeler Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap 
KOCATOPÇU hakkında soruşturma açılması kararına yeterli görülmektedir. 

Uygun görüldüğünde 2324 numaralı Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun 2 nci, 334 sayılı T.C. Anaya
sasının 90 ve 147 nci maddeleri ile MGK Yasama içtüzüğünün 20 nci maddesi uyarınca yukarıda belirtilen 
konular ile yapılacak soruşturma sırasında meydana çıkacak diğer hususlarda bakanın ve iştiraki olan diğer 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 451) 
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kişilerin sorumluluklarını tespit etmek üzere ekli listede kimlikleri yazılı personelden oluşacak bir Soruştur
ma Komisyonu kurulmasına, Komisyonun görev süresinin (60) gün olmasına karar verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

2000-01-412/82 Sayılı Yazı Ekidir 

İ. — Hâk. Kd. Alb. 
2. — Hâk. Yb. 
3. — 
4. — 
5. — 

Oktay SEDEF 
Olcay MİS 
Ahmet SAĞAR 
Halûk ' AYKAN 
Arslantaş ERDİL 

Genelkurmay Hukuk işleri Müdürü 
Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Maliye Bakanlığı Müfettişi 
Bayındırlık Bakanlığı Müşavir Müfettişi 
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı 

T€ 
Milli Güvenlik Konseyi 
9123 No.lu Soruşturma 
Komisyonu Başkanlığı 

Şayi .\ 64 

29 Haziran 1982 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : a) Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 27.4.1982 gün Hukuk İş. ve Kanun Dairesi 2000-
412/-82 sayılı yazısı. 

b) Millî Güvenlik Konseyinin 28.4.1982 gün ve 27 Saydı Kararı. 
İlgi emir ve Karar uyarınca Komisyonumuz kendisine görev olarak verilen konular hakkında Soruşturma

ya başlamış ve son olarak görev süresi iki ay uzatılmıştır. 

Soruşturma sırasmda belgeler üzerinde yapılan araştırmada Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkam ve Üyeleri hakkındaki himaye ve soruşturmayı yönlendirme girişimle
rinin sadece Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU ve bazı bürokratlar ile sınırlı olmadı
ğım aynı himaye ve yönlendirmenin, Maliye Bakanı tarafından da irtikâp edildiğini ortaya koyan ve bu dü
şünceye haklılık kazandıran belge ve bulgulara rastlanmıştır. Şöyle ki: 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski Genel Müdür ile Müteahhit hakkında Ankara 1 inci Ağır Ceza 
Mahkemesinde verilen beraat kararı Yargıtayca esastan bozulmuş olmasına rağmen Yönetim Kurulu Üyeleri 
hakkında aleyhe temyiz imkânı olmadığından usul yönünden kesinleşmiş bulunmaktadır. Şüphesiz yargı de
netiminin devam ettiği bu konuda halen yargılanan ve beraat kararları kesinleşen Yönetim Kurulu Üyele
rinin cezai sorumluluklanm tespit komisyonumuzun görevi dışmda kalmaktadır. 

Ancak» himaye edildiği iddia edilen kişilerin olay içindeki yerlerinin tespit ve tayini himaye edenlerin sorumlu
lukları yönünden büyük önem taşımaktadır. Müteahhitler lehine yapılan sözleşme değişiklikleri ve verilen ek 
zamlar nedeniyle şirketin maruz kaldığı zarann birkaç milyar lirayı aşacağı tahmin edilmiş ve son olarak 
açılan tazminat davası sadece ek zam nedeniyle 1 milyar 400 milyon lira üzerinden açılmış bulunmakla 
tamhinler geniş ölçüde haklılık kazanmıştır. Diğer taraftan bu zarann sözleşme değişikliği hariç sadece 1981 
yılı sonuna kadar meydana gelen ek zam uygulamasın dan kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 451) 
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Olayın bir başka ilginç yanı ise dava konusu yapılan uygulamaya devam edilmekte olmasıdır. Bu nedenle 
zararın 1982 ve müteakip yıllarda da devam edeceği anlaşılmaktadır, öbür yandan şirket yönetim kurulu 
üyeleri ve eski genel müdür hakkında ceza kovuşturması devam etmiş son olarak yöneticiler hakkında milyarı 
aşan tazminat davası ikâme edilmiştir. Bunu diğer tazminat davalarının da takip edeceği anlaşılmaktadır. Bü
tün bu oluşumların şirketin yönetimine ilişkin bazı sorunları gündeme getirdiği açıktır ve muhtelif uyarı 
ve Önerilere rağmen konuların genel kurulda tartışılmasına imkân bulunamamıştır. 

Şirket zararına olarak müteahhitlere milyarlarca lira çıkar sağlandığı iddiaları vardır. Tahkik edilmemiş hiç
bir noktanın bırakılmamasına azamî özen gösterilmesi Millî Güvenlik Konseyi'nin ve onun adına Soruşturma 
yapan Komisyonumuzun sorumluluğu gereğidir. 

Soruşturmasına memur edildiğimiz konular içinde şüphesiz en önemlisi Şeker Şirketi olayıdır. Soruşturma
nın normal seyri olayın sadece Şeker Şirketi ile Sanayi Bakanlığı arasında kalmış bir olay olmadığı gerçeğini 
ortaya koymuş bulunmaktadır. Nitekim hem sorgular hem de şirket genel kurulu ile Maliye Bakanlığının 
belgeleri üzerinde yapılan araştırmalar himaye iddialarının Sanayi Bakanlığının sınırlarını aştığını göstermiştir. 
Şirketin yönetimi şirketle Sanayi Bakanlığı arasında bir hizmet ilişkisine konu olsa bile Şirketin % 86 sermaye
si Hazine'ye aittir ve bu nedenle Hazine adına Maliye Bakanlığı ile Şirket arasında malî konularda sıkı bir 
işbirliği olması doğaldır. Genel KuruPda Maliye Bakanlığı söz sahibi olduğu gibi Denetçiler konusunda da et
kinliği açıkça ortadadır. Şeker Şirketi olayında Maliye Bakanlığının Genel Kurul'da ve Denetçilerin görevleri 
konusunda üzerine düşen görevi gereği gibi yerine getirip getirmediği hususunda Soruşturmaya haklılık ka
zandıran bulgular ve belgeler mevcuttur. 

Şüphesiz Komisyonumuzun görev alanı Millî Güvenlik Konseyi'nin ilgi (b) kararıyla belirlenmiştir. Komis
yonun kendiliğinden bu görev alanını tecavüz etmesi düşünülemez. Ancak bir bütün oluşturan olayı sınırlı tut
mak Soruşturmaya memur edildiğimiz olayların yeteri kadar aydınlanmaması tehlikesini beraberinde getireceği 
gibi Şirketin himaye edildiği iddialarına da haklılık kazandırmış olacaktır. 

Maliye Bakanlığına atfı kabil isnatlar tarih sırasıyla ve ana başlıklar altında aşağıda sıralanmıştır. 
1. — Başlangıçta Şeker Şirketindeki yolsuzluklar Sanayi Bakanlığı bünyesinde 3 Müfettişe havale edilerek 

Soruşturma yürütülmüştür. Ancak Sanayi Bakanlığının müfettişlerinden Galip KURDOĞLU'nun Soruşturma
yı yönlendirme girişimleri üzerine diğer iki müfettiş bu koşullar altında yansız bir soruşturma yapılamayacağı
nı Sanayi Bakanlığı üst yöneticilerine intikal ettirmelerine rağmen aynı heyetle Soruşturmaya devam edilmesi 
emredilmiştir. Sonuçta Galip KURDOĞLU Şirketi savunur bir muhalefet şerhi hazırlamış ve diğer Bakan
lık Müfettişleriyle ters düşmüştür. Başbakanlığın müdahalesi üzerine bakanlıklararası bir müfettişler heye
tince Soruşturmanın yürütülmesi emredilmiş ancak Sanayi Bakanlığı adına ısrarla Müfettiş Galip KURDOĞ
LU tefrik edilmiştir. 

Şeker Şirketinde daha Soruşturmanın başında Galip KURDOĞLU'nun yanlı tutumu diğer Bakanlık Mü
fettişlerinin dikkatini çekmiş ve kendi bakanlıklarına bu koşullar altında göreve devam etmenin imkânsızlığı 
ve Müfettiş KURDOĞLU'nun görevden alınması önerilmiştir. Başbakanlıktan da bu konuda 13.3.1981 tari
hinde adı geçen müfettişin değiştirilmesi için Sanayi Bakanlığına emir verilmiş olmasına rağmen bu emir yerine 
getirilmemiştir. Maliye Bakanlığı kendi mensubu olan Müfettişin 12.3.1981 tarihli yazısı üzerine Başbakanlığa 
hitaben aynı konuda bir yazı yollamış, ancak bu yazı 13.3.1981 tarihinde Başbakanlık Genel Evrakına veril
miş iken 16.3.1981 günü geri alınmıştır. 

2. — Şeker Şirketinin 30.3.1981 tarihinde yapılması gereken olağan Genel Kurul Toplantısı faaliyet rapo
runun 15 gün öncesinden hazırlanıp Maliye Bakanlığına gönderilmemesi üzerine 17.4.1981 tarihine ertelenmiştir. 
Bu tarihte 3'lü Müfettiş kurulunun tahkikatı devam etmektedir. Bu durum karşısında 17.4.1981 tarihli ve 85 
sayılı Bakanlık oluru hazırlanmıştır. Hazine Genel Müdürlüğünce hazırlanan bu olurda: Müfettişlerin tahkika
tı sonuçlanmadan Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ibralarının sakıncalı olacağı belirtilerek Mü
fettişlerin Türk Ticaret Kanununun 348 inci maddesi uyarınca özel Murakıp tayin edilmeleri ve ibra konu
sunun bunların hazırlayacakları rapora göre daha sonra toplanacak bir Genel Kurulda Karara bağlanması Öne
rilmiştir. 

Maliye Bakanı tarafından tasvip görmeyen bu olurun üstünde «Sayın Bakanla yapılan görüşme üzerine 
diğer onay hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. 9.30» kaydına rastlanmaktadır. (Ek -1). 
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Aynı gün Bakanın talimatı üzerine hazırlanan 86 sayılı olurla ibra lehinde oy kullanılması kararlaştırılmış
tır. (Ek -II). 

3. — 8.5.1981 tarihinde Bakanhklararası müfettişler heyetinin raporu Galip KURDOĞLU'nun iştiraki ol
maksızın Maliye ve Bayındırhk Bakanlığı Müfettişlerince hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmek üzere Maliye 
Bakanlığına verilmiştir. Bu raporda özetle : 

— Şeker Şirketinin inşaatı devam etmekte olan 7 Şeker Fabrikası Müteahhidine sözleşme değişikliği ve 
% 26-30 ek zamlar nedeniyle ve 1981 yılında fiyatların artmayacağı varsayımına göre toplam olarak faz
ladan 4.060.768.797 lira ödenmesi gerekeceği, 

— Ayrıca Şeker Şirketi Genel Müdürü Aydın AR AT'in Şeker Şirketi Müteahhidi Cemil ÖZGÜR'den 6 
milyon lira menfaat sağladığı belirtilerek Cumhuriyet Savcılığınca Soruşturma yapılması gerektiği, 

— Genel Müdür Aydın ARAT'ın görevden alınması icabettiği belirtilmiştir. 

4. — Maliye Müfettişi Şerif BAYKUT 12.5.1981 tarih ve 7 sayılı Raporunda : 
— 17.4.1981 günlü Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Yöneticilerinin ve Denetçilerinin ib

ra edildiğini, iancak Soruşturmaya konu olan olaylara faaliyet raporunda hiç değinilmediğini T.T.K. 356 mad
desinden yararlanılarak gecikmeksizin Şirket Genel Kurulunun Olağanüstü toplanmasının sağlanması bu top
lantıda dava açma kararının uygun olacağının belirtildiği görülmüştür. (Ek - III) 

5. — Bu rapor üzerine Hazine Genel Müdürlüğünce 23.6.1981 tarih ve 52İ10/105 sayılı olurun hazırlan
dığı bu olurda özetle : 

— Şirket Yönetim Kurulu Kararıyla Şirketin toplam 4 060 768 797 lira zarara uğratıldığı, 
— 17.4,1981 tarihli Genel Kurul Kararında yerilen ibra kararının sözkonusu olaylara faaliyet raporunda 

hiç değinilmediği için geçersiz olduğu, 
— Yönetim Kurulu Üyelerinin malî sorumluluklarına ilişkin olarak dava açılabilmesi için T.T.K. 356 

ncı maddesinden yararlanılarak gecikmeksizin Şirket Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasının sağlanma
sı ve bu toplantıda dava açma kararının alınmasının uygun olacağı gerekçesiyle Şirket hissedarlarının mura-
kıplarca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrılması gerektiği vurgulanmıştır. (Ek - IV) 

6. — 23.6.1981 tarihli yukarıdaki onaya iliştirilen notta Hazine Genel Müdür Yardımcısı Osman TUNA-
BOYLU'nun «Sayın Bakana arz edildi. İlgililerin hukukî sorumlulukları cihetine gidilmesi için fevkalade 
Genel Kurul toplanmasının şart olup olmadığı. Bu hususun hukukçulara intikal ettirilerek açıklığa kavuştu
rulması talimatı alındı. 24.6.1981» denildiği görülmüştür. (Ek - V) 

7. — Bunun üzerine 26.6.1981 günlü 119 sayılı Bakanlık onayının hazırlandığı ve Başhukuk Müşavirliği 
ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün hukukî görüşünün alınması yoluna gidildiği anlaşılmıştır. (Ek - VI) 

8. — Başbakanlıktan alman 25.6.1981 gün 2-4/01639 sayılı yazıda özetle : 
— Yapılan ilk duruşmada Hazine ve Şirket Genel Müdürlüğü ladına herhangi bir avukatın davaya katıl

madığı, 
— Gerek ceza davasına Hazine ve Şeker Şirketi adına bir avukatın katılması, gerekse ilgililerin malî sorum

luluklarına ilişkin T.T.K. uyarınca dava açılmasının yararlı olacağı, 
— Bu konuda uygulamanın nasıl yapılabileceği ve mevzuat yönünden nasıl bir çözüm getirilebileceği 

hakkında bir görüş oluşturmak üzere bir Maliye Müfettişinin görevlendirilmesinin uygun olacağı, görüşün 
6 Temmuz 1981 tarihine kadar Başbakanlıkta bulundurulması istenmiştir. (Ek - VII) 

9. — Bu emir üzerine 26.6.1981 gün Tef. Ku. : 10 sayılı yazı ile Başbakanlığın yukarıdaki yazısı ekle
nerek Müfettiş Şerif BAYKUT'tan görüş sorulmuştur. (Ek - VIII) 

10. — Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce 1.7.1981 gün ve Bahum : 4198-12071 
sayılı acele kayıtlı yazı ile T.T.K. hükümleri açıklanmak suretiyle Müfettiş Raporunda belirtildiği gibi ola
ğanüstü genel kurul toplantısına gidilerek hukuk davası açılabileceği belirtilmiştir. (Ek - IX) 

11. — Maliye Müfettişi Şerif BAYKUT'un kendisine verilen görev üzerine 3.7.1981 gün ve 9 sayılı ra
porunu hazırladığı bu raporda özetle : 

— 17.4.1980 günlü Olağan Genel Kurul toplantısında, verilen ibra kararının sözkonusu olaylarla sınırlı ola
rak geçersiz olduğu, ibra kararınm ertelenmesi şansının yitirildiği bu nedenle sorumlular hakkında dava açmak 
için Şirket Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasının gerektiği, 
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— Olağanüstü Genel Kurulunun toplanması için Maliye Bakanlığının T.T.K. 356 ncı maddesi uyannca 

Şirket Denetçilerine ya da aynı Kanunun 366 ncı maddesi uyannca Yönetim Kuruluna başvurması icabet-
tiği, 

— Şirket sermayesinin % 86,67'sini elinde bulunduran Maliye Bakanlığını temsilen Genel Kurula katıla
caklara talimat verilmesi gerektiği, 

— Sürmekte olan ceza davasma şirketi temsilen bir veya birkaç avukatın C.M.U.K. 365 maddesi uyannca 
müdahale yoluyla katılmasının mümkün olduğu, olağanüstü genel kurulda bu konudla karar alınmasının imkân 
dahilinde olduğu, 

— Gerek açılacak hukuk davasında, gerekse müdahale yoluyla katılımlacak ceza davasında Şirketi temsü 
edecek avukatların seçiminde olağanüstü genel kurulca şirket denetçilerine yetki verilmesi gerekeceği ifade 
edilmiştir. (Ek - X) 

12. — Maliye Müfettişinin bu raporu hiçbir yorum yapılmaksızın 3.7.1981 gün Tef. Ku. 62 sayılı yazı 
ekinde Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. (Ek - XI) 

13. — 6.7.1981 tarihinde 2-4/01683 sayılı yazı ile Başbakanlıktan alınan yazıda : 
— Olağanüstü Genel Kurulu toplamak üzere ivedilikle harekete geçilmesi, 
— Genel Kuruldan Şeker Fabrikaları Anonim Şirketini temsilen görevlendirilecek avukatların seçimi İçin 

Şirket Denetçilerinin yetkili kılınması, 
— Denetçilerin 6 avukatın ismini tespit ederek Başbakanlığa bildirilmesi ve Başbakanlıkça 4 avukatın se

çilerek Şirketi temsile yetkili kılınacağı, 
— Gerekli işlemlerin ivedilikle yapılarak ikinci duruşmaya avukatların katılmasının sağlanması emredil

miştir. (Ek - XII) 

14. — Bu gelişmeler üzerine Maliye Bakanlığınca 8.7.1981 tarih ve Hazmiit: KKİD (TKŞ) 52310 -105 saydı 
Olur hazırlanmıştır. 

Bu olurda olay hikaye edildikten ve Müfettiş Şerif BAYKUT'un 7 saydı Raporu ile Baş Hukuk Müşavir
liği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin görüşlerine işaret edildikten sonra T.T.K. 356 ncı 
maddesi hükmü uyannca murakıplarca şirket hissedarlanmn olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılması öne
rilmiştir. Buna rağmen hiçbir işlem yapılmadığı görülmektedir. (Ek - XIII) 

15. — Maliye Bakanlığınca 14 Temmuz 1981 gün ve Hazmiit: KKtD (TKŞ) 52310/105 Gen. Kur. (81) sa
yılı yazı ile Türlüye Şeker Fabrikalan Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Başbakanlığın 6.7.1981 tarihli emri 
ilgi tutularak Başbakanlık makamının talimatı uyannca Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen davanın 2 nci du
ruşmasına Şirketin müdahil olarak iştirakinin sağlanmasında yarar ve gerek görüldüğü belirtilerek bir güçlükle 
karşılaşılması halinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne başvurulması gerektiği bildirilmiştir. (Ek -
xrv) 

Bu yazının altında aynen Bakanın «Başbakan, Sanayi Bakanı ile yapılan toplantıda Kamu Davasmda 
gerekli müdafaayı Savcı yapacağından aynca Şeker Şirketinin ceza davasına müdahil olarak iştirakinde mut
lak zorunluluk görülmemiştir. Türkiye Şeker Fabrikalan isterse (kendi kararına göre) müdahil olabilir hıfzı 
15.7.» notuna rastlanmıştır. (Ek - XIV) 

16. — Maliye Bakanlığı 27.7.1981 tarih Hazmiit: KKtD (TKŞ) 52310/105 Genel Kurul (81) sayılı yazı 
ile Başbakanlığa, Başbakanlığın 6.7.1981 tarihli yazışım ilgi tutarak özetle «konuyla ilgili olarak Sayın Başba
kan ve Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanıyla yapılan müşterek toplantıda konu görüşülerek bir karara bağlan
mış ve gereği yapılmıştır.» denilmektedir. (Ek - XV) 

17. — Belgeler arasında 18.9.1981 tarihli özel notta özetle : 
— 17.4.1980 tarihinde olağan genel kurulda ibra karan verildiği, 
— Müfettiş Şerif BAYKUT'un 7 sayıh raporunda, faaliyet raporunda yolsuzluklara hiç değinilmediği ci

hetle konuya ilişkin ibranın geçersiz olduğu, 
— Keza Baş hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görüşlerinin de aym doğrultuda bulun

duğu, 
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— Aynca gereksiz Şeker İthalatı ve plan dışı harcamalar yapılması konusunda yapılan Müfettiş araş
tırması üzerine hazırlanan raporda da olayın 12.5.1981 gün 7 sayılı ve 3.7.1981 gün 9 sayılı raporlarla birlikte 
değerlendirilip Şirketin Olağanüstü Genel Kurulunda ele alınarak dava açılmasının önerildiği takdir ve talimat
larına arz olunur dendiği halde hiçbir işlem yapılmadığı, görülmüştür. (Ek - XVI) 

18. — Bu özel not bilahare 1981 senesi Kasım ayı içinde bir olur haline getirilmiş ve onaya sunulmuştur. 
Olay hikâye edilip Müfettiş Raporları ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün konuya 
ilişkin görüşüne işaret edildikten sonra: 

— Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin malî sorumluluklarına ilişkin olarak dava açılabilmesini teminen 
T.T.K. 356 ncı maddesi hükmü paralelinde murakıplar ca hissedarların olağanüstü genel kurula çağırılması, 

— Veya yukarda belirtilen raporların dosyalarına kaldırılması hususları takdir ve talimatlarına arz olunur. 
Denmesine ve bütün paraflar alınmış olmasına rağmen hiçbir işlem görmemiştir. (Ek - XVII) 

19. — Şirketin 1982 senesi Olağan Genel Kurul Toplantısı arefesinde 30.3.1982 gün ve Hazmiit: KKİD 
(TKŞ) 52310/105 - Gen. Kur. (81) sayılı olur hazırlanmıştır. Bu olurda aynen «Makamlarınca bilindiği üzere, 
adı geçen Şirketin 1980 yılı faliyetleriyle ilgili olarak önce Bakanlığımız Teftiş Kurulunca, sonra Bakanlığımız 
Teftiş Kurulu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulunca müşterek olmak üzere iki defa inceleme ya
pılmış ve T.T.K. 356 ncı maddesine göre Şirket Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasının sağlanması ve bu 
toplantı sonucu sorumlular hakkında dava açılması uygun görülmüştür. Bu konuda yapılacak işlemi takdir 
ve talimatlarına arz ederim.» denmektedir. Bu olur altına Maliye Bakanının «Hukuk Davası açılmasına ge
rek yoktur 30.3.1982» notunu düşünerek imzaladığı görülmüştür. (Ek - XVIII) 

20. — Bu karardan 2 gün sonra 2.4.1982 tarihinde ve Hazmiit: KKİD (TKŞ) 52310/105 Gen. Kur (81) 
sayılı Bakanlık olurunda : 

— 17.4.1981 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar lehine ibra 
kararı verildiği, 

— 8.5.1981 gün 6 sayılı 12.5.1981 gün 7 sayılı raporlarda etraflı bir şekilde açıklandığı üzere Şirketin 
4.060.768.797 TL. zarara uğratıldığı verilen ibra kararının söz konusu olaylara faaliyet raporunda hiç deği
nilmemiş olması nedeniyle bu konuya ilişkin olarak geçersiz olduğu, ilgililerin malî sorumlulukları yönünden 
dava açılabilmesi için T.T.K. 356 ncı maddesinden yararlanarak gecikmeksizin Genel Kurulun olağanüstü top
lantıya çağırılması gerektiği ve bu toplantıda dava açma kararının alınmasının uygun olacağı kanısına varıldığı, 

— Bakanlık Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görüşünün de aynı doğrultuda olduğu, 
— Ayrıca Şirkette Devlet Planlama Teşkilatının ve Maliye Bakanlığının onayı alınmadan 2,5 milyar lira

lık plan dışı yatırım yapılması ve gereksiz şeker ithaliyle ilgili olarak Bakanlıklararası Müfettişler Kurulunun 
raporunda da temas edildiği gibi Şirketin maruz kaldığı zararların 7 ve 9 sayılı Raporlarla birlikte değerlendiri
lip Şirketin Olağanüstü Genel Kurulunda ele alınarak dava açılmasının uygun olacağı, 

— Bütün bu açıklamaların ışığında Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin malî sorumluluklarına ilişkin dava 
açılabilmesini teminen T.T.K. 356 ncı madde uyarınca murakıplara başvurulması ve murakıplarca da hissedar
ların olağanüstü genel kurula çağrılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bakan bu kez 2.4.1982 tarihinde oluru 
uygun bulmuştur. (Ek - XIX) 

21. — Bu olur üzerine Şirket Murakıplarına talimat verilmiş ve Denetçiler konuya ilişkin 28.4.1982 tarihli 
inceleme raporlarını hazırlayarak Dava açılmak üzere şirket hissedarlarının olağanüstü genel kurula çağırılma-
sını uygun bulmuştur. (Ek - XX) 

22. — Bu rapor üzerine 17.5.1982 tarih ve Hazmiit: KKtD (TKŞ) 52310/105 Gen. Kur. (82) sayılı olurla 
Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına karar verilmiştir. (Ek - XXI) 

Görüleceği üzere Şeker Şirketindeki yolsuzlukların tahkiki sırasında Soruşturmayı yönlendirici girişimler söz 
konusu olduğu gibi Soruşturma sonrası Şirket Yönetimine ilişkin alınması gereken önlemlerin ve girişimlerin 
de yerine getirilmediğini düşündüren ciddî bulgular ve belgeler mevcuttur. 

Başbakanlığın olayı yakından izlediği dosyada bulunan yazılı belgelerden anlaşılmaktadır. Soruşturmadan 
sonra da yasal çerçeve içinde gereğinin yapılması konusunda girişimlerini sürdürdüğü görülmektedir. Buna rağ
men Ve Maliye Bakanlığı içindeki uyarılara karşı uzun süre olağanüstü genel kurulun toplanmasına engel olun
duğu anlaşılmaktadır. 
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Soruşturmanın Maliye Bakam Kaya ERDEM'i kapsayacak şekilde genişletilerek sürdürülmesi gereği yazılı 
belgelerin telkin ettiği bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Takdir ve tensiplerine arz ederim. 

Oktay SEDEF 
Hâk. Kd. Albay 
Soruşturma Komisyonu Başkam 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
9/23 No. lu Soruşturma f 22 Ekim 1982 
Komisyonu Başkanlığı 

Sayı : 178 

Konu : Komisyon Raporu Hakkında. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

ligi : a) Millî Güvenlik Konseyinin 28.4.1982 tarih ve 27 sayılı Kararı, 
b) Millf Güvenlik Konseyinin 11.8.1982 tarih ve 30 sayılı Karan. 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakam Şahap KOCATOPÇU ile Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'in Bakan
lıkları döneminde ve Bakanlık görevlerine ilişkin olarak işledikleri iddia olunan suçlar ile Bakanların suçlarına 
bağlantılı olarak suç işleyen diğer kişiler hakkında Komisyonumuzca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen 
rapor ilişik olarak sunulmuştun 

Gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim . 
Oktay SEDEF 
Hâk. Kd. Albay 
Soruşturma Komisyonu Başkam 

R A P O R 

A — GlBJŞ : 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 22 Ocak 1982 gün ve Özel Huk. Müş. 3033-1-82/3025 sa- , 
yılı (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki bazı yolsuzlukların, örtbas edildiği, müfettiş soruşturmalarının ta
raflı olarak yürütüldüğü iddialarını ivedilikle açıklığa kavuşturacak şekilde bir araştırma ve inceleme yapıl
ması) istemini içeren yazısının Devlet Başkanı tarafından Devlet Başkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna in
tikal ettirilmesi sonucunda bu Kurul tarafından 25 Mart 1982 tarih ve 6 sayılı Rapor düzenlenmişi bu ra
pora dayanılarak hazırlanan Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 27.4.1982 gün ve Huk. îş. ve Ka
nun. Da. 2001-01-412/82 sayılı önergesi üzerine, Millî Güvenlik Konseyinin 28 Nisan 1982 gün ve 27 sayılı 
Kararı ile Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU hakkında, Bakanlığı zamanında görevini 
ihmal ve kötüye kullandığı iddialarını soruşturmakla Komisyonumuz görevlendirilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 27.4.1982 tarihli önergesi ile önergenin dayanağını teşkil eden 
Devlet Denetleme Kurulunun 25 Mart 1982 tarihli raporunda (Klasör : 4, Sayfa : 10 • 79) Sanayi ve Tekno
loji eski Bakanı hakkında soruşturma yapılması gerekli görülen iddialar özetle; 

1. 12 Eylül 1980 sonrasında, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürü Aydın ARAT ve Şirketin 
bazı üst düzey yöneticileri hakkında yapılan ihbarlar ve ileri sürülen iddiaları incelemek üzere yapılan soruş
turmalar sırasında, 
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a) Tahkik heyetlerine ısrarla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Galip KURDOĞLU'nun da
hil edilmesi, müfettişler arasında çıkan ihtilaf ve taleplere rağmen GALİP KURDOĞLU'nun tahkikat heye
tinden alınmaması, 

b) Tahkikatın bakanlıklararası bir tahkik heyeti tarafından icrası safhasında da yine Başmüfettiş Galip 
KURDOĞLU'nun bu heyete dahil edilmesi, müfettişler arasında çıkan ihtilaf üzerine Başbakanlıktan gelen 
yazılı talimata rağmen Galip KURDOĞLU'nun bu görevden alınmaması, tahkikat hitamında adı geçen mü
fettişin hazırladığı, Aydın ARAT'ı himaye eder nitelikteki kendi görüşünü yansıtan yazısının özel olarak 
mahkemeye ulaştırmak üzere Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi, 

c) Tahkikat sırasında Bakan'ın Şeker Şirketi yeni Genel Müdürüne ve Hukuk Müşavirine Aydın ARAT' 
in suçsuz olduğu yolunda ısrarlı baskılarının, 

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. eski Genel Müdürü Aydın ARAT'ı himaye etme gayesine matuf, maksatlı ve 
usulsüz tutum ve işlemler mahiyetinde olduğu, 

2. Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nce 1980 yılında yapılan şeker ithalinde usulsüzlük olduğu şeklindeki 
iddiaları soruşturmakla görevlendirilen tahkikat kuruluna Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına katılan müfet
tişe, tanzim olunan raporun Başbakanlığın emirlerine uygun olarak Başbakanlığa tevdi edilmesi dolayısiyle 
disiplin cezası verilmesi, bu cezaya vaki itirazın kabul edilmeyerek ısrar edilmesi, Aydın ARAT ve arkadaş
larını himaye etme gayesine matuf olan tutum ve davranışlarının devamı ve yeni bir tezahürü mahiyetinde 
olduğu, 

3. Balıkesir'de bulunan BALÇELÎK Firmasının kapasite raporunun sahteliği anlaşılmasına rağmen bazı 
dış tavassutlarla Odalar Birliğinden alman görüşte ileri sürülen indi mütalaalara dayanılarak tahsisin iptalinin 
kaldırılması suretiyle firmaya haksız olarak hurda gemi ithali imkânını sağladığı, 

4. Sahte belgelerle hurda gemi ithali için tahsis aldığı tespit edilerek müfettiş tarafından sorumlular 
hakkında takibat yapılması, bakanlık görevlileri hakkında tahkikat açılması önerilen hayalî ORSA Firması So
ruşturmasında, hiçbir gereği olmadığı halde tahkikatın sürüncemede kalmasına sebebiyet verecek şekilde ye
niden inceleme yaptırmasının suçluları himaye kastına matuf olduğu, 

5. SEKA Meslek Kursuna 1980 - 1981 öğrenim yılı için alman 45 öğrencinin sınavlarında, Yönetmeliğe 
aykırı hareketle, yazılı sınavı kazanamayan 34 öğrencinin kursa katılmasını temin eden yöneticilerin ve sınav 
kurulu üyelerinin sorumlulukları açık ve kesin bir şekilde müfettişlerce saptanmış olmasına rağmen, bunları 
koruma amacına yönelik olarak işlem yapılmaması yönünde talimat verildiği, 

6. Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU'nun Bakanlıktan ayrılmasına tekaddüm eden 
günlerde 2 530 adet ithalat uygunluk belgesini topluca Ticaret Bakanlığına intikal ettirdiği, konunun dikkat 
çekici olduğu, bu belgelerin incelemeye alındığı ve bu inceleme sonucunun izlenmesi gerektiği, 

Şeklindedir. 
Komisyonumuzca yapılan soruşturma sırasında Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürü Aydın 

ARAT ve bazı üst düzey yöneticileri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerin müfettişlerce incelenmesi sırasın
da ve sonrasında Şirket menfaatlerinin korunmadığı ve yöneticilerin himaye edildiği iddialarının, Maliye eski 
Bakanı Kaya ERDEM'i de kapsayacak şekilde genişletilerek soruşturulması önerilmiş ve Millî Güvenlik 
Konseyinin 11.8.1982 gün ve 30 sayılı Kararıyla Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM hakkında soruşturma açı
larak, soruşturma yapılması görevi Komisyonumuza verilmiştir. 

Soruşturma konularından yukarıda (1) ve (2) No. lu fıkralarda belirtilen Şeker Fabrikaları İnşaatı ile şe
ker ithalatı ve plan dışı yatırımlar konusundaki iddialar zaman ve kişiler açısından bir bütünlük arz ettiğin
den Şeker Şirketi Olayı adı altında ele alınmış ve yapılan incelemeler ile ulaşılan sonuçlar aşağıdaki bölüm
lerde açıklanmıştır. 
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B — SORUŞTURMA KONULARI : 

1. — ŞEKER ŞİRKETİ OLAYI : 

Soruşturmanın özellikleri : 

Olayların cereyan tarzına göre bütün içinde Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU ile 
Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'in sorumluluklarına konu teşkil edebilecek hususlar araştırılırken soruştur
manın önemli bir kaç özelliğine değinmek gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğündeki suiistimal iddiaları ne
deniyle açılan ceza davaları devam etmektedir. 

Şeker Şirketi Yönetim Kurulunun 1980 yılında aldığı kararlarla müteahhitlere ek zamlar verilmesi ve 
tip inşaat sözleşmesinin değiştirilmesi nedenleriyle Yönetim Kurulu eski Başkanı Aydın ARAT ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Müteahhit Cemil ÖZGÜR ve aracı Ramazan Şerif ŞEKERCİ haklarında görevi kötüye 
kullanmak, rüşvet alarak görevi kötüye kullanmak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek suçlarından An
kara 1 indi Ağır Ceza Mahkemesinde verilen beraat kararı Yargıtayca esastan bozulmuştur. Bu bozmaya 
karşı Yönetim Kurulu Üyeleri hakkımdaki beraat kararı aleyhte temyiz olanağı bulunmadığından kesinleşmiştir. 
Yönetim Kurulu eski Başkanı Aydını ARAT, Müteahhit Cemil ÖZGÜR ve rüşvete aracılıktan yargılanan Ra
mazan Şerif ŞEKERCİ haklarındaki dava devam etmektedir. 

Keza gereksiz şeker ithalatı ve plan dışı 2,5 milyar liralık harcama yapılması olayı ayrı bir müfettiş ince
lemesine konu olmuş ve olayın Cumhuriyet Savcılığına intikali üzerine verilen takipsizlik kararı daha sonra 
kaldırılarak Ankara 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmış bulunmaktadır. 

Aynca Yönetim Kurulu eski Başkanı Aydın ARAT ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı ilgililer aleyhine, 
müteahhitlere verilen ek zamlarla Şirketi zarara uğrattıkları belirtilerek açılan 1 milyar 430 milyon liralık taz
minat davasına da Ankara 4 üncü Asliye Ticaret Mahkemesinde bakılmaktadır. 

Görüleceği gibi şirket ilgililerinden bazıları hakkında olay içindeki yerleri ve sorumlulukları ölçüsünde 
açılan ceza ve hukuk davaları devam etmektedir. 

Şeker Şirketi eski Genel Müdürü Aydın ARAT ile Şirket Yöneticileri hakkında, görevlerini kötüye kulla
narak Şirketin zararına sebep oldukları iddiasıyla açılan hukuk ve ceza davaları devam ederken bu kez iki 
eski Bakan hakkında, bu kişileri himaye ettikleri belirtilerek soruşturma açılmıştır. 

Böylece, bir bütün oluşturan olaylar zincirinin ilk halkasını teşkil eden bölümü, ilgililerin sorumluluk
ları ölçüsünde, ceza ve hukuk mahkemesine intikal etmiş, soruşturmaları yönlendirme ve himaye girişimleri 
iddialarını içeren ikinci bölümü ise, eski bakanlar yönünden ayrı bir soruşturmaya konu olmuştur. 

Şüphesiz mahkemeye intikal etmiş sorumlulukları tahkik ve tespit Komisyonumuzun görevi dışında kal
maktadır. Ne var ki himaye edilen kişilerin olaylar içindeki yerleri ve görevleri kötüye kullanmalarına konu 
teşkil etmiş fiilleri bilinmeden ve bu fiil ve isnatların soruşturmasına memur edildiğimiz kişiler yönünden 
değerlendirilmesi yapılmadan, himaye eden kişilerin sorumluluğunu araştırmak olanağı yoktur. Burada, araş
tırılan himaye edilen kişinin sorumluluğu değildir ve esasen Komisyonun böyle bir yetkisi de yoktur. Ancak, 
görevin kötüye kullanıldığı iddialarına vücut veren Şeker Şirketindeki olayların, olaylara iştirakin ve eylem
lerin bilinmesi himaye eden kişinin sorumluluğunu belirlemeye yardımcı olacaktır. Çünkü himayenin sorum
luluğa esas olabilmesi eski bakanların Şeker Şirketindeki olayları öğrendikten sonraki tutum ve davranışlarına, 
himaye edilen kişiye atfedilen suç iddiaları ve yapılan soruşturma karşısındaki yaklaşım ve tavırlarına bağlı 
olduğu gibi, Şeker Şirketinde cereyan etmiş olaylar aynı zamanda şirketin himaye edilmesi gereken hak ve 
çıkarları yönünden de görevi belirleyecek niteliktedir. 

Keza Şeker Şirketindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları karşısında alınması gerekli önlemler ancak 
bu olayların bilinmeliyle kavranabilir. 

Bu çerçeve içinde Şeker Şirketinde cereyan etmiş olaylara değinmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır ve 
hukuken buna engel bir durum da bulunmamaktadır. 

Soruşturmanın bir diğer özelliği ise Şeker Şirketindeki yolsuzluk iddialarına konu edilen olayların bakan
ların göreve başlamasından önce cereyan etmiş olmasıdır. 12 Eylül Harekâtından sonradır ki şirketin eski bü-
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rokratları verdikleri dilekçelerle yolsuzluk iddialarını ihbar etmişlerdir. Bakanların kendi bakanlık dönemleri 
dışında cereyan etmiş olaylardan doğrudan sorumlu olmamaları doğal olmakla beraber, himaye ve yönlen
dirme iddiaları soruşturmaların başlamasından sonra cereyan etmiştir. Bu nedenle hukukun izin verdiği genel 
çerçeve içinde Şeker Şirketindeki olaylarla himaye girişimi iddialarının irtibatlandırılmasında bir tutarsızlık 
olduğu söylenemez. 

Konunun bir başka özelliği ise şudur : Olay bakanlar yönünden yukarıda açıklanmaya çalışılan düzeyde 
bir birlik ve bütünlük göstermektedir. Bu organik bağlantının doğal sonucu olarak Raporumuzda Şeker Şir
keti olaylarına değinmek, ilgililerin sorumlulukları ölçüsünde bunları değerlendirmek zorunluluğu vardır. 
öbür yandan yargı organlarında aynı olaylar dava konusu olmaya devam etmektedir. Bakanların statüleri 
gereği konunun Anayasa Mahkemesine intikal etmesi halinde Şeker Şirketi olaylarının ayrı yargı organla
rında incelenmesi durumu ortaya çıkacaktır. Olayların yorum ve değerlendirilmesinde farklı sonuçlara varıl
ması kabildir ve bu sonucu, yargıya duyulan güven duygusuyla bağdaştırmak kolay olmayacaktır. Ceza Hu
kukunda sakıncalı olan bu durumun bağımsız yargı organlarınca irtibat ve görev müesseseleri yardımı ile çö
züme kavuşturulması mümkün olacaktır. 

Yukarıda da açıklandığı gibi himaye ve soruşturmaları yönlendirme girişimleri hakkında bir yargıya va
rılması, ancak Şeker Şirketindeki yolsuzluk iddialarının nereden kaynaklandığının bilinmesiyle mümkündür. Bu 
nedenle Şeker Şirketi ile ilgili ihbarlara konu olmuş olaylara, değinmek zorunluluğu vardır. 

Şeker Fabrikaları tnşaatındaki Yolsuzluk İddiaları : 

1. — Türkiye'deki şeker arz ve talep dengesinin sağlanmasına yönelik olarak 7 şeker fabrikasının daha in-
şaasına karar verilmiş ve fabrika inşaatları 1977 yılında değişken birim fiyatlarıyla ihaleye çıkartılmıştır. 7 
şeker fabrikası, Bor, Ilgın, Erciş, Muş, Çarşamba, Elbistan ve Ağrı'da inşa edilecektir. Sonuçta ihaleler de
ğişken birim fiyatlarıyla ve zamlı olarak ihale edilebilmiştir. Şeker fabrikaları Muş için % 19, Ilgın için 
•% 4,41, Ağrı için % 33, Bor için % 9, Çarşamba için % 6, Elbistan için % 24, Erciş için % 27 zamk ola
rak müteahhitlere ihale edilmiştir. (Klasör : 6, Ek 17, Sayfa : 1 - 2; Klasör : 7, Sayfa : 114) 

Birkaç yıl devam edeceği bilinen şeker fabrikası inşaatlarının değişken birim fiyatları ile ihaleye çıkartıl
masının, müteahhitleri enflasyonun etkilerinden korumak ve bu suretle inşaatların yarım kalmasını önlemek 
düşüncesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim tip sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında aynen «Birim fiyatlarında her takvim yılı 
için aşağıdaki şartlar tahtında esklasyo-ı uygulanacaktır. 

1) Bütün imalat, taşıma, işçilik ve ihzarat işleri bedeli, sözleşmeye ekli ana iş programını ve buna göre 
müteahhit tarafından düzenlenerek şirketçe tasdik edilmiş teferruatlı iş programında gösterildiği takvim yılına 
ait Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Birim Fiyatları ve tenzilat veya zammı göz önünde tutularak tanzim 
edilen hakediş raporlarıyla ödenir» denilmektedir. 

Maddenin 2/b bendinde iş programının hızlı yürütülmesi halinde % 10 prim ilave edileceği, bu prime 
de zam uygulanacağı açıklanmıştır. (Klasör : 6, Ek 1, Sayfa : 8 - 9) 

14 üncü maddede ise, inşaatın bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak olan kararname veya 
resmî teşekküllerce fiyatları belirlenen çimento, akaryakıt, asfalt ve her türlü betonarme ve profil demirleri ile 
çelik saç, galvanizli saç ve alüminyum levha fiyatlarında sözleşmeye bağlı listede yazılı fabrika fiyatlarına 
nazaran Hükümetçe ve Resmî teşekküllerce değişiklik yapılması halinde, o yılın rayiç fiyatları ile fatura fiya
tına göre hâsıl olacak bedel farkının hakediş raporuna aynen ilave edileceği öngörülmektedir. (Klasör : 6, 
Ek 1, Sayfa : 8 - 9) 

Tip sözleşmenin müteahhitleri fiyat yükselişlerine karşı koruyacak biçimde hazırlandığı söylenebilir. 

2. — 1977 yılından başlayarak Türkiye'nin yüksek oranlı enflasyonist bir ekonomik dönem yaşadığı bi
linmektedir. Sabit fiyatlarla yapılan ihalelerde müteahhitlerin tahminlerini aşan fiyat yükselişleriyle karşılaş
tıkları bilinen bir gerçektir, özellikle sabit fiyatlarla yapılmış ihalelerdeki müteahhit zararlarının önlenmesi ve 
inşaatların yarım kalmaması amacıyla kamu yönetimi ve kudretinin işe müdahale etmek zorunluluğunu duy
duğu söylenebilir. Nitekim 8/505 sayılı Kararname buamaca yönelik olarak 14.3.1980 tarihinde 1.3.1980 tari
hinden geçerli olarak yürülüğe sokulmuştur. (Klasör : 4, Sayfa : 299 • 305; Klasör : 6, Ek 18) 
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Sabit fiyatlarla yapılan ihalelerde 8/505 sayılı Kararname kurtarıcı olmuştur. Zira önceki senelerdeki sabit 
fiyatlar yerine değişken birim fiyatlarının uygulanmasıyla müteahhitler dayanılmaz boyutlara ulaşan enflas-
yonist baskıdan kurtulmaktadır. Ancak, bu kararnamenin değişken birim fiyatlarıyla yapılmış ihaleler için 
fazla bir imkân sağladığı söylenemez. Çünkü değişken birim fiyatlarıyla yapılmış ihaleler için Kararnamenin 
uygulanması halinde ek zammın ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca bu Kararnameye göre esklas-
yon katsayısının bulunmasında, yani eski yıllar birim fiyatlarının uygulama yılı birim fiyatlarına getirilmesin
de % 5 indirim yapılmaktadır. Bu nedenle esklâsyonlu ihalelerde Kararnamenin uygulanması fayda sağlama
dığı gibi aleyhe % 5 'lik bir zarara da neden olmaktadır. (Klasör : 1, Mete SERGEN, Sayfa : 240 - 241) 

Kararnamenin 12 nci maddesi müteahhitlere tasfiye hakkı tanımakta ise de bu hak yönetimin bu konuda 
karar vermesi koşuluna bağlanmış bulunmaktadır. Olayımızda ancak Kararnamenin uygulanmasının şirketçe 
kararlaştırılması halinde şirket müteahhitlerinin tasfiye hakkı doğmaktadır. 

8/505 sayılı Kararname genel karakteri itibariyle hızlı enflasyondan zarar görmesi beklenen müteahhitlere 
kamu yönetimi tarafından tek taraflı olarak bir imkân sağlama girişimi olarak yorumlanabilir. Özellikle sabit 
fiyatlarla yapılmış ihalelerle, yeni Birim Fiyat Formülünün uygulanması halinde lehe sonuç doğurabilecek esk
lâsyonlu ihalelere uygulama şansı bulunan bir kararname niteMğindedıir ve Şeker Fabrikaları müteahhitlerine yeni 
bir imkân getirdiği söylenemez. 

Kararnamenin yapısı ve yorumu konusundaki bu teorik değerlendirmenin daha sonra teknik elemanlar
ca yapılan hakedişlere dayanarak doğrulandığına aşağıda ayrıca değinilecektir. 

3. — 1980 yılına gelinceye kadar Şeker Fabrikaları müteahhitlerinden hiçbiri yeniden ek zamlar verilmesi ve 
sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi konusunda bir talepte bulunmamıştır. Esasen sözleşme tarafları bağla
dığına göre böyle bir talebin hukuka uygun olduğu söylenemez. Müracaatlar sözleşme hükümlerinin yorumlan
ması, uygulanması konusuna ilişkin olarak yapılmıştır. Ancak, 1980 yılı Mart ayında yukarıda değinilen 8/505 
sayılı Kararnamenin yayımlanmasından sonra müteahhitlerden sadece Muş, Ağrı, Erciş Şeker Fabrikaları in
şaat müteahhidi Cemil öZGÜR'ün Kararnamede öngörülen iki aylık sürenin son günü tasfiye isteminde bu
lunduğu görülmektedir. Daha sonra, Müteahhit ÖZGÜR'ün muhtelif vesilelerle yaptığı müracaatlarda kullan
dığı şirkete ait başlıklı kâğıt yerine bu kez düz bir kâğıda tarihsiz olarak sıraladığı zam ve sözleşme değişik
liği taleplerinin yönetim kurulunda aynen benimsenmiş olması dikkati çekmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 117) 

Yukarıda da değinildiği gibi Kararnamenin 12 nci maddesi müteahhitlere mutlak bir tasfiye hakkı tanı
mamakta öncelikle idarenin bu konuda karar alması gerekmektedir. Nitekim Şeker Şirketi İnşaat Dairesi 
Başkam 17.3.1980 tarih ve 111 sayılı yazı ile Şirket Hukuk Müşavirliğinden görüş sormuştur. Bu yazıya 
Kararname ve tip sözleşme eklenerek aynen «adıgeçen Kararnamenin tip inşaat sözleşmemiz esasları dahilin
de uygulanıp uygulanmayacağı ve bilhassa ilgili Kararnamenin 12 nci maddesinde yazılı tasfiye bölümünün 
uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki mütalaanızın Daire Başkanlığımıza bildirilmesini rica ederim.» de
nilmektedir. (Klasör : 6, Ek 18) 

Bu yazı üzerine Şirket Hukuk Müşavirliği 25.3.1980 tarih ve 83 sayılı yazı ile konu hakkında görüşünü bil
dirmiştir. Bu mütalaada şirketin 1 inci maddede sayılan kuruluşlar içinde olduğu, şirketin tip inşaat sözleşme
lerine değişken birim fiyat esasının kabul edildiği bu bakımdan da şirketin Kararname kapsamında bulun
duğu ancak anılan kararnamenin müteahhitler yönünden bağlayıcı bir niteliği olmadığı, Kararnameye göre 
kuruluşların uygulama yönünden bir takdir yetkisi bulunduğunun açıkça belli olduğu, Kararnamenin kuru
luşlara uygulanması bakımından yetki vermesi karşısında Şirketin de idarî takdir yetkisini kullanabileceği ve 
karar alındıktan sonra kararnamenin bütün maddelerinin uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. (Klasör : 6, 
Ek 19) 

Yönetim Kurulu 17.4.1980 tarihinde İnşaat Dairesi Başkanlığının hazırladığı müzekkereyi oybirliğiyle ka
bul etmiş ve bu suretle 8/505 sayılı Kararnamenin bütün maddelerinin uygulanması kararlaştırılmıştır. (Kla
sör : 6, Ek 15) 

Yukarıda da değinildiği gibi 8/505 sayılı Kararnamenin Şeker Fabrikaları ihalelerine teorik olarak uygu
lanması mümkündür. Ancak, bu uygulamanın müteahhitlere sağlayabileceği hiçbir maddî kazanç sözkonusu 
değildir. Zira hakedişlerden esklasyon esaslarına göre % 5 eksiğiyle ödeme yapılması sözkonusudur. Ve bu 
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uygulama müteahhitlerin çıkarlarıyla bağdaşmamaktadır. Değişken birim fiyatlarıyla yapılmış ihalelerde mü
teahhitler esasen hakedişin tamamını alabilmektedir ve bu itibarla Kararnamenin uygulanmasını istemekte 
maddî bir çıkarları yoktur. 17.4.1980 tarihli kabul edilen müzekkerede «1979 ile 1980 yılı arasında meydana 
gelen inşaat ana malzemelerindeki fiyat artışları göz önünde bulundurularak, müteahhit ve müteahhit firmala
rın zararlarını bir ölçüde karşılayabilmesi muvacehesinde işbu kararname hükümlerinin bütün maddelerinin 
şirketimizce tatbik edilmesinin uygun olacağını mütalaa etmekteyiz» denilmesine rağmen Kararnamenin uy
gulanması halinde müteahhitlerin sözleşmelerinden daha eksik ödeme ile karşılaşmaları sözkonusudur. 

Hukuk Müşavirliğinin görüşünde de değinildiği gibi sadece müteahhitlerin talepte bulunması kararname
nin uygulanmasına yetmemekte, idarenin de Kararnameyi uygulama konusunda karar alması gerekmektedir. 
Yönetim Kurulunun Kararnamenin uygulanmasını kararlaştırmış olmasının müteahhitlere getirdiği maddî 
hiçbir kazanç sözkonusu olmamakla beraber, müteahhitlerin tasfiye talebinde bulunmak hakları doğmakta
dır. Nitekim Müteahhit Cemil ÖZGÜR bu hakkını kullanarak tasfiye talebinde bulunmuştur. 

İleride görüleceği gibi 17.4.1980 tarihli Karara rağmen Kararnamenin uygulanması yoluna gidilmemiş ve 
müteahhide sağlanan tasfiye istemek hakkı bu kez ek zamlar verilmesinin ve sözleşme değişikliği yapılması
nın gerekçesi olarak kullanılmıştır. Diğer Şeker Fabrikaları müteahhitlerinin ise tasfiye konusunda hiçbir ta
lepleri olmamıştır. 

4. — Bu gelişmeler üzerine Şeker Şirketinde cereyan eden olaylar daha sonra ihbarlar üzerine Şeker Şirke
tinde araştırma yapan Maliye Müfettişi Şerif BAYKUT ve Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete SERGEN'in 
hazırladıkları rapora konu olmuştur. 

Daha sonraki bölümlerde, soruşturmanın gerektirdiği ölçüde Rapora yer verilecek ve bununla ilgili ola
rak yapılan işlemler geniş bir biçimde tartışılacaktır. 

5. — 12 Eylül Harekâtını müteakip Şeker Şirketindeki ek zamlar ve sözleşme değişikliği olaylarının şikâ
yetlere ve ihbarlara konu olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu cümleden olarak şirketin müşavir kadrosunda bulunan Sabri MALKOÇ isimli şahıs 6 sayfalık bir 
rapor hazırlayarak ilgili makamlara başvurmuştur. Bu raporda çeşitli iddiaların yanında Genel Müdür Ay
dın ARAT'ın gereksiz şeker ithalatı ve müteahhitlere ek zamlarla çıkar sağladığı konularında geniş açıkla
malarda bulunmuştur. (Klasör : 4, Sayfa : 141 - 146) 

Bu rapor 6.11.1980 tarihinde Müsteşar Mehmet GÖLHAN tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına inti
kâli ettirilmiş ve Sanayi Bakanlığı Müşavir Müfettişleri Yaşar TÜZÜN, Selahattin KOÇAK ile Başmüfettiş 
Galip KURDOĞLU iddiaları soruşturmakla görevlendirilmişlerdir. 

Bu arada müsteşarlık makamına intikal eden «Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürü Ay
dın ARAT hakkında tanıtıcı bilgiler» başlıklı yazı da Müfettişlere verilmiştir. (Klasör : 4, Sayfa : 147-153) 

Bu ihbar yazısında da Genel Müdür'ün konuya ilişkin olarak gereksiz şeker ithalatıyla müteahhitlere veri
len ek zamlar nedeniyle görevini kötüye kullandığı iddia edilmiştir. 

Bu arada şikâyet ve ihbarların Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine de ulaştığı anlaşılmaktadır. 
Nitekim Genel Sekreterlikçe 8.1.1981 tarih ve 3005/1 - 81/3009 sayılı yazıda olayların tahkik edilmesi isten
mekte ve yazı ekinde yukarda temas edilen «Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Hakkında rapor» İle şirket men
subu Hüseyin SÖNMEZ'in başvurusunun ve Millî Güvenlik Konseyi Başkan ve Üyelerine gönderilen mektup 
ile diğer yazılı ihbarların gönderildiği görülmektedir. (Klasör : 4, Sayfa : 154, 155 - 161, 168 - 170) 

6. — Bu ihbarlar üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına mensup 3 müfettiş soruşturmaya başlamıştır. 
Ancak, soruşturma sırasında Başmüfettiş Galip KURDOĞLU'nun yanlı bir tutum takınarak soruşturmayı yön
lendirmek istediği ileri sürülmüş ve diğer Bakanlık müfettişleri ile anlaşmazlığa düştüğü anlaşılmıştır. Müfet
tiş KURDOĞLU'nun tanıklara, ihbar yazısındaki konular dışında soru sorulmasını engellemeye çalıştığı, bazı 
tanıklarla münakaşaya giriştiği, konunun teknik elemanların görüşüne müracaat edilmeksizin de araştırılabile-
ceğini savunduğu ve müfettiş arkadaşlarıyla sert tartışmalara ve soruşturmanın mahremiyetinin ihlal edildiği 
kuşkularına yer verecek bir görüntü içine girdiği tespit edilmiştir. Diğer iki Bakanlık Müfettişinin konuyu 
Teftiş Kurulu Başkanı ve Müsteşara kadar intikal ettirmelerine, bir süre soruşturmaya ara verilmesine rağ-
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men aynı heyetin soruşturmayı sürdürmesinin Müsteşarca emredildiği ve ittifak halinde bir rapor beklediğini 
bildirdiği anlaşılmıştır. {Klasör : 1, Yasar TÜZÜN 316 - 338, Yüksel ONARAN Sayfa : 213 - 233) 

Bu güvensizlik ortamı içinde sürdürülen soruşturma, sonuçta Galip KURDOĞLU'nun muhalefet şerhi ile 
6.2.1981 tarih ve 220/145/31 sayılı basit raporun hazırlanmasıyla sonuçlanmıştır. (Klasör : 4, Sayfa : 178-186) 

Raporda 13 madde halinde sıralanan yolsuzluk iddialarının bir kısmının tahkike değer bulunmadığı bir kıs
mının başka makam ve bakanlıkların görev alanına girdiği, bazı konularda araştırma yapılmasını gerektirecek 
bir iddianın bulunmadığı ve şirketteki inşaat yolsuzluklarının teknik bilirkişilerce incelenmesi gerektiği belir
tilmekle yetinilmıiştir. 

(Başmüfettiş Galip KURDOĞLU'nun hazırladığı muhalefet şerhinde 13 maddeye ilişkin tüm ihbarların va
rit görülmediği ve aleyhe beyanda bulunan kişilerin ifadeleriniın Cumhuriyet Gazetesinde neşredilmiş olması me
deniyle haklarında Soruşturma yapılması gerektiğinin öngörüldüğü anlaşılmıştır. Muhalefet şerhinin dikkate de
ğer tarafı soruşturmanın noksan yapılmış olduğuna değinildikten sonra esasen bir usulsüzlüğün bulunmadığı 
kanaatini taşımakta olmasıdır. (Klasör : 4, Sayfa 187 - 194) 

Teftiş Kurulu Başkanı tarafından hazırlanan 26.2.1981 gün ve 32 sayılı olurda, Rapor ve muhalefet şer
hinin bir özeti yapılarak raporda yer alan konuların derinliğine araştırılmadığı, genel ifadelerle yetinilerek 
kesin sonuçlara varılmadığı açıklanmış, eksik bırakılan konuların süratle incelenmesi, teknik konularda üç Yük
sek İnşaat Mühendisinin bilirkişi olarak tayin edilmesi ve araştırmanın aynı Bakanlık Müfettişlerince yerine 
getirilmesi önerilmiş, yer yer müfettiş KURDOĞLU'nun muhalefet şerhine yollama yapılan öneri Müsteşar ve 
Bakan tarafından uygun bulunmuştur. (Klasör : 4, Sayfa: 196 - 209) 

Bu olur emri üzerine müfettişlere acele kaydıyla 26.2.1981 tarih ve 16/328 sayılı görev emrinin verildiği 
ve aynı gün Sümerbanık Genel Müdürlüğünden tahkikat sırasında bilirkişilik yapacak tecrübeli 3 Yüksek tnşaat 
Mühendisin'in islimlerinin biMirilmesinin istendiği görülmüştür. 

Şeker Şirketinde soruşturmanın yürürüldüğü sırada Müfettişler arasındaki görüş ayrılığının o tarihte Şeker 
Şirketindeki, Sanayi Bakanlığındaki ve Başbakanlıktaki görevli İrtibat Subaylarına da intikal ettiği ve zaman 
zaman bu konuda görüştükleri anlaşılmaktadır. (Klasör: 1, Numan ALANSAL, Sayfa : 163 - 185; Klasör : 1, 
İsmet DURUTAŞ Sayfa : 359 - 372; Klasör : 2, Mustafa DAYAR Sayfa : 635 - 663; Klasör : 7 Mustafa 
DA YAR'ın 1.2.1981 - 28.2.1981 tarihleri arasını kapsayan raporu Sayfa : 249 - 253) 

Bu gelişmelerden Konsey Genel Sekreterliğine ve Başbakanlığa da bilgi verildiği gözlenmiştir. Nitekim 
Sanayi Bakanlığında rapordaki eksiklerin tamamlanması ve bilirkişilik yapacak mühendislerin seçilmesi için 
26.2.1981 günü girişimler sürerken bu kez Başbakanlıktan aynı tarihli bir yazının Sanayi Bakanlığına geldiği 
görülmüştür. (Klasör : 4, Sayfa : 210; Klasör : 7, Sayfa: 289) 

Yazının hazırlanmasına tekaddüm eden olaylar şöyledir: Şeker Şirketi İrtibat Subayı Deniz Albay İsmet 
DURUTAŞ'a yolsuzluklar konusunda bazı müracaatlar vaki olmuş ve izahat verilmiştir. Bunların yazılı hale 
getirilmesini müteakip İrtibat Subayı bir Rapor hazırlayarak 57 sayfalık ekleri Raporuna iliştirmiş ve ilgili 
mercilere yollamıştır. İhbarları ihtiva eden rapor ve ekleri üzerine Başbakanlıkça, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Zeyyat BAYKARA'ya 12.2.1981 tarihinde bir yazı yazılarak konunun tetkikiyle sonuçtan bilgi 
verilmesi istenmiştir. (Klasör : 7, Sayfa 296) 

Devlet Bakanlığınca ihbar konuları Bakanlık emrindeki Maliye Müfettişlerine inceletilmiş ve alman 5 say
falık mütalaa 23.2.1981 tarihli yazı ekinde Soruşturmanın Maliye, Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlık
larından müteşekkil bir Müfettişler Kuruluna inceletilmesi önerilerek Başbakanlığa gönderilmiştir. (Klasör: 7, 
Sayfa.: 290 - 294, 295) 

Yukarda işaret edilen, Başbakanlıktan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıma gönderilen 26.2.1981 tarihli yazı 
böyle bir gelişme ve inceleme sonucu hazırlanmış bulunmaktadır. Bu yazı ekine lihbarlan içeren 57 ve Maliye 
Müfettişlerinin görüşünü ihtiva eden 5 sayfalık mütalaa yazılan Miştirilmiştir. 

Yazıda ihbarlann ağır suçlamalan içerdiği, deliller gösterilerek ayrıntılı ve inandırıcı bilgiler verildiği, ce
zaî ve hukukî yönden kovuşturma yapılması için soruşturmanın Maliye Bakanlığı Müfettişi koordinatörlüğün
de Bayındırlık ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları müfettişlerinden oluşturulacak bir kurul marifetiyle ivedi
likle yürütülmesi emredilmiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 289) 
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7. — Bundan sonraki gelişmelere geçmeden önce, yöneticilerin eğilimlerini ve olaya yaklaşımlarını ortaya 
koyması bakımından gerekli görülen bazı oluşumlara değinilmekte yarar görülmüştür. Bu münferit oluşumlar, 
başlıbaşına kanıt niteliği taşımasa bile, sonraki gelişmelerle birlikte dikkate alındığı takdirde bazı yorumlara 
haklılık kazandırmaktadır. 

12 Eylül Harekâtını izleyen günlerde o zamana kadar sessizliği tercih eden bazı bürokratların güvenlik 
ortamının sağlanmasından sonra bazı yolsuzlukları ısrarlı bir biçimde gündeme getirdikleri anlaşılmaktadır. 
İddialardan bazıları muhtelif saiklerin tahrik ettiği maksatlı girişimler niteliğinde olsa bile, bazılarının son de
rece ciddî ve ağır isnatlar içerdiği görülmektedir. Bu nitelikteki isnatların müdellel ve gerekçeli olarak ısrar
la takip edildikleri gözlenmiştir. Şüphesiz her iddianın aslı olduğu söylenemez. Ancak erdemli bir yönetim
den beklenen tavır, tarafsızlık ve yansızlık içinde Devletin bütün olanaklarıyla isnatların üstüne gitmek ve 
gerçekleri ortaya koymak olmalıdır. 

Olay tarihinde harekâtın üzerinden ancak 2 - 3 ay gibi bir süre geçmiş bulunmaktadır. Geride bırakılan 
politik ve ideolojik kavgalar ve dönemin yöneticilerinin uzlaşmaz tutumları, kutuplaşmayı doruk noktasına 
ulaştırmıştır. Böyle bir ortamda ülkenin bütün sorumluluğunu yüklenen askerî yönetimin bakanlıklarda ve 
gerekli görülen diğer kamu kuruluşlarında irtibat subaylıkları ihdas etmek ihtiyacını duyması olağan karşı
lanmalıdır. 

Gerek Sanayi Bakanlığındaki, gerekse Şeker Şirketindeki irtibat subayları kendileriyle temas etmek iste
yenlere engel olunmak istenmesinden şikâyetçi olmuşlardır. Sanayi Bakanlığı İrtibat Subayı Albay Mustafa 
DAYAR ifadesinde ilk anda özel Kalem Müdürü Yardımcısının kendisine yardımcı olarak verildiğini, fa
kat amacın kendisini kontrol etmek olduğunu, odasına girip çıkanların tespit edildiğini beyan etmektedir. (Kla
sör : 2, Mustafa DAYAR Sayfa : 648) 

Keza aynı tanık «Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında yapılmış yolsuzluk ve usulsüzlükler şahıslar tarafın
dan ihbar edilmektedir. Ancak bu ihbarları yapan şahıslar, kimliklerinin ortaya çıkmasını istememekte ve bu 
endişe içinde ihbar yapmaktan çekinmektedirler. İrtibat subayları ve irtibat subaylarıyla temas eden şahıslar 
bakanlık ve bağlı kuruluşlarda devamlı tarassut altındadır. Yani devamlı, maalesef devamiı. Yalnız bakan
lıkta değil diğer Şeker Genel Müdürlüğünde dahi o arkadaşı ve diğerlerini devamlı özellikle belki hepsi bu
nu yapmadı ama, Genel Müdürlükte tarassut altında tutmuşlardır. Hatta, Genel Müdür zannediyorum Şe
ker Genel Müdürü, oradaki irtibat subayının kim ile konuştuğunu veya mesela, ben, bakanlıktan Genel Mü
dürlükteki irtibat subayı ile konuştuğum zaman kim aradı ve kimi aradı, niçin aradı - hatta belki dinleni
yordu bilmiyorum - yani devamlı tarassut altında, hatta kullandıkları laf «enterne, irtibat subayını enterne 
ettik» ifadeleri dahi kullanılmıştır» demektedir. (Klasör : 2, Mustafa DAYAR Sayfa : 661) 

Keza aynı irtibat subayının 1 Şubat 1981 - 28 Şubat 1981 tarihleri arasını kapsayan raporu ilginçtir. Ra
porun 3 üncü maddesinin bir bölümü aynen aşağıya alınmıştır. (Klasör : 7, Sayfa : 249 - 253) 

3. Sakıncalı veya taraflı davranışta bulunan personel : 
a. 12 Eylülden sonra 15 kadar itham maddesini kapsayan Şeker Şirketi Tahkikatını yürütmek üzere Ba

kanlık Teftiş Heyetinden bir Müfettişler Kurulu teşkil edilmiştir. Bu Müfettişler Kurulunda yer alan müfet
tişlerin isimleri : 

Galip KURDOĞLU (Başmüfettiş) 
Yaşar TÜZÜN (Müşavir Müfettiş) 
Selâhattin KOÇAK (Müşavir Müfettiş) 

b. Bakanlık Teftiş Heyetinden Başmüfettiş Erman BAŞMANAV ve Teftiş Kurulunda görevli olan Mü
şavir Müfettişler Yaşar TÜZÜN ve Selâhattin KOÇAK Bakanlıktaki İrtibat Subayına gelerek ve şifahen 
Şeker Şirketi tahkikatını yapmakta olan Teftiş Kurulunun teşkilinde taraflı davranıldığını beyan etmişlerdir. 
Çekindikleri için yazılı bir belge vermekten imtina etmişlerdir. Anılan Başmüfettiş ve Müfettişlerin iddiaları 
şöyledir : 

(1) Şeker Şirketi Tahkikatını yapacak Teftiş Kurulunun teşkilinde Bakanlık Özel Kalem Müdürü Ahmet 
KURDOĞLU en büyük rolü oynamıştır. Kendisi Şeker Şirketi Genel Müdürünün çok yakın arkadaşıdır. 
Aynı görüşlere sahiptirler, bu sebeple bu teftiş dolayısıyla Genel Müdürün zor duruma düşmesini isteme-
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mektedir. Ahmet KURDOĞLU Teftiş Kurulunun teşkilinde Teftiş Heyeti Başkanı Gökşen BİNGÜN'ü de 
kendi safına alarak kardeşi Galip KURDOĞLU'nun da Teftiş Kuruluna girmesini sağlamıştır. 

(2) Teftiş Kurulunda görev alan Yaşar TÜZÜN ve Selahattin KOÇAK Teftiş esnasında kurulda gö
revli olan ve taraf tutan Galip KURDOĞLU'nun tutumu sebebiyle çok zorlandıklarını ve devamlı baskı al
tında tutulduklarını ifade etmişlerdir. Hatta birçok defa görevi bırakmayı denemişler, fakat muvaffak ola
mamışlardır. 

(3) Teftiş Kurulundan Selahattin KOÇAK özellikle yeni şeker fabrikaları inşaatlarında müteahhitlere 
haksiz olarak büyük paralar aktarıldığını beyan etmiştir. Ancak, Teftiş Kurulunda inşaatlar konusunda her
hangi uzman bulunmadığından, kurul bir ön rapor tanzim etmiş; çok önem atfettiği inşaatlar hususunu tah
kik etmek üzere bir bilirkişi heyetinin teşkilini Başkanlıktan istemiştir.» 

Şeker Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli irtibat Subayı Deniz Kıdemli Albay îsmet DURUTAŞ ise 
ifadesinde : 

«Benimle şirketin içerisindekilerin veyahut dışarıdan herhangi bir kimsenin pek temas etmemesi bakımın
dan, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı imzasıyla rahatsız edilmemesi babında temas etmek 
isteyen kimselerin ilk teması Genel Müdüre yapmaları ve ondan sonra onun uygun görmesi halinde temasın 
temsilci subayına yapılması gibi bir acayip, hatta Müsteşar imzasıyla emri ben de gördüm tabiî ben bunu ilk 
anda kendi üstüme alınmadım. Böyle kendimce düşündüm ve bir vesile ile Genel Müdüre dedim ki, sizin 
kendi bünyeniz içinde uygulamanız beni hiç alakadar etmez benimle görüşmek isteyen kimseler için kapım 
her zaman açıktır. Bunu da özellikle mani olunmaması yönünde sizden ricada bulunuyorum» demektedir. (Kla
sör : 1, İsmet DURUTAŞ Sayfa : 361) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 16 Eylül 1980 tarih ve 21-05/A-4/2432 sayılı ve 1980/9 sayılı genelge
sinde Millî Güvenlik Konseyi temsilcilerinin görüşme talepleriyle meşgul edildiklerinin görüldüğü, bundan 
böyle irtibat subayları ile hiçbir personelin kendiliğinden şifahî veya yazılı bilgi verme talebinde bulunma
yacağı temsilciler tarafından bilgi istenilen personelin durumu Müsteşara bildirilmek suretiyle gerekli bil
gileri vereceği bildirilmektedir. (Klasör : 5, Sayfa : 92) 

Olay münasebetiyle sorguya çağırılanların içinde bulundukları psikolojik havayı vermesi bakımından Mü
fettiş Yaşar TÜZÜN'ün ifadesi de önemli görülmüştür. 

«önce biz Sabri MALKOÇ'u çağırdık. Sabri MALKOÇ beyle görüşmek istedik; tabi ihbarı yapan şahıs 
olarak Selahattin beyle beraber Şeker Şirketine gittik Galip beyin o gün özel bir mazereti vardı gelmemişti. 
Çağırttık Sabri MALKOÇ beyi. Geldi. Mektubu gösterdik, bu imza sizin mi diye, baktı. Evet bu isim be
nim dedi. Daha evvel de kendimizi tanıtmıştık. Sanayi Bakanlığı Müfettişleriyiz diye. Baktı, bu yazı sizin eli
nize nereden geçti dedi. Dedim ki bu yazıyı siz hazırlamışsınız bir şikâyet konusu Bakanlığa vermediniz mı 
hayır dedi ben bunu Bakanlığa vermemiştim. Biz de Sanayi Bakanlığı Müfettişleriyiz işte bizim Müsteşarı
mızın arkasında başkan havalesi var. Bize verildi soruşturma. Dedi ki buradaki adamları himaye eden zaten 
sizin Müsteşar dedi. Vallahi dedik o zaman iş değişir biz Bakanlığın Müfettişleriyiz ve Bakanlık Makamın
dan aldığımız emre göre soruşturma yaparız. Siz şimdi Müsteşarımız hakkında böyle deyince bize de güven
sizliğiniz varsa bir zabıt tutalım. Ben zaten bunu Bakanlığa vermemiştim. Sanıyorum Başbakanlığa falan 
vermiştim. Oradan intikal etmiş herhalde yukarıya arz ederiz, bu iş biter verdiğimiz merci bunu soruşturur, 
istiyorsanız ki. Bir düşündü yok dedi. Bir de siz bakın bakalım. Biz başka yerlere de verdik. Dedli. Peki de
dik birtakım maddeler var sıralamışsınız bu maddeler hakkında mütemmim bilgi istiyoruz şahitleriniz varsa 
onları istiyoruz. Hay hay dedi bildiklerimi söylerim dedi. Daha da gerekirse ileride de mütemmim bilgi 
verebilirim. Bir daktilo çağıracaktık. Yalnız dedi ben burada ifade vermek istemiyorum. Şeker Şirketinden 
kim buraya daktilo olarak gelirse gelsin hemen ileteceklerdir. Mahremiyeti olmaz bu işin. Pedi dedik o za
man bizim Teftiş Heyetinde sizin ifadenizi alırız. İki gün sonra veya ertesi gün için randevu alık. Ve Tef
tiş Heyetinde arkadaşı çağırdık o ifadesini alacağımız sırada Heyete dahil olan üçüncü arkadaşımız da Ga
lip KURDOĞLU da vardı. Sabri MALKOÇ bey geldi maddeler hakkında teker teker şu madde hakkında 
şundan bilgi alabilirsiniz, bu madde hakkında şundan bilgi alabilirsiniz diye, bize şahitlerin isimlerini söyle
di. Bu sırada Galip Bey arkadaşımız bu şikâyette bulunulan maddeler yeni ortaya çıkmış diye anlattığınıza 
göre bunlar eski konular o zaman niye ihbar etmediniz de şimdi ettiniz diye bir sual sordu. Sabri Bey dedi ki 
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bunu eski Bakanın zamanında yapamazdık. Şimdi Bakan değişti 12 Eylül olayı oldu haliyle ondan sonra 
yapmam gerekiyordu dedi. Bir tatsız hava da iş'in içine girdi orada zaten daha başından beri Bakanlığa gelme
mişti. Bize işte orada kendi düşüncesine göre uygun gördüğü kadar bilgi aktardı ve bazı konularda da bilgi 
elde ettikçe size sonradan aktarırım dedi.» Demektedir. (Klasör : 1, Yasar TÜZÜN Sayfa : 316 - 318) 

Soruşturmanın devamı süresince Şeker Şirketine hâkim olan güvensiz havayı diğer tanık ifadelerinde de 
bulmak kabildir. (Ktasör : 1, Yasar TÜZÜN Sayfa : 316 - 338; Klasör : 1, Yüksel ONARAN Sayfa : 213 
- 233; Klasör : 1, Selâhaîtin KOÇAK Sayfa : 339 - 358; Klasör; 2, Zeki CAN Sayfa : 580; Klasör : 2, 
Sabrı MALKOÇ Sayfa : 621 - 635) 

Soruşturmanın güvensiz bir ortam içerisinde yürütülüp bitirildiği, Soruşturma yapan müfettişlerin ihbar di
lekçelerinde bütün yolsuzluklardan doğrudan sorumlu olduğu belirtilen Genel Müdür Aydın ARAT'ın ifa
desini bile almadan rapor düzenlemelerinden de anlaşı1 maktadır. 

Müfettişler arasındaki görüş aykırılığı üzerine Yaşar TÜZÜN'le Selâhattin KOÇAK'ın sorunu Teftiş Ku
rulu Başkanı ve Müsteşara kadar intikal ettirerek ya Galip KURDOĞLU'nun veya kendilerinin görevden 
alınmaları konustunda girişimlerde bulunduklarına yukarıda temas edilmişti. Her iki tanık olayı geniş bir 
şekilde ifadelerinde açıklamışlardır. 

Güvensizlik ortamının ve bunun verdiği çekingen havanın müfettişlerce hazırlanan rapora da yansıdığı 
görülmüş ve Soruşturma konusu olan iddialar hakkında yargılarda bulunmak yerine, genel görüşlerle yetin
menin zaman kazanmak ve işe üst makamların müdahale etmesini sağlamak ihtiyacından kaynaklandığı anla
şılmıştır. 

Soruşturmaların devamı süresince Şeker Şirketindeki baskı havasının ihbarlara konu olduğu ve 5 inci pa
ragrafta sözkonusu edilen Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 8.1.1981 tarihli yazısına da yansıdı
ğı görülmektedir. Bu yazının l/e paragrafında «Bakanlık üst düzeyindeki yöneticiler ve hatta Türk Silahlı 
Kuvvetleri üst kadrolarının teveccühlerine mazhar olduğu yolunda haberler yayarak çevrede ve Bakanlık Mü
fettişleri üzerinde baskı yaratılmak istendiği iddialarını kapsayan çeşitli kaynaklı müracaat ve ihbar yazıları 
ilişiktir». Dendikten sonra yazının 2 nci paragrafında «yapılmakta olan Bakanlık Soruşturmasının özellikle 
(l/e) maddesindeki hususun göz önünde tutularak kapsamlı, çekingesiz ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi
nin sağlanmasına, sonucundan bilgi verilmesine» dendiği görülmektedir. (Klasör : 4, Sayfa : 154) 

Diğer yandan Galip KURDOĞLU'nun kişiliği ve beşerî ilişkilerinin güvensizliğe neden olduğu bir çok 
ifadede sözkonusu edilmiştir. Müfettiş Galip KURDOĞLU'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı özel Kalem 
Müdürü Ahmet KURDOĞLU'nun kardeşi olduğu, Şeker Şirketi Genel Müdürü Aydın ARAT'la hemşehri 
ve çok yakın arkadaş olmaları nedeniyle ve Galip KURDOĞLU'nun yukarıda açıklanan soruşturmayı yönlen
dirme girişimleri karşısında tarafsızlığının şüpheye düştüğü ve bilahare hazırlanan rapordaki görüşleri nede
niyle bu yorumlara haklılık kazandırdığı anlaşılmıştır. 

Şeker Şirketindeki soruşturmanın Bakanlık müfettişlerince yürütüldüğü sırada müfettişlere baskı yapıldığı 
yolundaki haberlerin basına da yansıdığı anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin olarak gazetede çıkan haberlerin 
tekzip edilmesi Müsteşar tarafından Müfettiş Yaşar TÜZÜN'den istenmiştir. Yaşar TÜZÜN'ün baskı ya
pıldı da demem yapılmadı da demem, olayları anlatırım. Baskı olup olmadığına okuyanlar karar versin de
diği ve daha sonra aynı konuda Müsteşar Yardımcısının talebini de geri çevirdiği anlaşılmıştır. (Klasör : 1, 
Yasar TÜZÜN Sayfa : 329 - 331) 

Bakanın Ankara'da ikameti sırasında Şeker Şirketi lojmanlarında misafir edildiği, kendisine İstanbul'a gi
dişlerinde kullanılmak üzere soğuk hava tertibatlı bir araç alınarak tahsis edildiği, ziyafetler ve toplantılar 
vesile edilerek bir sempati ortamı yaratıldığı iddia edilmiştir. (Klasör : 1, Yüksel ONARAN, Sayfa : 233) 

Şeker Şirketi İrtibat Subayı Deniz Güverte Kıdemli Albay İsmet DURUTAŞ'ın verdiği acil rapor ise pek 
çok olayı ve davranışı açıklar niteliktedir. Raporun bazı bölümlerinin aynen alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

«Bu bilgilerin İrtibat Subayına verilmesini mümkün olduğu kadar önlemek için Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı Müsteşarı Mehmet GÖLHAN imzasıyla bir genelge ve buna istinaden Şeker Şirketi Genel Müdürlü
ğünce çıkartılan diğer bir genelge mevcuttur. (16.9.1980 gün ve 21-051 A-4-12432 sayılı ve 18.9.1980 gün ve l-a-7 
sayılı genelgeler) 
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Her iki genelgede de İrtibat Subayını görecek herhangi bir müessese görevlisinin ilk önce Müsteşar veya 
Şeker Şirketi Genel Müdürünü görmesi istenmektedir. Bu iki genelgenin dağıtımı benden önceki İrtibat Su
bayına da yapılmıştır. 

Kanımca, genelgelerin anlamı irtibat Subayının müessese personeli ile temasını mümkün olduğu kadar kes
mektir. Çünkü yöneticiler son derece tedirgindir.» 

Raporda daha sonra müracaat edenlerin yazılı ve sözlü beyan ve iddialarına yer verilmekte ve sonuç bö
lümünde aynen : 

«d. Sanayi ve Teknoloji müfettişlerince yapılan tahkikatın sonuçlarının incelenmesiyle gerekirse daha 
üst kademelerin bir incelemenin acilen yaptırılmasının çok yararlı olacağını, 

e. Halen Sanayi ve Teknoloji Bakanının Şeker Şirketine ait Etimesgut Misafirhanesinde oturmakta oldu
ğu, makam otomobilinin evvelki Bakan Nuri BAYAR'a Şeker Şirketi Genel Müdürü Aydın ARAT tarafından 
2,5 - 3 milyona alınıp tahsis edildiğinin dedikodusunun yapıldığının, 

f. Benim de göreve başladığım andan itibaren devamlı kontrol altında bulunduğumu sekreterin de on
ların adamı olduğu ve belki de telefonların da dinlendiğini, bu nedenle bu ivedi raporu şirkette yazdıramadı-
ğımı arz ederim» denmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 304 - 306) 

Yukarıda da değinildiği gibi bu olayların hiç birisi başlıbaşına sorumluluklar için yeterli değildir. Ancak 
ileride açıklanacağı gibi cereyan eden olaylar ve bunlar karşısındaki tavır, davranış ve tasarruflar dikkate alın
dığında bu münferit oluşumların bir bütünün parçalarını oluşturduğu ve organik bir bütünlükte yerlerini al
dığı görülmektedir. 

8. — Şeker Şirketindeki yolsuzluk iddialarının Maliye, Bayındırlık ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mü
fettişlerinden oluşacak bir Müfettişler Kurulunca soruşturulması emrinin Başbakanlıktan gelmesi üzerine 
daha önce soruşturma yapan Bakanlık müfettişlerinin kurula katılması emredilmiş, ancak daha sonra sadece 
Başmüfettiş Galip KURDOĞLU'nun kurula katılmasıyla yetinilmiştir. 

Koordinatör olarak kurulda görev alan Maliye Müfettişi Şerif BAYKUT ifadesinde olayı şöyle anlat
mıştır : 

«Başbakanlığın görevlendirme yazısı üzerine, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığınca tarafıma yazılan yazıda, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 3 müfettişi ve Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete SERGEN ile birlikte 
çalışacağım belirtiliyordu. Koordinasyonu sağlamak ve işe başlamak üzere telefon ettiğimde, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı Müşavir Müfettişleri kendilerinin bu görevden alındıklarını, sadece Başmüfettiş Galip KUR
DOĞLU'nun görevde kaldığını belirttiler. Galip KURDOĞLU ile de aynı yönde bir telefon görüşmemiz ol
du. Bu konu hakkında konuştuğum Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, benimle çalışacak müfettişle
rin isimlerini, ilgili Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanları ile telefonda konuşarak tespit ettiğini, daha sonra 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede, Müşa
vir Müfettişlerin görevlendirilmediğini öğrendiğini ve bu nedenle benim Galip KURDOĞLU ve Mete SER-
GEN'le birlikte çalışmam gerektiğini söyledi. 

Daha önce yapılmış bir inceleme ile ikinci kez görevlendirilmenin verdiği tedirginliğe, bana yazı ile bil
dirilen çalışma grubunun daha işe başlamadan değiştirilmesinin tedirginliği de eklendiğinden kendi imkân
larımla bir araştırma yaptım. Bu araştırma sonucunda, daha önce aynı konuda beraber çalışan Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı Müfettişlerinin anlaşamadıklarını, Müşavir Müfettişlerin düzenledikleri rapora, Galip KUR
DOĞLU'nun muhalefet şerhi yazdığını öğrendim. Soruşturma için bana gelen ekler arasında bulunan ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli irtibat Subayı Deniz Albay ismet 
DURUTAŞ tarafından Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine hitaben düzenlenen bir raporda da, baş
ka konuların yanında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişlerince daha önce yapılan incelemenin de ince
lenmesi gerektiği belirtiliyordu. 

Buna rağmen, göreve başladık. Bana verilen eklerden şikâyetçilerin neler dediği şikâyet konularını tespit 
etmeye başladım. Hemen bu aşamada, Galip KURDOĞLU (yalan, yanlış) diye itiraz etmeye başladı. Bunun 
üzerine Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete SERGEN, Galip KURDOĞLU'na (biz de doğru demiyoruz, in-
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celeyeceğiz, neler deniyor onları tespit ediyoruz) şeklinde müdahale etti. Bu grupla çalışmanın zor alacağını 
düşünerek Maliye Teftiş Kurulu Başkanına, ilk yazıda görevlendirildiği belirtilen Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı Müfettişlerinin de gruba katılmasının sağlanmasının uygun olacağını, spzlü olarak ilettim. Kendileri, diğer 
Müfettişlerin görevlendirilmesinin, Maliye Bakanlığının dışında olduğunu, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığını il
gilendirdiğini bu nedenle yapacak bir şey olmadığını belirttiler. Bu durumda, ikinci bir Maliye Müfettişinin 
de çalışma grubuna dahil edilmesi önerimi de uygun bulmadılar.» (Klasör: 2, Şerif BAYKUT Sayfa : 694-
695; Klasör : 2, Şerif BAYKUT Sayfa : 970-990) 

Keza Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete SERGEN'de hazırlık dönemiyle ilgili olarak «Başbakanlıktan ge; 

len bir emir üzerine Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğünde çalışmak üzere Şeker Şirketi hakkında bir soruş
turma işinde görevlendirilmem mevzubahis oldu. Maliye Bakanlığı Müfettişi arkadaşım telefon etti PANKO. 
Birlikte buluşalım diye. Üç Müfettiş arkadaş orada buluştuk. Sanayi Bakanlığından da Galip KURDOGLU 
orada bulunuyordu. Ben konunun daha evvel ne olduğunu bilmiyordum. Yani Sanayi Bakanlığı tarafından tet
kik edildiğini bilmiyordum. Bu sırada Şerif Bey «ondan sonra ne oldu» dedi. İşte «aramızda şey çıktı» dedi. 
Dedim; «fakat kardeşim bana böyle bir görev verseler di aynı bakanlıktan, ben yani görüşümü bildirdiğim 
için Bakana muhakkak giderdim, yani beni bu göreve vermeyin Başka bir arkadaşı verin derdim» dedim. Ga
yet dostane şey ettim yani arkadaşı» demektedir (Klasör: 1, Mete SERGEN Sayfa : 324) 

Maliye Müfettişi Şerif BAYKUT'un Koordinatörlüğünde Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete SERGEN 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi Galip KURDOĞLU'ndan oluşan heyet soruşturmalara başlamıştır. 

Şeker Şirketinde ilk olarak 12.3.1981 günü Yüksel ONARAN'ın ifadesine başvurulmuştur. Bu ifadenin 
alınması sırasında Yüksel ONARAN'ın ifadesinin bir yerinde Soruşturma heyetinde Galip KURDOĞLU'nun 
görev almaması gerektiğini zira soruşturma safhasında bitaraf değil taraf olma ihtimalinin imkân dahilinde 
olduğunu belirtmesi üzerine tartışma çıkmış ve olay tutanakla tespit edilerek sorgudan vazgeçilmiştir. (Kla
sör : 7, Sayfa 73 - 75) 

Olayı Yüksel ONARAN ifadesinde şöyle anlatmıştır : 
«Bütün bunlar, ikinci bir teftiş heyetine anlatıldı burada zannediyorum Maliye Bakanlığından Şerif BAY-

KUT, Mete SERGEN, Nafıa Bakanlığından, fakat burada da gene karşımıza Galip KURDOGLU bey çıktı 
Müfettiş olarak. Şimdi bizim bir sorunumuz da böyle başladı. Galip KURDOĞLU'nu görünce ben, ifade ver
meyeceğimi belirttim. Çünkü, kendileri 7 Bakana Özel Kalem Mahsus Müdürlüğü yapmış Ahmet KURDOĞ
LU'nun kardeşleri, Malatyalı, Aydın ARAT Malatyalı, ilişkileri var ve kendisinin tutumu, hadiseye bakışı 
dedim M yani, Galip KURDOGLU hadiseyi incelemiştir, 4 ay incelemiştir. Müsbet. yahut menfi bir kanaata 
varmıştır. Şimdi yeni bir Teftiş Heyeti Kuruluyor; ön yargıyla gelmek zorundadır; yeni bir yorum getirmesine 
imkân yoktur. Zaten bir yargısı vardı, müspet veya menfi, ama o zaman burada bulunması sakıncalı dedim. 
Nitekim, konuşmalardan, konuyu takdim açısından zannediyorum Müfettişler de kanaatlerini bildirdiler, er
tesi gün Galip KURDOGLU alındı ben gittim ifade verdim. Fakat ertesi gün, yine tabi bunları sonradan 
öğrendim. Sanayi Bakanının ısrarı ile heyete dahil oldu» (Klasör: 1, Yüksel ONARAN Sayfa : 213 - 233) 

Durumun Maliye Müfettişi Şerif BAYKUT ve Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete SERGEN tarafın
dan kıymetlendirilmesinden sonra, bu Müfettişlerce müştereken aynı gün Maliye Bakanlığına 2/2, 34/6 sayılı 
yazı yazılarak olay nakledilip ifade tutanağının ekte sunulduğu belirtildikten sonra «Başmüfettiş Galip 
KURDOĞLU'nun daha önce bu konuda uzun süre çalışmış olması ve bugün ifade sırasında ifade sahibine 
karşı haşin tavrı nedeniyle tahkikatın selameti açısından, tahkik heyetinde yer alması sakıncalı görülmektedir» 
denilmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 309 - 312) 

Müfettiş Şerif BAYKUT'un ifadesinden bu yazı üzerine Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ile görüştüğü 
ve Kurul Başkanının önerisi üzerine 12.3.1981 gün ve 3/3 sayılı yazıyı hazırladığı anlaşılmaktadır. Bu ya
zıda Mete SERGEN'le birlikte hazırladıkları yazının özeti yapıldıktan sonra «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müfettişlerinden oluşan, adı geçen Müfettişin de yer aldığı 3 kişilik heyetin aynı konuda yaptığı inceleme 
için, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinde görevli İrtibat Subayı Deniz Albay İsmet DURUTAŞ ta
rafından Millî Güvenlik Konseyine gönderilen raporda gerekirse bu incelemenin de incelenmesi istenmektedir. 
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İrtibat Subayının Raporunda belirtilen bu husus da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Galip 
KURDOĞLU'nun tahkik heyetinde kalmasının sakıncasını vurgulamak bakımından, bilgilerine arz olunur.» 
denilmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 313) 

Müşterek ve münferit olarak Maliye Bakanlığına yazılan bu yazılar üzerine Maliye Bakanlığı 13.3.1981 
gün ve 17 sayılı bir yazı ile Başbakanlığa durumu intikal ettirmiştir. 13.3.1981 günü Başbakanlık Genel Ev
rakına giren bu yazının 16.3.1981 günü Evraktan geri alındığı anlaşılmaktadır. (Klasör : 7, Sayfa : 286) 

Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM hakkında soruşıturmanın genişletilmesine karar verilmesinden sonra Ma
liye Bakanlığından getirtilen bu yazıda Müfettiş Şerif BAYKUT ve Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete 
SERGEN'in müştereken yazdıkları ve bilahare Maliye Müfettişinin kendi imzasıyla Maliye Bakanlığına yaz
dığı yazıların ve irtibat Subayının Raporuna da işaret edilerek Başbakanlığın bilgi ve takdirine sunulduğu gö
rülmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 307, 308)) 

Gelişmeler üzerine Şeker Şirketi İrtibat Subayının da 13 Mart 1981 tarihinde Başbakanlığa bir rapor ver
diği anlaşılmaktadır. Bu raporda Soruşturmaların başlamasıyla birlikte Sanayi Bakanlığı Müfettişinin ifade 
veren görevlilere devamlı haşin davrandığı, ifadelerini değiştirmeleri için zorlamalarda bulunduğu, bu konu
da Maliye Bakanlığına diğer iki Müfettiş tarafından bu Müfettişin alınması için yazı yazıldığı belirtildikten 
sonra «Soruşturmanın en doğru şekilde sonuçlanması için, taraflı hareket eden ve ifade verenleri devamlı 
engelleyen Sanayi Bakanlığı Müfettişi Galip KURDOĞLU'nun bu soruşturma heyetinden en kısa zamanda 
çıkartılması, yerine tarafsız bir Müfettişin atanması» istenmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 288) 

Aynı gün Başbakanlık 2-4/01216 sayılı gizili - acele-kişiye özel yazısıyla Sanayi Bakanlığından bu Müfet
tişin Soruşturma heyetinden çekilerek yerine yeni bir Müfettişin görevlendirilmesini ve adı geçen üzerinde 
gereken biçimde durulmasını emretmiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 287) 

Bu yazının altında Bakanın parafını taşıyan «Sayın Başbakanla görüşüldü. 15.3» kaydına rastlanmakta
dır. (Klasör : 7, Sayfa : 314; Klasör : 8, Sayfa : 332) 

Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM,, bu gelişmelerle ilgili olarak alınan ifadesinde; Maliye ve Bayındırlık 
Bakanlığı Müfettişlerinin soruşturmadan alınması önerilerini 13 Mart 1981 tarihli bir yazı ile Başbakanlığa 
intikal ettirdiğini, ancak bundan haberdar olan Sanayi Bakanının, «Bakanlığıma ait bir Müfettişin değiştiril
me kararını sizin müfettişleriniz nasıl verir.» şeklinde serzenişte bulunması üzerine geri aldırttığını beyan et
mektedir. (Klasör : 3, Sayfa : 1380, 1381, 1382) 

Aynı konuda ifadesi alınan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap KOCATOPÇU da, Maliye, Bayındırlık 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişler Kurulundan, kendi Bakanlığı Müfettişinin alınması emredilin
ce, bunu kendisine karşı güvensizlik sayarak Sayın Başbakana gittiğini, Bakanlığına itimat edilmiyorsa Müfet
tişi yerine kendisinin değiştirilmesini istediğini, Başbakanın Müfettişin göreve devamını emretmeleri üzerine 
işin yürüdüğünü söylemektedir. (Klasör : 3, Sayfa : 1218, 1219) 

Başbakanlığa 13.3.1981 günü gönderilen ve Genel Evraktan 16.3.1981 günü çekilen Maliye Bakanlığı ya
zısından sonra Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanının imzasıyla ve Galip KURDOĞLU'nun görevden 
alınması konusunda yazılan iki yazıya hiç temas edilmeksizin ve sanki böyle bir yazışma cereyan etmemiş-
cesine Sanayi Bakanlığından incelemeler için 3 Müfettişin tefrik edildiği fakat daha sonra sadece Başmü
fettiş Galip KURDOĞLU'nun görevlendirildiği belirtilerek gereği rica edilmiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 315) 

Maliye Müfettişi Şerif BAYKUT bunun üzerine 17.3.1981 gün ve 4/4 sayılı yazıyla daha önce Galip 
KURDOĞLU'nun tahkikatın selameti bakımından tahkik heyetinde yer almasının sakıncalı görüldüğünü iki 
ayrı yazıyla bildirildiğini ve soruşturmaya ara verildiğini, bu kez alınan yazı karşısında çalışmaların sürdürü
lüp sürdürülemeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğünü bildirerek emir beklediğini açıklamıştır. (Klasör : 7, 
Sayfa : 316) 

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı tarafından 17.3.1981 günü ve 6 sayılı yazıyla verilen cevapta 
«incelemelerin sürdürülmesi gerekmektedir» denilmekle yetinilmiştir. (Klasör : 7, Sayfa :317) 

Bunun üzerine Maliye Müfettişi Şerif BAYKUT 19.3.1981 tarih ve 5/5 sayılı yazısıyla olayı özetledik
ten sonra «Devletimiz açısından önemi açık olan bu tür bir incelemenin kaçınılmaz bir görev olduğu konusun
da herhangi bir tereddüt esasen bulunmamaktadır. Ancak yapılması gerekli olan incelemenin en iyi bir bi
çimde sürdürülmesini sağlama amacına yönelik olarak ortaya koyduğumuz sakıncanın ne biçimde giderile-
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ceği konusunda ise, ilgi yazılarında bir açıklığa yer verilmemiştir. Çalışmanın selametle yürütülmesinin temini 
hususundaki işlem ve emirlerine intizar edilmektedir.» denilmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 318, 319) 

Müfettişlerin müteaddit yazılarına irtibat subayının konuya ilişkin iki raporuna ve Başbakanlığın emirleri
ne rağmen girişimlerin sonuç vermediği ve soruşturmanın aynı Kurul tarafından sürdürüldüğü anlaşılmakta
dır. 

Müfettişler Kurulu 20.3.1981 günü yeniden soruşturmaya başlamış ve Yüksel ONARAN'ın yarım kalan 
ifadesi Galip KURDOĞLU'nun yokluğunda tespit edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı da 31.3.1981 tarih ve Tefku 23 sayılı yazısıyla yolsuzluk iddialarını tahkik etmek üze
re görevlendirilen müfettişlerin görevlerine devam etmekte olduklarını Başbakanlığa bildirmekle yetinmiştir. 
(Klasör : 7, Sayfa : 285) 

Müfettişler Kurulu Mayıs ayı başında soruşturmalarını bitirmiş ve Galip KURDOĞLU'nun iştiraki ol
maksızın raporlarını hazırlamışlardır. 

Raporun ilgili bölümü aşağıya aynen alınmış olup, gelişmeler, daha sonra inceleme konusu yapılacaktır. 
«.... 3. — Yapılan incelemeler ve Müfettişlik görüşü : 
a) Tip inşaat sözleşmesinin değiştirilmesi : 
Şirketçe daha önce ihale edilmiş bulunan Şeker Fabrikaları inşaatlarında da kullanılan Tip İnşaat Söz

leşmesi, 4.6.1980 gün ve 1474/24-11 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilmiştir. 
Sözleşme değişikliği ile ilgili 4.6.1980 tarih ve 8-4/tnş./41/13696-215 sayılı müzekkerede, sözleşme değişik

liği gerekçeleri : 
— Sözleşmenin, bazı maddelerinin, sarih olmaması sebebiyle, müteahhitlerle ihtilaflara sebep olduğu, 
— Bu ihtilafların işin hızına tesir ettiği, 
— Tahmin edilemeyecek ölçüde değişmiş bulunan günümüz şartlarına özellikle ekonomik sahadaki ge

lişmelere tam manasıyla cevap veremediği, 
Şeklinde sıralanmıştır. Bu hususların ihalelere girecek iştirakçi sayısını ve verilecek teklif fiyatını da et

kileyebileceği nazarı itibare alınarak, mevcut inşaat sözleşmelerinin tadili önerilmiştir. 

Müzekkerede, kabul edilmesi halinde, sözleşmenin tadil edilmiş şeklinin kabul tarihinden sonra yapılacak 
inşaat ihalelerinde uygulanması tabiî olmakla beraber, aksaklıkların giderilmesi için, kabul tarihinden önce 
ihale edilmiş olup 1.3.1980 tarihinden sonra da devam edecek olan inşaat işleri için de uygulanması lüzum
lu görülmektedir, denilmekte ve gerekçe olarak 8/505 sayılı Kararname ile Ağrı, Muş ve Erciş Fabrikaları 
Müteahhidi Cemil ÖZGÜR'ün tasfiye talebi' gösterilmektedir. 

Müzekkerede, inşaat sözleşmesinin tadil tasarısının kabulü, 15.6.1980 tarihinden itibaren yürürlüğe konul
ması ve bu tarihten sonra yapılacak yeni inşaat ihalelerinde tatbiki; ihaleye daha önce çıkarılmış işlerde, mü
teahhitlerin talebi halinde 1.3.1980 tarihinden itibaren yeni sözleşmenin uygulanması; özel şartnamede be
lirtilmesi öngörülen hususların tespit ve tayini konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması istenilmiştir. 

Sözkonusu müzekkere, yönetim kurulunda aynen kabul edilmiştir. (Ek - 27) 
Bu kararla, tip inşaat sözleşmesinin 61 maddesinden 20'den fazla maddesi değiştirilmiştir. 
Bu kararla değiştirilen sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren ihale edilecek işlere uygulanmasında eleş

tirilecek bir yön yoktur. 
Sözleşme değişikliği konusunda, Şirket Hukuk Müşavirliğinin 4.6.1980 gün ve 226 sayılı mütalaasında, 

sözleşmelerin eski işlere uygulanması yönünde görüş bildirilmemiştir. (Ek - 28, 29) 
Ancak, değişikliğin yürürlük tarihinden önce ihale edilmiş işlere de, yeni sözleşmenin uygulanması dik

kat çekicidir. Zira, herhangi bir ihalede teklif fiyatlarını belirleyen etkenlerin başlıcalanndan biri sözleşme 
şartlarıdır. Bu hususun, teklif fiyatını etkileyeceği sözkonusu müzekkerede de belirtilmiştir. 

Değişik sözleşmenin, eski işlere uygulanmasının müteahhitlerin talebine bırakılması, aslında bir aldatmaca
dan başka bir şey değildir. Zira, sözleşme değişikliği müteahhit talepleri yönünde yapılmıştır. 

Müteahhit Cemil ÖZGÜR'ün dilekçesi ile Yönetim Kurulu kararımn karşılaştırılması, bu noktayı aydın
latmaktadır. (Ek - 30) 

Değiştirilen sözleşme maddelerinin bir kısmı, sadece redaksiyon değişikliği niteliğinde olduğundan bun
ların üzerinde durulmamıştır. 
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Ancak değiştirilen bazı maddeler, (sözleşmenin eski işlere de uygulanması nedeniyle) müteahhitlere çıkar 
sağlayıcı rol oynamıştır. Bu maddeler üzerinde tek tek durulmuş, bu değişik maddeler nedeniyle 1980 yılında 
müteahhitlere yapılan fazla ödemeler ile 1981 ve daha sonraki yıllarda şirkete gelecek maddî yükün tahmini 
yapılmıştır. 

Gerek sözleşme değişikliğinin devam eden işlere uygulanmasının gerekse ek zammın 1981 ve daha son
raki yıllarda şirkete getireceği yük tahmin edilirken, 1980 yılı sonuna kadar her bir fabrika için, mukavele 
yılı fiyatlarına göre (1977) ödenen imalat ve ihzarat miktarları bulunmuş, bu miktara esklasyon fiyat fark
ları eklenerek, 1980 yılı sonuna kadar ödenen hakediş toplamaları çıkarılmıştır. Her bir fabrikanın 1980 yılı 
sonu gerçekleşme oranlarından yararlanılarak ve fabrikaların tümünün 1981 yılında biteceği varsayılarak, 1981 
yılında ödenmesi gerekli miktar (Bayındırlık Bakanlığının 1980 - 1981 birim fiyatları arasındaki % 45 fiyat 
artışı da eklenerek) saptanmıştır. Fabrikaların 1981 yılında bitmeyeceği ve her yıl fiyat artışları dikkate alına
rak yapılacak bir tahminde, fabrikaların bitimi için gerekli miktar ve dolayısıyla, sözleşme değişikliği ve ve
rilen zam nedeni ile gelecek yükün çok daha fazla olacağı, açıktır. (Ek - 31) 

i) Projeler : 
Yaptırılmakta olan 7 Şeker Fabrikasının ilk sözleşmelerinin 9 uncu maddesinde müteahhitlere yaptırıla

cak projelerin ek özel şartnamedeki şartlar dahilinde yaptırılacağı, şirketçe verilmesi gereken fakat bazı se
beplerle verilemeyen eksik olan tatbikat projeleri, detay projeleri, tadilat projelerinin şirketin talimatına uy
gun olarak müteahhitlikçe bila bedel yapılacağı belirtilmiştir. Tadil edilen sözleşmenin aynı maddesinde pro
jelere ait kısımda yeni özel şartnamedeki şartlara göre bedellerinin ödeneceği belirtilmiş olup yeni özel şart
namenin bununla ilgili kısmında; şirketçe verilemeyen projelerin müteahhitlikçe yapıldığı takdirde, Bayındır-

» lık Bakanlığı Mimarlık ve Müteahhitlik İşleri Şartnamesi esaslarına göre bedeli ödenerek yaptırılacağı belir
tilmiştir. 

1980 yılı hakedişlerinin tetkikinde müteahhitlere, proje bedeli ödenmediği görülmüştür. Ancak yapılan in
celemede 7 Şeker Fabrikası İnşaatı için ortalama, her birine 5 000 000 lira ödenebileceği varsayımı ile, 
7x5 000 000 = 35 000 000 lira şirkete maddî yük getireceği tahmin edilmiştir. 

ii) Şirketçe verilecek malzeme bedeli : 
İlk sözleşmenin 19 uncu maddesini teşkil eden bölümünün «a» bendinde inşaatlar için tahsis olunacak 

çimento, profil ve B.A. demirleri, çelik sacın şirketçe temin edileceği ve a^nı maddenin «d» bendinde de 
şirketçe verilmiş olan demir ve çimentodan inşaatın bünyesine giren miktarlarına ait bedeller % 25 fazlası 
ile dahil edilmiş bulunduğu hakediş raporundan kesileceği belirtilmiştir. 

Bu maddede yapılan değişiklikte, daha evvel kesinlikle şirketçe temin edileceği belirtilen adıgeçen malze
melerin, şirketçe lüzum görüldüğü takdirde idarece temin edileceği hükmü konulmuş ve 19 - 2 - 2 bendinde 
de bedelli olarak müteahhitlere verilen bu malzemelerin bedellerinin müteahhit kâr ve masrafları olarak bi
rim fiyatlara konan % 25 ilave edilmeden hakedişten kesileceği hükmü getirilmiştir. 

Şirketçe temin edilerek müteahhitlere teslim edilen adıgeçen malzemelere % 25 müteahhit kârı ve masrafı 
ilave edilmeden bedellerinin kesilmesi idareye 1980 yılında büyük maddî yükümlülükler getirmiştir. Ileriki 
senelerde de bu inşaatlar devam edeceğinden, daha büyük maddî zararlara sebep olacağı aşikârdır. 
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7 adet Şeker Fabrikası İnşaatının 1980 yılı içinde ödenen hakedişleri tetkik edilmiş, 1980 yılında bu söz
leşme değişikliği ile müteahhitlere yapılan fazla ödemeler aşağıya çıkarılmıştır. 

Fabrikanın adı 

Niğde 
«Bor» 
Ilgın 
Van 
«Erciş» 
Muş 
Çarşamba 
Elbistan 
Ağrı 

Eski sözleşmeye göre 
kesilmesi gereken 

(Milyon TL.) 

62.750x1.09x1.25=85.496 
35.737x1.09x1.25=48.691 

35.738x1.09x1.25=48.693 
61.764x1.09x1.25=84.154 
51.085x1.09x1.25=69.604 
40.041x1.09x1.25=54.556 
37.814x1.09x1.25=51.521 

Yeni 
göre 

sözleşmeye 
; kesilen 

(Milyon TL.) 

62 750 
35 737 

35 738 
61 764 
51 085 
40 041 
37 814 

TOPLAM 

Fazla 
ödenen 

(Milyon TL.) 

22 746 
12 954 

12 955 
22 390 
18 519 
14 515 
13 707 

117 616 

1981 ve daha sonraki yıllarda sözleşmenin bu maddesinin getireceği maddî yük ise adıgeçen malzemelerin 
müteahhitlere şirketçe temin edilip edilmeyeceğine bağlı olmakla beraber, çimento ve demirin geçmiş senelerde 
zor temin edilen bir malzeme olduğu halde, idarece temin edilirken, halen serbest piyasada bile gayet bol 
bulunan ve fabrikalardan kolay temin edilebilen bu malzemelerin müteahhitlere aldırılması şirkete büyük mad
dî zararlar getirecektir. 

Her bir fabrika inşaatında, 60.000ms beton kullanıldığı hesabıyla, her fabrikada ortalama 6.000 ton demir 
harcanacağı varsayılmış ve fabrikaların gerçekleşme oranlarından yararlanılarak, ilerideki senelerde şirketin 
bu nedenle kaybının 400 milyon lira civarında olacağı hesaplanmıştır. 

iii) Taşıma tutarları «A» katsayısının değiştirilmesi : 

Şeker Şirketince yaptırılmakta olan 7 Şeker Fabrikası inşaatında yapılan sözleşme tadilatlarının en mü
himlerinden biri de 25 inci maddede yapılan «Taşıma tutarları» kısmında belirtilen nakliye formülündeki (A) 
katsayısının değiştirilmesi hususudur. 

tik sözleşmede 7 Şeker Fabrikasının «A» nakliye katsayısı 1.10 ila 1.20 iken, yapılan sözleşme değişikliği 
ile bu katsayı bütün inşaatlarda 1.90'a çıkartılarak şirketin zararına büyük maddî yükümlülük getirilmiştir. 
Bu değişiklik inşaatın tümüne % 7'lik bir artış getirmektedir. 

Şirket adı geçen ihalelerde değişken birim fiyat kullandığından, formülde kullanılan kamyon gündeliği her 
senenin rayiçlerine göre değişmekte ve senesi içerisinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılması halinde aradaki 
fiyat farkmın müteahhitlere ödeneceği adı geçen sözleşmenin 14 üncü maddesinde belirtilmiştir. 

Buna rağmen akaryakıt fiyatlarının arttığı ve enflasyon hızının çok yüksek bir seviyeye çıktığı öne sürüle
rek, «A» katsayısının ortalama % 60 artırılmasının, 1980 yılı içerisinde şirkete getirdiği ve ileriki yıllarda 
getireceği tahmin edilen miktarlar fabrikanın isimleri belirtilerek aşağıya çıkartılmıştır. 
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1980 yılında «A» katsayısının 1.10 - 1.20'den 1.90'a çıkarılması nedeniyle fazla ödenen miktarlar aşağıda 
gösterilmiştir. 

Fabrikalar A = 1.90 A = 1.10 - 1.20 Fazla ödenen fark 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Ilgın Şeker Fabrikası 
Ağrı Şeker Fa'brtikası 
Çarşamba Şeker Fabrikası 
Elbistan Şeker Fabrikası 
Muş Şeker Fabrikası 
Van Şeker Fabrikası 
Niğde (Bor) Şeker Fabrikası 

48 282 440 
50 873 262 
53 033 428 
39 192 405 
69 074 361 
17 826 130 
31 783 680 

TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 

— 27 952 991 
— 29 676 070 
— 30 732 511 
— 22 690 339 
— 39 990 419 
— 11 258 608 
— 16 728 252 

t = . 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

20 329 449 — 
19 077 473,— 
22 350 917,— 
16 502 066,— 
29 083 942,— 
6 567 522,— 

15 055 428 — 

TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 

TOPLAM 128 966 797,— TL. 

7 Şeker Fabrikasının bitimi için 1981 ve daha sonraki yıllarda (bir artış fiyatı olmayacağı varsayımı ile) 
gereken para 10 022 700 000,— lira olduğuna göre (Ek - 31) A katsayısı değişikliğinin getireceği yük de % 7 
olarak kabul edildiğinde, bu nedenlerle 1981 ve daha sonraki yıllarda şirketin zararının (10 022 700 000 X 
% 7 = ) 701 589 000,— lira olacağı hesaplanmıştır. 

iv) Şantiye îçi Taşımalar : 
İlk sözleşmenin 13 üncü maddesinde fabrika arazisi sınırları dahilindeki inşaatlarda fabrika ambarların

dan veya sahasından müteahhitliğe verilecek malzemenin işyerine kadar olan nakliye, tahmil ve tahliye be
dellerinin ödenmeyeceği, belirtilmiş, yine ilk sözleşmenin 25 inci maddesinde eleme tesislerinden kum çakılın 
beton santralinden betonun imalat yerine, naklinin ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır. Fakat özel şartname
nin 11 -2 maddesinde yapılan değişiklikle şantiye içi nakliyelerin tamamen ödeneceği hükmü getirilmiştir. 

Şantiye içi nakliyelerin ödenmesi ile şirkete 1980 yılı içerisinde ve 1981 ve sonraki yıllarda aşağıdaki 
tabloda belirtilen maddî yükler getirilmiştir. 

1981 
1980 yılında ve daha sonraki 

ödenen ve ödenmesi yıllarda ödeneceği 
kesinleşen dahilî hesaplanan dahilî 

Fabrika adı nakliye (Bin TL.) nakliye (Bin TL.) 

Ilgın 7 270 4 745 
Ağrı 5 750 8 337 
Çarşamba 3 450 11 672 
Elbistan 2 760 12 673 
Muş 7 475 5 836 
Van 1 495 14 507 
Niğde (Bor) 3 105 12 172 

TOPLAM 31 305 69 942 

Bu tablonun hazırlanışında, 1980 yılında Ilgın Fabrikası inşaatı için kesin olarak ödenen dahilî nakliyele
rin miktarı alınarak, diğer fabrika inşaatlarının gerçekleşme oranına göre ödenecek miktarlar bulunmuştur. 
(Diğer fabrikalarda nakliye tutanaklaa hazır olmadığı için henüz ödeme yoktur, ilk hakedişte ödenecektir.) 

Ayrıca 1980 yılından sonra getireceği maddî yükler de aynı gerçekleşme oranlarından yararlanarak bulun
muştur. 
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Değiştirilen sözleşmelerin eskiden ihale edilen işlere uygulanması sonucu, ihale teklif fiyatlarını, sözleş
me şartlarını göz önüne alarak, saptamış olan müteahhitlere, 1980 yılında fazladan 277 887 797 lira çıkar 
sağlamıştır. İnşaatlar 1981 ile daha sonraki yıllarda devam edeceğinden, şirkete gelecek yük i 206 351 000 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Bu konuda Yönetim Kuruluna getirilen müzekkerede, değişik sözleşmenin eski işlere uygulanmasının mü
teahhitlerin talebine bağlanması, özel şartname ile düzenlenen hususların saptanmasının Genel Müdürlük 
yetkisine bırakılması, yeni sözleşmenin eski işlere de uygulanması sonucu doğacak malî yükten hiç söz edil
memesi, bu kararın Şeker Fabrikası müteahhitlerine çıkar sağlama amacını yönetim kurulunun, konuya ya
bancı üyelerinden sağlamaya yönelik olduğu kanısını uyandırmıştır. 

b) Yedi Şeker Fabrikası İnşaatı Müteahhitlerine ek zam verilmesi : 
Zam kararı ile ilgili 11.6.1980 gün ve 8/4/13706-225 sayılı Genel Müdürlük Müzekkeresinde, zam veril

mesi gerekçeleri, 
— Hızlı fiyat artışları, 
— Yeterli ödenek alınmaması nedeniyle, inşaatların şirket tarafından zaman zaman durdurulması ve şirke

tin neden olduğu diğer gecikmelerin müteahhitleri zarara uğratması, 
— Çimento fabrikaları inşaatlarına zam verilmesi, 
— Müteahhitlerin tasfiye talebi, şeker üretim - tüketim dengesinin sağlanması zorunluluğu, 
Olarak belirtilmektedir. 
Yönetim Kurulunun 11.6.1980 gün ve 1475/25 sayılı Kararı ile aşağıda belirtilen zamlar kabul edilmiş

tir. (Ek : 33) 

İlk İhale Verilen Toplam 
Fabrika Adı Zammı (%) Zam (%) Zam (%) 

19 
4,41 
33 
9 
6 
24 
27 

30 
30 
27 
27 
26 
26 
26 

49 
34,41 
60 
36 
32 
50 
53 

Muş 
Ilgın 
Ağrı 
Bor 
Çarşamba 
Elbistan 
Erciş 

Zammın gerekçelerinden biri hızlı fiyat artışlarıdır. Ancak zam verilen fabrika inşaatları, ihale tarihinde 
değişken birim fiyat esası ile ihale edilmiştir. Değişken birim fiyat esası iş programlarında gösterilen yılda ya
pılan imalat bedelinin, o yılın Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları ile ödenmesini sağlayan bir sistemdir. 
Bunun ötesinde, işlerin tümü zamlı olarak ihale edii mistir. Esklasyon sisteminin gereği olarak, yılı Bayın
dırlık Bakanlığı Birim Fiyatları ayrıca zamlı olarak ödenmektedir. Şirketin uyguladığı bu sistemle, fiyat artış
ları zaten karşılanmaktadır. İfadelerde, sık sık sözü edilen 8/505 sayılı Kararnameyle, sağlanmak istenen 
amaç, 1980 yılı Bayındırlık Bakanlığı Fiyatlarının 0.05 noksanının ödenmesidir. Özetle, Şeker Şirketinin öde
diği fiyatlar zam kararından önce, 8/505 sayılı Kararnameyle ulaşılmak istenen noktadan, ötededir. 

Zam kararı gerekçelerinden biri de, yeterli ödenek alınmaması nedeniyle zaman zaman işlerin durdurul
masıdır. Bu bir gerekçe değil, çelişkidir. Zamla, gereken para artacaktır, tahsis edilen ödenek miktarı değil. 
Bu durum da, şirketin finansman güçlüğünü artıracaktır, daha sık ve uzun iş durdurmalarına yol açacaktır. 

Çimento Fabrikaları Müteahhitlerine zam verilmesi,gerekçesi de gerçeğe uymamaktadır. Çimento fabrikala
rı, Şeker Fabrikaları ile hemen aynı zamanda ihale edilmiştir. Ancak, tek fark, çimento fabrikalarının sabit fi
yatlarla ihale edilmiş olmasıdır. 

7 Şeker Fabrikası İnşaatının 3 ünün Müteahhidi Cemil ÖZGÜR'dür. Adı geçen 12.5.1980 tarihinde mü
teahhidi olduğu Muş, Ağrı ve Erciş Fabrikalarıyla ilgili olarak, 8/505 sayılı Kararnamenin verdiği olanaktan 
yararlanarak, tasfiye talebinde bulunmuştur. Diğer Müteahhitlerin böyle bir talebi yoktur. Bu tasfiye talebi, 
şeker üretim - tüketim dengesi ve ithal zorunluluğundan söz edilerek, zamma gerekçe kılınmıştır. Gerçekten, bi-
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tirilmesi gerekli olan bir inşaatın tasfiyesi ve yeni ihale zaman alacak bir husustur. Ancak, vakit kaybetmemek 
gerekçesiyle zam verilen 7 fabrikadan, Ağrı, Erciş, Muş, Ilgın, Çarşamba Fabrikalarının, 1985 yılında tam ve 
sürekli (teşvik tedbirlerinün uygulanması halinde dahi, pancar işleme kapasitelerinin önemli ölçüde dolmamış 
olacağı, Aralık 1980'de T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünce hazırlanan ana planda, belirtilmektedir. 
Yine aynı raporda, Erciş Fabrikasının ertelenmesi ile Muş Fabrikasının kapasitesinin dolmasının sağlanaca
ğından, söz edilmektedir. Özellikle, zammın gerekçelerinden biri, zammı veren idare tarafından çürütülmek
tedir. 

Yönetim Kurulu Kararı ile verilen zamlar sonucu 1980 yılında yapılacak ek ödemeler tespit edilmiş, da
ha sonraki yıllarda yapılacak fazla ödemeler tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu tahminlerde, inşaatların plan
lanan sürede biteceği, ve fiyatların 1981 yıllı fiyatları seviyesinde sabit kalacağı varsayılmıştır. Fiyatlar değiş
tiğinde yapılması gereken fazla ödeme miktarı da artacaktır. 

Zam nedeniyle müteahhitlere 1980 yılında yapılan fazla ödemeler ile 1981 ve daha sonraki yıllarda yapı
lacağı hesaplanan fazla ödemeler aşağıda, fabrikalar itibariyle gösterilmiştir : 

1981 ve sonraki yıllarda 
1980 yılında yapılan yapılacağı hesaplanan 

Fabrika adı fazla ödeme (TL.) fazla ödemeler (TL.) 

İlgın 84.444.000 166.845.000 
Muş 90.856.000 139.800.000 
Ağrı 75.600.000 164.430.000 
Bor 56.745.000 346.977.000 
Çarşamba 80.060.000 445.900.000 
Elbistan 51.454.000 415.220.000 
Erciş (Van) 21.476.000 436.540.000 

Toplam: 460.638.000 2.115.712.000 

Zam kararlan ile müzakerede büyük yer tutan teknik raporu düzenleyen inşaat Dairesi Başkanı Osman 
AKGÜN'ün, daha değişik önerilerde bulunduğunu, ancak bunun Genel Müdürlükçe benimsenmeyerek, üst ka
demelerde bu müteahhitlerle işin devamı isteniyor dendiğini, söylemesi de, amacın işin hızlanması olmadığını, 
zam vererek müteahhitlere çıkar sağlamak olduğunu göstermektedir. Ayrıca inşaat dairesi başkanlığının 111 
sayı ve 17.3.1980 günlü yazı tile, 8/505 sayılı Kararnamenin «bilhassa 12. maddesinde yazılı tasfiye hükmünün 
uygulanıp uygulanmayacağını» Hukuk Müşavirliğinden sormuş olması da, Osman AKGÜN'ün ben başka öne
rilerde bulundum, ancak Genel Müdürlük bu yolu seçti, yolundaki ifadesini doğrulamaktadır. (Ek - 32) » 

9. — Bu arada 30.3.1981 günü Şeker Şirketi olağan Genel Kurul toplantısının yapılması söz konusu olmuş
tur. Faaliyet raporunun vaktinde hazırlanamaması üzerine bu toplantının 17 Nisan 1981 ıtaribine ertelendiği 
anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren Hazine Genel Müdür Yardımcısı Ökmen ATAMYILDIZ'ın Müfettiş 
Şerif BAYKUT'la görüşmek ihtiyacını duyduğu Şerif BAYKUT'un ifadesinden anlaşılmıştır. Konu, Soruştur
malar sürerken Genel Kurulda ibra hususunun gündeme alınıp alınmaması meselesidir. Şerif BAYKUT'un, 
iddiaların çok ciddi olduğunu, bazılarının kanıtlandığını, ibra kararının ertelenmesinin yerinde olacağını öner
diği görülmektedir. (Klasör : 2, Sayfa : 970-990; Klasör : 2, Şerif BAYKUT Sayfa : 699-700) 

Bunun üzerine Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğünce 17.4.1981 tarihli ve 85 sayılı olur hazırlan
mış, bütün paraflardan geçip Genel Sekreterce imzalandıktan ve Müsteşar tarafından uygun bulunduktan sonra 
Bakana arzedilmiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 350, 351, 352, 353) 

Bu olurda, şirket yönetim kurulunun 5.6.1980 ve 1474/24, 12.6.1980 gün ve 1475/25 sayılı Kararları ile 
sözleşme değişikliği ve ek zamlar nedeniyle şirketin zarara uğratıldığı ve diğer soruşturma konularından 
söz edilerek Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile murakıpların ibralarının Karara bağlan
masının sakıncalı olacağı, bu nedenle Soruşturmayı yürüten müfettişlerin Türk Ticaret Kanununun 348 inci 
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maddesi uyarınca özel Denetçi tayin edilmeleri ve ibra konusunun hazırlanacak rapora göre daha sonra top
lanacak bir Genel Kurulda karara bağlanması önerilmiştir. 

iBu olurun üstüne düşülen notta aynen «Sayın Bakanla yapılan görüşme üzerine diğer onay hazırlanmış 
ve yürürlüğe konulmuştur. 17.4.1981/9.30» kaydına rastlanmaktadır. 

Bakanın talimatı istikametinde hazırlanan 17.4.1981 gün ve 86 sayılı olurda ise ibra lehine oy kullanıl
masının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. (Klasör : 7, Sayfa : 352, 353; Klasör : 7, Sayfa : 354-355; Klasör : 2, 
Ökmen ATAMYILDIZ Sayfa : 774-819; Klasör : 2, Uçman TEKİN Sayfa : 820-844; Klasör : 2, Osman 
TUNABOYLU Sayfa : 845-856) 

Hazırlanan 86 sayılı olur üzerine Maliye Bakanlığını temsil eden hissedar temsilcileri ibra lehinde oy kul
lanmıştır. Ancak, Genel Kurul toplantısında Şeker Şirketinde cereyan eden yolsuzluk iddaları konusunda hiç 
bir konuşma geçmediği ve faaliyet raporunda da bu konuya hiç değinilmediği anlaşılmıştır. (Klasör : 7, 
Sayfa ; 352, 353; Klasör : 7, Sayfa : 354-355; Klasör : 2, Ökmen ATAMYILDIZ Sayfa : 774-819; Kla
sör : 2, Uçman TEKİN Sayfa : 820-844; Klasör : 2, Osman TUNABOYLU Sayfa : 845-856) 

10. — Bakanlıklar arası müfettişler kurulu soruştumasını sürdürürken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 
müfettişler olayı ortaya çıkmıştır. 

Bu bölümde müfettişler olayındaki gelişmelere de yer verilerek Şeker soruşturmasının anlaşılabilir olma
sına çalışılacaktır. 

Gökşen BİNGÜN'ün Teftiş Kurulu Başkanı olmasından sonra giderek müfettişlerle arasında bir sürtüş
me başladığı görülmektedir. Teftiş Kurulu Başkanının hiç bir (haklı sebebe dayanmayan müdahalelerle, mü
fettiş raporlarını olur olmaz gerekçelerle geri çevirerek ve direnenler olursa verdiği teftiş görevleri ile Anka
ra'dan uzaklaştırarak bir nev'i cezalandırma girişimlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Keza müfettişlere 
topluca disiplin cezaları vererek gözdağı vermeye çalıştığı, teskiye varakalarını bozuk doldurarak bir sindirme 
girişimine kalkıştığı, karşılıklı iyi niyet, dayanışma ve iş birliği bir tarafa itilerek ve Teftiş Kuruluna disip
lin getirdiği gerekçesinin ardına sığınarak ve memuriyet nüfuzunun kendisine sağladığı imkânları kötüye 
kullanarak her türlü baskı denemeleri ile Müfettişleri kendi görüşü doğrultusunda yönlendirmek istediği iz
lenmiştir. 

Şikâyetlerin yoğun bir biçimde Müsteşar'a kadar intikali üzerine Teftiş Kurulu Başkanının değiştirilmesi 
gerektiği izleniminin üst makamlarca da kabul edilir hale geldiği anlaşılmıştır. 

Daha sonra bir Müfettişler Heyetinin randevu alınarak şikâyetlerini Nisan 1981 ayı içinde Müsteşar'a 
götürdükleri ve yazılı şikâyette bulundukları, ancak Müsteşar'ın toplu hareketi tepki ile karşılayarak «bugü
ne kadar yanınızdaydım, bundan sonra karşınızdayım» demek suretiyle girişimi kınadığı görülmüştür. 

Bu gelişmeler üzerine Müfettişleri temsilen üç kişilik bir heyetin durumu Bakana götürdüğü, ancak Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanının da girişime karşı reaksiyon gösterdiği anlaşılmıştır. (Klasör : 1, Sayfa : 
185-212; Klasör : 1, Sayfa : 316-358; Klasör : 2, Sayfa : 509-605; Klasör : 2, Sayfa : 684-689; Klasör : 3, 
Mehmet GÖLHAN Sayfa : 1149-1150, 1198-1202; Klasör : 3, Şahap KOCATOPÇU Sayfa : 1210-1220) 

Bunun üzerine Selâttin KOÇAK, Yaşar TÜZÜN, Fikret UNCU, Erman BAŞMANAV, Uğur TIĞLIOĞ-
LU, Ali DEMİRD1ZEN isimli müfettişlerin görevden alınmalarına ilişkin Kararnamenin hazırlanarak üst 
makamlara gönderildiği, ancak 19 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişinin keyfiyeti bir dilekçeyle Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine intikal ettirdikleri ve Kararnamenin Devlet Başkanlığından döndüğü 
anlaşılmıştır. 

Bu olaylardan sonra Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettişler arasındaki ilişkiler daha da gerginleşmiş ve 
Teftiş Kurulu Başkanı Bakanlığa taşınarak kendi teşkilâtına tamamiyle yabancılaşmıştır. Bu kopukluk nede
niyle hizmet ilişkilerinin daha da zaafa uğradığı, heyete gönderilen yazı müsveddelerinin daktilo edilerek imza 
için Bakanlığa gönderilmesi gibi bir yol izlendiği görülmüştür. 

Müfettişlerden bazılarının gıyaplarında hakarete uğradıkları yolundaki şikâyetleri tazminat davalarına ko
nu olmuş ve sonuçta Teftiş Kurulu Başkanının tazminata mahkûm olduğu anlaşılmıştır. Teftiş Kurulu Baş
kanının devamlı müfettişlerin görevden alınması hususunda mucipler hazırlayarak Bakanlığa sunduğu göz
lenmiştir. (Klasör : 8, Sayfa : 341-371) 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında cereyan eden bu olaylar Teftiş Kurulu 
Başkanı ile müfettişler arasındaki ilişkilerden kaynaklanmıştır. Bakan ve Müsteşarı bu gelişmelerden doğ
rudan doğruya sorumlu tutmaya yeterli kanıt yoktur. Ancak, olay idarî bir zaaf ve basiretsizlik olarak yo
rumlanmaya elverişli görülmüştür. Şikâyetlerin konusu ve içeriği hakkında bilgi alınmak ve enerjik müdaha
lelerde bulunmak yerine, şikâyetin biçimi üzerinde durularak esas sorun gözden kaçırılmış ve Bakanlığın bir 
hizmet ünitesindeki arzu edilmez uyumsuzluğa çözüm getirilememiştir. 

Olay Bakanlık bünyesinde süren güvensiz ortamı açıklaması ve neden soruşturmanın ısrarlı bir biçimde 
Galip ıKURDOĞLU'na verildiğini izah bakımından kayda değer görülmüştür. Adı geçen Müfettişin Teftiş 
Kurulu Başkanı ile uyum içinde çalıştığı ve olaya katılan 19 Müfettiş arasında bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında cereyan eden bu olay üzerine Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreter
liğinin Bakanlıktan izahat isteme lüzumunu duyması da yukarıdaki tespit ve değerlendirmelere haklılık kazan
dırmış bulunmaktadır. (Klasör : 3, Şahap KOCATOPÇU Sayfa : 1210-1216) 

11. — Şeker Şirketinin yıllardan beri kaynak sıkıntısı çektiği, ödeneğinin arttırılması için Devlet Planla
ma Teşkilâtı ile uzun yazışmalara girdiği ve zaman zaman Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aracılığı ve yar
dımını da istediği görülmektedir. (Klasör : 6, Ek - 25) 

1980 yılı Haziran ayında Şeker Fabrikası müteahhitlerine verilen ek zamlar ve sözleşme değişiklikleri sıra
sında şüphesiz şeker şirketinin bu durumu biliniyordu. Müfettiş Raporunda bu konuya şöylece değinilmek
tedir. «zam kararı gerekçelerinden biri de yeterli ödenek alınamaması nedeniyle zaman zaman işlerin dur
durulmasıdır. Bu bir gerekçe değil çelişkidir. Zamla gereken para artacaktır, tahsis edilen ödenek miktarı 
değil. Bu durum da, şirketin finansman güçlüğünü artıracaktır, daiha sık ve uzun iş durdurmalarına yol aça
caktır.» (Klasör : 7, Sayfa : 226) 

İlerde etraflıca açıklanacağı üzere şirketin, denetçilerin istekleri üzerine verdiği bilgiler arasında kaynak 
sıkıntısı nedeniyle Kars (İğdır), Van (Erciş), Mardin (Nusaybin) Fabrika inşaat sözleşmelerinin 8/2574 sayılı 
Kararnameye dayanılarak tasfiye edldiği anlaşılmaktadır. (Klasör : 8, Sayfa : 269) 

% 1251A sayılı Kararname 1.4.1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Biraz sonra açıklanacağı üzere bu karar
name idareye sözleşmelerin feshi (tasfiyesi) hususunda belli koşulların varlığı halinde yetki tanımaktadır. 

Geçmiş yıllarda yapılmış inşaat ihalelerindeki sözleşme birim fiyatlarını, uygulama yılı birim fiyatlarına 
getirmek ve aradaki fiyat farkını belirleyerek ödemelerin buna göre yapılmasını sağlamak amacıyla yürür
lüğe konulan 8/2574 sayılı Kararnamenin 8 inci maddesinde, bu Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce 
sözleşmeleri yapılmış ve devam eden işlerde, müteahhitlerin, bu Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren 
30 gün içinde hiç bir şart öne sürmeden idareye başvuracakları ve dilekçelerinde ; 

a) işe sözleşmelerine göre devam etmek, 
b) Bu Kararname esaslarına göre işe devam etmek, 
c) Sözleşmelerinin feshi (tasfiyesi), 
isteklerinden en az ikisini, öncelik sırası vererek belirtecekleri, idarelerin, yukarıda belirtilen şekilde istek

te bulunmuş olan müteahhitlerin bu isteklerinden birini seçecekleri, yazılı olarak başvurmayan müteahhitle
rin, idarenin yapacağı tercihi kabul etmiş sayılacağı, bu durumda idarelerin, müteahhidi sözleşmesine göre 
işe devam ettirmekte veya sözleşmesine bu kararname hükümlerini uygulamakta veya (işi) sözleşmesini fesih 
(tasfiye) etmekte serbest oldukları, idarelerin bu husustaki kararlarını, başvuru için verilmiş olan sürenin bi
timinden itibaren en geç 15 gün içinde verecekleri, zorunluluk meydana getiren sebeplerin var olması ve de
vamı halinde idarelerin işleri re'sen fesih (tasfiye) yoluna gidebilecekleri açıklanmaktadır. (Klasör : 8, Say
fa : 373) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığının, Kararnamenin uygulanması ile ilgili tavsiye ni
teliğindeki görüşünü bütün işletmelerine, 20.4.1981 gün ve 24.01/163 sayılı genelgesiyle duyurmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığının konuya ilişkin görüşü genellikle idarelerce işlerin tasfiyesinden kaçınılması ve 
idarelerin sözleşmeleri re'sen fesih (tasfiye) etmek yetkisinin, ancak zorunluluk meydana getiren sebeplerin 
var olması ve devamı haline hasredilmek suretiyle, çok istisnaî durumlarda ve hassasiyetle kullanılması mer
kezindedir. (Klasör : 8, Sayfa : 333-334) 
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Genelgenin yayınlandığı tarihte Şeker Şirketindeki yolsuzluk iddialarının soruşturması devam etmektedir. 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 12 Mayıs 1981 gün ve 8-1/13020 sayılı yazıyla, konuya ilişkin olarak Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığından görüş sormuştur. 
" Görüş istemini içeren yazıda, kararnamenin kısa bir özeti yapıldıktan sonra, Kararname uyarınca şirket 
müteahhitlerinin tercihlerini bildirdikleri ve; 

— Mevcut sözleşmelerine göre işe devam veya 
— Sözleşmelerin feshi (tasfiyesi) isteğinde bulundukları, 

Şirketin, yeni Kararname hükümlerine göre en geç 15 Mayıs 1981 gününe kadar müteahhitlerin istekle
rinden birini seçmek ve karar vermek mecburiyetinin bulunduğunu, ancak tahkikatların devam etmesi nede
niyle, müteahhitlerin işe devam etmeleri hususunda bir karar alınmasında tereddüde düşüldüğü, zira tahki
katların seyrinin şirketçe uygulanan tadil edilmiş sözleşme ve yapılmış olan zamların hatalı bir tasarruf ol
duğu doğrultusunda bulunması halinde, muhtemel bazı sakıncaları da dikkate alarak, müteahhitlerin ikinci 
seçeneği olan tasfiye cihetine gidilmesinin zorunlu olacağı açıklanmış ve hangi yolda karar verilmesi gereke
ceği hususunda Bakanlığın görüşünün bildirilmesi istenmiştir. (Klasör : 8, Sayfa : 374; Klasör : 8, Sayfa : 
335-337) 

Sanayi ve Teknoloji ıBakanhğı, 15 Mayıs 1981 gün ve 2401/199 ' sayılı yazısıyla Bakanın imzasıyla konu
ya ilişkin görüşünü bildirmiştir. 

Bu yazıda, Bayındırlık Bakanlığının yukarıya alınan görüşüne işaret edildikten sonra «son zamanlarda ol
duğu gibi, ülkemizde şeker ithalinin devam etmemesi için yeni Şeker Fabrikalarının süratle bitirilmesi mec
buriyeti bulunduğu, ayrıca işlerin yapıldığı mahallerdeki, coğrafik, ekonomik ve sosyal şartlar gözönüne alın
dığında, mezkûr işlerin süratle tamamlanmasında yarar görülmektedir. Gereği hususunda bilginizi arz ederim» 
denilmiştir. (Klasör : 8, Say fa : 339-340) 

Raporumuzun ileriki bölümlerinde Bakanlığın bu görüşü tahlil edilerek tartışılacak ve mevcut koşullar 
altında işe devam edilmesiriin doğuracağı sonuçlara ve bunların yerinde olup olmadığına ve özellikle bu ta
sarrufun idareye yükleyeceği malî külfete karşın müteahhitlere sağladığı çıkarlara değinilecektir. 

12. — Bakanlığın, Şeker Şirketi Genel Müdürlüğüne verdiği bu talimata tekaddüm eden günlerde cere
yan eden olayların bilinmesinde yarar vardır. 

a) Maliye Başmüfettişi Şerif IBAYKUT'un Koordinatörlüğünde sürdürülen soruşturma 8.5.1981 tarihin
de rapora bağlanmıştır. (Klasör : 4, Sayfa : 213-267; Klasör : 7, Sayfa : 189-248) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Galip KURDOĞLU'nun katılmadığı ve Maliye Başmüfetti
şi Şerif BAYKUT ile Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete SERGEN tarafından düzenlenen raporun, söz
leşme değişiklikleri ve ek zamlar verilmesi konusuna ilişkin bulgu ve değerlendirmelere raporumuzun 8 inci 
paragrafında yer verilmişti. Müteahhit Cemil ÖZGÜR'le, Genel Müdür Aydın ARAT arasındaki rüşvet olayı
na da raporda değinilmektedir, iddiaya göre Aydın ARAT Gaziosmanpaşa civarında ev aradığını bildirmiş, 
Cemil ÖZGÜR de yardımcı olabileceği vaadinde bulunmuştur. Sonuçta, Ayla AKINCI'ya ait Gaziosmanpaşa 
Kırçiçeği Sokak 5/9 daki dairenin satmalındığı anlaşılmaktadır. Ayla AKINCI'nın, Yenişehir İş Bankasındaki 
hesabına, önce Müteahhit Cemil ÖZGÜR tarafından verilen 200.000 liranın, bilâhare tapu işlemlerinin yapıl
dığı tarihte, Müteahhidin adamı Ramazan Şerif ŞEKERCİ tarafından aynı hesaba 5.758.120 liranın daha 
yatırıldığı saptanmıştır. (Klasör : 4, Sayfa : 237-238; Klasör : 7, Sayfa : 222-223) 

Raporun sonuç bölümünde aynen «çıkar sağlanan müteahhitlerden Cemil ÖZGÜR'ün Şirket Genel Mü
dürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ARAT'a 6.000.000 liraya bir kat satın aldığı, Cemil ÖZGÜR'ün 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 220 nci, Aydın ARAT'ın eyleminin Türk Ceza Kanununun 213 üncü mad
delerinde belirtilen suçu oluşturduğu, bu nedenle haklarında Soruşturma açılması gerektiği sonucuna varıl
mıştır.» denilmektedir. 

b) Sanayi Bakanlığı Müfettişi Galip KURDOĞLU, 5.5.1981 tarihinde, raporun (hazırlanmasından önce 
Bakanlığına yazdığı bir yazı ile, diğer müfettişlerle aralarında bazı konularda görüş ayrılığı çıktığını, raporun 
bir örneğinin sağlanarak kendisine verilmesi halinde görüş ve kanaatlerini bildirebileceğini açıklamıştır. 
(Klasör ; 4, Sayfa : 268) 
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c) Raporun Ankara Cumhuriyet Savcılığına intikali üzerine 13.5.1981 günü Şeker Şirketi Genel Müdürü 
Aydın ARAT, Müteahhit Cemil ÖZGÜR ve Ramazan Şerif ŞEKERCİ rüşvet almak, vermek ve rüşvete ara
cılık suçlarından tutuklanmışlardır. (Klasör : 4, Sayfa : 295-298) 

Aydın ARAT aynı tarihte Genel Müdürlük görevinden uzaklaştırılmış bulunmaktadır. 
d) Bu gelişmelerden de önce, Maliye Bakanlığında görevli Çetin HACALOĞLU, satışına aracılık ettiği 

bir evin, Müteahhit Cemil ÖZGÜR tarafından, Şeker Şirketi Genel Müdürü Aydın ARAT'a alındığını öğ
renince, durumu gidip Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'e anlatmış, Kaya ERDEM tarafından da Sanayi 
ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU'ya duyurulmuştur. (Klasör : 3, Çetin HACALOĞLU Say
fa : 1386, 1387; Klasör : 3, Kaya ERDEM Sayfa : 1328, 1382-1384) 

e) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 14.5.1981 gün ve 2.01.tdt. 50-16/674 sayılı yazısıyla Başmüfettiş Ga
lip KURDOĞLU'nun 5.5.1981 günlü yazısına yollama yaparak, Müfettişin kanaat ve muhalefetini yazabil
mesi için raporu Maliye Bakanlığından istemiştir. (Klasör : 4, Sayfa : 269-270) 

f) Ayrıca basında Şeker Şirketi olayına özel bir yer ayrıldığı gözlenmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığından getirtilen dosyada konuya ilişkin gazete haberlerinin kesilerek günü gününe takip edildiği anlaşılmak
tadır. (Klasör : 7, Sayfa : 320-342) 

Bütün bu gelişmeler karşısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Şeker Şirketi Genel Müdürlüğüne, Şe
ker Fabrikaları İnşaatlarının devam etmesi talimatını verirken, sürdürülmekte olan soruşturma sonuçlarını 
öğrenmek ihtiyacını duymadığı, Genel Müdürün rüşvet almak iddiasından etkilenmediği, bu olay nedeniyle 
tutuklanan ve görevinden alınan Genel Müdürün Şeker Şirketi olayındaki yerinin ne olduğu kaygısına kapıl
madığı ve olaya bakış açısı önceden belli kendi müfettişinin görüş ve kanaati dışındaki başka hi'ç bir ih
timale yer vermediği görülmektedir. 

İleride bu konuya yeniden dönülecek, Şeker Şirketi Genel Müdürlüğüne verilen talimatın hukukî, malî ve 
cezaî sonuçlarına değinilecektir. 

Sanayi Bakanlığı kesiminde şirkete, müteahhitlerin inşaata devam etmesi talimatı verilirken diğer taraftan 
Maliye Bakanlığından getirtilen rapora karşı Başmüfettiş Galip KURDOĞLU'nun hazırladığı kanaat ve mu
halefet şerhinin Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği gözlenmiştir. Muhalefet şerhinin ilişikte gön
derildiği 10.6.1981 gün ve 2.01.1DT-50.16/220 sayılı yazı yönetimin olaya bakış açısını göstermesi bakımın
dan ilginçtir. 

Bakan adına Teftiş Kurulu Başkanı imzasıyla gönderilen bu yazıda bir yandan inşaat konuları bilirkişi
lere inceletilmeden rapor düzenlenmesinin eksikliğine değinilirken, diğer yandan, muhalefet şerhine yollama 
yapılarak «müteahhit talepleri fazla olsa dahi tasfiyeye gidilmesi, yeniden ihale yapılması karşısında ortaya 
çıkacak zaman kaybı ve bu zaman kaybmdaki maliyetartışları dolayısıyla zamlarla ilgili olarak idarenin haklı 
gerçeklere dayanan takdir hakkını kabul etmemek mümkün değildir.» denilmektedir. (Klasör : 4, Sayfa : 
271-272) 

Yukarıda da kısaca değinildiği gibi her ihbar ve isnadın gerçeği yansıtması söz konusu olmayabilir. An
cak, böyle ağır iddialar karşısında yönetimin yansızlığını koruyarak gerçeğin ortaya çıkmasına bütün olanak
larıyla yardımcı olması gerekirken belli bir görüşü savunur ve benimser bir tavır alması ondan beklenen ta
rafsızlıkla bağdaştırılamaz. Özellikle mahkemeye intikak etmiş bir olay hakkında yorumda bulunması, ağır
lığını açıkça ortaya koyması, Başmüfettiş Galip KURDOĞLU'nun görüşlerini benimseyip paylaşması olay
da taraf olmak tehlikesi göze alınmadan yapılamaz. 

Bir yandan eksik soruşturma yapılarak raporun hazırlandığı iddia edilirken, diğer yandan bu eksiklik gi
derilip sonuç alınmamış olmasına rağmen belli bir görüşü benimsemek ve hele verilen ek zamlar ve sözleş
me değişiklikleriyle bunun geriye doğru uygulanmasının neden olduğu zararların hesaplanması için hiç bir 
araştırma yapmadan ve konuyu uzmanlarına inceletmeden yargıya varılması Bakanlığı taraf durumuna dü
şürmüştür. 

Diğer yandan Başbakanlık 5.6.1981 gün ve 10/01518 sayılı yazıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 
raporun Başbakanlığa intikal ettirildiğini, ancak Bakanlığa intikal edip etmediği hakkında hiç bir işar alına
madığını, raporun Bakanlığa intikal etmemesi halinde intikalinin sağlanmasını ve incelenerek sonucundan 
bilgi verilmesini istemiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 284) 
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Bu yazıya 10.6.1981 gün ve 35 sayılı yazıyla cevap verilmiştir. Başbakanlık raporun incelenerek sonucun
dan bilgi verilmesini istediği halde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Galip KURDOĞLU'nun muhalefet şerhi
ni havi yazılı göndermekle yetinmiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 283) 

8.5.1981 tarih ve 6.34/6 sayılı Rapordaki ağır isnat ve iddiaların ciddiye alınmadığı ve rapora bir nevi 
cevap teşkil eden muhalefet şerhindeki görüşlerin benimsenip paylaşıldığı izlenimini veren bu yazı Bakan
lığın olaylar karşısındaki kanaat ve tutumunu açıklaması bakımından son derece ilginç bulunmuştur. 

İleride bu konuya yeniden dönülecektir. 
13. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bu gelişmeler olurken kronolojik sıraya uymak amacıyla Ma

liye İBakanlığı kesimindeki olaylara da değinilecektir. Bu aynı zamanda her iki bakanlık arasındaki olayı 
değerlendirme ve yaklaşım konusuna da ışık tutmuş olacaktır. 

Maliye Başmüfettişi Şeref BAYKUT, Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete SERGEN'le müşterek hazır
ladıkları raporlarını Ankara Cumhuriyet Savcılığına ve Başbakanlığa sunulmak üzere Maliye Bakanlığına 
verdikten sonra Şerif BAYKUT 12.5.1981 tarih ve 7 sayılı bir rapor daha hazırlamıştır. Bu raporun sonuç 
bölümünde aynen «Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde yapılan Soruşturma sonunda; 

A) 6.6/34 sayı ve 8.5.1981 günlü basit raporda etraflı bir şekilde açıklandığı üzere, şirketin Yönetim 
Kurulu Kararlarıyla toplam 4.060.768.797 lira zarara uğratıldığı, 

B) Şirket Genel Kurulunun 17.4.1981 günlü olağan toplantısında verilen ibra kararlarının, söz konusu 
olaylara faaliyet raporunda hiç değinilmediği için, bu olaylarla ilgili olarak geçersiz olduğu, 

C) Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinin malî sorumluluklarına ilişkin olarak dava açılabilmesi için, 
Türk Ticaret Kanununun 356 ncı maddesinden yararlanılarak, gecikmeksizin şirket Genel Kurulunun ola
ğanüstü toplanmasının sağlanması ve bu toplantıda dava açma kararının alınmasının uygun olacağı kanısına 
varılmıştır.» denilmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 343, 344) 

Aradan bir aydan fazla bir süre geçtikten sonra raporda öngörülen önerinin 23.6.1981 tarih ve 
52310/105-Gen. Kurul (81) sayılı olura konu olduğu anlaşılmıştır. (Klasör : 7, Sayfa : 356, 357; Klasör : 7, 
Sayfa : 358, 359) 

Bu olurda 7 sayılı Raporun sonuç kısımına aynen yer verildikten sonra «makamlarınca uygun görüldüğü 
takdirde tarihi ileride Genel Sekreterliğimizce tespit edilmek üzere şirket hissedarlarının Türk Ticaret Ka
nununun 356 ncı maddesi hükmü uyarınca murakıplarca olağanüstü genel kurula çağırılmasını onaylarına 
sunarım.» denilmektedir. 

Olurun hazine genel müdürü Aydemir KOÇ, genel müdür yardımcısı Osman TUNABOYLU ve kamu 
kurumları ve iştirakleri dairesi tarım kurumları şube müdürü Uçman TEKîN'in parafından geçtikten sonra 
Hazine Genel Müdürlüğü ve MUT Genel Sekreteri Nafiz KOCAYUSUFPAŞAOĞLU tarafından imzalandığı 
ve Müsteşar Ertuğrul KUMCUOĞLU'nun «uygun görüşle sunulur» imzasıyla Hazine Genel Müdür yardım
cısı Osman TUNABOYLU tarafından Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'e arzedildiği, Bakanın ilgililerin 
hukukî sorumlulukları cihetine gidilmesi için olağanüstü genel kurul yapılmasının şart olup olmadığı husu
sunda Hukukçuların görüşünün alınması talimatını verdiği anlaşılmıştır. (Klasör : 7, Sayfa : 360; Klasör : 2, 
Osman TUNABOYLU Sayfa : 345-356) Bakanın bu talimatı üzerine 26.6.1981 gün ve 119 sayılı yazı ile 
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemât Genel Müdürlüğünden görüş alınmıştır. (Klasör ; 7, Sayfa : 361) 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemât Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 1981 gün ve 4198/12071 sayılı ya
zısı ile 4 sayfalık bir mütalaa vermiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 362-365) 

Mütalaada ibranın geçerli olabilmesi için yasal koşulların neler olduğu açıklanmış ve Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarının söz konusu olduğu durumlarda her pay sahibinin Yönetim 
Kurulu Üyelerinin aleyhine şirket murakıplarına şikâyette bulunmak hakkına sahip oldukları, murakıplar 
tarafından yapılan tahkikat sonunda, şikâyet konusu olayın gerçekten varit olduğu ortaya çıkarsa o zaman 
murakıpların Türk Ticaret Kanununun 353/8 madde ve bendi hükmü uyarınca şirket genel kurulunu top
lantıya çağırmaya zorunlu oldukları açıklanarak Ticaret Kanunu 'hükümlerine göre sair olağanüstü genel 
kurulların toplanma usulü hakkında bilgi verilmiştir. 
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Daha sonra bu gelişmeler üzerine yapılan işler üzerinde durulacaktır. Ancak Başbakanlıktan gelen bir 
yazı üzerine cereyan eden olaylara değinmek ihtiyacı vardır. Zira bir yandan Maliye Bakanlığı içinde bu 
gelişmeler olurken konu üzerinde Başbakanlığın da hassasiyetle durduğu gözlenmiştir. 

14. — Başbakanlıktan Maliye Bakanlığına yazılan 25.6.1981 gün ve 2-4/01639 sayılı yazıda; 
Şirket sorumluları hakkında açılan davaya Şeker Şirketi adına herhangi bir Avukatın katılmadığının dik

kati çektiği, Hazine Avukatlarının davaya katılmalarına mevzuatın elverişli olmadığının Maliye Bakanlığın
ca da doğrulandığı, gerek yürütülmekte olan ceza davasına Hazine veya şirket adına bir avukatın katılma
sının, gerekse sorumlular ıhakkında malî sorumluluklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu uyarınca dava açıl
masının yararlı olacağının düşünüldüğü, bu konuda uygulamanın nasıl yapılabileceği ve mevzuat yönünden 
nasıl bir çözüm getirilebileceği hakkında görüş oluşturulmak üzere konunun bir Maliye Müfettişine incelet
tirilerek sonuçtan bilgi verilmesi istenmiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 366) 

Başbakanlıktan bu yazının alınması üzerine görüş oluşturma görevi 26.6.1981 gün TEKFU : 10 sayılı 
yazıyla Maliye Başmüfettişi Şerif BAYKUT'a verilmiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 367) 

Maliye Başmüfettişi Şerif BAYKUT verilen görev üzerine 3.7.1981 tarih ve 9 sayılı raporunu hazırla
mıştır. 

Bu raporda özetle, 85 ve 86 sayılı olurlara ve bu olurlar öncesi olaylara değinilerek, ibra şansının yiti-
rildiği, ancak faaliyet raporunda Şeker Şirketinde cereyan eden yolsuzluk iddialarına hiç yer verilmemiş 
bulunduğu cihetle ibranın geçersiz olduğu belirtilmiş, Türk Ticaret Kanunu karşısında olağanüstü Genel Ku
rul toplanmasının muhtelif yollarına ilişkin usul hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca Ceza Davasına müda
hale ve Hukuk Davası açılabilmesi için olağanüstü genel kurulda karar alınmasının yeterli olduğu, avukat 
seçimi konusunda Şeker Şirketi Avukatlarının veya dışarıdan tutulacak avukatların davayı takip etmelerinin 
mümkün bulunduğu fakat Yönetim Kurulu Üyelerinin göreve devam etmeleri nedeniyle dışarıdan avukat tu
tulmasının yerinde olacağı vurgulandıktan sonra sonuç kısmında aynen : 

A) 1 7 . 4 . 1980 günlü olağan genel kurul toplantısında verilen ibra kararının, söz konusu olaylarla ilgili 
olarak geçersiz olduğu, ancak ibra kararının ertelenmesi şansının yitirildiği, bu nedenle sorumlular hak
kında dava açmak için şirket genel kurulunun olağanüstü toplanmasının; 

B) Genel Kurulun olağanüstü toplanmasının sağlanması için Maliye Bakanlığının Türk Ticaret Kanu
nunun 356 ncı maddesi uyarınca Şirket Denetçilerine ya da aynı Kanunun 366 ncı maddesi uyarınca yönê  
tim kuruluna başvurmasının; 

C) Toplanacak olağanüstü genel kurulda dava açma kararı istihsali için, şirket sermayesinin % 86,67' 
sine sahip olan Maliye Bakanlığını temsilen Genel Kurula katılacaklara, Bakanlıkça bu yolda talimat veril
mesinin; 

D) Sürmekte olan kamu davasına, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ni temsilen bir ya da bir kaç avuka
tın Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 365 inci maddesi uyarınca müdahale yoluyla katılmasının müm
kün olduğunun, bu konuda olağanüstü genel kurulda karar alınmasının; 

E) Gerek Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden yararlanarak açılacak davada, gerekse müdahale yoluyla 
katılınacak kamu davasında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ni temsil edecek avukat veya avukatların seçimin
de ve bunlara ödenecek ücretlerin tespitinde (Başbakanlığın uygun görüşü alınması şartıyla) olağanüstü genel 
kurulca, şirket denetçilerine yetki verilmesinin; uygun olacağı kanısına varılmıştır» denilmektedir. (Klasör : 
7, Sayfa 368 - 376) 

Görüş incelendiğinde Maliye Bakanlığını ilgilendiren pek çok görevin olduğu anlaşılmaktadır. Buna rağmen 
hiçbir yorum yapılmaksızın Başbakanlığa Müfettişin inceleme raporunun 3.7.1981 gün ve TEFKU : 62 sayılı 
yazı ekinde yolladığı görülmüştür. (Klasör : 7, Sayfa : 377) 

Müfettiş Raporunun Başbakanlığa intikali üzerine, Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
ve Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne dağıtımlı olarak yazılan 6.7.1981 günlü yazı ile, şirketin 
olağanüstü genel kurulunun ivedi olarak toplantıya çağırılması, şirket denetçilerine şirketi temsilen görevlen
dirilecek avukatların seçiminde yetki verilmesi, 4 avukat için 6 aday tespit edilerek, adlarının Başbakanlığa 
bildirilmesi ve bir sonraki duruşmaya müdahil avukatların katılmasının sağlanması talimatı verilmiştir. 
(Klasör : 7, Sayfa : 380) 
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1980 yılı Haziran ayında Şeker Şirketi Yönetim Kurulu Kararı ile 8/505 sayılı Kararname gerekçe göste
rilerek yapılan sözleşme değişiklikleri ve verilen ek zamlar ve bunların geriye doğru yürürlüğe sokulması 
suretiyle 7 şeker fabrikası inşaat müteahhidine milyarlarca liralık çıkar sağlandığı iddiaları üzerine olayı ka
muoyunun, basının, Şeker Şirketi camiası ve ilgili bakanlık bürokratlarının ilgi ile izlemelerine ve konuyu 
aralıksız canlı tutmak girişimlerine rağmen, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ile Maliye eski Bakanının şirket 
yönetimine ilişkin konularda ancak Başbakanlığın aralıksız takipleriyle harekete geçirilmeye çalışıldığı anla
şılmaktadır. Ileriki bahislerde bunun üzerinde ayrıca durularak toplanan delillere göre olayın tahlili yapı
lacaktır. 

Buraya kadar verilen izahattan da anlaşılacağı üzere Maliye Başmüfettişi Şerif BAYKUT'un 7 ve 9 sa
yılı raporlarında vakit geçirilmeksizin olağanüstü genel kurulun toplantıya çağırılması öngörülmüştür. 

Ayrıca Bakanın talimatı üzerine alınan Başhükuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün hu
kukî görüşü de aynı doğrultudadır. 

Başbakanlığın yukarıda temas edilen 6.7.1981 tarihli yazısı ise olağanüstü genel kurulun toplanması ko
nusunda emir niteliği taşımaktadır. 

Nitekim bu oluşum ve gelişmeler Maliye Bakanlığı bürokratlarını olağanüstü genel kurulun toplanması 
konusunda yeniden harekete geçirmiş bulunmaktadır. ] 

15. — 8.7.1981 tarihini taşıyan 5310 - 105 sayılı onay hazırlanmış ve Kamu Kurumları ve iştirakleri 
Dairesi Tarım Kurumları Şube Müdürü Uçman TEKİN, Hazine Genel Müdür Yardımcısı Osman TU-
NABOYLU, Hazine Genel Müdürlüğü Başyardımcısı ökmen ATAMYILDIZ'ın paraflarından geçen onay 
Hazine Genel Müdürlüğü MİİT Genel Sekreter Vekili Cengiz ALPER'in imzasından geçerek Müsteşar 
Ertuğrul KUMCUOĞLU'na arz edilmiş ve Müsteşarın da «uygun görüşle sunulur» notu ile imzadan geçmiş
tir. (Klasör : 7, Sayfa : 379, 380) 

Bütün bu paraf ve imza aşamalarından geçen onayın Bakan tarafından uygun karşılanmadığı daha sonra 
cereyan eden olaylardan ve tasarruflardan anlaşılmaktadır. 

Hazırlanan onayda : 17.4.1981 tarihinde ibra lehinde oy kullanıldığı, Maliye Başmüfettişi Şerif BAY
KUT'un 6.6/34 sayı ve 8.5.1981 tarihli ve bunun eki olan 7 sayılı raporlarında açıklandığı üzere Şeker Şir
ketinin, Yönetim Kurulunun kararıyla ... 4 060 768 797 TL. zarara uğratıldığı, ibra kararının, sözkonusu olay
lara faaliyet raporunda hiç değinilmediği için, bu olaylarla ilgili olarak geçersiz olduğu, Yönetim Kurulu 
üyelerinin malî sorumluluklarına ilişkin olarak dava açılabilmesi üçin Türk Ticaret Kanununun 356 ncı mad
desinden yararlanılarak, geciktirilmeksizin şirket genel kurulunun olağanüstü toplanmasının sağlanması ve bu 
toplantıda dava açmak kararının alınmasının uygun olacağı kanısına varıldığı belirtilerek ve Başhükuk Müşa
virliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görüşlerinin de daha önce onaya sunulan görüş doğrultusunda 
olduğu açıklandıktan sonra aynen «bu durumda, Başhükuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 
görüşleri ve Türk Ticaret Kanununun 356 ncı maddesi hükmü uyarınca murakıplarca şirket hissedarlarının 
olağanüstü genel kurul toplantısına çağırılmasını onaylarına sunarım.» denilmektedir. 

Onaya Başhükuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün mütalaası ile daha önce olağanüstü ge
nel kurula gidilmesi önerisini içeren ancak Bakan tarafından hukukçulardan da görüş alınması talimatı veril
diği için bütün parafelerden ve imzalardan geçmiş olmasına rağmen tekemmül etmeyen 23.6.1981 tarihli 
onayın da eklendiği anlaşılmaktadır. 

16. — Verilen izahat ve hazırlanan onaylardan da anlaşılacağı üzere olağanüstü genel kurulun toplanma
sını zorunlu kılan nedenlerin sadece malî sorumlulukları olan yönetim kurulu başkan ve üyeleri aleyhine açı
lacak hukuk davası yönünden ele alındığı görülmektedir. 

Oysa Şerif BAYKUT tarafından hazırlanan 9 sayılı raporda etraflı bir şekilde açıklandığı üzere şirket 
yönetim kurulu üyeleri hakkında o tarihte devam etmekte olan ceza davası da vardır. Ve şirket menfaatlerinin 
korunması bakımından bu ceza davasına müdahil olarak katılmak da sözkonusu edilmiştir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 365 inci maddesi müdahale yoluyla dava hakkını düzenlemekte
dir. Bu maddenin 1 inci fıkrasına göre «suçtan zarar gören her şahıs tahkikatın her halinde müdahale yo
luyla hukuku amme davasına iltihak edebilir» 367 nci maddede ise «dahilî dava olan kimse şahsî dava müd-
deisinin haiz olduğu aynı haklardan istifade eder.» denilmektedir. 
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ileride temas edileceği üzere aynı Yasanın 371/1 inci maddesi «davaya dahil olan şahıs Cumhuriyet Sav
cısına bağlı kalmaksızın Kanun yoluna müracaat edebilir» hükmünü taşımaktadır. 

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı eski Genel Müdür Aydın ARAT hakkında rüşvet almak suretiyle memu
riyet görevini kötüye kullanmış olması nedeniyle dava açılmıştır. 3 ayrı Şeker Fabrikası inşaatı Müteahhidi 
olan Cemil ÖZGÜR'ün Genel Müdür Aydın ARAT'a 6 000 000 liraya bir daire satın aldığı iddia edilmek
tedir. Müteahhitlere yeni imkânlar sağlayan sözleşme değişiklikleri ve ek zamlarla bunların geriye doğru 
götürülmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararında Genel Müdürün etkili olduğu söylenmiştir. Toplanan delille
re göre Yönetim Kurulu üyeleri hakkında ise müteahhitlere görevlerini kötüye kullanarak çıkar sağladıkları id
diasıyla kamu davası açılmış bulunmaktadır. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında açılan kamu davasında şirketin zarar gören tüzelkişi duru
munda bulunduğu açıktır. Tüzelkişiliği bulunan kurumların irade izharı ancak organları marifetiyle yerine 
getirilebilir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin tamamı yargılandığına ve kendi aleyhlerine davaya mü
dahale kararları almaları söz konusu olamayacağına göre konuya ilişkin irade izharının Genel Kurula ait 
bulunduğu ve bu itibarla olağanüstü genel kurula gitmenin zorunlu bir görev olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Nitekim 9 sayılı Raporda önerilen husus da bu olmuştur. Olağanüstü Genel Kurulun toplanması bu açıdan 
da büyük önem taşımaktadır. 

Ancak hatırlanacağı üzere ibra konusunun sonraya bırakılması önerisi Bakan tarafından geri çevrilerek 
ibra lehinde oy kullanılmış, 7 sayılı raporla ibranıngeçersiz olduğunun ortaya konulması üzerine hazırla
nan ve olağanüstü genel kurulun toplanması konusuna ilişkin 23.6.1981 günlü onay bir kez daha hukukçular
dan görüş alınması talimatı üzerine tekemmül etmemiştir. Daha sonra Başbakanlığın emri üzerine konunun 
bir maliye müfettişine incelettirilmesini müteakip hazırlanan 9 sayılı Rapora ve Başhukuk Müşavirliği ve Mu-
hakemat Genel Müdürlüğünün aynı doğrultuda verdiği hukukî görüşe uygun olarak hazırlanan onay bütün 
paraf ve imzalardan geçmiş olmasına rağmen kabule değer bulunmamıştır. 

Ceza davasına müdâhale konusunun olağanüstü genel kurulda karara bağlanmasının getirdiği sonuçlara 
ve bunun Yönetim Kurulu üyelerinin himayelerine ne şekilde yansıdığına aşağıda değinilecektir. 

17. — Maliye Bakanlığı bünyesinde bürokratların olağanüstü genel kurulun toplanması girişimleri sürer
ken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kesiminde de davaya müdahale edilmemesi yönünde telkinlerin ve yoğun 
çabaların sürdürüldüğü görülmektedir. 

Tanık Yüksel ONARAN ifadesinde «ben kalktım Necdet BAYKUT'a gittim, benimle görüştü. Söyle
diklerimin hepsine yemin de ettim. Şeyimi de koyuyorum, şerefimi, her şeyimi. Mümkün olduğu kadar net 
ve aynen aktarmaya çalışıyorum. Birincisi, kesinlikle bir suiistimal olduğunun, hırsızlık olduğunun, farkında 
olduğunu, ancak idarecilikte zor durumlar olduğunu, kendisinin oraya gelmesinin Sayın Evren'in tavsiyeleriy
le olduğunu, buna rağmen Mehmet GÖLHAN'ın ve Bakanın kendisine telefon ederek davaya müdahale et
memesi gerektiğini baskı yaptıklarını söyledi» (Klasör : 1, Yüksel ONARAN Sayfa : 229) 

«Ayrıca her zaman tekrarlayacağım, bana aynen ifade etmiştir; Sayın Mehmet GÖLHAN'ın ve Şahap KO-
CATOPÇU'nun tazyiklerini, tazyikle Devletin parasının sokağa atılmış olduğunu» demektedir. (Klasör : 
1, Yüksel ONARAN Sayfa : 230) 

Şeker Şirketi Genel Müdürü Necdet BAYKUT ifadesinde «Sayın Şahap KOCATOPÇU ile muhtelif 
konuşmalarımız oldu. Benim müdahil olma mecburiyetimi ben Ticaret Kanununun ilgili maddesini de ken
disine göstermek suretiyle şey ettim. Evvela lüzum yoktur senin girmemen gerekir dedi. Fakat ben o maddeyi 
okuyup benim girmem mecburiyetinde olduğumu kendisine izah ettikten sonra, tabiî yapacağı bir şey yoktu 
ve ben müdahil oldum» demektedir. (Klasör : 1, Necdet BAYKUT Sayfa : 378, 379) 

ifadesinin daha sonraki sayfalarında ise «Maliye Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Başbakanlık zannediyo
rum bu işi birkaç defa tezekkür ettiler kendi aralarında görüştüler» demekte bir soru üzerine Başbakanlığın 
6.7.1981 tarihli, olağanüstü genel kurulun toplanmasına ilişkin yazılı emrinin şifahen durdurulduğunu beyan 
etmektedir. (Klasör : 1, Necdet BAYKUT Sayfa : 381) yine- «Avukatlara bu konuda direktif verecek olan ma
kam Yönetim Kurulu yargılanıyor. Bu iradeyi izhar edecek herhangi bir organ yok» sorusuna «Onu ben yap
tım efendim. Avukatları falan seçmeyi kesinlikle Yönetim Kurulundan geçirmedim. Geçirmeme de imkân 
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yoktu» yanıtını vermiştir. (Klasör : 1, Necdet BAYKUT, Sayfa : 383) Ayrıca ifadesinin bir yerinde «Sanayi 
Bakanlığı bu işe inanmadığı için, bu işin burada bitmesini istedi efendim. Ben bağlı olduğum halde yine 
bazı girişimleri kanunların verdiği hakla yaptım. Yoksa bana da telkin edilen aynı şeydi. Yani bir girişimde 
bulunulmayacaktı. Ben bulundum» demektedir. (Klasör : 1, Necdet BAY KUT : Sayfa : 384) 

Aynı tanığın ifade klasörünün 385 inci sayfasında kayıtlı beyanında «efendim aşağı yukarı sizin özetledi
ğiniz şey. Ankara Şeker Fabrikasındaydı, zannederim o olay kastediliyor. Bir toplantı vesilesiyle gitmiştim. 
Kalabalıktı, Bakan da vardı. Ben hem 1 inci Hukuk Müşavirini Bakana takdim ettim, hem de olaylar için 
yapacağım şeyleri kendisine izah etmek istedim. Fakat dediğim gibi Bakan inanmadığı için, zannederim ke
sinlikle karşısındaydı, tabiî başka öyle bir şeyim yok. Karşısında olduğu izleniminden başka benim bir iz
lenimim yok» dediği, «bunlar beraat edecek bu işin peşine bu kadar düşmeyin filan tarzında bir telkini açık 
veya kapalı bir telkini, bir beyanı oldumu» sorusuna «şöyle oldu efendim, dedi ki; bunlar herhalde beraat 
edecek, çünkü ben böyle bir şeye inanmıyorum. Beraat ettiği takdirde Şeker Şirketinin vereceği, yanılmıyor
sam o zaman 800 000 000 liralık bir mahkeme masrafından filan bahsettiydi, tam olarak aklımda değil. Bu
nu kim ödeyecek, bu Şeker Şirketine yazık değil mi gibi bir laf etti» cevabını vermiştir. (Klasör : 1, Necdet 
BAYKUT Sayfa : 385) 

Bir başka «beyanınızdan eski Bakanın Hukuk Davası açılmasına da karşı çıktığı sonucuna varabilir miyim» 
sorusuna «varabilirsiniz tabiî bütün davalar için aynı şey efendim» yanıtını vermiştir. (Klasör : 1, Necdet 
BAYKUT Sayfa : 386) 

Keza tanık «Bakanın size, yine bir başka dosyadan anladığımıza göre Aydın ARAT'ın suçlu olmadığı yö
nünde telkini oldu mu» sorusuna «Oldu. Biraz evvel de arz ettiğim gibi oldu. Tabiî. Ama Mehmet GÖLHAN 
Beyden bir şey olmadı. Bu mevzuları hep Bakanla görüştüm.» yanıtını vermiştir. (Klasör : 1, Necdet BAY 
KUT, Sayfa : 388) 

Şeker Şirketi 1 inci Hukuk Müşaviri Nuran PUSAT ise davaya müdahale konusunu şöyle anlatmak
tadır. «Aydın ARAT ve diğer üyeler hakkında dava açıldığını öğrendikten sonra, gazetelerde Şeker Şirketi 
müdahale etmiyor, ediyor gibi birtakım yazılar yazılınca Hukuk Müşaviri olarak ben, Genel Müdürlük ma
kamına bir mütalaa yazdım. Dedim ki o mütalaada, eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu 
hakkında bir müdahale düşünülüyorsa müdahalenin şu şu şekilde yapılması gerekir. Olağanüstü Genel Kurul 
toplanacak, murakıplara yetki verecek, benim hukukî kanaatim bu şekilde idi. Dava açmakla açmamak ya
hut müdahale etmek aynı şeydir. Türk Ticaret Kanununun amir hükümlerine göre, murakıplara bu yetkinin 
verilmesi gerekir şekilde bir mütalaa vermiştim. Bu özel oluyor tabi, ne sayısı var, ne şeysi var. Bunun üzeri
ne biz murakıpları Genel Müdürümle birlikte çağırdık, beni de p toplantıya aldılar. Dediler ki, bakın Hu
kuk Müşaviri diyor ki, bu davaya müdahale edilmesi gerekir, müdahalede ancak bu şekilde yapılabilir, bun
lara ne diyorsunuz? Murakıplar benim o mütalaamdan bir gün için bir tane aldı, ondan sonra da hiçbir netice 
çıkmadı. Bize ne bir sual vaki oldu, ne müdahale edilsin dendi. Biz bunun üzerine kendiliğimizden yalnızca 
Yönetim Kurulu dışındakiler, Genel Müdür sıfatıyla da Aydın ARAT olmak suretiyle, Aydın ARAT, Ra
mazan Şerif ŞEKERCİ ve Cemil ÖZGÜR hakkındaki davaya müdahale ettik.» (Klasör 1, Nuran PUSAT 
Sayfa : 401) 

Tanık, Başbakanlığın 6.7.1981 tarihli olağanüstü genel kurulun derhal toplanması hakkındaki emrine iliş
kin bir soruya ise «efendim şirket kendi başına murakıplara bunun ihbarı zaten Genel Müdür olarak yap
mış durumda idik. Onlardan hareket bekledik. Çünkü Yönetim Kurulu, Genel Kurulu davet edemezdi. Yö
netim Kurulu bu davada davalı. Ancak murakıplara düşüyordu bu görev, benim görüşüm böyle» yanıtını 
vermiştir. (Klasör : 1, Nuran PUSAT Sayfa : 402) 

Aynı tanık ifadesinin bir başka yerinde «Ankara Şeker Fabrikasında bir toplantı sebebiyle bize hiçbir yer
de müdahale edin, etmeyin diye hiçbir şey gelmediği için biz tereddüt içinde kaldık. Ne yapacağımızı bile
mez bir durumdaydık onun için bu konuyu Bakana intikal ettirmemizi Genel Müdürüm söyledi. Biz de bu 
konuyu Bakana intikal ettirdik. Bakan Bey de Aydın Beyin suçsuz olduğuna inandığını ve bu dava sonunda 
muhakkak beraat edeceğini ve bu şekildeki davranışın hoş olmadığını söyledi.» demektedir. (Klasör : 1, Nu
ran PUSAT Sayfa : 405) 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 451) 



— 36 — 

Tanık, sınırlı müdahale talebinde bulunmak mecburiyetinde kalışlarını ve Yönetim Kurulu Üyelerine kar
şı davayı takip konusundaki zorluklarını ise şöyle anlatmaktadır. «Biz üç kişi hakkında müdahale etmemize rağ
men, bir kişinin muhalefetiyle mahkeme bir karar verdi. Mahkeme bir ara kararı verdi. Müdahalenin hepsi 
hakkında, bütün sanıklar hakkında müdahale talebinin kabulü diye. Bunun üzerine biz temyiz dilekçemize 
hepsini yazarak temyiz talebinde bulunmak mecburiyetinde kaldık. Fakat temyiz mahkemesi bizim bir müda
halemiz olmadığı için onlar hakkındaki temyiz taleplerimizi reddetti, fakat kararı esastan bozdu». (Klasör : 
1, Nuran PUSAT Sayfa : 407) «Efendim Yönetim Kurulu iş başında, bizim üstümüzde bir merci. 440 sayılı 
Kanuna göre icra organımız. Bir taraftan onlar iş başında, bir tarafta biz davayı takip ediyoruz» demekte
dir. (Klasör : 1, Nuran PUSAT Sayfa : 408, 409) 

Aynı tanığın Devlet Denetleme Kurulunun yaptığı araştırma sırasında yazılı bir beyanda bulunmamak 
kaydıyla verdiği bilgiler de dikkate değer bulunmuştur. (Klasör : 4, Sayfa : 25, 26) 

Keza tanık Deniz Binbaşı Numan ALANSAL ifadesinde «zannediyorum bu geçmiş dönemin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı kendisi Şeker Şirketine telefonla Genel Müdüre bizzat Necdet BAYKUT'a Şeker Şirketin
den veya hariçten herhangi bir avukatın girmesi gerekmediğini zaten lüzum da olmadığı şeklinde birtakım 
talimatlar vermek istedi. Ancak Şeker Şirketi Genel Müdürü Başbakanlıktan talimat aldığını, bu talimat dı
şında hareket eden Şeker Şirketi avukatlarından iki tanesini bu olayda görevlendirdiğini ifade ettiler.» de
mektedir. (Klasör : 1, Numan ALANSAL Sayfa : 169, 170) 

Ayrıca tanık, şirket avukatlarının davayı takipteki zorluklarını şöyle anlatmaktadır. «Şeker Şirketi adına 
tutulan iki tane avukat da oldukça baskı altındaydı. Bunun en son misalini mahkeme safahatını içeren dos
yaların şöyle bir tetkikinde görülebilir zannediyorum. Yüce Mahkemenizin vereceği karar, söyleyeceğimiz hiç 
bir şey yoktur gibi bir iki cümle ile söylenmiş bazı kelimelerin ötesinde dosyanın içeriğine geçen hadiseyi 
vurgulayacak herhangi bir savunmaya yahut başka şahitlerin dinlenmesi için başka kayda rastlamıyoruz. Da
ha doğrusu ben rastlamadım. Bu konuda hukukçu olmadığım için teknik bilgilerim yok kişisel kanaatim bu». 
(Klasör : 1, Numpn ALANSAL Sayfa : 170) 

Ayrıca Şeker Şirketini temsilen davaya müdahale konusundaki girişimler üzerine Sanayi ve Teknoloji 
eski Bakanının Genel Müdür üzerindeki baskıları bir çok tanık tarafından da doğrulanmış bulunmaktadır. 
(Klasör : 2, Rıfat DENEROĞLU Sayfa : 440, 441, 445) 

Keza Yönetim Kurulu değişmeden Şeker Şirketi avukatlarının davayı takipte maruz kaldıkları sıkıntılar da 
bir çok ifadede sözkonusu edilmiştir. (Klasör : 2, Yusuf Ziya ÇOLAK Sayfa : 437, Hikmet GÜNERt Sayfa : 
432, Rıfat DENEROĞLU Sayfa : 443, 444) 

Görüleceği gibi bir yandan Maliye Bakanlığı içinde bürokratlar Olağanüstü Genel Kurulun toplanması, 
ceza davasına müdahale ve açılacak hukuk davası için karar alınması konusunda yoğun ve aralıksız girişim
lerde bulunurken, Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'in ısrarlı bir biçimde buna yanaşmadığı, diğer yandan 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU'nun her türlü davaya müdahale isteklerini engelle
meye çalıştığı ve sınırlı bir müdahaleye bile razı olmadığı dikkati çekmektedir. 

Nitekim bu eğilim Maliye Bakanlığı tarafından Şeker Şirketi Genel Müdürlüğüne yazılan bir yazıda ve 
bu yazının altına Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM tarafından düşülen notta kesin bir tavır ve karara 
dönüşmüş bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne yazılan 14 Temmuz 1981 tarih 
ve Hazmiit : KK1D (TKŞ) 52310/105 Gen. Kur. (81) sayılı yazıda : 

Başbakanlığın olağanüstü Genel Kurulun ivedilikle toplanmasını öngören 6.7.1981 tarihli yazısına yolla
ma yapılarak «Şirketiniz hakkında 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen davanın 16.7.1981 günü ya
pılacak ikinci duruşmasına şirketinizin müdahil olarak iştirakinin sağlanmasında yarar ve gerek görülmek
tedir. 

Görevlendirilecek temsilciler yönünden uygulamada bir güçlükle karşılaşılması halinde Bakan
lığın Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. 
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Gereğini rica ederim» denilmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 381) 
Başbakanlığın yukarıda temas edilen ve direktif niteliği taşıyan 6.7.1981 tarihli yazısında ise davaya mü

dahale edilmesi istenmekle beraber, olağanüstü kurulun ivedilikle toplanması, denetçilere bu toplantıda yet
ki verilmesi, denetçilerin 6 avukat adını tespit ederek bildirmeleri ve seçilecek 4 avukatın davaya müdahil 
olarak katılması da emredilmiş bulunmaktadır. 

Başbakanlığın 6.7.1981 tarihli direktifine dayanak teşkil eden 9 sayılı raporda müdahalenin yasal koşul
larına hiçbir tereddüde yer verilmeyecek bir biçimde değinilmiştir. 

Aslında oloğanüstü genel kurula gidilip karar alınmadan sadece Şeker Şirketinin ceza davasına müdaha
lesini istemek hiçbir anlam taşımamaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi şirketin bu konudaki iradesini 
açıklayacak olan Yönetim Kurulu Üyeleri ağır ceza mahkemesinde yargılanmaktadır. Nitekim bu yüzden 
müdahale sadece Genel Müdür sıfatı nedeniyle Aydın ARAT, Müteahhit Cemil ÖZGÜR ve rüşvete aracı
lık ettiği iddia edilen Ramazan Şerif ŞEKERCİ haklarında sınırlı olarak yapılabilmiştir. Bu müdahale ta
lebinin dahi tamamiyle hukuka uygunluğunu söylemek zordur. Zira avukatlar şirketi temsilen müdahil olmak 
istedikleri takdirde ancak bu konuda kendilerine verilmiş hukuken muteber bir vekâletname ve bu vekâletin 
dayanağı olacak meşru bir irade açıklamasına ihtiyaç vardır. 

Türk Ticaret Kanununun 321 inci maddesinde şirketi temsile idare kurulunun yetkili olduğu, aynı yasa
nın 279/6 maddesinde ise Yönetim Kurulunun hak ve yetkilerinin esas mukavelede gösterileceği öngörülmek
tedir. Şirket esas mukavelesinin 30 uncu maddesinde «Şirketin mehakim huzurunda temsili idare meclisine 
aittir» hükmü yazılıdır. Davaya müdahale edilebilmesi ancak Yönetim Kurulunun bu konuda karar verme
sine bağlı bulunmaktadır. Bizatihi Yönetim Kurulunun Şirketi zarara soktuğu söz konusu olduğuna göre bu 
konuda behemahal Genel Kurulda karar alınması gerekmektedir. Bunun usulü ise Türk Ticaret Kanunu
nun 356 ncı maddesinde gösterilmiştir. Olayımızda şirket Genel Müdürünün bu konuda yasal bir yetkisinin 
bulunmadığı ve bu nedenle ceza davasına müdahalenin yoklukla sakat olduğu iddia edilmiştir. (Klasör : 7, 
Sayfa : 396) Keza bu noktadan kararın düzeltilmesi talebine Cumhuriyet Savcılığınca da iştirak edilmiştir. 
(Klasör : 7, Sayfa : 383 - 384) 

Görüleceği gibi Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı içinde oluşan davaya müdahalede bulunmamak konusun
daki mukavemetle, Maliye Bakanlığı kesiminde oluşan olağanüstü genel kurula gidilmesinin engellenmesi ola
yı sonuçta sözü edilen 14.7.1981 tarihli yazının hazırlanmasıyla şekillenmiş bulunmaktadır. 

Şeker Şirketine gönderilen yazının altına ayrıca Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'in düştüğü not ise ay
nen şöyledir : 

«Başbakan, Sanayi Bakanı ile yapılan toplantıda kamu davasında gerekli müdafaayı Savcı yapacağından 
ayrıca Şeker Şirketinde ceza davasına müdahil olarak katılmada mutlak zorunluluk görülmemiştir. Türkiye 
Şeker Fabrikaları isterse (kendi kanununa göre) müdahil olabilir. Hıfzı 15.7» 

Maliye eski Bakam Kaya ERDEM'in 14.7.1981 tarihli yazının altına düştüğü not bilahare 27 Temmuz 
1981 tarihli yazıya konu olmuştur. (Klasör : 7, Sayfa : 441) 

Yazının 2 nci paragrafında «konuyla ilgili olarak, Sayın Başbakan ve Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
ile yapılan müşterek toplantıda konu görüşülerek bir karara bağlanmış ve gereği yapılmıştır» denilmektedir. 

Bu not ve yazı ile ilgili, Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM ile Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap 
KOCATOPÇU'nun ifadeleri birbirini tutmamaktadır. 

Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM ifadesinde Başbakanlığın, ceza davasına müdahale ve hukuk davası 
açılması için olağanüstü Genel Kurulun toplanmasını isteyen 6.7.1981 günlü talimatının alınması üzerine, Sa
nayi Bakanının konuyu Sayın Başbakana götürdüğünü, Sanayi Bakanının isteği üzerine yapılan toplantıya 
kendisinin de çağırıldığını, bu toplantıda, Sanayi Bakanının, kendi Bakanlığı ile ilgili bir konuya diğer bakan
lıkların karıştırılmasından duyduğu üzüntüyü belirttikten sonra, ceza davasını takipsiz bırakmayı düşünme
diğini, bunu halledeceğini, sadece ceza davasına müdahale için oloğanüstü genel kurulun toplanmasına ge
rek olmadığını, hukuk davası açılmasının büyük masrafları gerektireceği için bu aşamada bunu da doğru bul
madığım anlattığını, toplantıda, Sanayi Bakanının isteği doğrultusunda karar alındığını, söz konusu notu, 
alınan karar doğrultusunda düştüğünü ileri sürmüş, buna mukabil Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap 
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KOCATOPÇU ifadesinde Başbakanlığın olağanüstü genel kurulun toplanmasıyla ilgili yazısının Bakanlığına 
bilgi için gönderildiğini, bu bakımdan bu yazının üzerinde fazla durmadığını, olağanüstü genel kurulun top
lanmasının ve hukuk davası açılmasının Maliye Bakanlığının görevi olduğunu, bu konuda kendisini yetkili 
görmediği için ilgilenmediğini, Maliye Bakanının katıldığı bir toplantıda bulunmadığını iddia etmiştir. (Kla
sör : 3, Kaya ERDEM Sayfa : 1346, 1347, 1348; Klasör : 3, Şahap KOCATOPÇU Sayfa : 1230 - 1232) 

«Kamu davasında gerekli müdafaayı savcı yapacağından ayrıca Şeker Şirketinin ceza davasına müdahil 
olarak iştirakinde mutlak zorunluluk görülmemiştir» düşüncesi, bilahare hükmün esastan bozulmuş olmasına 
rağmen Cumhuriyet Savcısının kararı temyiz etmemesi nedeniyle ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında mü
dahale talebinde bulunulmadığından Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilen beraat kararının usul yönün
den kesinleşmesi sonucunu doğurmuş ve bu suretle cezaî sorumlulukların sonuna kadar araştırılması engel
lendiği gibi Yönetim Kurulu üyelerinin himaye edildikleri yolundaki iddialar da haklılık kazanmıştır. 

Öte yandan bu talimatla ağır ceza mahkemesine müdahale talebiyle giden Şirket Avukatları ancak Genel 
Müdür Aydın ARAT, Müteahhit Cemil ÖZGÜR'le Ramazan Şerif ŞEKERCİ haklarında müdahale talebin
de bulunabilmiş ve tartışmalı bir biçimde ekseriyetle verilen bir Karanla müdahale istekleri kabul edilmiştir. 
(Klasör : 7, Sayfa : 428) 

Hukukî müesseselerin zorlanmasının neden olduğu bütün sorunlara ve ihtilatlara bu olayda rastlamak 
mümkündür. 

Şirket hissedarı olarak Maliye Bakanlığının Denetçilerden Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması-
nı istemesi halinde Ceza Davasına müdahale konu sunun Genel Kurulda tartışılıp karara bağlanması müm
kün olacaktı. Davaya müdahale biçiminde tecelli edecek meşru iradenin müdahale talebinin sakat olduğu 
yolundaki iddiaları bertaraf edeceği ise kuşkusuzdur. Ayrıca müdahalenin Yönetim Kurulu Üyelerini kap
sayacak şekilde Karara bağlanması söz konusu olacağından, Kararın hepsi hakkında temyiz edilmesine im-

i 

kân hazırlanmış olacak ve sonuçta davanın esastan bozulmuş olmasına rağmen şekil yönünden yönetim 
kurulu üyeleri hakkındaki beraat kararının kesinleşmesi gibi bir sakınca doğmamış olacaktı. 

Ayrıca Maliye Bakanı ile kendi bürokratları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Şeker Şirketi arasındaki 
sürtüşmelere meydan verilmemiş olacağı gibi, Yönetimin suiistimal [iddiaları karşısındaki yansız ve tarafsız 
tutumunun güven ortamı oluşturacağı kesindir. 

Kişiler suçlu veya değildir. Konu Adliyeye intikal etmiş olduğuna göre Yönetimin soğukkanlılıkla ve hiç
bir zorlamaya gitmeksizin ve elinden geldiği kadar yargı mercilerine yardımcı olarak sonucu beklemesi yö
netimden beklenen bir görev ve erdem olmalıdır. Oysa yönetim hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de 
Maliye Bakanlığı kesimi alarak olaylar karşısındaki soğukkanlılığını ve tarafsızlığını yitirerek olayda taraf 
olmuş görülmektedir. Sadece bu (imajın yaratılmasının bile başlı başına bir sorumluluk konusu olduğu açık
tır. 

Diğer taraftan şirket avukatlarının, kendi amirleri durumundaki yönetim kurulu üyelerine karşı ceza da
vasını tam bir sorumlulukla yürütmelerinin zorluğunu kabul etmek gerekir. En azından çevrenin olaya bakış 
açısı kuşkulara neden olabilecek istidattadır. Oysa olağanüstü Genel Kurula gidilmiş olması halinde denet
çilere verilecek bir yetkinin bu sakıncaları bertaraf etmesi mümkün olacaktı. Nitekim Başbakanlığın 6.7.1981 
tarihli yazısında denetçileri bu konuda serbest bıraktığı ve sadece 6 avukatın isminin bildirilmesini istediği 
görülmektedir. 

Şirkette cereyan eden olayların şirket yönetimine ilişkin bir takım sorunları gündeme getirdiği açıktır. 
Şirketin yönetimi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, şirket hissedarı olarak Maliye Bakanlığının 
sorunlara çözümler bulması görevleri gereğidir. Hiçbir öneri getirilmemiş olsa bile, ilgili bakanların karşılıklı 
istişare, işbirliği ve dayanışma ile hal çareleri aramaları doğaldır. Olayımızda yasal çerçeveler içinde getirilen 
çözüm yolları müesseseler zorlanarak ve uzmanların önerileri geri çevrilerek çıkmaza sokulmuştur. 

18. — Şeker İthalatı ve 2,5 milyar liralık plan dışı harcamalar konusunun Şeker Şirketinde cereyan eden 
yolsuzluk olaylarının bir bölümünü oluşturduğu ve başlangıçta bu iki konunun soruşturma dışı tutulduğu 
anlaşılmaktadır. 
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Ancak soruşturmaya konu olan hususların Müfettiş Raporu üzerine kamu davası açılmasını gerektirecek 
derecede ciddî bulunduğunun anlaşılmasından sonra bu iki konu hakkında da Müfettiş Soruşturması yapıl
ması emredilmiştir. 

Tahkikat kurulunda, Maliye Bakanlığı Müşavir Müfettişi Tuğrul Bilen ÜNAL, Ticaret Bakanlığı Başmü
fettişi Gürhan ÖZDOĞAN ve Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi Hazbetullah AKYÜZ görevlendiril
mişlerdir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi Hazbetullah AKYÜZ'e kurula katılmadan önce Müsteşarla görüş
mesi ve Devlet Planlama Teşkilatından geçmeden yatırım yapan kurumların listesini çıkarması talimatı ve
rilmiştir. (Klasör : 4, Sayfa : 314, 315) 

Müsteşarla görüşen Müfettişe, iddiaların ne olduğu sorulduktan sonra, kimseyi suçsuz yere mahkûm etme
mesi söylenmiştir. (Klasör : 2, Hazbetullah AKYÜZ Sayfa : 675 - 676; Klasör : 4, Sayfa : 414) 

Müfettişler Kurulunca yapılan inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen 30.7.1981 günlü ve 6-7-20 sa
yılı raporda özetle; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin Şeker İthali ve ithal edilen şekerlerin dağıtımı ile gö
revlendirilmesine ilişkin 20 Aralık 1979 günlü ve 7/18697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak 1 Eylül 
1979-31 Ağustos 1980 tarihleri arasındaki kampanya dönemi ihtiyacını karşılamak üzere, 200-250 bin ton
luk şeker'in üthaliniın kararlaştırıldığı, bunun (için şeker şirketinde özel bir komisyon oluşturulduğu ve partiler 
halinde ithal bağlantüarı yapıldığı açıklanmış ve özel Jikle 3 üncü ve 4 üncü parti alımlar üzerinde durul
muştur. 

Rapora göre, Fransız kredisinden yararlanmak amacıyla, ihale yoluyla alımın terkedildiği ve Fransız Fir
maları ile pazarlık usulü ile bağlantılarının yapıldığı 3 üncü parti ithalatta, Fransız Firmalarının tekliflerinin, 
Dünya Borsa Fiyatlarının üzerinde teşekkül etmesine ve navlun ücretlerinin de ton başına 34 Dolar daha pa
halı olmasına rağmen, büyük bir bölümü ile Fransız Kredisinin kullanılma olanağının ortadan kalktığı dö
nemde de bu firmalarla bağlantı yapılmasına devam edilmiş, toplam 57.195.205.- Dolarlık ödemenin 

. 38.309.625.- doları Millî Bankaların Döviz pozisyonlarından karşılanmıştır. 
Raporda dikkat çekici görülen diğer bir nokta, 4 ayrı firma ile yapılan bağlantılardaki büyük fiyat far

kıdır. 
Firmalardan bir tanesi tonu 806 dolardan 33 bin tonluk teklif vermiş, bu firma ile 11 bin ton şeker için 

bağlantı yapılmıştır. 
Buna karşın tonu 869 dolardan teklif veren diğer bir firmadan 23 bin ton şeker alınmıştır. (Klasör : 9, 

Ek- 1, Sayfa : 22) 
Bu yola gidilmesini ve ton başına 63 dolar fazla ödemesini erken teslime bağlama olanağı bulunma

maktadır. Çünkü rapora ekli bağlantı tablosunda gösterildiği üzere, her iki firma da akreditifin 25.6.1980 ta
rihinde açılması kaydıyla, satılan malı 31.7.1980 tarihine kadar Türkiye limanlarında bulundurmayı taahhüt et
mişlerdir. 

tşin ilginç yanı en ucuz teklif veren iki firmadan olan alımlar, (806 dolardan 11 bin ton ve 838 dolardan 
11 500 ton) Fransız kredisinden yararlanılarak yapılmış, pahalı teklifleri içeren büyük partiler ise (846 do
lardan 21 bin ton ve 869 dolardan 23 bin ton) millî kaynaklardan karşılanarak satın alınmıştır. 

Müfettişler raporundaki anlatıma göre, 4 üncü parti şeker ithalatı, kampanya döneminin sonuna gelindiği, 
yani şekerin dünya borsalarında en pahalı olduğu ve sonraki aylarda düşme eğilimi gösterdiği bir dönemde, 
Satın Alma Komisyonunun 3.7.1980 ve 8.7.1980 günlü kararlarına dayalı olarak, başlangıçta 30 bin ton plan
landığı halde, 76 bin ton üzerinden yapılmıştır. 

Raporda, 4 üncü parti' şeker ithalatına karar verildiği tarihlerde, 1 Eylül 1979 - 31 Ağustos 1980 kam
panya döneminin 10 aylık süresinin geçtiği ve 10 aylık tüketim rakamlarının ortaya çıktığı, bu rakamlardan, 
1979 yılında yapılan tahminlerin altında bir şeker açığının bulunduğunun açıkça anlaşıldığı, emniyet stoku 
da dikkate alındığında, artık 4 üncü parti şeker ithaline gerek olmadığının belirlendiği, bütün bunlara rağmen 
Şeker Şirketinin, 1979 yılı tahminlerini 10 aylık gerçekleşmiş verileri dikkate alarak yenilemeden ithalat kara
rını sürdürdüğü. 4 üncü parti ithalata, Ağustos ayı ihtiyacının karşılanması hususundaki hükümet yetkilileri
nin telkin ve talimatlarının gerekçe olarak gösterildiği, oysa yapılan bağlantılara göre yükleme tarihleri Tem
muz sonu ve Ağustos ayları olan şekerin Ağustos ayının ihtiyacım karşılamayacağının bağlantı yapıldığı günler-
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de bilindiği, nitekim bu partide alınan şekerlerin, fabrika depolarına, yeni kampanya döneminin başladığı Ey
lül ayında girdiği, Ağustos ve Eylül 1980 aylarında ise 130 bin ton yerli şeker üretildiği, kampanya döneminin 
10 ayı gerçekleşmişken, önceden yapılan hatalı tahminlerde bir düzeltme yapılmadan, şeker fiyatlarının en pa
halı olduğu dönemde ithalatın sürdürülmesine, hele 30 bin tonluk ithalat planlanmışken, bunun 76 bin ton 
olarak gerçekleştirilmesine anlam verilemediği, böylece 4 üncü parti ithalatın gereksiz ve Dünya Borsa fiyat
larının tepe noktasına gelindiği bir sırada yapılarak, kurumun zarara uğramasına sebep olunduğu, nitekim Pa
ra KVedi Kurulunun 5 Aralık 1980 günlü ve 29 sayılı kararında, Şeker Şirketinin pancar üreticisine olan 
borçlarının ödenmesini ve stokların eritilmesini sağlamak amacıyla 75 - 100 bin tonluk bir miktarın Iran ve 
Irak'a süratle ihracının kararlaştırıldığı görüşlerine de yer verilmiştir. (Klasör : 4, Sayfa : 318 - 325, Klasör t 
9, Ek - 1) 

Gerçekten ithal malı şekerin fabrika depolarına girmesinden iki ay sonraki bir tarihte ve şeker fiyatları
nın kampanya döneminin açılması nedeniyle süratle düştüğü bir sırada borç ödeme ve stok eritme amaçlarıyla 
ihraç kararı verilmesi, dikkat çekici ve düşündürücü bulunmaktadır. 

Aynı raporda, ayrıca, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince 1980 yılında yapılan yatırım harca
malarında DPT ve Maliye Bakanlığının onayı alınmadan 2,5 milyar liralık ödenek aşımında bulunulduğu, 
bunun bir bölümünün, daha önce Maliye ve Bayındırlık Bakanlığı Müfettişlerince yapılan inceleme sonucun
da 7 Şeker Fabrikasının müteahhitlerine fazla ve yersiz olarak yapıldığı saptanan ödemelerden kaynaklandığı, 
bu harcamalar için geniş çapta pancar üreticisine ve ticarî bankalara olan borçlar ödenmeyerek kaynak ya
ratıldığı hususlarına da yer verilmiş, raporun sonuç bölümünde ise, şirket zararına neden olan yöneticiler hak
kında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre soruşturma açılmasının, şirketin zararının tazmini ko
nusunun ise, daha önce incelenen ihbarlar nedeniyle Maliye ve Bayındırlık Bakanlığı Müfettişlerince va
rılan sonuçlara göre Maliye Başmüfettişi Şerif BAY KUT tarafından düzenlenen 7 ve 9 sayılı raporlarla 
birlikte değerlendirilip olağanüstü bir Genel Kurulda ele alınmasının uygun olacağı belirtilmiştir. (Klasör : 
4, Sayfa : 320 - 325; Klasör : 9, Ek - 1) 

30.7.1981 tarihinde 5 nüsha olarak düzenlenen bu raporun bir örneği Ankara Cumhuriyet Savcılığına, 
aslı ve üç örneği ise Başbakanlık Makamına sunulmak üzere Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. 
(Klasör : 4, Sayfa : 328) 

Düzenlenen raporun, Koordinatör Maliye Bakanlığınca Başbakanlığa sunulmasından sonra, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı Müfettişi Hazbetullah AKYÜZ tarafından 11.8.1981 tarihinde yazı ile Teftiş Kurulu Baş
kanlığına bilgi verilmiş, bunun üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca, raporun bir örneğinin Bakanlığa ve
rilmemesi nedeniyle yazılı savunması alınarak «kınama» cezasıyla cezalandırılmıştır. (Klasör : 4, Sayfa : 316, 
317, 406, 407) 

Müfettiş tarafından bu cezaya itiraz edilmiş ise de 2.11.1981 günlü Bakan imzalı yazı ile itiraz reddedile
rek ceza kesinleşmiştir. (Klasör : 4, Sayfa : 410 - 412) 

Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu İnceleme ve Araştırma Raporunda açıklandığı gibi rapor ve ekle
rinin Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi üzerine Cumhuriyet Savcı Yardımcılarından Ali CANDE-
MlR tarafından hazırlık soruşturmasına başlanmış, Şeker Fabrikaları eski Daire Başkanı olan daha sonra 
Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten ve oğlu Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince yurt 
dışında okutulan İsmail HERAL bilirkişi seçilmiş ve bilirkişinin, şirketin zararının sözkonusu olmadığı yo
lundaki mütalaasına uygun biçimde 28.12.1981 gün ve 1981/17961 sayılı takipsizlik kararı verilmiştir. (Kla
sör : 4, Sayfa : 386 - 395; Klasör : 4, Sayfa :398 - 401; Klasör : 9, Ek - 2) 

Takipsizlik kararı uzun süre tebliğe çıkartılmamış, Devlet Denetleme Kurulunun 16.2.1982 günlü tuta
nakla durumu belirleyip, inceleme tutanağını Adalet Bakanlığına göndermesi üzerine Ankara Cumhuriyet Sav
cılığı inceleme bürosunca yeniden incelemeye alınan karar, 18.3.1982 tarihinde kaldırılarak aynı gün ve 1982 
/3850 Esas sayılı iddianame ile kamu davası açılmıştır. (Klasör : 4, Sayfa : 309 - 313; Klasör : 9, Ek - 3) 

Aynı gün Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. tarafından suçtan zarar gören sıfatıyla takipsizlik kararına iti
raz edilmiş, Altındağ 2 nci Ağır Ceza Mahkemesince takipsizlik kararının kaldırılıp dava açıldığına işaret 
edilerek, itiraz hakkında «karar ittihazına mahal olmadığı» karan verilmiştir. (13.4.1982 gün ve E : 1982/97, 
K : 1982/113 Müd. sayılı Karar) (Klasör : 9, Ek-4) 
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Bu konudaki müfettiş soruşturmasının bitmesini müteakip hazırlanan raporda lüzumsuz şeker ithalatı ve 
plan dışı 2,5 milyar liralık harcamalar yapılmasının neden olduğu usulsüzlükler sebebiyle meselenin daha 
önce temas edilen 7 ve 9 sayılı raporlar göz önünde tutularak olağanüstü genel kurulda ele alınması öne 
rilmiştir. Pahalı şeker ithali ve plan dışı yatırımlarla ilgili müfettiş raporunun, Şeker Şirketi Genel Kurulu 
nun olağanüstü toplanmasını yeniden gündeme getirdiği görülmektedir. 

Nitekim Maliye Bakanlığından getirilen dosya içinde rastlanan bir not da bu hususu doğrulamaktadır. 
Kamu kurumları ve iştirakleri dairesi tarım kurumları şube Müdürü Uçman TEKİN tarafından hazırlanan 
bu notta ibra konusuna, 7 sayılı rapora, verilen talimat üzerine Başhukuk Müşavirliğinden alınan görüşe, bu
nun daha önce hazırlanan 23.6.1981 tarihli onay doğrultusunda olduğu hususuna değinilmiş ve ayrıca lü
zumsuz ve pahalı şeker ithalatıyla Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatının onayı alınmadan 2,5 mil
yar liralık plan dışı harcamalar yapıldığı iddiaları üzerine hazırlanan raporda da şirketin uğradığı zararın il
gililerden tazmini konusunun 7 ve 9 sayılı raporlarla birlikte değerlendirilip olağanüstü genel kurulda ele 
alınarak dava açılmasının önerildiği belirtilerek takdir ve talimatlarına arz olunur, denilmiştir. 18.9.1981 tari
hinde hazırlanan notun Genel Sekreter Vekili Tunç BİLGET tarafından «sunulur» kaydı düşülerek imzalandığı 
görülmektedir. (Klasör : 2, Uçman TEKİN Sayfa : 832; Klasör : 7, Sayfa : 442 - 443) 

Eylül 1981 ayı içinde hazırlanan bu notun daha sonra aynı senenin kasım ayı içinde bir olura dönüştürül
düğü anlaşılmaktadır. Özel not metninin aynen alındığı bu olurda daha sonra; 

«Bütün bu açıklamaların ışığında : 
A) Gerek Maliye Başmüfettişi Şerif BAYKUT, gerek Başhukuk ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile 

Genel Sekreterliğimiz görüşleri paralelinde Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin malî sorumluluklarına ilişkin 
olarak dava açılabilmesini teminen Türk Ticaret Kanununun 356 ncı maddesi hükmü paralelinde murakıp-
larca hissedarların, tarihi Genel Sekreterliğimizoe ileride bilerlenecek olağanüstü genel kurula çağırılması, 

B) Veya yukarıda tarih ve sayıları belirlenen raporların dosyalarına kaldırılması hususları takdir ve ta
limatlarına arz olunur.» denilmektedir. ' 

Onay tasarısı Şube Müdürü Uçman TEKİN, Genel Müdür Yardımcısı Osman TUNABOYLU, Genel 
Müdür Başyardımcısı Ökmen ATAMYILDIZ'ın paraflarından geçmiştir. 

Dikkat edilecek olursa bürokratların hiyerarşik terbiye sınırlarını zorlamak pahasına «raporların dosya
larına kaldırılması» nı istemek gibi bir yolu dahi önerdikleri ve kesin bir talimat alamamanın sıkıntısını çek
tikleri görülmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 444, 445) 

Konuya ilişkin olarak bilgisine başvurulan Uçman TEKİN olayı şöyle anlatmaktadır. «Evet, yani açık
lıkla talimatlarına diye sunuyorum orada. Yani özür dilerim aslında bir sıkıntının ifadesidir o yazdığım ke
lime ve bu benim daire başkanımın, bilmiyorum sabah görüştünüz, ökmen Beyin de şeyi dahilinde olmuş bir, 
konmuş bir cümledir o, yani kendi Teftiş Kurulundan gelmiştir Ökmen Beyin yani hatta bunu bizzat oraya 
koymamızı kendileri istemiştir. Yazıyoruz, olağanüstü genel kurul bir yerde takılıp kalıyor bir başka talimat 
varsa biz ona göre hareket edelim. (Klasör : 2, Uçman TEKİN Sayfa : 833) 

Aynı konuda ökmen ATAMYILDIZ da ifadesinde «gelen raporlar üzerine özetle Tuğrul BİLEN'in ra
porundan sonra idare olarak bir şey yapamamanın sıkıntısını da taşıyorduk. Yani bir rapor vardı elimizde, 
fakat raporun gereğini yapamıyorduk.» Bu sıkıntının nereden kaynaklandığı sorusuna tanık «aslında yukarı
dan, Bakanlık Makamından kesin bir talimat alamamaktan, nitekim yanlış hatırlamıyorsam kasım ayında 
hazırladığım onayda bu sıkıntımızı onaya yansıtmışız» cevabını vermiştir. (Klasör : 2, Ökmen ATAMYILDIZ 
Sayfa : 795) 

19. — Ankara 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde rüşvet almak, rüşvet vermek, görevi kötüye kullanmak 
suçlarından yargılanan şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müteahhit Cemil ÖZGÜR ve Ramazan 
Şerif ŞEKERCİ 30.12.1981 günü verilen kararla isnat edilen suçlardan beraat etmişlerdir. 

Hükmün sonuç bölümünde, 14.3.1980 tarih ve 8/505 sayılı Kararnamenin 12 nci maddesine göre müteah
hidin fesih hakkını kullandığı, zam kararlarının doğruluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 15.5.1980 
tarih 24,1/199 sayılı yazısı ile onaylandığı, daire sahibi Ayla AKINCI'nın yurt dışında bulunması nedeniyle 
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dairenin satış mukavelesini yapmak için Türkiye'ye gelmesinden doğacak masrafı karşılamak bakımından Ce
mil ÖZGÜR tarafından 200 000 TL. lık çekin teminat olarak Çetin HACALOĞLU'na verildiği bundan Ay
dın ARAT'ın haberinin olmadığı, Şeker Şirketiyle yapılan mukaveleden 3 ay sonra olayın cereyan ettiği, 
Ayla AKINCI'nın çek bedelini Cemil ÖZGÜR'e ödediği, olayda kanun hükmünde yapmaya mecbur oldu
ğu şeyi yapmamak yahut yapmamaya mecbur olduğu şeyi yapmak için menfaat görmesi, kâr sağlaması key
fiyetinin bulunmadığı, 7 yerde şeker fabrikası kurmak ve inşa etmek için yasal yollardan yönetim kurulunca 
daha önce karar alındığı, bilahare inşaat malzeme fiyatlarında artış olması nedeniyle Bakanlar Kurulunun 
14.3.1980 tarih ve 8/505 sayılı Kararıyla fiyatlardaki artışın müteahhide aksettirildiği, Yönetim Kurulunca 
Bakanlar Kurulunun Kararına uyarak müteahhit lehine asgarî şekilde fiyatların artırıldığı bu itibarla sanık
lara atfedilen suçların unsurları bu olayda tekemmül etmediği cihetle beraatlarına karar verildiği açıklan
maktadır. (Klasör : 4, Sayfa : 295 - 298) 

Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasından sonra, davanın beraatla sonuçlanacağının düşünülmesi 
üzerine bu kez hükmün temyiz edilmemesi konusunda girişimlerde bulunulduğu dikkati çekmektedir. 

Tanık Numan ALANSAL'ın ifadesinde «Olay zannediyorum 3 duruşmanın «onunda beraatla sonuçlan
mıştı. Ancak tabiî Şeker Şirketimin müdahil olarak katıldığı bu davada temyiz hakkı vardı. Olayın bu ıkadar 
incelenmesinden sonra zannediyorum ki temyiz edilmesi gerekiyordu. Ancak temyiz edilme işlemi yahut tem
yiz edilmediği takdirde beraatın böyle gideceği gözönüne alınarak Müsteşar Yardımcısı Erdoğan YAZICI'ya do
layısıyla Başbakan'a durumu bildirmesini söyledim. Ve Şeker Şirketine temyiz etmeleri gerektiği ve gerek Sav
cılığın iddiasını, gerekse bu olayı meydana getiren dosyanın tetkikinden mahkeme safahatında boşluklar 
olduğunu en basit olarak yasal hakkın temyiz olarak kullanılması gerektiğini izaha çalıştık. Ancak zanne
diyorum Şeker Şirketi Müdürü tekrar eski Bakan Şahap KOCATOPÇU'nun temyiz falan etmeyin şeklinde 
bir telefonu olduğunu ifade ettiler. Temyiz edilmesini bilmiyorum neden istemedi Sayın Bakan» demektedir. 
(Klasör : 1, Numan ALANSAL Sayfa : 171) 

Tanık ifadesinin sonraki bölümlerinde bu aşamada Bakanın değiştiğini Başbakanın yeni Sanayi ve Tekno
loji Bakanına bu konuda telefonla talimat verdiğini ve ancak bu girişim üzerine hükmün-temyiz edilebildiğini 
anlatmaktadır. (Klasör : 1, Numan ALANSAL Sayfa : 171) 

Bir başka tanık Uğur TIĞLIOĞLU da «Şeker Şirketindeki kişilere eski Bakanın baskı yaptığı yolundaki 
iddiaları, buyurduğunuz gibi, Şeker Şirketi Hukuk Müşaviri Nuran Hanım bildirmiş. Bunun neticesinde Baş
bakanlık Başhukuk Müşavirinin başkanlığında bir toplantı yapılması ve konunun gerek mahkeme takibi, ge
rek temyizi konusunda hal yolları bulunması istendi, emredildi. Bunun üzerine Başbakanlık Başhukuk Mü
şaviri olan zat, 2 nci Hukuk Müşaviri olan bey, ben ve Nuran Hanımdan oluşan 4 kişilik bir heyet halinde 
toplandık burada Nuran Hanım, bizzat Genel Müdürün mesajı olarak iletti, Bakanın davayı temyiz etmemek 
yolunda baskı yaptığını bildirdi. Hepimiz dinledik. Konuşmaların sonunda Başhukuk Müşaviri olan bey za
bıtla olayın tespitini talep etti. O safhada Nuran Hanım çekingenlik gösterdiler. «Ben bunu ispat edemeye-
bilirim» dediler. Buna rağmen bir zabıt hazırlandı olayın mahiyetini belirten noktalar içinde var ama açık
lıkla Genel Müdürün bu şekilde bir beyanda bulunduğunu yazamadık.» demektedir. (Klasör : 1, Uğur TIĞ
LIOĞLU Sayfa : 206 - 207; Klasör : 4, Sayfa : 288) 

Şirket Genel Müdürü Necdet BAYKUT ise bir soru üzerine «dava neticelendikten sonra da bizim temyiz 
etmemiz gerekiyordu ki o bakanımızın son devrelerine rastlıyor. O kendisi inanmıyordu böyle bir suiistimal 
olacağına kesinlikle inanmıyordu, fuzulî yere huzursuzluk yaratılıyor, onun için bu iş burada bitti dedi, ben de 
bitmemiştir dedim; mutlaka benim temyiz etmem lazım, benim arkadaşlarıma karşı bir şeyim yok, ama mev
zuat bunu icabettirlyor, kanun bunu icabettiriyor dedim, orada biraz münakaşamız oldu. Ama temyiz ede
cektik. O arada Şahap Bey değişti Mehmet TURGUT Bey geldi ve ben temyiz layihasını da verdim.» de
mektedir. (Klasör : 1, Necdet BAYKUT Sayfa : 379) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap KOCATOPÇU'nun beraat kararı verilmesi halinde bunun temyiz edil
memesi konusundaki istek ve baskılarına rağmen Başbakanın direktifi üzerine Yargıtaya gidilebildiği anla
şılmaktadır. 
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Müdahil Şeker Şirketi Avukatlarınca, verilen beraat kararı, bütün sanıklar yönünden temyiz edilmiş, sanık 
vekilleri ise, Şeker Şirketinin davaya müdahil olarak katılma (isteminin kabulü kararının kanuna uygun bu
lunmadığını belirterek, bu noktadan temyiz isteminde bulunmuşlardır. 

Yargıtay 5 inci Ceza Dairesi: 
— Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında davaya katılma yönünde herhangi bir istemde bulunulmamış ol

ması nedeniyle bu sanıklara ilişkin temyiz istemlerinin reddine; 
— Aydın ARAT, Cemil ÖZGÜR, Ramazan Şerif ŞEKERCt hakkındaki hükme ilişkin temyiz istekleri

nin bu sanıklarla sınırlı olarak kabulüne, 

— Sanık vekillerinin sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş bulunması nedeniyle Şeker Şirketi Anonim 
Şirketinin davaya katılma istemiyle ilgili kararı temyize yetkileri bulunmadığından bu konudaki isteklerinin reddine 
karar verdikten sonra; Şerif BAYKUT ve Mete SERGEN'in raporu ile Galip KURDOĞLU'nun raporları 
arasında kesin aykırılıklar bulunduğuna temas edilerek bu durum karşısında : 

— inşaat sözleşmeleri, ve değişiklikleri ile anılan fabrika 'inşaatlarında gerçekleştirilen işleri ve ödeme
leri gösteren (hakediş raporları, inşaat yevmiye defterleri, ödeme belgeleri vs.) belgelerin getirilip tüm dos
yanın bunlarla birlikte seçilecek (Sayıştay Uzman Denetçisi, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlar Kurulu Üye
si, Bayındırlık Bakanlığı Uzmanı gibi) taraf ısz bilirkişilerden oluşturulacak kurula inceletip ayrıntılı ve ge
rekçeli rapor alınması, 

— Mahkemece dinlenilmelerinden vazgeçilen tanıkların çağırılıp dinlenilmeleri veya dinlenilmelerinden vaz
geçilme nedenlerinin gerekçesinin gösterilmesi, 

— Sanık Aydın ARAT'ın Yüksel İnşaat Şirketine sattığını bildirdiği dairenin (eğer satış görmüşse tarihi 
ile birlikte) tapu sicil muhafızlığından sorulması, Aydın ARAT'ın Sanık Ramazan Şerif ŞEKERCİ'ye verdiği ve
kâletnamenin örneğinin noterden getirtilmesi ve böylece tüm kanıtlar toplanıp kül halinde tartışılıp irdelen
mesi noktasından hükmü 10.3.1982 tarihinde oy birliğiyle esastan bozmuştur. (Klasör : 7, Sayfa : 254, 255) 

Görüleceği gibi konuya ilişkin olarak yukarda açıklanan nedenlerle bütün Sanıklar hakkında davaya mü
dahale imkânı bulunamadığından beraat kararı esastan bozulmuş olmasına rağmen, Yönetim Kurulu Üyeleri 
yönünden kesinleşmiş ve cezai sorumluluklarının sonuna kadar araştırılmasına engel olunmuştur. 

20. — Böylece 1982 senesi Mart ayına gelinmiştir. KİT'lerin Genel Kurul Toplantılarının hazırlıkları 
Mart ayı içinde yapılmaktadır. Bu konuda yeni bir onay hazırlanarak Bakana arzedilmiştir. 

30 Mart 1982 tarih ve Hazmiit : KKİD (TKŞ) 32310/105 Genkur (81) ve 70 sayılı bu onayın: 1 inci bö
lümünde 1981 yılına ait gündemdeki maddelerle ilgili Bakanlık talimatına yer verildikten sonra ikinci bölü
münde 1980 yılı faaliyet raporuyla ilgili olarak aynen: «ayrıca, Makamlarınca bilindiği üzere, adı geçen 
şirketin 1980 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak, önce Bakanlığımız Teftiş Kurulunca, sonra Bakanlığımız Tef
tiş Kurulu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulunca müştereken olmak üzere 2 defa inceleme ya
pılmış ve Türk Ticaret Kanununun 356 ncı maddesine göre, Şirket Genel Kurulunun olağanüstü toplanması
nın sağlanması ve bu toplantı sonucunda sorumlular hakkında dava açılması uygun görülmüştür. 

Bu konuda yapılacak işlemi takdir ve talimatlarına ... arz ederim.» denilmektedir. (Klasör : 7, Sayfa : 446, 
447; Klasör : 7, Sayfa : 448, 449) 

Onayın diğer onay taslaklarında olduğu gibi Şube Müdürü Uçman TEKİN, Daire Başkanı Osman TU-
NABOYLU, Genel Müdür Vekili ökmen ATAMYILDIZ tarafından parafe edildiği Hazine Genel Müdürü 
ve MI1T Genel Sekreteri tarafından imzalandıktan sonra Müsteşarın «uygun görüşle sunulur» notunu havi 
olarak Bakana arz edildiği anlaşılmaktadır. 

Bakan ilk kez kesin tavrını ortaya koyarak onayın altına kendi elyazısıyla 30.3.1982 tarihinde «hukuk da
vası açılmasına gerek yoktur» notunu düşerek onayı imzalamıştır. (Klasör : 7, Sayfa : 448, 449) 

21. — Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU'nun bakanlıktan ayrılmasından sonra Dev
let Denetleme Kurulu 27 Ocak 1982 tarih ve 12 sayılı kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında iddiaların 
varit olup olmadığı konusunda araştırma yapmak üzere görev almış ve araştırmalarını 16 Mart 1982 tarihinde 
bitirerek konuyu 25 Mart 1982 tarihinde karara bağlamıştır. 
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Diğer taraftan yukarıda da işaret edildiği gibi Şeker Şirketi eski Genel Müdürü Aydın ARAT ve Yöne
tim Kurulu üyeleriyle Müteahhit Cemil ÖZGÜR ve aracı Ramazan Şerif ŞEKERCİ hakkında verilen be
raat kararı Yargıtay 5 inci Ceza Dairesince 10.3.1982 tarihinde oybirliğiyle esastan bozulmuştur. 

Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'in, 30 Mart 1982 günlü kararından, 2 gün sonra dönerek; şirket denet
çileri tarafından, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması için bir onay hazırlanmasını emrettiği gö
rülmektedir. 

Maliye Bakanlığı görevlileri, 2.4.1982 gün ve Hazmiit : KKID (TKŞ) 52310/105 Gen. Kur. (81) sayılı ona
yı Bakanın şifahî emri üzerine hazırladıklarını, Bakanın emri olmadan, 2 gün önce reddettiği bir onayı 2 gün 
sonra tekrar hazırlayıp önüne götürmelerine imkân olmadığını, ancak Bakanın iki gün içinde fikir değiştirme 
sinin nedenlerini de bilemediklerini beyan etmişler, Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM ise, bu konuya ilişkin 
sorulara, doyurucu somut yanıtlar verememiştir. (Klasör : 2, ökmen ATAMYILDIZ Sayfa : 808, Klasör : 
2, Uçman TEKİN Sayfa : 836, 837; Klasör : 3, Ertuğrul KUMCUOĞLU Sayfa : 1295; Klasör : 3, Ka
ya ERDEM Sayfa : 1366 - 1374) 

Sözkonusu onayın birinci paragrafında 17.4.1981 tarihinde 86 sayılı olur uyarınca Yönetim Kurulu ve De
netçilerin ibrasının kararlaştırıldığı; 

2 nci paragrafında 14.5.1981 tarih ve 46 sayılı rapora ek 12.5.1981 tarih ve 7 sayılı raporda şirketin 
yönetim kurulu kararlarıyla 4 060 768 797 TL. zarara uğratıldığı, ibra kararının usulsüz olaylara faaliyet ra
porunda hiç değinilmediği için bu olaylarla ilgili olarak geçersiz olduğu, Yönetim Kurulu üyelerinin malî so
rumluluklarına ilişkin dava açılabilmesi için Türk Ticaret Kanununun 356 ncı maddesinden yararlanılarak 
gecikmeksizin şirket genel kurulunun olağanüstü toplanmasının ve toplantıda dava açma kararının alınmasının 
uygun olacağının önerildiği, 

3 üncü paragrafında Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görüşünün de aynı doğ
rultuda olduğu, 

4 üncü paragrafında Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinde Devlet Planlama Teşkilatının ve Maliye 
Bakanlığının onayı alınmadan 2,5 milyar liralık yatırım yapılması ve Türkiye'ye gereksiz şeker ithal edilerek 
döviz kaybına sebebiyet verilmesi iddialarına ilişkin raporda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Malî iş
ler ve Muhasebe Daire Başkanı haklarında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine istinaden soruşturma 
açılması ve Şirket zararının ilgililerden tazmini konusunu 12.5.1981 tarih 7 sayılı ve 3.7.1981 tarih 9 sayılı ra
porlarla birlikte değerlendirip şirketin olağanüstü genel kurulunda ele alınmasının önerildiği belirtildikten son
ra Şirket Genel Kurulunun Maliye Başmüfettişi Şerif BAYKUT, Maliye Müşavir Müfettişi Tuğrul Bilen 
ÜNAL, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ve Hazine Genel Müdürlüğünün görüşleri 
doğrultusunda olağanüstü genel kurula çağırılması için Türk Ticaret Kanununun 356 ncı maddesi hükmü ge
reğince Denetçilere başvurulmasının Bakanın oluruna sunulduğu görülmüştür. 

Bakan bu onayın altına «uygundur» notunu düşerek imzalamıştır. 
22. — Olur doğrultusunda 7.4.1982 gün ve Hazmiit : 52310 - 2309 sayılı yazı ile Denetçilere gönderilen 

yazıda Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 1980 yılı faaliyetlerinin Başbakan
lık Makamının değişik tarihli talimatları ile takibata uğramış olduğu ve konu ile ilgili inceleme ve soruştur
ma raporlarında şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle diğer sorumluları hakkında soruşturma açıl
ması ve şirket hissedarlarının bu amaçla olağanüstü genel kurul toplantısına çağırılması gerektiğinin belirtil
diği anlaşılmıştır. 

Görüleceği gibi olağanüstü Genel Kurulun toplanmasını gerektiren gerekçelerin tümü eskiden beri mev
cut bulunuyordu. Buna rağmen Maliye eski Bakanı tarafından bu öneriden özenle kaçınılmış olması karşı
sında olağanüstü Genel Kurul toplanmasını, gösterilen gerekçelerin dışında aramakta bir hata olduğu söyle
nemez. 

Aradan geçen 1 seneye yakın bir süre boyunca müteaddit girişimlere ve aynı gerekçelerin gösterilmesine rağ
men bu yola başvurulmamasının değişik sebepleri olsa gerektir. Aslında 2.4.1982 tarihli onayda olağanüstü 
genel kurulun toplanmasını gerektiren tüm nedenler aylarca önceden biliniyordu. Hele, 30.3.1982 günü aynı 
sebeplerle önerilen olağanüstü genel kurul toplanmasını reddeden ve hukuk davası açılmasına gerek olmadığını 
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bildiren eski Bakanın iki gün sonra bu kez öneriyi benimsemesinin onayda açıklanmamış değişik sebeplen 
olduğunu düşünmekte haklılık vardır. v 

Denetçiler şirket hissedarı olan Maliye Bakanlığının bu girişimi üzerine şikâyet konularını incelemişler ve 
28.4.1982 tarihli raporlarını hazşrlamışlardır. (Klasör :7, Sayfa : 452 - 471; Klasör : 8, Sayfa : 106 - 125) 

Raporda Maliye Başmüfettişi Şerif BAYKUT ve Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete SERGEN'in 
8.5.1981 tarih ve 46 sayılı raporuyla, Maliye Müşavir Müfettişi Tuğrul Bilen ÜNAL, Ticaret Bakanlığı Mü
fettişi Gürhan ÖZDOĞAN ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi Hazbetullah AKYÜZ'ün 30.7.1981 
gün ve 6.7.20 sayılı raporlarının sonuç bölümlerinin özetlendiği, daha sonra yolsuzluklara ilişkin Denetim 
Kurulunun değerlendirmelerine yer verildiği anlaşılmıştır. 

«Şirket eski Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ARAT'ın Şirket zararına alınan karar
larda müzekkerelerde yanıltıcı açıklamalar yapılması ve «hükümet telkinleri» gibi baskılara başvurmak sure
tiyle, etkili olduğu, kararlara katıldığı ve uygulamada en büyük sorumluluğu taşıdığı için, 440 sayılı Kanu
nun 7 nci ve İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri Hakkında Tüzüğün 22 nci maddesiyle 
T. Ticaret K'anununun 336 nci maddesi gereğince sorumluluk taşıdığı; Yönetim Kurulunun diğer üyeleri
nin de Genel Müdürlüğün tekliflerine karşı çıkmayarak kararları imzalamış olmaları nedeniyle, aynı maddeler 
gereğince, sorumluluk taşıdıkları, bu nedenle Genel Kurulun, T. Ticaret Kanununun 356 nci maddesi ge
reğince, olağanüstü toplantıya çağırılması, 

Gerektiği sonucuna varmıştır. 

Şirketin 1980 yılı bilançosu daha önce olağan genel kurulda tasdik edilmiş olmakla birlikte, yukarıda açık
lanan olayların ve şirketin bunlar sonucu uğradığı zararların bilançoda ve eklerinde belirtilmemiş olması ne
deniyle Yönetim Kurulunun Başkan ve üyeleri bu olaylar hakkında ibra edilmemiş sayılmaktadır. (T. Ticaret 
Kanunu, Madde : 380) 

Bu durumda; 
A — 1) Şirket Yönetim Kurulunca 1980 yılında alınan kararlara dayanılarak 7 fabrika inşaat müteah

hitlerine fazla avantajlar sağlanması, 
2) Şirket eski Genel Müdürü trafından şirkete tahsisli bir arabanın ve şirket şoförlerinden birinin bir eski 

milletvekili emrine tahsisi suretiyle, şirkete zarar verdirilmesi, 
3) 1980 yılında gereksiz miktarda şeker ithaline karar verilerek şirketin fuzulen zarara sokulması, 
4) Ödenek dışı fazla harcamalar yapılmak suretiyle şirketin finansman giderlerinin açılmasına ve kaynak 

israfına sebebiyet verilmesi, 
Olayları ile ilgili olarak, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. eski Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ARAT, Yöne

tim Kurulu üyeleri Kadri SUYABAKAN, Münir ÖZDEN, Sakıp HATUNOĞLU, Kemalettin EKEN ve 
Mehmet KAYA haklarında sorumluluk ve tazminat davası açılması ve bu olaylar nedeniyle adı geçenler 
aleyhine açılmış ve açılacak kamu davalarına şirketçe katılınması, 

B) Dava konusu olacak şirket zararının son tutarının olağanüstü genel kurulun alacağı karar çerçe
vesinde ve şirketin kayıt ve belgelerine istinaden, T. Ticaret Kanununun 348 inci maddesi uyarınca, Maliye 
Bakanlığı Hesap Uzmanları arasından seçilecek iki özel denetçi tarafından yapılacak inceleme ile tespiti ve 
özel denetçilere verilecek ücretin tayini; 

C) Özel denetçiler raporunda tespit edilecek miktarlar üzerinden T. Ticaret Kanununun 341 inci mad
desi gereğince, açılacak tazminat davalarında ve şirketin katılacağı kamu davalarında şirketi temsil etmek üze
re en az iki, en çok dört avukatın seçimi ve tevkili için şirket murakıplarının yetkili kılınması; 

Hususlarında karar verilmesini olağanüstü genel kurula arz ederiz.» 
Denilmektedir. (Klasör : 7, Sayfa . 452 - 471; Klasör : 8, Sayfa : 106 - 125) 

23. — Denetçilerin raporlarını hazırlayıp Maliye Bakanlığına vermeleri üzerine 17.5.1982 tarih ve 52310/105 
Gen. Kur. (82) sayılı onay hazırlanmıştır. 

Onayda, diğer onaylarda da özetlendiği gibi, ibra olayına, Şeker Şirketindeki yolsuzluk olaylarının konu 
alındığı 12.5.198K gün ve 7 sayılı, 30.7.1981 gün ve 6, 7, 20 sayılı raporlarda öngörülen olağanüstü genel ku-
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rulun toplanması önerilerine ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin 
görüşüne değinildikten, Hazine Genel Müdürlüğünün görüşlerinin aynı doğrultuda olduğuna işaret edildikten 
sonra, denetçiler marifetiyle olağanüstü genel kurulun toplanması için girişimde bulunulduğu ve denetçilerin 
raporlarını hazırladıkları söz konusu edilerek ve sonuç kısmı aynen alınarak olağanüstü genel kurula gidil
mesi hususu onaya sunulmuştur. 

Onayda «açılacak tazminat davalarında ve şirketin katılacağı kamu davalarında şirketi temsil etmek üzere 
en az iki, en çok dört avukatın seçimi ve tevkili için şirket murakıplarının yetkili kılınması hususlarında 
olağanüstü genel kurulda karar verilmesi» önerildiği halde, ileride değinileceği gibi Maliye eski Bakanı Kaya 
ERDEM, oluru «avukat tayini konusunda Sanayi Bakanlığının görüşünün alınması» kaydıyla 17.5.1982 ta
rihinde imzalamıştır. (Klasör : 7, Sayfa : 472 - 474) 

Olağanüstü Genel Kurul 18.5.1982 tarihinde yapılmıştır. Bu Genel Kurulda konuya ilişkin olarak : 

— Eski Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında sorumluluk ve tazminat davası açılması, 
açılmış ve açılacak kamu davalarına şirketçe müdahale edilmesi, 

— Şirket zararının Türk Ticaret Kanununun 348 inci maddesi uyarınca isimleri bilahare belirlenecek özel 
denetçiler tarafından yapılacak inceleme ile tespiti, 

— Açılacak tazminat ve şirketin katılacağı kamu davalarında şirketi temsil etmek üzere Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığınca tespit edilecek avukatlara şirket murakıplarınca vekâletname verilmesi, kararlaştırılmıştır. 
(Klasör : 7, Sayfa : 475 - 480) 

Olağanüstü Genel Kurulda alınan karar gereğince şirket zararının miktarını araştırmak üzere Başhesap 
Uzmanı Mesut ÇIRAK ve Uğurcan ÖZSES 21.5.1982 günü görevlendirilmiştir. Özel murakıplar incelemele
rini tamamlayarak raporlarım 28.6.1982 tarihinde ilgili makamlara vermiştir. (Klasör : 8, Sayfa : 58 - 93) 

Özel denetçilerin bu raporu üzerine şirket denetçileri Ankara 4 üncü Asliye Ticaret Mahkemesinde 
«1982-302 esas numarada kayıtlı» sadece ek zamlar nedeniyle ve 1981 yılı sonuna kadar i .430.000.000 TL. 
tazminat davası ikame etmiştir. Dava, fazlaya ilişkin dava ve talep hakkı saklı tutularak açılmıştır. (Kla
sör : 8, Sayfa : 126 - 128) Ayrıca, gereksiz ve pahalı şeker ithalatı dolayısıyla bir hukuk davasının henüz 
açılmadığı anlaşılmıştır. 

24. — Buraya kadar olan bölümlerde olaylar üzerinde durulmuş, zorunlu açıklama ve yorumlar dışında 
herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir. Bundan sonraki bölümlerde kanıtlar karşısında varılan sonuç
lara ve bu sonuçların cezaî sorumluluklara ne şekilde yansıdığı hususlarına yer verilecektir. 

a) ihbar ve isnatlar 12 Eylül 1980 tarihinden sonra, Şeker Şirketinde senelerce hizmet etmiş üst kademe 
bürokratlarından gelmiştir. Kanıt ve gerekçeleri dikkate alındığında en azından ciddiye alınması zorunlu it
hamlar niteliğindedir. 

b) Şikâyetlerden hiçbiri doğrudan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmamış, Başbakanlık ile Millî 
Güvenlik Konseyi Başkan ve Üyelerine ve jGenel Sekreterliğine gönderilmiş bulunmaktadır. Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı ile Şeker Şirketine karşı bir güvensizlik duyulduğu anlaşılmaktadır. 

c) Başmüfettiş Galip KURDOĞLU Bakanın Özel Kalem Müdürü olan Ahmet KURDOĞLU'nun kar
deşidir. Her ikisinin Şeker Şirketi Genel Müdürü Aydın ARAT'la yakın arkadaşlıkları ve hemşehrilikleri ne
deniyle Soruşturma Kuruluna alınması karşısında kuşkular doğmuştur. Başlıbaşına ele alındığında kabilî ih
mal gibi görünen bu tasarrufun soruşturmalar başladıktan sonra kuşkulara haklılık kazandıran bir seyir 
gösterdiği anlaşılmıştır. 

Diğer yandan raporumuzun 10 uncu paragrafında açıklandığı üzere Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettişler 
arasında başgösteren soğukluğun giderek kutuplaşmaya ve toplu halde yapılan yakınmaların önce Bakanlık 
ve daha sonra Bakanlık dışı üst mercilere kadar yansıyan bir olaya dönüştüğü gözlenmiştir. Teftiş Kurulu 
Başkanı Gökşen BİNGÜN Şeker Şirketi olayına müfettiş ayırırken Başmüfettiş Galip KURDOĞLU'nu ter
cih etmesinde bu olayın izlerini düşünmekte hata yoktur. Daha sonra cereyan eden olaylarsa, bu düşünceye 
haklılık kazandırmıştır. 

d) Soruşturmanın başlamasıyla birlikte Galip KURDOĞLU'nun tahkik heyetine alınmasının sakıncaları 
belirgin hale gelmiştir. Şöyle ki bir yandan müfettişler diğer yandan tanık ve şikâyetçilerin Galip KURDOĞ-
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LU'nun Şeker Şirketi Genel Müdürü Aydın ARAT'la olan yakınlığı bilmelerinden ileri gelen çekingenlik ve 
yapılan soruşturmanın gizliliğinin kalmadığı yolundaki endişeler sağlıklı bir soruşturmayı engelleyen hususlar 
olmuştur. 

Raporumuzun 7 nci paragrafında soruşturmaların yapıldığı sırada Şeker Şirketiyle Sanayi Bakanlığında 
hâkim olan havanın sağlıklı bir soruşturmaya engel teşkil eden ortamı belgelere ve tanık ifadelerine yer ve
rilerek anlatılmaya çalışılmıştır. 

Bir yandan irtibat subayları müracaatçılardan tecride çalışılırken, diğer yandan Şeker Şirketi Genel Müdü
rünün üst makamlardan destek gördüğü teması ve imajı yaratılmaya çalışılmış ve bu konu Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğinin bir yazısıyla Bakanlığın dikkatinin çekilmesine kadar varan bir girişime neden 
olmuştur. 

Sorgular sırasında Müfettiş Galip KURDOĞLU'nun, ifadesi alınan kişilere karşı takındığı tavır ve müda
haleler ise bizzat diğer iki müfettişin şikâyetlerine konu olmuştur. Şikâyetler Müsteşar ve Bakana kadar yan
sıtılmış, diğer iki müfettişin ya Galip KURDOĞLU'nun veya kendilerinin görevden alınmaları girişimleri 
ise sonuç vermemiş ve soruşturmanın aynı heyetle sonuçlandırılması ısrarla istenmiştir. 

Kuşkusuz akrabalık, hemşehrilik, vefa duygusu ve arkadaşlık gibi beşerî ilişkilerin ve duyguların soruşturma
ya memur edilen kişinin yansızlığı için mutlak bir engel oluşturduğu söylenemez. Ne varki soruşturmanın yansız 
bir şekilde yürütüldüğü güveninin çevreye verilmesi de gereklidir. Bunun en sağlıklı yolu ise, müfettişin se
çiminde gerekli titizliğin gösterilmesidir. Bu özenin esirgendiği anlaşılmakta, sakıncanın soruşturma sırasında 
ortaya çıkmasına rağmen hatada ısrar edildiği görülmektedir. Daha önce söz konusu edildiği gibi ihmalin 
ısrara dönüştüğü ve giderek müfettiş ve bakanlığın taraf durumuna sokulduğu gözlenmiştir. 

e) ihbar konularının Başbakanlığa intikali üzerine Maliye, Bayındırlık ve Sanayi ve Teknoloji bakanlık
ları müfettişlerinden oluşacak bir kurulun konuyu incelemesinin emredildiğine yukarıda değinilmişti. 

Sanayi Bakanlığından, Başbakanlığın da ihbarları son derece ciddî ve ağır bulması karşısında, önceki so
ruşturmada görev almış müfettişleri bu kurula vermemesi beklenirdi. Çünkü önceki soruşturma sırasında, 
müfettişler arasında, taraf tutma, tanıkları baskı altında bırakma, soruşturmanın gizliliğini ihlal etme gibi 
iddialardan kaynaklanan ve basına yansıyan ciddî düşünce ayrılıkları çıkmış, sonunda müfettişler, karşılıklı 
olarak birbirlerine güvenmeme ve müşterek soruşturma yapamama durumuna gelmişlerdir. 

Hal böyle iken ısrarla aynı heyetin Sanayi Bakanlığı kesimini temsille görevlendirilmesinin sakıncaları 
açıkça ortadadır. Daha sonra sadece Galip KURDOĞLU'nun heyete katılmasının kararlaştırılması ise Bakan
lığın olaylara onun gözüyle baktığı izlenimini vermiştir. Bunun, yeni bir heyetle olayın soruşturulması amacına 
aykırılığı ise açıkça ortadadır. 

İddiaların doğru olması söz konusu olduğu gibi olmaması da mümkündür. Hatta Bakanlığın bu konuda 
bir kanaata sahip olması da yadırganamaz. Yadırgananhusus Bakanlığın taraf olduğu izlenimini verecek bir 
davranışı benimsemiş ve görüşü önceden belli bir müfettişe tahkik görevi vermiş bulunmasıdır. Hele bu 
müfettiş soruşturmasına memur edilen Genel Müdüre yakınlığı ile tanınıyorsa ve bundan kaynaklanan bazı 
şikâyetler ve kuşkular söz konusu olmuşsa ısrarı anlamak mümkün değildir. 

Nitekim Maliye ve Bayındırlık Bakanlığı müfettişleri ile daha tanıştıkları ilik günü isnat ve iddialar tespit 
edilirken Galip KURDOĞLU'nun doğrudur, değildir, tarzındaki önyargılı davranışın yeni heyeti de tedir
gin ettiği ve henüz ilk tanığın dinlenmesi sırasında bu tedirginliğin endişeye dönüştüğü anlaşılmıştır. 

Galip KURDOĞLU'nun sağlıklı ve tarafsız bir soruşturmanın yapılabilmesi amacıyla heyetten alınması 
önerilerinin Bakanlığa gelmesi üzerine Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ile Maliye eski Bakanının aynı doğ
rultuda takındıkları tavır dikkat çekicidir. 

Maliye Bakanlığından yorum yapılmaksızın ve sadece olayı nakleden ve Galip KURDOĞLU'nun kuruldan 
alınmasını içeren müfettiş önerisinin Başbakanlığa 13.3.1981 Cuma günü gelmesini müteakip 16.3.1981 Pazarte
si günü Bakanın emri ile geri alınması olayı ile irtibat subayı İsmet DURUTAŞ'ın Başbakanlığa verdiği 
13.3.1981 tarihli rapor üzerine hazırlanıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilen 13.3.1981 tarihli Galip 
KURDOĞLU'nun görevden çekilmesini içeren yazısının altına Sanayi ve Teknoloji Bakanının «Sayın Başba-
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kanla görüşüldü» notunu düşmesi ve Galip KURDGĞLU'nun görevde kalması olayı Sanayi ve Maliye eski 
Bakanları arasındaki tutum ve davranış birliğini açıklar niteliktedir. Bu paralelliğe daha sonra cereyan eden 
olaylar sırasında da sık sık tanık olunacaktır. 

f) 30 Mart 1981 tarihinde şirketin olağan genel kurulunun toplanması kararlaştırılmıştır. Bu toplantının 
devam eden soruşturma nedeniyle 17 Nisan 1981 tarihine ertelendiği konusunda beyanlar vardır. Resmî ge
rekçe ise faaliyet raporunun 15 gün önceden hazırlanıp dağıtılmamasıdır. (Klasör : 2, Uçman TEKİN Say
fa : 821) 

Olağan Genel Kurul toplantısının 2 nçi kez kararlaştırıldığı 17 Nisan 1981 tarihine gelindiğinde görülen 
şudur. Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'in gerek Maliye Bakanlığı HAZMİtT Genel Sekreteri olduğu dönem
de, gerekse Bakanlığı süresinde KİT'lerde yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları söz konusu olduğu müddetçe ib
ranın bir başka Genel Kurula ertelendiği görülmüştür. Bizzat kendi imzasını taşıyan bütün olurlarda tasarruf 
bu doğrultuda yapılmıştır ve Bakanlığın yazısından Şeker Şirketi olayı dışında bunun istisnasının olmadığı da 
anlaşılmaktadır. (Klasör : 8, Sayfa : 129 - 175) 

Hal böyle iken ve 85 sayılı olurda ibranın sonraki bir Genel Kurula ertelenmesini gerektiren pek çok ne
den varken ibra sonraya bırakılmadığı gibi lehinde oy kullanılması da emredilmiş bulunmaktadır. Bu konu
daki tercihin olayların akışı içinde bir ısrara dönüştüğü görülecektir. 

g) Raporumuzun 11 inci paragrafında Şeker Şirketinin 12 Mayıs 1981 tarih ve 8-1/13020 sayılı yazısının, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 15 Mayıs 1981 tarih ve 24-01/199 sayılı yazısıyla ve Bakanın imzasıyla 
cevaplandırdığı ve yürürlüğe giren 8/2574 sayılı Kararnameye göre Şeker Şirketi inşaatlarına devam edilmesi 
talimatının verildiği belirtilmiş ve yazıda açıklanan görüşün tahlil edileceği, tasarrufun idareye yükleyeceği 
malî külfete ve buna karşın müteahhitlere sağladığı çıkarlara temas edileceği açıklanmıştı. 

Ayrıca Raporumuzun 12 nci paragrafında Sanayi Bakanlığı tarafından verilen bu görüşe takaddüm eden 
olaylara değinilerek Şeker Şirketi Genel Müdürlüğüne verilen talimatın hukukî, malî ve cezaî sonuçlarına te
mas edileceğine işaret edilmişti. 

Bu bölümde bu konuya yer ayrıhcaktır. Konu kısaca şudur : 1980 yılı Haziran ayı içinde Şeker Şirketi 
Yönetim Kurulu, 1977 yılında ihale edilmiş 7 Şeker Şirketi İnşaatı için inşaat müteahhitlerine 8/505 sayılı Ka
rarname söz konusu edilerek sözleşme değişikliği yapılmasını ve ek zamlar verilmesini ve bunların 1.3.1980 ta
rihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmasını kararlaştırmıştır. 

Yönetim Kurulu kararları hızlı enflasyona ve fabrikaların bir an önce üretime geçmesi gerekçesine dayan
dırılmıştır. 

İhbar ve şikâyet dilekçelerinde bu tasarrufta isabet olmadığı, çünkü 1977 yılında yapılan ihalelerin de
ğişken birim fiyatlarına göre ve ek zamlı olarak sözleşmeye bağlandığı Şeker Fabrikaları İnşaat Müteahhitle
rine hakedişlerinin ihzarat ve imalatın yapıldığı yıl için geçerli birim fiyatlarına göre ve 1977 yılında kabul 
edilen zamlara göre ödeneceğinden ve ayrıca sözleşme • hükümlerine göre inşaatın sayılan ana malzemelerine 
Hükümet tarafından zam yapıldığı takdirde bunlar otomatik olarak dikkate alınacağından, ayrıca ek zam ve
rilmesini ve sözleşme değişikliği yapılmasını haklı gösterecek bir nedenin bulunmadığı ileri sürülmüştür. İh
bar ve şikâyet dilekçelerinde ayrıca ek zamlar verildiği ve sözleşme değişikliği yapıldığı yılda, şirketçe iha
leye çıkartılan inşaatların % 20 - 27,10 eksiği ile sözleşmeye bağlandığı da vurgulanmaktadır. (Klasör : 8, 
Sayfa : 100) 

Öte yandan Yönetim Kurulunun sözleşme değişiklikleri yapmasının ve % 26 - 30 arasında ilave ek zam
lar vermesinin 8/505 sayılı Kararnameden kaynaklandığı hem Yönetim Kurulu kararlarında, hem avukat
ların savunmaları sırasında, hem de beraat kararı verilmesinin nedenleri arasında bazan açık, bazan ima 
yollu ifadelerle iddia edilegelmiştir. 

8/505 sayılı Kararnamenin yapısı, amacı ve tahlili ile olaya uygulanabilirliğine raporumuzun 2 ve 3 üncü 
paragraflarında temas edilmiş, bu tespitlerin ve varılan sonuçların bilahare teknik elemanlarca yapılan hesap
lamalarla doğrulandığı belirtilmiştir. 

Bu konuda bir örneklemeye gidilmiştir. Muş Şeker Fabrikasına ait bir hakediş raporu esas alınarak, ek 
zamlı sözleşmeye göre ödenen miktarın, eski sözleşme şartlarıyla 1980 malî yılı birim fiyatlarına göre ve eski 
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zam oranına nazaran mukayesesinin yapılması istenmiştir. Ayrıca 8/505 sayılı Kararname bu hakedişe uy
gulansaydı nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı sorulmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı tşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge Teknik elemanlarınca yapılan araştırma 
sonuçlarına göre ortaya çıkan durum aşağıya alınmıştır. 

«Muş Şeker fabrikası inşaatı İçin mukayese hesabı: 
1. — Müteahhide 1980 malî yılında yapılan imalat için ödenen bedel : 

(1980 yılı birim fiyatlarıyla) 
40.973.789 TL. 

% 49 yeni sözleşme zammı 40.973.789 X % 49 , 20.077.157 TL. 

61.050.946 TL. 
2. — Eski sözleşme şartları ille 1980 malî yılında ödeme yapılmış olsaydı imalat için ödenecek olan bedel 

(1980 yıh birim fiyatları ile) 40.973.789 TL. 
% 19 sözleşme zammı 40.937.789 X % 19 7.785.020 TL. 

48.758.809 TL. 
3. — 1980 yılında 8/505 sayılı Kararnameye göre uygulama yapılmış olsaydı imalat için ödenecek olan 

bedel (1977 yılı birim fiyatları % 19 zamlı) 
8.480.580 TL. 

26.374.604 TL. 
8/505 sayılı Kararnameye göre esklasyon hesabı 8.480.580 X 3.11 

34.855.184 TL. 
Bu durumda taahhüt, sözleşmesine göre devam etseydi müteahhide 48.758.809 TL.'sı, 8/805 sayılı Karar

name uygulanmış olsaydı 34.855.184 TL. ödemede bulunulacaktı. 
Ancak 1980 Malî yılı başında sözleşmenin 61 inci maddesi gereğince yapılan tadilli sözleşme sonunda 

verilecek ek zamlarla meydana getirilen imalat karşılığında müteahhide, 61.050.946 TL.'lik ödeme yapılmıştır. 
Eski sözleşme şartları esas alınacak olursa, tadilli sözleşme sonunda müteahhide (61.050.946 - 48.758.809 = 
12.292.137 TL.) fazla ödeme yapılmış oluyor. (Tadilli sözleşmenin getirdiği diğer değişiklikler haricinde) 

8/505 sayılı Kararname uygulanmış olduğu düşünülecek olursa (uygulamasının mümkün olmadığı kanaa
tindeyiz) müteahhide (61.050.946 - 34.855.184 = 26.195.762 TL.) fazla ödenmiş olduğu anlaşılıyor. (Kla
sör : 8, Sayfa : 265 - 266) 

Görüleceği gibi 1980 yılında verilen ek zamlardan önceki 48.758.809 TL. lik bir hakedişte 1980 yılında, 
daha önce mevcut olan % 19 zammın % 49'a çıkartılmasıyla müteahhide sağlanan çıkar 12.292.137 TL. sı 
olmaktadır. 1980 yılında sözleşme değişikliklerinin sağladığı çıkar bu hesaba dahil değildir. 

8/505 sayılı Kararnamenin uygulanmasının ise daha önce temas edildiği gibi müteahhitler lehine hiçbir mad
dî kazanç getirmediği kesin olarak anlaşılmış bulunmaktadır. 

Kaba bir hesapla 1980 yılında verilen ek zamlardan önoeki 48 milyonluk bir hakedişte, verilen % 30 ek 
zammın 12 milyon liralık bir şirket zararına neden olduğu görülmektedir. Sözleşme değişikliklerinlin mahi
yetine ve getirdiği külfetlere raporumuzun 4 üncü paragrafında (Müfettişlerin raporuna yollama yapılarak) 
değinilmiştir. Sözleşme değişikliklerinin de takriben bir bu kadar fazla ödemeye neden olacağını düşünmek
te hata yoktur. Ayrıca Şeker Şirketinde 1980 yılı ihale fiyatlarının, talhmini keşif bedellerinin % 20 - 27,10 
altında teşekkül etmiş olduğu bilinmektedir. Şirketin bu yüzden maruz kaldığı zararlar da dikkate alındığı 
takdirde % 70 - 80'lere varan bir külfet söz konusu olmaktadır. 

Şüphesiz Yargıtay'ın bozma kararı üzerine tarafsız bilirkişilerin yapacağı inceleme kesin zararın ne ol
duğunu ortaya koyacaktır. Komisyonumuzun burada yaptığı ortaya çıkan tablonun yöneticiler tarafından hiç 
dikkate alıınmadığını, inşaatın sürdürülmesi konusunda aceleci, hiçbir araştırma, iinceleme ve istişare ihtiyacı 
duymadan peşin bir fikirle karar oluşturduklarına işaret etmekten ibarettir. 
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Gerçek kişilerle tüzelkişilerin ve kamu tüzelkişilerinin bazı ahvalde çok ağır şartlarla sözleşmeler yaptıkları 
görülmüştür. Örneğin yurt savunması için olağanüstü hallerde satın alınan bir silah sisteminin emsaline na
zaran birkaç kat fazla fiyatla sağlanması mümkündür. Keza stratejik bir tesisin veya inşaatın da aynı ağır 
şartlarda ihale edilmesi imkân dahilindedir. Ancak burada sağlanan menfaatle ağır alım koşulları arasında 
bir denge ve mantıksal izah söz konusudur. Aynı durumun Şeker Fabrikaları inşaatları için söz konusu olup 
olmadığını araştrımak ise ilgililerin sorumlulukları yönünden yanıt verilmesi gereken bir soru niteliğini taşı
maktadır. 

1.4.1981 tarihli 17297 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 8/2574 sayılı Kararnamenin 
8.2.1 inci maddesine göre Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde sözleşmesi yapılmış ve işe 
devam eden müteahhitler; (Klasör : 8, Sayfa : 373) 

— Sözleşmelerine göre işe devam etmek, 
— Bu Kararname esaslarına göre işe devam etmek, 
— Veya sözleşmelerin feshi (tasfiye) isteklerinden en az ikisini öncelik esasına göre idareye bildirmek zo

rundadır. 
idareler, yukarıda belirtilen şekilde istekde bulunmuş olan müteahhitlerin bu isteklerinden birini seçer

ler. 
Yazılı olarak bu konuda başvurmayan müteahhitler idarenin yapacağı tercihi kabul etmiş sayılırlar. 
İdareler bu husustaki kararlarını başvuru için verilmiş olan sürenin bitiminden itibaren 15 gün içlinde ver

mek zorundadır. 
Bir başka fıkra hükmüne göre ise, zorunluluk meydana getiren sebeplerin var olması ve devamı halinde 

idareler işleri re'sen fesih (tasfiye) yoluna gidebilirler. 
Kararnamenin yürürlüğe girmesi üzerine müteahhit Cemil ÖZGÜR hariç diğer müteahhitler herhangi bir 

müracaatta bulunmamıştır. Cemil ÖZGÜR ise 28 Nisan 1981 tarihlinde öncelik sırasına göre; 

c) Mevcut sözleşmeye göre işe devam etmeyi, 
— Sözleşmenin feshini (tasfiyeyi) istemiştir. 
idare olarak Şeker Şirketi, Cemil ÖZGÜR hariç diğer müteahhitler için Kararnamede gösterilen 3 al

ternatiften birini kullanmakta tamamıyla serbest bulunmaktadır. Cemil ÖZGÜR'ün başvurusu üzerine ise 
isterse mevcut sözleşmeye göre işe devamına veya sözleşmesinin tasfiyesine karar vermek hakkı vardır, ida
renin bu konuda 1 Mayıs 1981 tarihinden itibaren 15 gün içinde karar alması gerekmektedir. 

Şeker Şirketi 12 Mayıs 1981 tarihli yukarıda değinilen yazısıyla kararnameyi özetledikten sonra yürü
tülmekte olan soruşturmanın seyri şayet şirketçe uygulanan tadil edilen sözleşme ve yapılmış olan zamların 
hatalı olduğu doğrultusunda ise tasfiye cihetine gidilmesinin zorunlu olacağını belirterek Bakanlıktan gö
rüş bildirmesini istemektedir. (Klasör : 8, Sayfa : 335-337) 

Raporumuzun 12 nci paragrafında Bakanlık görüşüne tekaddüm eden olaylara bir bir değinilmiştir. 
Bu aşamada riyazi kesinlik kazanan bir başka husus ise şirketin kaynak sıkıntısı içinde bulunduğu ve bu 

yüzden programların revize edildiğidir. Bu yargı bizzat Şeker Şirketinin verdiği bilgilerden ve belgelerden 
kaynaklanmaktadır. Olağanüstü Genel Kurula gidilmeden önce şirket deneticilerinin şikâyet konularını araş
tırırken şirketten istedikleri bilgilere verilen yanıt şöyledir. 

«2. — a) Şirketimizin 1977 yılında ihaleye çıkardığı fabrika inşaatlarından aşağıda belirtilenlerin mü-
teahhitleriyle şirketimiz arasında aktedilen inşaat sözleşmeleri 1.4.1981 tarih ve 17297 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan 8/2574 sayılı Kararnameye istinaden feshedilmiş bulunmaktadır. 

1. — Kars (İğdır) 
2. — Van (Erciş) 
3. — Mardin (Nusaybin) 
b) ©akanlar Kurulunun 30.11.1975 tarih ve 7/11116 sayılı Kararıyla 3 adet, 5.8.1976 tarih ve 

7/12349 sayılı kararı ile de 10 adet olmak üzere toplam 13 yeni şeker fabrikasının kurulması öngörülmüş
tür. 

1981 yılı Program yatırımlarında 13 yeni Şeker Fabrikası projesinden 9'u 81-0010010 proje numarasıyla 
(yeniden değerlendirme, erteleme ve/veya tasfiyesi konusunda çalışma yapılmak üzere) ETÜD-PROJE kap-
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samına alınmış ve projeler için verilen 1,052 milyar liralık ödeneğin sarfı, konulan dip notta şirketimizce 
yapılacak ana plan çalışmasının Devlet Planlama Teşkilâtınca onaylanmasından sonraya bırakılmıştı. 

Şirketimizce hazırlanan Türkiye Şeker Sanayiine ait ana planın Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
na sunulmasından sonra alınan görüşle 1,052 milyar liralık ödeneğin 9 projeden Kahramanmaraş (Elbistan) 
ve Samsun (Çarşamba) fabrikalarına ağırlık verilerek kullanılması, diğer 7 projeye ise çok zarurî giderler 
karşılığı harcama yapma imkânının tanındığı belirtilmişti. 

Bu durum karşısında inşaat ihaleleri daha önce yaptırılmış bulunan ve 1981 yılına kadar önemli ölçüde 
iş yapılmamış olan Van (Erciş), Mardin (Nusaybin) ve Kars Şeker Fabrikaları Müteahhitlerinin sözleşme
leri 18.3.1981 gün ve 8/2574 sayılı Kararnameye istinaden feshedilmiştir. 

1982 Program yatırımlarında ise; 1981 program yatırımlarında ETÜD-PROJE işleri kapsamına alınan 9 
projeden : 

— Samsun (Çarşamba), Kahramanmaraş (Elbistan) Projeleri programa alınmış Konya (Ereğli), Van (Er
ciş) Projeleri ETÜD-PROJE işleri kapsamına bırakılmış. | 

— Mardin (Nusaybin), Urfa, Denizli (Çivril), Çorum, Kars (İğdır) Projeleri ise programdan çıkarılmıştır; 
Ayrıca ihaleleri 1977 yılında yapılan yeni şeker fabrikalarından( Kars, Nusaybin, Çarşamba, Erciş) yıllık 

ödeneklerinin yeterli seviyelerde alınamaması sebebiyle zaman zaman geçici olarak durdurulmuştur. 
1982 yılında da yine yeterli ödenek alınamadığı için Çarşamba ve Elbistan Fabrikalarının inşaat işleri 

geçici olarak durdurulmuştur. (Klasör : 8, Sayfa : 101, 102) 
Şeker 'Şirketi Genel Müdürü Necdet BAYKUT sorgusu sırasında konuya ilişkin bir soruya, 13 Fabri

kaya birden başlanmış olduğunu, Şeker Sanayiinin malî ve personel gücünün buna yetmiyeceğini, verilen 
ödeneğin ancak iki şeker fabrikasına ağırlık verilmesine yeteceğini, diğer fabrikalara zarurî olanlar hariç 
bir harcama yapamadıklarını, (Klasör : 1, Necdet BAYKUT Sayfa : 390-391) Yani ne kadar yapılabile
cekse o kadarına başlaması gerektiğini, hepsini birden yapmaya kalkışmanın hatalı olduğunu, eleştirdiği hu
susun bu olduğunu, yoksa fabrikaya olan ihtiyaç düşüncesini paylaştığını belirtmiştir. (Klasör : 1, Necdet 
BAYKUT Sayfa : 393) 

Kesin olan husus Şeker Şirketinin Şeker Fabrikaları inşaatı için kaynak bulmakta büyük sıkıntı çek
tiğidir. Yönetim kurulu kararıyla önce 8/505 sayılı Kararnamenin uygulanması doğrultusunda karar alınmak 
suretiyle müteahhitlere tasfiye istemek hakkının sağlandığı, daha sonra da müteahhitlerden sadece Cemil 
ÖZGÜR'ün tasfiye istemesini gerekçe yaparak adı geçen müteahhide ve diğer mütealhhitlere 1980 yılı Ha
ziran ayı içinde 2 ayrı kararla ek zamlar ve sözleşme değişiklikleri yapılmak suretiyte imkân sağladığı gö
rülmektedir. 

Müteahhitler lehine yeni menfâatler getirilmesi gerekçelerinden biri inşaatların bir an evvel bitirilerek 
fabrikaların üretime geçmelerinin sağlanmasıdır. Bir yandan zam verilerek ve sözleşme değişiklikleri yapı
larak çıkarlar sağlanmakta, diğer yandan Şeker Şirketinin büyük bir mâlî sıkıntı içinde olduğu bilinmekte
dir. Zam verilmesi inşaatların bir an önce bitirilmesi amacına yeterli olmamaktadır. Malî külfet artmış, an
cak ödeneği artırmak mümkün olamamıştır. 

Nitekim bütün Şeker Fabrikaları inşaatlarının yapımının sonraki senelere ertelendiği görülmektedir. Kla
sör : 8, Sayfa ; 102) 

Bazı fabrikaların kampanyaya girme dönemleri ile ilgili tahminlerde 1986 yılına kadar sarkmalar görül
düğü anlaşılmaktadır. Bunlar için sadece son derece zorunlu harcamalar yapılabilmektedir. Kaynak bulun
duğu tarihte 1980 yılında verilen ek zamlar ve sözleşme değişikliklerinin adı geçen fabrika inşaatları için 
neden olacağı malî külfet, aynı imalât, aynı işçilik ve aynı mühendislik hizmetlerinin geçerli olduğu benzer 
bir başka inşaata nazaran kaba bir hesapla bir kat fazla olacaktır. 

Örneğin 1986 yılında aynı nitelikte bir başka Şeker Fabrikasının değişken birim fiyatlarıyla vapılmış iha
lesi için hakedişleri sadece o yılın birim fiyatlarıyla bulunacağı halde, 1977 yılında değişken birim fiyatlarıyla 
ihalesi yapılmış söz konusu fabrikaların hakedişi o yılın birim fiyatlarına 1977 yılındaki ihale zamları 1980 
yılındaki yönetim kurulu kararıyla verilmiş ek zamlar + sözleşme değişiklikleriyle sağlanmış olan olanaklar 
dikkate alınarak hesaplanacaktır. 
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İddiaların haklılık kazanması halinde ortaya çıkacak durum bilinmeden ne şeker şirketi olayını anlamaya 
ve ne de soruşturmanın yönlendirilmesi ve himaye girişimlerinin ağırlığını ve kapsamını kavramaya olanak 
yoktur. Altı çizilerek ve ısrarla üzerinde durulması gereken husus şudur : 

— Sözleşme değişiklikleri ve verilen ek zamlar ve bunların 1.3.1980 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe 
konulmasının ortaya çıkardığı tablonun Şeker Şirketine getirdiği malî külfet nedir. 

— Şeker Şirketi bu fedakârlıkla ne sağlamıştır. 
Soruşturma sırasında ısrarlı bir biçimde ilgililerden bu soruların yanıtları alınmaya çalışılmış olmasına 

rağmen olayın politik ve ideolojik nedenlerle izahına kalkışılması gibi anlaşılmaz bir yol izledikleri görül
müştür. İhbar ve şikâyetlerin ikbal kavgalarından kaynaklandığı varsayılsa bile, olayın yöneticileri ilgilendi
ren yanının ihmal edildiği gözlenmiştir. 

Aynı coğrafi mekânda, aynı ulaşım yetersizliklerinin ve aynı sosyal vasatın söz konusu olduğu koşullar için 
değişken birim fiyatları ile ihalesi yapılmış aynı nitelik ve nicelikli iki inşaattan birine hakedişi sadece o yılın 
birim fiyatlarına göre hesabedilip ödeme yapılırken, Şeker Fabrikaları İnşaat müteahhitlerine ait olduğu 
yılın birim fiyatlarına göre aynı hakedişin ödenmesinden başka, 1980 yılında verilen ek zamların ve sözleş
me değişikliklerinin neden olduğu avantajlara göre bulunacak miktar oranında ödeme yapılmasını açıklama
ya yeter bir neden bulmak zordur. 

Müfettişlerin raporlarında Şeker Şirketi zararının fiyatların 1981 yılında artmayacağı ve inşaatların 1981 
yılında bitirileceği varsayımına göre hesabedildiği halde 4 milyar lirayı aştığı görülmüştür. İnşaatlar plan
lanan dönemde bitirilemediğine göre, yukarda açıklanan nedenler karşısında zararın çift rakamlı milyarlara. 
ulaşacağını tahminde hata yoktur. Ek zamlar ve sözleşme değişikliklerinin neden olduğu malî külfetin inşaat
ların bir an önce bitirilmesi amacına hiç bir katkda bulunmadığı görülmektedir. 

Usulsüzlüklerin yapıldığı iddia edilen Şeker Şirketinde aylar süren bir soruşturma yapılmış ve rapor ha
zırlanmıştır. Müteahhitle genel müdür arasında rüşvet iddialarına konu olan ilişkilerden söz edilmiştir. Bu 
raporun görülmesine ve incelenmesine bile ihtiyaç duymadan ve kaynak sıkıntısı söz konusu olduğuna göre 
Bakanlık uzmanlarından görüş alınmadan, bu konuda leh ve aleyhteki hususlar ciddî ve tarafsız bir araştır
maya konu yapılmadan fabrika inşaatlarının devamı doğrultusunda karara varılması inandırıcı olmamıştır. 

Nitekim aynı sorunun Şeker Şirketini halen meşgul ettiği 16.6.1982 tarih ve 16326 sayılı Maliye Bakanlı
ğına ve denetçilere yazdığı yazıdan da anlaşılmaktadır. (Klasör : 8, Sayfa : 177-180) 

Denetçilerin konuya ilişkin görüşleri aşağıya aynen alınmıştır : 

«Haksız ve usulsüz olarak verilen ve halen de ödemelerine devam edilen ek zamların müteahhitlerden 
istirdadı, bundan sonraki farkların ödenmemesi amacıyla dava ikamesi konusuna gelince; ... bu sorunun ince
lenmesi gerekir. Şirket Yönetim Kurulu, 8/505 sayılı Kararnameye göre yetkisi dışında ve haksız bir karar 
almış olmakla birlikte, bu karar sonucu müteahhit sözleşmeleri değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikleri 
sağlamak için müteahhitlerden biri tarafından şirketin yönetim kurulu eski başkanına rüşvet verildiği iddi

asıyla açılmış olan Kamu Davası da halen devam etmektedir. Bütün bu hususlar gözönünde tutularak, konu
nun etraflı bir incelemeye tabi tutulması ve Bayındırlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı Bütçe Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğünün ve Başhukuk Müşavirliğinin görüşlerinin alınmasından sonra, Yönetim Kurulunda ge
rekli kararın alınmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.» (Klasör : 8, Sayfa : 308) 

«öte yandan, yapılan inceleme sonunda haksız yapılan zamların ödenmesine devam zorunluluğu ortaya 
çıkarken, şirketin uğradığı zararın daha fazla büyümemesi için, şirketin yetkileri dalhilinde alabileceği diğer 
tedbirler de araştırılmalıdır, örneğin, bir kısım inşaatların tasfiye edilip kalan işlerin günün koşullarında ye
niden ihaleye çıkartılmasının şirketin yararına olup olmayacağı hususu etraflı biçimde incelenmelidir.» (Kla
sör : 8, Sayfa : 307) 

Maliye Bakanlığı ise sorunların 440 sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin esas mukavelesi hü
kümleri çerçevesinde yönetim kurulunca çözümlenmesinin gerektiğini bildirmiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 184) 

Şeker Şirketi Genel Müdürlüğü bu görüşleri doyurucu bulmamış ve şirket denetim kurulu üyelerine gön
derdiği, 20.7.1982 gün ve 20413 sayılı yazıda; 7 Şeker Fabrikası inşaat müteahhidiyle 1980 yılında yeniden 
akdedilen sözleşmelerin yürürlükte olduğu, şirketin bu sözleşme hükümlerine göre tediyede bulunduğa 198)0 
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yılında alınan Yönetim IKurulu Kararları iptal edilmeden şirketin sözleşmeleri feshetme yetkisinin bulunma
dığı, sözleşme hükümlerine riayet edilmemesi ve taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde, müteahhitlerin 
bundan doğacak zararlarının ödenmesi mecburiyetinin bulunduğu, sözleşme hükümlerine riayet edilerek, zam
lı tediyede bulunulması halinde ise bu kez, bile bile davalı olan eski yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 
zararlarının artmasına sebebiyet verilmiş olacağı, şirket hissedarlarını doğrudan ilgilendirecek bir kararın. 
alınmasının Yönetim Kurulundan beklenemeyeceği, kaldı ki yönetim kurulunun 3 üyesi davalı bulunduğundan 
yukarıda değinilen hususların müzakeresine de katılamadıkları belirtilmiş ve şirketin içinde bulunduğu güç 
durumdan kurtulabilmesi için, konuların yeniden toplanacak olağanüstü genel kurulda görüşülmesi isten
miştir. (Klasör : 8, Sayfa : 323-324) 

h) Konunun ihtilâtları daha sonra cereyan edecek olaylara ve uygulamalara da sirayet etmiş görülmek
tedir. 

Mesele, Şeker Fabrikaları İnşaatlarına devam edilip edilmemesinin ötesinde müteahhitlere yapılan usulsüz 
ödemelere devam edilip edilmeyeceği biçiminde de gün teme gelmiştir. Çünkü bir yanda müfettiş raporların
da ek zamlar verilmesinin ve tip sözleşme değişiklikle "inin haksız ödemelere konu olduğu iddia edilmekte, 
diğer yandan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri görevlerini kötüye kullandığı iddiasıyla yargılanırken ay
nı uygulamaya devam edilmektedir. Müteahhitlere 1980 yılında yapılan sözleşme değişikliklerine göre öde
me yapılıp yapılamayacağı konusu 1981 yılı Mayıs ayından itibaren önemli bir sorun olmuştur. 

O tarihte Şeker Şirketi 2 nci Hukuk Müşaviri olan Vecdi ARINER olayı ifadesinde şöyle anlatmaktadır. 
«Bir taraftan Yönetim Kurulu Ceza Mahkemesinde yargılanıyordu, öbür yandan 1980 senesinde yapılan 
değişiklik çevçevesinde müteahhitlere ödemeler devam euıyordu. 'Bu çarpıklık nedeniyle, o tarınıe ı inci 
Hukuk Müşavirliğine vekâlet etmem nedeniyle Genel Müdür beni çağırdı, fikrimi sordu, ben de sözleşme 
değişiklikleri ve ek zamların haksız verilmiş olması nedeniyle yönetim kurulunun ağır ceza mahkemesin
de hesap vermekte olduğunu, ileride suçlulukları kesinleşirse müteahhitlere haksız ödemeler yapılmış olması 
keyfiyetinin ortaya çıkacağını, bunun yeni zorunluluklar doğurabileceğini kendisine söyleyince ne önerdiği
mi sordu. Ben de dava sonuçlanıncaya kadar 1980 Haziranında yapılan değişiklikler gereğince bir ödeme ya
pılmamasını, ancak eski sözleşme hükümleri uyarınca ödeme yapılmasıyla yetinilmesini, dava sonuçlanınca 
ödeme yapılmasının uygun olduğunu ifade ettim. Bu uygulamaya mütealhhitlerin karşı çıkabileceğini, oysa 
verilen zamların ve sözleşme değişikliklerinin bir an önce fabrikaların üretime geçmesini amaçladığını, ya
pımların durdurulması halinde bu amacın zaafa uğrayacağını söyledi. Ben de görüşümde ısrar ederek aksi 
halde yeni bir takım sorunlar ve sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz.» (Klasör : 2, Vecdi ARINER Sayfa : 
751-752) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 15 Mayıs 1981 tarihinde fabrika inşaatlarına devam edilmesi konusun
daki görüşüne rağmen Genel Müdürün Müteahhitlere ödeme yapılması hususunda mütereddit bulunduğu 
görülmektedir. 

18.7.1981 tarihli Cumhuriyet Gazetesine verdiği demeç bu hususu doğrular niteliktedir. Gazetede Genel 
Müdürlüğün konuya ilişkin olarak «şirket Hukuk Müşavirliğinin bu konudaki görüşleri belirleninceye kadar 
müteahhitlere herhangi bir ödeme yapılmamasını istedim. Araştırmayı bir kaç gün içinde sonuçlandıracağı
mızı sanıyorum.» dediği yazılıdır. (Klasör : 7, Sayfa : 336) 

Bir foaş'ka sorun ise şudur : Raporumuzun 23 üncü paragrafında şirketin olağanüstü genel kurulunca alı
nan karar gereğince müteahhitlere verilen ek zamlar nedeniyle 1981 yılı sonu itibariyle Yönetim Kurulu 
Başkan ve Üyeleri aleyhine 1 milyar 430 milyon liralık tazminat davası açıldığı açıklanmıştır. 

Bir yandan şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle Hukuk Davası ikâme edilirken, diğer yandan şirketin 
şikâyetçi olduğu konuda uygulamaya devam edildiği görülmektedir. Bu nedenle 1982 ve sonraki yıllarda 
da benzer davaların açılması gerekecektir. 

Borçlar Kanununun 44 üncü maddesi Hukukun temel ilkelerinden birini konu almaktadır. Bu hükme gö
re alacaklı zararın çoğalması sonucunu doğuracak hareketlerden ve davranışlardan sakınmak zorundadır. 
Olayımızda, şirketin zararına neden olan uygulamadan kaçınılması gerekmektedir. Oysa Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Şeker Şirketine gönderdiği 15 Mayıs 1981 günlü yazıyla Şeker Fabrikaları İnşaatına devam edilme
si ve 8/2574 sayılı Kararnamenin idareye tanıdığı tasfiye hakkını kullanmaması talimatını vermiştir. Bu ta-
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limat, yapılan idarî soruşturma sonuçlarına Bakanlığın katılmadığı düşüncesinin kanıtıdır. 1 milyar 430 mil
yon liralık tazminat davası ise Şirketin maruz kaldığı zarar dolayısıyla açılmış bulunmaktadır, idare kendi 
içinde tutarsızlık göstermiştir. Şirketin yönetiminde ağırlığı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şirketin za
rarına inanmazken sermayesi hususunda söz sahibi olan Maliye Bakanlığı bir yıla yakın bir direnmeden son
ra olağanüstü genel kurulda denetçilerin raporuna itibar ederek zararın varlığını kabul etmiş ve bilâhare 
özel denetçiler kurulunun raporuna göre şirketin zarara uğradığı gerekçesiyle dava ikame etmiştir. 

Bakanlığın konuya ilişkin görüşü, Ağır Ceza Mahkemesinde açılan Kamu Davasına müdahale hususun
da da sakıncalı sonuçlar doğurmuştur. Sanıklardan Cemil ÖZGÜR şirketin davaya müdahale edebilmesi için 
zarara uğramış olması gerektiğini oysa inşaatların tasfiyesi konusunda istekte bulunmuş olmalarına rağmen, 
şirketin sözleşmeye göre inşaatlara devam edilmesi görüşünü benimsediğini, şirket zararının söz konusu ola
mayacağını dolayısıyla müdahale hakkının bulunmadığını ileri sürmüştür. (Klasör : 8, Sayfa : 325-328; Kla
sör : 8, Sayfa : 330-331) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8/2574 sayılı Kararnameye göre tasfiye hakkının kullanılmamasını karar
laştırmakla aynı zamanda açılmış tazminat davasının şirket aleyhine sonuçlanması tehlikesi için de bir neden 
oluşturmuş bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklandığı gibi alacaklı zararın çoğalması sonucunu doğuran hareketlerde bulunamaz. 
Diğer yandan Bakanlığın bu görüşünün, Ağır Ceza Mahkemesinin beraet kararına dayanak yapıldığı 

görülmüştür. Ek zamlar ve sözleşme değişikliklerine rağmen uygulamaya devam edilmesini içeren 15 Mayıs 
1981 tarihli yazı Müfettişler Kurulunun tespitlerini çürütmek anlamına gelmiştir. Ağır Ceza Mahkemesi Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşünü, Şeker Şirketinde ek zamlar verilmesi ve sözleşme değişiklikleri 
yapılmasına ilişkin tasarrufu Bakanlığın onayladığı biçimde yorumlamıştır. Oysa Bakanlığın bu konuda bağ
layıcı bir karar alması Kamu iktisadî Teşekküllerinin hukukî yapısı nedeniyle mümkün değildir. Bakanlık il
gilileri yasal yetkilerinin dışına çıkarak Kamu iktisadî Teşekkülü biçiminde örgütlenmiş şirkete talimat ver
mek suretiyle şirket yöneticilerinin cezaî ve hukukî sorumluluklarını geniş ölçüde etkileyecek bir tasarrufta 
bulunmuştur. 

Komisyonumuzca tespit edilen sakıncaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili servisince de dikkate değer 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Şeker Şirketi Genel Müdürlüğünün 12 Mayıs 1981 tarihli Bakanlıktan görüş so
rulmasını konu alan yazının altına havale edildiği dairede düşülen notlar bu düşünceyi doğrular niteliktedir. 
Nitekim «zam yaparken bize mi sordular?» notu ile «yeni ihale zaman kaybı doğurur ama 81 fiyatları daha 
ucuza çıkar mı? Hangisi rantabl olur belirtelim» notlarına rastlanmaktadır. (Klasör : 8, Sayfa : 335) 

Bu notları düşen Yatırımlar Genel Müdürü ifadesinde notlara uygun bir yazı hazırladığını, bu konuda 
karar vermek yetkisinin şirketin yönetim kuruluna ait olduğunu yapılacak bir araştırma ve incelemeden son
ra bir sonuca varmaları gerektiğini ancak yazının Müsteşar Mehmet GÖLHAN tarafından geri çevrildiğini 
ve onun direktifi doğrultusunda 15 Mayıs 1981 tarihli yazısını hazırladığını beyan etmiştir. (Klasör : 3, Yıl
maz KOÇAK Sayfa : 1005 - 1037) 

Yazının imzadan çıkmasını müteakip Genel Müdürün parafesinin üstünü karalaması ise nasıl bir ruh hali 
içinde bulunduğunu açıklar niteliktedir. (Klasör : 8, Sayfa : 339) 

Bir başka dikkati çeken husus ise Şeker Şirketine ait yazının 12 Mayıs 1981 tarihli olmasına rağmen, 
Müsteşarın ilgili Genel Müdürlüğe havale yazısının 11 Mayıs 1981 tarihini taşımakta olmasıdır. Genel Mü
dürün yazdığı notların altına düştüğü tarih de 11 Mayıstır. 

Haklarında soruşturma yapılan Şeker Şirketi ilgilileri ile Bakanlık ilgililerinin olaylar ve soruşturma so
nuçları karşısında nasıl bir dayanışma içinde olduklarını bu belge kanıtlamaktadır. Tutuklanmış olan Genel Mü
dürün cezaî ve hukukî sorumluluklarının bu belge ile bertaraf edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Nitekim 
hiçbir araştırmaya, inceleme ve istişareye dayanmayan, Yatırımlar Genel Müdürünün görüşüne ve yaklaşımı
na da yer verilmeyen bu yazı Yönetim Kurulu üyelerinin beraatlarına dayanak yapıldığı gibi olayda Şirket 
zararının bulunmadığı görüşüne de kaynaklık etmiş ve müdahalenin bu yüzden yersiz olduğuna ilişkin sa
vunmada kullanılmıştır. Diğer yandan hukukî sorumluluklar konusunda da alacaklıların zararın artması sonu
cunu doğuracak davranışlardan sakınması gerektiği ilkesine dayanılarak ileri sürülebilecek bir defi yaratıl
mıştır. (Klasör : 8, Sayfa : 339, 340) 
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8/2574 sayılı Kararnameye göre idarenin, müteahhit taleplerini 15 gün içinde değerlendirmesi gerekmekte
dir. Bu süre 1 Mayıs 1981 tarihinde başlamış olmasına rağmen Şeker Şirketince Bakanlığa yazılan yazı 12 Ma
yıs 1981 tarihini taşımaktadır. Bu kadar önemli bir konuda Bakanlığın 3 gün içinde görüşünü bildirmek 
zorunda bırakılmasına rağmen bunun hoşgörüyle karşılanması ve Şeker Şirketi ilgililerinin cezaî ve hukukî 
sorumluluklarını geniş şekilde etkileyecek bu belgenin hazırlanması dikkat çekicidir. Kronolojik sıra içinde 
bu olaya tekaddüm eden olaylarla, daha sonra cereyan eden olaylar ve gelişmeler dikkate alındığında bakan
lık ilgililerinin tutum ve davranışları açıklığa kavuşmaktadır. 

Sonuç olarak bu konuda teknik ve hukukî yönleri ile bir incelemeye gidilmediği ve ilgili servislerden hiç 
görüş alınmadığı anlaşılmaktadır. O tarihte yapılmayan incelemelerin daha sonra olağanüstü genel kurula gi
dilmesinden sonra Şeker Şirketini, denetçileri ve Maliye Bakanlığını meşgul ettiği görülmektedir. Ancak acele 
ile ve peşin fikirle verilen görüş bir çok ihtilatlara, sorunların doğmasına neden olmuştur. 

8/2574 sayılı Kararnamenin tasfiyeye ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı konusunda verilen 15 Mayıs 
1981 tarihli görüşün neden olduğu sakıncalar özet olarak aşağıya çıkartılmıştır. 

— Şeker Şirketinin 7 şeker fabrikasının inşaatlarını aynı anda yürütmeye malî gücünün yetmediğinin an
laşılmasına rağmen sözleşmelerine göre işe devam edilmesi kararı ile daha önce verilen ek zamlar ve sözleş
me değişikliği nedeniyle müteahhitler lehine sağlanan menfaatlerin büyüyerek devamına yol açılmış, şirket 
büyük bir malî külfet altına sokulmuştur. 

Kaynak yaratılmadığına göre şirketçe yapılan sözleşme değişiklikleri, inşaatların ertelendiği yıllarda em
sallerine nazaran çok daha fazla ödeme yapılması sonucunu doğuracaktır. Bu sonucun doğmasını haklı göste
recek izahata yeterli neden yoktur. 

— Ceza davasına müdahale konusundaki şirket girişimleri verilen görüşle zaafa uğratılmıştır. 
— Açılan ve açılacak hukuk davaları ile Bakanlığın verdiği görüş arasında bir uyumsuzluk vardır. Ba

kanlık verdiği görüşle karşı taraf lehine, def'ide bulunmak fırsatı yaratmıştır. 
— Verdiği görüşle kendisini bağlı hisseden bakanlık daha sonra bir yığın oluşum ve gelişmeye rağmen so

runların çözümünde kendisinden beklenilen girişimlerden hiçbirini yerine getirememiştir. Karar organı duru
mundaki yönetim kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kesimi olarak halen 1980 yılındaki tasarrufların so
rumluluğunu taşımaktadır. Terekküp tarzında hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Konuya ilişkin olarak denetçilerin, şirketin 16.6.1982 tarih ve 16326 sayılı yazısına verdiği cevap ilginçtir. 
Denetçiler verdikleri görüşte; «şirket genel müdürlüğünün yukarıda değinilen yazısında Yönetim Kurulu
nun şimdiki teşekkül tarzının bu konuların görüşülmesini engellediği belirtilmektedir. Bu sakıncalı durumun 
giderilmesi, halen Yönetim Kurulunda bulunan davalı üyelerden en az birinin görevden alınmasıyla müm
kün olacaktır.» demektedir. (Klasör : 8, Sayfa : 307) 

Şeker Şirketi olayı ^özellikle 1981 yılı içinde devamlı gelişmelere konu olmuştur. Bütün bu oluşumlara kar
şın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kendi bünyesi içindeki 3 müfettişin yaptığı soruşturma sırasındaki 
kararlı tavrını bir türlü değiştirmediği görülmektedir. Bu davranış ve değerlendirmenin sonradan ortaya çı
kan pek çok bulgu ve belgeye rağmen devam ettiği gözlenmiştir. 

k) Raporunuzun 12 nci paragrafında Sanayi Bakanlığı Başmüfettişi Galip KURDOĞLU'nun Maliye 
Bakanlığı Başmüfettişi Şerif BAYKUT'la Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi Mete SERGEN'in hazırladıkları 
rapora karşı muhalefet şerhini hazırlamasını müteakip bir yazı ekinde Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi 
olayına temas edilmiştir. 

Kurul halinde yapılan çalışmalarda varılan sonuçlara müfettişlerin daima oy birliği ile katılması elbette dü
şünülemez. Nitekim Şeker Şirketi olayında da bu böyle olmuştur. Ancak muhalefet şerhinin Cumhuriyet Sav
cılığına gönderilmesi söz konusu olduğuna göre konu hakkında idarenin leh ve aleyhte bir yorumda bulun
maması, ilgililerin sorumlulukları konusunda herhangi bir yargıya varmaması yönetimden beklenen yansız 
davranışın doğal sonucu sayılmalıdır. 

Özellikle daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Soruşturmanın yönlendirildiği ve 
müfettişlerden birinin taraflı davrandığı iddiaları üzerine 3 Bakanlık Müfettişinden oluşan bir kurulun olayı 
araştırması kararlaştırılmış ve bu kurulda da aynı müfettişin davranışlarını devam ettirdiği şifahî ve yazılı 
müracaatlara, raporlara ve girişimlere konu olmuşsa yönetimin muhalefet şerhi yazmış müfettişin görüş ve 
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yargılarını paylaştığı izlenimini verecek davranışlardan sakınması üzerine düşen bir görev sayılmalıdır. Kaldı 
ki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde sürdürülen Soruşturma sırasında söz konusu olmayan bir ta
kım olaylar cereyan etmiş bulunmaktadır. Genel Müdürün bir daire 'karşılığında yönetlim kurulundan karar 
çıkarttığı iddiaları ciddî bulunarak, Genel Müdür rüşvet suçundan tutuklanmış ve şirket genel müdürlüğün
den alınmıştır. İlgililerin cezai sorumlulukları artık kuralları belirlenmiş yasalar gereğince araştırılıp sonuçlan
dırılacaktır. 

Muhalefet şerhinin 10.6.1981 gün ve 2.01.ÎDT: 50.16/220 sayılı yazı ekinde Cumhuriyet Savcılığına gön
derildiği sırada Kamu Davası açılmış bulunmaktadır. Muhalefet Şerhine yollama yapılan yazıya Raporun 
12 nci paragrafında değinilmiştir. Muhalefet şerhinin yorumsuz olarak Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi 
ve artık yorumun yargı organlarına bırakılması yerine zamların idarenin haklı gerekçelere dayanan takdir 
hakkına konu olduğu hususunun Bakanlık görüşü olarak açıklanması, giderek Seker Şirketi olayında kararlılı
ğın yeni bir belirtisi olarak değerlendirilmiştir. 

Başbakanlıktan rapor hakkında görüş sorulması üzerine sadece muhalefet şerhinin gönderilmesiyle yetinilen 
10.6.1981 tarihli yazı ise Bakanlık illgililerinlin olaya bakış açılarını ve yaklaşımlarını kuşkuya yer bırakmayacak 
şekilde ortaya koyan bir belge olmuştur. (Raporun 12 nci paragrafı) 

m) Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'in 17 Nisan 1981 tarihli Şeker Şirketi Olağan Genel Kurulunda 
ibranın sonraya bırakılması ve müfettişlerin özel denetçi seçilmesi suretiyle zararın tespitinden sonra bir 
başka genel kurulda meselenin görüşülmesi önerisini reddederek İbra lehinde oy kullanılması talimatını ver
mesi olayına daha önce değinilmiştir. (Raporun 9 uncu paragrafı) 

Maliye Başmüfettişi Şerif BAYKUT'un 12 Mayıs 1981 gün ve 7 sayılı Raporunda olağanüstü genel ku
rulun toplanması için öneride bulunması olayına da daha önce raporumuzda yer verilmişti. (Raporun 13 
üncü paragrafı) 

Bu rapor üzerine hazırlanan 23.6.1981 tarihli olağanüstü genel kurulun toplanmasına 'ilişkin onay bir kere 
de hukukçulardan görüş alınması talimatı üzerine yürürlüğe sokulamamıştır. (Raporun 13 üncü paragrafı) 

Başbakanlığın 25.6.1981 günlü talebi üzerine hazırlatılan 3.7.1981 gün ve 9 sayılı raporda da Şerif BAY-
KUT gerek ceza davasına müdahale, gerekse hukuk mahkemelerinde dava açmak için olağanüstü genel ku
rulun toplanması gerektiğini etraflı bir şekilde incelemiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 368 - 376) 

Keza Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ide olağanüstü Genel 
Kurulun toplanması konusuna ilişkin 1.7.1981 tarihli görüşünü vermiş bulunmaktadır. (Klasör : 7, Sayfa : 
361-365) 

Müfettiş Şerif BAYKUT'un 9 sayılı Raporunun Başbakanlığa gönderilmesi üzerine, Başbakanlık 6.7.1981 
günlü direktifini Maliye Bakanlığına, Şeker Şirketi Genel Müdürlüğüne ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
göndermiştir. (Klasör : 7, Sayfa : 378; Klasör : 8, Sayfa: 338) 

Bu tarihte : 
— îbra lehinde oy verilmesi olayı vardır. 

— 7 sayılı Rapor üzerine olağanüstü genel kurulun toplanması için hazırlanmış 23.6.1981 tarihli onay yü
rürlüğe sokulmadan bekletilmektedir. 

— Başbakanlık Ceza Davasına müdahale ve Hukuk Davası açılması için görüş oluşturulmasına Maliye Ba
kanlığından 25.6.1981 tarihli yazısıyla istenmiştir. 

— 9 sayılı Rapor hazırlanmıştır. 
— Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü konuya ilişkin görüşünü vermiştir. 
— 9 sayılı Raporun Başbakanlığa intikali üzerine 6.7.1981 tarihli Başbakanlığın yazısı Maliye Bakanlığına 

gelmiş bulunmaktadır ve olağanüstü genel kurula ivedilikle gidilmesi istenmektedir. 
—- Maliye Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı 23.6.1981 tarihli onayın altında bir şube müdürü, bir ge

nel müdür yardımcısı, bir genel müdür başyardımcısının parafeleri ile bakanlık genel sekreterinin ve müste
şarın olağanüstü genel kurulun toplanması konusunda imzaları mevcuttur. 

Temas edilen tüm belgeler olağanüstü Genel Kurulun toplanması doğrultusundadır. 
Maliye Bakanlığı bürokratlarınca bu oluşumların telkin ettiği doğrultuda, bir kez daha bir onay hazırla

mak ihtiyacı duyulmuş ve 8.7.1981 tarihli onay hazırlanarak bütün parafelerden ve imzalardan geçirilerek 
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Bakana arzedilmiştir. Konu olağanüstü genel kurulun toplanmasıdır. Bu onayın da Maliye eski Bakanı Kaya 
ERDEM tarafından benimsenmediği anlaşılmaktadır. (Raporun 15 inci paragrafı) (Klasör : 7,Sayfa: 379. 380) 

Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasını haklı gösteren nedenlere raporumuzun 16 ve 17 sayılı paragraf
larında değinilmiş ve hukukî müesseselerin zorlanmasının doğurabileceği sakıncalara temas edilmiştir. Her şey
den önce Türk Ticaret Kanununun 356 ncı maddesi hissedarlardan birinin Genel Müdür ve Yönetim Ku
rulu üyelerinden biri veya birkaçı hakkında şikâyetinin denetçilere ulaştırılması halinde denetçilerin şikâ
yet konusu hususları araştıracağını ve şikâyetin haklı bulunması halinde şirket genel kurulunun olağanüstü 
toplantıya çağırılacağını öngörmektedir. 

Yönetim Kurulunun aldığı kararlarla şirketi zarara uğrattığı müfettiş raporunda sözkonusu edilmiştir. Ba
kan ise ibra lehinde oy verilmesi talimatını verdikten başka, ibranın geçersizliğinin ortaya konulmasına rağ
men, olağanüstü genel kurulun toplanması için kendi müfettişinin, bürokratlarının, Başhukuk Müşavirliği
nin ve Başbakanın öneri ve direktiflerini geri çevirebilmektedir. 

Daha sonraki gelişmeler raporumuzun 17 nci paragrafına konu olmuştur. Maliye eski Bakanının 8.7.1981 
tarihli hazırlanan onayı geri çevirmesinden sonra Şeker Şirketinin, Ankara 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde 
açılan kamu davasına müdahil olarak katılması Başbakanlığın 6.7.1981 tarihli yazısına yollama yapılarak 
14.7.1981 tarihli yazı ile bildirilmiştir. (Klasör : 7 Sayfa : 381) 

Ancak olağanüstü genel kurul toplanmadan şirkete davaya müdahil olarak katıl demek bir çok noktadan 
sakıncalı bir işlem olmuştur. Çünkü Türk Ticaret Kanununa ve şirketin esas mukavelesine göre şirketin mah
kemelerde temsili yönetim kuruluna verilmiş bir yetki ve görevdir. Oysa Yönetim Kurulu hakkında kamu 
davası açılmış bulunduğuna göre kurulun kendi aleyhine davaya müdahil olarak katılmasını beklemek müm
kün değildir. Esasen Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununa göre kendisini ilgilendiren konularda karar 
alamaz. Bu yüzdendir ki Şeker Şirketi sadece görevden alınan Genel Müdür ve rüşvet verdiği iddia edilen 
müteahhitle aracı hakkında müdahale isteminde bulunabilmiş ve tartışmalı bir otummda oy çokluğuyla veri
len bir kararla kısmî bir müdahillik sıfatı iktisap edilmiştir. Beraatla neticelenen dava daha sonra esastan 
bozulmuş olmasına rağmen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilen karar aleyhe temyiz olanağı buluna
madığından kesinleşmiş ve böylece bunların cezaî sorumluluklarının sonuna kadar araştırılmasına engel 
olunmuştur. 

Olağanüstü Kurulda görüşülerek karara bağlanmadığı için tartışma götürür müdahale konusunun ilgili 
iki eski Bakan ve Başbakanın iştiraki ile görüşüldüğü Maliye eski Bakanı tarafından iddia edilmişse de, Sa
nayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU böyle bir toplantıya katılmadığını ileri sürmüş, Baş
bakanlıktan alınan 12.10.1982 gün ve M.G. VE MİL. İŞL. D. : 02997 sayılı yazı ile de bu hususun doğru
lanmadığı görülmüştür. 

Bir an için Başbakanın muvafakatinin alınmış bulunduğu varsayılsa bile Şirketin Yönetiminde ve sermaye 
iştirakinde söz sahibi bulunan Sanayi ve Teknoloji ve Maliye eski Bakanlarının sorumluluklarına bir etkisi 
olduğu düşünülemez. Çünkü her iki eski Bakanın sorumluluğuna konu teşkil eden hususlar münhasıran bu 
olaya dayanmamaktadır. Kaldı ki Bakanları amirlerinin emirlerini yerine getiren ve bu nedenle sorumlulukları 
ortadan kalkan birer memur niteliğinde görmeye Anayasa Hukukumuz cevaz vermemektedir. 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCÂTOPÇU'nun şirket ilgililerinin davaya müdahale ve temyiz 
isteklerine nasıl mukavemet ettiği ve kısıtlı girişimleri bile nasıl engellemeye çalıştığı ise daha önce genişçe 
açıklandığı için ayrıca üzerinde durulmayacaktır. (Raporun 17 ve 19 uncu paragrafları) 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ile Maliye eski Bakanı arasında Müfettiş Galip KURDOĞLU'nun Soruş
turma Kurulundan alınması girişimleri üzerine aynı doğrultuda başlayan işbirliğinin Şeker Şirketinin ceza da
vasına müdahale konusunda da devam ettiği görülmektedir. Şirketin açacağı Hukuk Davaları konusunda da 
her iki Bakanın işbirliği içinde olduğu anlaşılmaktadır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasını gerektiren ne
denlerden biri de Şirketin zararı dolayısıyla açılması düşünülen tazminat davalarıdır. 

Maliye eski Bakanının Hukuk Davası açılmaması konusundaki savunmaları, inandırıcı olmaktan uzaktır. 
Bakan savunmasını genel olarak Kamu İktisadî Teşebbüslerinin korunması gerektiği ilkesine dayandırmak is
temektedir. Hazine Genel Sekreterliği ve Bakanlığı dönemlerinde, aynı yönde başka bir uygulamanın bu-
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lunmadığı hatırlatılarak sorulan sorulara ise doyurucu cevaplar verememiş, hukuk davası açılmasına gerek 
olmadığını elyazısı ile belirttiği 30 Mart 1982 günlü Kararından iki gün içinde dönmesinin makul bir gerek
çesini de gösterememiştir. (Klasör : 3, Kaya ERDEM Sayfa : 1326 - 1384) 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı da Hukuk Davası açılmaması konusunu 800 milyon liralık bir masrafa 
mal olacağı gerekçesine dayandırmıştır. Bu meblağın abartıldığı anlaşılmıştır. Hukuk Davasının açılmasının 
sözkonusu olduğu tarih 1981 yılı yaz aylarıdır. Yapılan kaba bir hesapla 4 milyar liralık bir alacak davasının. 
peşin harcının 30 milyon lira, davanın tümünün reddi halinde ödenecek harcın 120 milyon lira ve karşı tara
fa ödenecek vekalet ücretinin ise 50 milyon lira civarında olduğu görülmektedir. Yani 4 milyar liralık alacak 
davası 30 milyon liralık peşin harçla açılabilmekte, davanın tümü ile reddi halinde ise harç ve ücreti vekalet 
olarak ödenecek miktar 170 milyon lira civarında kalmaktadır. Kaldı ki, davanın kısmen veya tamamen red
di halinde ödenecek harcın Hazineye geri döneceği bilinmektedir. Bu nedenlerle Hukuk Davası açılmasının 
800 milyonluk bir harcamayı gerektirdiği iddiası ciddî olmadığı gibi bu konuda herhangi araştırma da yapıl
madığı, dava masrafının ağırlığının dava açılmasına engel olmanın mazereti olarak ileri sürüldüğü anlaşılmak
tadır. 

Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasını zorunlu kılan nedenler sadece ceza davasına müdahale ve açı
lacak Hukuk Davası ile de sınırlı bir girişim olarak yorumlanamaz. Şirketin en büyük karar organı olan 
Genel Kurulda müfettişlerin raporunda belirtilen yolsuzluk olaylarına ilişkin bütün soruların enine boyuna 
tartışılması da açık rejim ve erdemli yönetimden beklenen bir davranış olmaktadır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özel Hukuk İlişkileri içinde yönetilmesi ve yapısı, idareleri konusunda sa
dece ilgili bakanların söz sahibi olduğu merkezî idare modelinden ayrı düşünülmüş olduğunun kanıtıdır. Bir 
yandan Anonim Şirket şeklinde örgütlenen ve organları eliyle yönetilmesi amaçlanan şirketlerin diğer yandan 
ilgili bakanlıkların mutlak vesayetleri altında birer kuruiluş olarak kabul edilmelerini haklı gösterecek neden 
yoktur. 

Olağanüstü Genel Kurulun yolsuzluk iddiaları karşısında ibranın ileninde veya aleyhinde karar alması en
gellenmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önerisi üzerine atanmış 
ve aynı usulle değiştirilmeleri yasa hükmü gereği olsa bile Genel Kurulun konuya ilişkin kararının ilgili ba-
kallığın tasarrufu üzerinde etkili olmayacağını düşünmek mümkün değildir. 

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri halen 1980 yılı Haziran ayında alman ek zam ve sözleşme değişiklik
leri kararlarının sorumluluğunu taşımaktadır. Şirket Yönetimlinin bu olayların neden olduğu sorunları sağlıklı 
bir biçimde çözümlemesi düşünülemez. Çözümlese bile inandırıcı olamaz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kesi
minde konuya ilişkin hiçbir girişim olmamıştır. Şirket evrakının Genel Müdür ve 1 inci Hukuk Müşaviri ta
rafından imzalanması bunun kanıtı sayılmalıdır. 

n) Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'in daha sonra da olağanüstü genel" kurulun toplanmaması için 
büyük bir ısrar ve kararlılık içinde bulunduğu görülmektedir. 

Raporumuzda, lüzumsuz Şeker İthalatı ve plan dışı 2,5 milyar liralık harcamalar hususunun da müfettiş
ler kurulunun araştırmasına konu yapıldığına değinilmişti. Ticaret, Sanayi ve Maliye Bakanlıkları Müfettiş
lerinden oluşan kurul 30.7.1981 tarihinde 6-7-20 sayılı raporunu vermiştir. Bu raporun sonuç bölümünde şir
ketin maruz kaldığı zararların tazmini konusunun, daha önce hazırlanan 7 ve 9 sayılı raporların gözönünde 
bulundurulması suretiyle olağanüstü genel kurulda görüşülmesi gerektiği bindirilmiştir. 

Bir kez daha gündeme gelen olağanüstü genel kurul sorunu 1981 yılı Eylül ayı içinde hazırlanan bir özel 
notla Maliye Bakanlığı bürokratlarınca dikkate alınmış ve daha sonra bu özel' notun bütün parafelerden.' ge
çerek bir onay taslağı haline dönüştürüldüğü görülmüştür. (Raporun 18 inci paragrafı) 

1982 yılı Mart ayında şirketin olağan genel kurul toplantısı nedeniyle hazırlanan onayda 1980 yılı faa
liyetleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı bürokratları nın yeniden olağanüstü Genel Kurul Toplanmasına iliş
kin önerilerini yeniledikleri ve bu konuda Bakanın talimatını almak istedikleri görülmektedir. (Raporun 20 
nci paragraf ı) 

Bakanım bu veslile ile kesin tavrını ortaya koyarak «Hukuk Davası açılmasına gerek yoktur.» notunu 
düştüğü hatırlanacaktır. Ancak iki gün sonra daha önce Bakan tarafından reddedilen olağanüstü genel ku-
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rulun toplanmasını gerektiren medenilerin bu kez hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen olağanüstü genel ku
rulun toplanması için gerekçe oluşturduğu görülmektedir. 

Olağanüstü genel kurula bir senelik bir gecikme ile gidlilebilmiş ve daha önce Hukuk Davası açılmasına 
gerek olmadığının bildirilmesine rağmen bu kez 1 milyar 430 milyon liralık Şeker Şirketi zararının söz ko
nusu olduğu gerekçesiyle dava açılmıştır. 

Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına ilişkin onayda Denetçilere avukat tutulması konusunda yetki veril
mesi önerildiği halde, Maliye eski Bakanının' bu kez de «Avukat tayini konusunda Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının görüşünün alınması» kaydı ile onayı imzaladığı görülmektedir. (Raporun 23 üncü paragrafı) 

Dava önce Şeker Şirketi Avukatlarının zorunlu olarak ceza davasına müdahii oldukları, ancak kendi amir
lerine karşı davada taraf olarak sorumluluklarını yerine getirmede zorluklarla karşılaştıkları söz konusu edil
mişti. Açılan hukuk havasında ve takip edilen ceza davasında bu durumun devam ettirilmesi aynı sıkıntıların 
devamına neden' olacak istidattadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu kez Hukuk Davasında Şeker Bankası 
Avukatlarının davayı takip etmelerini emretmiş bulunmaktadır. • 

Söz konusu olan ceza ve hukuk davaları önemli davalardır. Şeker Şirketini temsil edecek avukatların Şe
ker Şirketinin açıkça etkinliği bulunan bir müessesenin Avukatları arasından seçilmesi, hem Şeker Şirketi ola
yının halen yönlendirilmek istendiği iddialarının yoğunlaşmasına, hem de görevli avukatların daha önce ya
şanmış zorluklar ve sıkıntılara maruz bırakılmasına neden olacaktır. 

24 — SONUÇ : 
Hakkında soruşturma yapılan Genel Müdür Aydın ARAT'la yakınlıklarının bilinmesine rağmen Ba

kanlık bünyesinde teşkil edilen Müfettişler heyetine Ga lip KURDOGLU'nun ayrılması, mücerret kabili ihmal 
idarî bir basiretsizlik gibi yorumlansa bile, daha sonra adı geçen müfettişin müfettişlikle bağdaşmayan davra
nışlarının neden olduğu uyumsuzluğun müsteşar ve bakana kadar intikal etmesine rağmen aynı heyetle So
ruşturmanın bitirilmesinin emredilmesi ve bunu müteakip Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince 
Bakanlığın uyarılmasına rağmen sonuçta soruşturmanın Galip KURDOGLU'nun değerlendirmesi doğrulsunda 
genişletilerek sürdürülmesi girişimi ilgililerin Galip KURDOGLU'nun görüşlerini peşinen paylaştıkları izle
nimini vermiştir. 

Başbakanlıktan gelen soruşturmanın 3 bakanlık müfettişinden oluşacak bir kurulca sürdürülmesi talimatı 
üzerine kurula önce Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı adına ilk Soruşturmayı yapan Müfettişlerin ayrılması ve 
daha sonra bundan vazgeçilerek sadece Galip KURDOGLU'nun görevlendirilmesi kuşkuların yoğunlaşmasına 
neden olmuştur. Nitekim daha kurul üyesi müfettişlerin tanışmasıyla başlayan tedirginlik ilk sorgu sırasında 
Müfettişleri, şikâyetçileri, Şeker camiasını ve irtibat subayını rahatsız etmeye başlamıştır. Maliye Bakanlığına 
diğer iki müfettişin, Başbakanlığa irtibat subayının girişimleri sonucu intikal eden olay Galip KURDOĞLU' 
nun değiştirilmesine yetmemiştir. Maliye eski Bakanı yazdığı yazıyı geri aldırmış, Sanayi ve Teknoloji eski 
Bakanı Başbakanla konuyu görüştüğünü belirterek adı geçen müfettişin göreve devamını sağlamıştır. 

Sanayi Bakanlığı bünyesliınde sürdürülen güvensiz ortama konu teşkil eden hususlara raporumuzun ilgili 
bölümünde daha evvel değinilmişti. Hazırlanan ilk raporun doyurucu olmadığı iddiaları tamamıyla doğru
dur. Ancak Müfettişlere sağlıklı bir soruşturma yapmaları için uygun bir vasat hazırlanmadığı da bir gerçek
tir. Rapora muhalefet şerhi hazırlayan Galip KURDOGLU'nun eksik soruşturmaya ilişkin noksanlığa temas 
ettikten sonra, esasen 'iddiaların sabit olmadığı yolundaki kanaati ise bir çelişkinin ifadesi olduğu kadar, 
peşin fikir oluşturması bakımından da dikkat çekicidir. 

Adıgeçen müfettişin tanıklara haşin davranması, icapsız sorular sorması, soruşturmanın mahremiyetinin 
kalmadığı kuşkusunu verecek davranışlar içinde görünmesi keyfiyeti müfettişlikle bağdaşmaz hareketler şek
linde yorumlanmaya müsaittir. Keza ikinci kurulda görev yapmasını takiben hazırladığı muhalefet şerhi için 
de aynı değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Şüphesiz müfettişin idare adına yaptığı araştırma, adlî soruştur
ma yapılmasını haklı gösterecek bulgu, belge ve kanıtların tespiti amacıyla sınırlıdır. Müfettişlerden yargı de
netimi yapmaları beklenemez, ikinci muhalefet şerhinde Galip KURDOGLU'nun raporu için söylenebilecek 
olan husus, bu sınırı zorlayıcı bir davranış içinde görül mesidir. 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU, Müsteşar Mehmet GÖLHAN ve Teftiş Kurulu 
Başkanı Gökşen BİNGÜN yönünden ilk aşamada Müfettiş Galip KURDOGLU'nun heyette görevlendiril-
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mesi beşerî ilişkiler yönünden idarî bir zaaf şeklinde yorumlansa bile, mücerret başlı başına bir sorumlulu
ğa konu yapılamaz. Ancak soruşturmanın başlamasından sonra çıkan uyumsuzluk ve anlaşmazlıkların ilgili
lere kadar yansımasından, bu arada Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin konuya ilişkin olarak Ba
kanlığa bir uyarı yazısı yazmasından ve inceleme sonuçlarının alınmasından sonra müefttişler heyetine ön
ce aynı müfettişlerin verilmesi ve daha sonra bundan vazgeçilerek sadece Galip KURDOĞLU'nun görevlen
dirilmesi sonradan cereyan eden olaylarla birlikte değerlendirildiğinde kuşkuların artmasına neden olmakta 
ve bazı yorumlar yapılmasına elverişli bir kanıt niteliği kazanmaktadır. 

Ceza Hukukunda soyut olarak ele alınan bir bulgunun, emare veya karinenin, diğer bulgu, belge ve olu
şumlarla bir arada incelendiği zaman bir kanıt niteliği kazandığı sık görülen hallerdendir. Ceza hukukunun 
vicdanî delil sistemine dayalı oluşu da bu hususu izaha yeterli görülmektedir. Şeker Şirketi soruşturmaları ve 
buna bağlı olarak Maliye ve Sanayi Bakanlıkları kesimlerinde olaya bakış, yaklaşım ve tasarruflar 1981 se
nesini doldurmuş bulunmaktadır. Soruşturmanın yönlendirilmek istenmesi ve Şeker Şirketi ilgililerinin himaye 
edildiği iddiaları araştırılırken sorumluluğa konu teşkil eden fiillerin ve davranışların bir senelik süre içine 
dağılmış bulunduğu görülmektedir. Olayların tek tek ele alınması, cereyan ettikleri tarihteki diğer oluşum
lardan soyutlanması, olayların bir sene içine yayılmış bütünlüğünü ve organik ilişkisini gözden kaçırmak an
lamına gelecektir. Soruşturmanın özelliği, sorumluluğa konu teşkil eden fiillerin bir olaya mahsus ve münha
sır olmadığı gerçeğine dayanmaktadır. Yerine göre bir emare, bulgu veya karinenin olayın bütünlüğü içinde ele 
alındığında kastı ortaya koyan bir önem kazandığı görülmektedir. 

Teftiş Kurulu Başkanı Gökşen BİNGÜN, Müsteşar Mehmet GÖLHAN ve Bakan Şahap KOCATOP-
ÇU'nun gerek Sanayi Bakanlığı bünyesi içinde sürdürülen soruşturmaya, gerekse bakanlıklar arası müfettişler 
kurulunun yapması kararlaştırılan soruşturmaya Galip KURDOĞLU'nu ayırdıkları ve ilk soruşturmada mü
fettişler arasında çıkan uyumsuzluk üzerine Galip KURDOĞLU'nun görevde kalması konusunda mutaba
kat halinde bulundukları görülmektedir. Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin uyarısına rağmen Ba
kanlık bünyesinde sürdürülen soruşturmadan sağlıklı bir sonuç ise alınamamıştır. 

Bu genel ve müşterek yorumdan sonra bu bölümde yapılan tespitler göz önünde bulundurularak ve ilgili
lerin eylem, davranış ve tasarrufları hatırlatılarak cezaî sorumlulukları tartışılacaktır. 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU hakkında : 
a) Şeker Şirketi Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Ankara 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam 

eden duruşmalarında C. Savcısı 17 Kasım 1981 tarihinde bütün sanıklar için esas hakkındaki mütalaasında 
beraatlerini istemiştir. Dava karar aşamasına geldikten sonra bu kez de eski Bakanın verilecek hükmün tem
yiz edilmemesi konusunda telkin ve talimatlarını sürdürdüğü ve Genel Müdürle bu yüzden tartışmaktan ka
çınmadığı anlaşılmaktadır. Başlamış bir ceza davasında müdahil sıfatı bulunan Şeker Şirketinin temyiz hak
kına engel olmak istenemek şirket ilgililerine yönelik himayeci girişimlere devam edildiği görülmüştür. Es
ki Bakanın bu talimatını 440 sayılı Yasanın ilgili bakanlıklara tanıdığı yetki ile bağdaştırmak olanağı yoktur. 

b) Ankara 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Kamu Davasının 
açılmasından sonra eski Bakanın Şirketin ceza davasına müdahil olarak katılmaması için ilgili bakanlık olma
nın sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak baskı ve telkinlerde bulunduğu ve ancak Genel Müdürün direnmesi 
sonucu davaya kısmî bir müdahale imkânının bulunduğu görülmüştür. 

Bir yandan Maliye Bakanlığı bürokratları, müfettişleri ve Başhukuk Müşavirliği ile Şirket ilgilileri ve Baş
bakanlık şirketin davaya müdahil olarak katılması için girişimleri sürdürürken diğer yandan Sanayi ve Tek
noloji eski Bakanı kendisine destek olan Maliye eski Bakanının da yardımlarıyla bu teşebbüsü engellemeye 
çalışmıştır. 

Bu davranışın hukuksal ve kamu yararı açısından izaha yeterli bir nedeni olduğu söylenemez, Şeker ca
miasını Maliye Bakanlığı bürokratlarını, basını, geniş ölçüde rahatsız eden ve şirketin milyarlarca lira zarara 
uğratıldığı iddialarını konu alan davanın şirket yöneticileri lehine sonuçlanması için her türlü baskıdan kaçı-
nılmadığı görülmektedir. 

Şirketin uğradığı zararlar nedeniyle Hukuk Davası açılması girişimlerine de eski Bakanın karşı olduğu 
anlaşılmıştır. Dava masraflarının fazlalığı gibi bir takım gerekçelerin ardına sığınılarak Şirket ilgililerinin 
hukukî sorumluluklarının araştırılması engellenmiştir. 
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c) Hukuka uygun olan, olağanüstü kurulun toplanması ve yapılacak müzakereler sonucu davaya müda
hale, hukuk davası açılması konularında karara varılmasıdır. Davaya müdahale ve hukuk davası açılmasını iste
meyen Sanayi ve Teknoloji eski Bakanının konunun yetkili organa intikalini arzu etmemesi doğaldır. Nitekim 
6.7.1981 tarihli olağanüstü genel kurulun derhal toplanmasına ilişkin Başbakanlık direktifi üzerine Sanayi ve 
Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU ifadesinde konunun Maliye Bakanlığını ilgilendirdiğini ve Baş
bakanın iştiraki ile Maliye Bakanının da katıldığı bir toplantının sözkonusu olmadığını açıklamıştır. Ancak 
diğer yandan Başbakanlığın 6.7.1981 tarihli direktifi karşısında yazının Teftiş Kurulu Başkanı Gökşen BİN-
GÜN'e havale edilerek Hukuk Davası açılmasına gerek bulunmadığı konusunda görüş oluşturulduğu ve bu 
görüşün Hukuk Davası açılmaması girişimlerinde kullanıldığı dikkati çekmektedir. 

Diğer yandan Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM tarafından 6.7.1981 tarihli yazı üzerine konunun Baş
bakanın da katıldığı bir toplantıda karara bağlandığı iddia edilmiştir. Başbakanlıkça böyle bir toplantının ol
madığı bildirilmiştir. İddianın bir an için varit olduğu kabul edilse bile Başbakanın muvafakatinim alınmış ol
ması her iki eski Bakanın sorumluluklarını bertaraf etmeye yeterli görülmemiştir. Zira Anayasamıza göre her 
bakan kendi hizmet alanlarındaki işlemlerden hiyerarşik kademedeki nihaî kişi olarak doğrudan sorumludur. 
Başbakanla, Bakanlar arasındaki görev ilişkilerini Devlet Memurları Kanununa göre amir - memur statüsü 
içinde kabule imkân tasavvur edilemez. Kaldı ki bu olay bütün içinde bir aşamadan ibarettir. 

440 sayılı Yasaya göre her iki ilgili Bakan yetkilerinin dışına çıkarak olağanüstü genel kurulda karara 
bağlanması gereken bir konu hakkında yönlendirici girişimlerde bulunmaktan kaçınmamıştır. 

Yetkinin Maliye Bakanlığına ait olduğunu ve kendisine ne önerilmişse onu yaptığını ifade eden Sanayi 
ve Teknoloji eski Bakanı KOCATOPÇU'nun bir yandan ceza davasına müdalıalle, diğer yandan hukuk da
vası açılması konularında bütün girişmieri önleyici ve telkinlerde bulunucu ısrarlı bir tavır içinde bulunduğu 
görülmüştür. 

Netice itibariyle olağanüstü genel kurula gidilmeksizin şirketin davaya müdahale girişlimi kısmî ve huku
ken tartışmalı bir müdahillik iktisabına neden olmuştur. Ve bu yüzden verilen beraat kararı aleyhine bütün 
yönetim kurulu üyeleri hakkında temyiz yoluna başvurulamamıştır. Esastan bozulan dava temyiz yoluna 
başvumlamayanlar hakkında kesinleşerek himaye gerçekleşmiştir. Bu sonuç Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı
nın sorumluluğunu belirleyen bir husus olmuştur. 

d) Başbakanlıktan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilen 5.6.1981 tarihli yazıda Şeker Şirketine 
ilişkin raporum incelenerek sonuçtan bilgi verilmesi istenmiştik*. 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU imzasıyla gönderilen 10.6.1981 tarihli yazıda ise 
hiçbir inceleme yapılmadığı ve Şeker Şirketindeki sözleşme değişikliği ek zamlar ve rüşvet olayına karşı Mü
fettiş Galip KURDOĞLU'nun muhalefet şerhinin gön derilmesi ile yetinildiği görülmektedir. 

Müfettiş Galip KURDOĞLU'nuıh olayda bir usulsüzlük ve yolsuzluk olmadığı, rüşvet suçunun kanunî 
unsurlarının teşekkül etmediği şeklinde özetlenebilecek görüşüne eski Bakanın da katıldığı ve bu kanaati pay
laştığı anlaşılmaktadır. 

KURDOĞLU'nun muhalefet şerhi bir müfettiş raporu olmaktan ziyade, bir mahkeme ilamını andırmak
tadır. Diğer yandan konu hakkında hazırlanan rapor üzerine Kamu Davası açılarak, Genel Müdür ve Mü
teahhit ile aracı tutuklanmış bulunmaktadır. Mahkemeye intikal etmiş bir konu hakkında yönetimin tutumu, 
sonucun beklenmesi ve davada taraf gibi görünme izlenimi verecek her türlü davranıştan sakınmak olduğu 
halde eski Bakanın şirket ilgililerinin savunması niteliğindeki muhalefet şerhini kendi görüşü olarak gön
dermekten sakınmadığı görülmektedir. 

Bu olay, daha sonra cereyan etmiş davranışları ve kararlılığı izaha yeterli oluşumlardan birini teşkil et
mektedir. 

e) Aynı gün, Teftiş Kurulu Başkanı imzası ile Cumhuriyet Savcılığına gönderilen 10.6.1981 tarihli yazı 
da eski bakanın Şeker Şirketindeki olaylar karşısındaki kasıt ve davranışlarını belirleyen belgelerden.1 biri ol
muştur. Bakan adına imzalanan mezkûr yazı ile muhalefet şerhi Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir. Bu 
yazıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Şeker Şirketi olayı hakkındaki düşüncesini açıkça görmek mümkün
dür. Eski Bakanın ve müsteşarın bilgisi dahilinde gön derilen* yazıda bilahare 1 milyar 430 milyon liralık taz-
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minat davası açılmasına neden olan ek zamlar konusunda idarenin haklı takdir hakkından bahsedilmek su
retiyle Bakanlığın sürdürülen Adlî bir soruşturmada taraf durumuna sokulduğu gözlenmektedir. Eski Baka 
inin ve Müsteşarın sorumluluğunu belirleyen bu belgeye Teftiş Kurulu Başkanı Gökşen BtNGÜN'ün sorumlulu
ğu tartışılırken yeniden dönülecektir. Şimdiden söylenebilecek olan husus Eski Bakanın ceza davasına mü
dahale, hukuk davası açılması, olağanüstü genel kurulun toplanması, ceza davasının temyiz ©dilmesi ko
nularındaki tarafsızlıkla bağdaşmaz tutumunun bu belge ile bir kez daha kanıtlanmış olduğudur. 

f) 8/2574 sayılı Kararname karşısında eski Bakan Şahap KOCATOPÇU'nun Şeker Fabrikaları inşaatla
rının' devamı hususunda yetki dışına çıkarak 15.5.1981 tarihli yazı ile Şeker Şirketine talimat verdiği hatırla
nacaktır. Bu talimat, daha önce uzun boylu tartışıldığı üzere şirket zararımın devamına neden olması yüzün
den malî, açılmış ve açılacak hukuk davalarında alacaklının zararın çoğalması sonucunu doğuracak davranışlar
dan sakınması yolundaki temel kurala dayalı bir defi nedeni oluşturması bakımından hukukî, ceza davasına 
müdahale noktasından zararın varlığını yasal koşul olarak arayan müdahillik sıfatı için tartışma nedeni do
ğurması bakımından ve şirket ilgililerinin sorumluluklarının tespitinde yönetim kurulu kararlarının bakanlık 
tarafından onaylandığı biçimindeki haksız yorumlara sebep olması açısından cezai sorunların doğmasına ne
den olmuştur. Talimat içeriği itibariyle şirket aleyhine ve yönetim kurulu üyeleri lehine sonuçlar doğurmuş 
bulunmaktadır. 

g) ihbar ve şikâyet dilekçeleri Müfettişlere intikal ettirildikten sonra, Maliye Bakanlığımda görevli Çetin 
HACALOĞLU, satışına aracılık ettiği bir evin, Müteahhit Cemil ÖZGÜR tarafından Şeker Şirketi Genel 
Müdürü Aydın ARAT'a alındığını öğrendiğini Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'e anlatmış, Kaya ER-
DEM'de bu konuşmayı Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU'ya nakletmiştir. Bu sırada 
içlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişinin de bulunduğu kurul soruşturmaya devam etmektedir. Sa
nayi ve Teknoloji Bakanının kuruldan veya hiç değilse kendi müfettişinden, konunun bir de bu yönüyle araş
tırılmasını istemesi gerekirdi. Gerçeklerin ortaya çıkmasından yana yöneticilerden ancak böyle bir davranış 
beklenebilir. Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı bu yola başvurmadığı gibi yukarıda da açıklandığı üzere Ba
kanlığı Müfettişi Galip KURDOĞLU'nun Şeker Şirketinde hiçbir yolsuzluğun yapılmadığı şeklinde özetlene
bilecek görüşüne sonuna kadar sahip çıkmıştır. Eski Bakanın bu davranışı, Şeker Şirketi eski yöneticilerini 
himaye kastını ortaya koyması bakımından son derece dikkati çekici görülmüştür. 

h) Müfettiş Galip KURDOĞLU Genel Müdürle yakınlığınım bilinmesine rağmen başlangıçta Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bünyesinde teşkil edilen kurulda görevlendirilmiştir. Adı geçen müfettşin yanlı tutumunun 
diğer iki Bakanlık Müfettişi tarafından şikâyetlere konu yapılması karşısında ise aynı kurulun göreve devam et
mesi talimatı verilmiş Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin uyarı yazısına rağmen de Soruşturma
dan sağlıklı bir sonuç alınamamıştır. Başbakanlıkça soruşturmanın 3 bakanlık müfettişinden oluşacak kurulca 
yapılması direktifi üzerine ise aynı müfettişe görev verildiği görülmektedir. Şikâyetler üzerine Başbakanlı
ğın adı geçen müfettişin görevden alınması hususuna ilişkin girişimi ise Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ta
rafından engellenmiştir. 

Başbakanlık haklı sebeplerle tarafsızlığı şüphe götürür hale gelmiş bir müfettişin değiştirilmesini istemek
tedir. istenen sadece tarafsız bir müfettişin kurulda görev almasıdır. Olay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlğı-
na ait bir yetkiye Başbakanlıkça müdahale edilmesi şeklinde yorumlanamaz. Sanayi ve Teknoloji eski Ba
kanının Başbakanlıktan gelen bu yazı üzerine Başbakanla görüştüğü ve bunu kendisine karşı bir güvensiz
lik saydığını belirttiği, Başbakanın da yazılı emrini geri almayacağını, ancak kendisinin sorumlu Bakan oldu
ğunu, uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini söylemesi üzerine sorumluluğu üzerine alarak adı geçen Mü
fettişin göreve devamını sağladığı anlaşılmıştır. (Klasör : 5, Sayfa : 241-242) 

Daha sonra cereyan eden olaylar ve gelişmeler ile Sanayi ve Teknoloji eski Bakanının tutum, davranış ve 
tasarrufları dikkate alındığında neden adı geçen müfettişin ısrarlı bir biçimde Soruşturma Kurullarında tutul
mak istenildiği açıklığa kavuşmaktadır. 

Müfettiş KURDOĞLU'nun şirkette usulsüzlükler ve yolsuzluklar olmadığı yolunda özetlenebilecek görü
şü eski bakan tarafından aksini ortaya koyan pek çok gelişme, bulgu ve belgeye rağmen ısrarla paylaşılmış 
ve yargı denetiminin başlamasından sonra da değişmemiştir. (Hele bir konu hakkında leh ve aleyhte kanıtlar, 
iddia ve bulgular mevcutsa yöneticilerin kanaat ve inançları ne olursa olsun tarafsızlıkları daha da önem 
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kazanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji eski Bakanının muhtelif ve değişik ihbar ve isnatlar ve değerlendirmeler 
karşısında takındığı tavır, yaklaşım ve tasarrufları ile tarafsızlığını koruyamadığı ve başlayan idarî ve adlî 
soruşturmaları yönlendirme girişimlerinde bulunduğu gözlenmiştir. 

Yukarda sıralanan nedenler ve bu nedenlere dayanak teşkil eden maddî olaylar gözönüne alındığında 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanının değişmez bir kararlılık ve ısrar içinde kendisinden beklenen yansızlığı 
bir tarafa bırakarak Şeker Şirketi Sorumlularının cezaî ve hukukî sorumluluklarını bertaraf etmek konusunda 
Maliye eski Bakanı Kaya EROEM'in de yardımlarını sağlayarak devamlı bir çaba ve girişim içinde bulun
duğu ve bunda kısmî bir başarıya da ulaştığı anlaşılmaktadır. 

Hakkında memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan Türk Ceza Kanununun 240 mcı maddesi 
gereğince Kamu Davası açılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji eski Müsteşarı Mehmet GÖLHAN hakkında : 
a) Eski Müsteşar Mehmet GÖLHAJN'ın da Şeker Şirketinin, 8/2574 sayılı Kararnamenin yürürlüğe gir

mesi nedeniyle Şeker Fabrikaları inşaatlarına devam edilip edilmeyeceği konusundaki tereddütleri üzerine 
yazdığı 12 Mayıs 1981 tarihli yazılarına yatırımlar genel müdürünün yetkinin yönetim kuruluna ait bulun
duğu, yapacakları inceleme sonuçlarına göre karar oluşturmaları gerektiği yolundaki önerisini ve yazısını 
geri çevirerek hiç bir araştırma, inceleme ve istişare ihtiyacı duymadan inşaatlara devam edilmesi talimatını 
konu alan 15 Mayıs 1981 tarihli yazıyı hazırlattığı ve bu suretle şirket zararının devamına neden olduğu gö
rülmüştür. Bu yazının neden olduğu cezaî, hukukî ve malî sorunlar daiha önce inceleme konusu yapıldığın
dan üzerinde yeniden durulmayacaktır. 8/2574 sayılı Kararnamenin sağladığı olanak yitirilmiş ve sorunun 
1982 senesinde halen Şeker Şirketini meşgul eden bir konu olmaya devam ettiği görülmüştür. 

Bayındırlık Bakanlığının Kararnamenin uygulanmasına ilişkin, idarelerin fesih (tasfiye) yetkisini kullana
bilmesinin ancak zorunluluk meydana getiren sebeplerin var olması ve devamı haline hasredilmesini öngö
ren genelgesindeki bütün istisnaî nedenlerin bu olayda bulunduğu unutulmuştur. 

Şirket menfaatlerini yakından ilgilendiren bir konuda peşin fikirli hareket edildiği ve konunun teknik ve 
hukukî yönlerinin gerektirdiği inceleme ve araştırma girişimleri önlenerek ve yetki dışına çıkılarak şirketin( 

zararının devamına neden olunduğu, diğer yandan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin himayelerine daya
nak teşkil eden bir belge hazırlanmış bulunduğu görülmektedir. 

b) Müfettiş Galip KURDOĞLU'nun muhalefet şerhinin Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği 
10.6.1981 tarihli yazıdan eski Müsteşar Mehmet GÖLHAN'ın haberdar olduğu anlaşılmıştır. Bu yazının Ba
kan adına teftiş kurulu eski başkanı Gökşen BÎNGÜN tarafından imzalanması müşterek sorumluluğu berta
raf etmeye yetmemektedir. Eski Müsteşar Mehmet GÖLHAN yazının yazılmasına muvafakat etmekle sorum
luluğu paylaşmış bulunmaktadır. 

c) Eski Müsteşarın irtibat subayları ile görüşmeleri iznine bağlayan genelgesi ve Müfettiş Galip KUR
DOĞLU'nun ısrarla her iki heyete alınmasına ilişkin Bakanlık olurlarında parafesinin bulunması sorumlu
luğunun yorumunda gözönünde bulundurulması gereken bulgular olarak değerlendirilmiştir. Tek başına ele 
alındığında kanıt değeri bulunmayan bu bulguların Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilen 10.6.1981 gün
lü yazıyla ve fabrika inşaatlarının devamını öngören 15.5.1981 günlü talimatla birlikte değerlendirilmesi ha
linde, kastı açıklayan bir delil değeri kazandığı görülmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji eski Müsteşarı Mehmet GÖLHAN hakkında memuriyet görevini kötüye kullanmak 
suçundan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi gereğince Kamu davası açılması gerektiği sonucuna va
rılmıştır. 

Teftiş Kurulu eski Başkanı Gökşen BÎNGÜN hakkında: 
a) Başbakanlıkça konunun Bakanlıklararası bir müfettişler kurulunca soruşturulması emredilmiştir. Bü

tün girişimlere rağmen olay hakkında görüşü belli olmuş ve şirketi savunur nitelikte muhalefet şerhi vermiş 
Galip KURDOĞLU'nun 'heyette çalışmasına engel olunamamıştır. Sonuçta, diğer iki müfettiş ek zamlar ve
rilmesi ve sözleşme değişiklikleri yapılmasının yolsuzluğuna ve Genel Müdürle müteahhit Cemil ÖZGÜR 
arasındaki menfaat ilişkisinin buna etkili olduğuna ve sair hususlara temas eden bir rapor hazırlayarak An
kara Cumhuriyet Savcılığına göndermiştir. Bu aşamada ortaya çıkan durum şudur : Şeker Şirketi hakkında 
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ağır isnat ve iddialar önce Sanayi Bakanlığı bünyesinde Müfettişlerce incelenmiş, daha sonra Bakanlıklar ara
sı ' bir kurul tarafından araştırılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi ile Maliye ve Bayındırlık 
Bakanlığı Müfettişleri arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişi 
Şeker Şirketinde bir yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet olayı olmadığı görüşünü savunurken, diğer iki müfettiş 
olay hakkında adlî soruşturma yapılmasının gerektiği sonucuna varmış ve raporlarının Cumhuriyet Savcılı
ğına intikali üzerine Genel Müdür ve Müteahhit tutuklanmıştır. 

10.6.1981 tarihli yazı ekinde Müfettiş Galip KURDOĞLU'nun muhalefet şerhi Ankara Cumhuriyet Sav
cılığına gönderilmiş bulunmaktadır. Yazının içeriğinden Müsteşar ve Bakanın haberdar olduğu Teftiş Kurulu 
eski Başkanının ifadesinden anlaşılmaktadır. Şüphesiz bir bütün oluşturan müfettiş incelemesinde muhalif ka
lan üyenin de görüşünün Adliyeye gönderilmesi doğaldır. Olay hakkında 25.5.1981 tarihinde Kamu Davası 

ı açılmış bulunmaktadır. 
Ancak muhalefet şerhi gönderilirken idarenin olayı yorumlamak hakkına sahip olup olmadığı sorusuna 

verilecek yanıt her üç ilgilinin de sorumluluklarını belirleyecek niteliktedir. 
tdare kendisine hangi yolla olursa olsun intikal eden ihbar ve şikâyetler karşısında ve bu isnatlar ciddî 

bulunarak idarî soruşturma başlamışsa bu aşamada ve nihayet olay Adliyeye intikal etmişse bu safhada ta
rafsız olmak zorundadır. Tarafsızlığın asgarî şartı ise soruşturmayı yönlendirme izlenimi verecek her türlü 
görünümden uzak kalmak olmalıdır. Olayımızda, soruşturmaya görüşü önceden belli bir Müfettişin verilmesi 
ile bu tarafsızlık ihlâl edildiği gibi, olayın Adliyeye intikalinden sonra da isnat ve iddialar karşısında ka
naat izhar edilmesinden ve diğer iki müfettişin verdikleri raporun çürütülmek istenmesi girişiminden kaçınıl-
mamıştır. Görevin tabiatından kaynaklanan tarafsızlık aynı zamanda moral bir yükümlülüktür. 

Kamu davasının açılmasından sonra ise görevin mahiyetinden ve moral değerlerden doğan bu yükümlülü
ğün bir Anayasa kuralı olarak açıkça bir yasağa dönüştüğü görülmektedir. «Hiç bir organ, makam veya kişi 
yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bu
lunamaz» kuralı açıkça çiğnenmiş bulunmaktadır. 

10.6.1981 tarihli Teftiş Kurulu eski Başkanı imzasıyla Bakan adına imzalanan yazı ile sadece yorumsuz 
olarak muhalefet şerhinin gönderilmesi yerine bir taraftan soruşturmanın eksik yapılmış olduğu görüşüne 
yer verilirken, diğer yandan ek zamlar verilmesinde idarenin haklı takdir hakkından söz edilerek Bakanlığın 
şirket yönetim kurulunun aldığı kararları uygun bulduğu ve tasarrufun yerinde olduğu telkininden kaçınılma-
mıştır. 

Tarafsızlık kavramı ile bağdaştırılması mümkün olmayan ve Anayasa hükmü ile teminat altına alınmış bu 
yükümlülüğün başta imza sahibi olmak üzere Müsteşar ve (Bakan tarafından çiğnendiği görülmektedir. 

b) Teftiş Kurulu Başkanı Gökşen BtNGÜN'ün Şeker Şirketi ilgililerini korumak konusundaki girişim
lerinin 10.6.1981 tarihli yazı ile de sınırlı kalmadığı görülmektedir. Raporumuzun ilgili bölümlerinde uzun ge
lişimler ve girişimler sonucu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da gönderilen Başbakanlığın 6.7.1981 tarihli 
yazısıyla ivedilikle olağanüstü genel kurulun toplanmasının emredildiği, davaya müdahale ve hukuk davası 
açılması konusunda gereğinin yapılmasının istendiği belirtilmiştir. 

Bu yazının Bakanın sorgusu sırasında da açıklandığı gibi Teftiş Kurulu Başkanına verilerek konu hak
kında görüş istendiği anlaşılmıştır. Konu, niteliği itibariyle hukukî bir sorun olmasına rağmen yazının ba
kanlığın Ihukuk servisine verilerek görüş oluşturulması yerine Teftiş Kurulu Başkanına verildiği görülmekte
dir. Teftiş Kurulu Başkanının olaya bakış açısı ve görüşü ise son derece dikkat çekicidir. Bakan tarafın
dan imzalanmayan ve Başbakanlığa gönderilmeyen bu yazılı görüşün eski Bakanı geniş ölçüde etkilediği gö
rülmektedir. Sorgular sırasında Bakanın dava harcı ve vekâlet ücreti dolayısiyle hukuk davası açılmasından 
kaçındığı ve bu yolda telkinlerde bulunduğu ve talimat verdiği ifade edilmiştir. Gökşen BtNGÜN de ya
zıyı incelediğini ve görüş oluşturduğunu kabullenmiş ancak 800 milyon tutarındaki dava masraflarını hangi 
incelemeyle bulduğunu izah edememiştir. 

Eski Teftiş Kurulu Başkanının 10.6.1981 tarihli yazı ile ortaya koyduğu görüşüne bu yazıda da bağlı kal
dığı görülmekte ve ceza davası sonucunun beraetle neticeleneceği varsayımından hareketle Hukuk Davası 
açılmasına karşı çıkmaktadır. 
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Bu yetkinin şirketin olağanüstü genel kuruluna ait bir yetki olduğu, şirketin ilgili organında karara bağ
lanması gerektiği unutulmakta şirketin yönetimine ilişkin kararların yetkisiz makamlarda karara bağlanması
nın sakıncası söz konusu edilmemektedir. Nitekim olağanüstü genel kurula gidildiğinde 1 milyar 430 milyon
luk tazminat davası açıldığı görülmüştür. 

Görüşte davanın kazanılması halinde davalılardan tahsil imkânsızlığı da dava açılmamasına bir neden ola-
rak gösterilmekte ve ceza davası sonucunun alınması ve zararın kesin miktarının tespitinden sonra bu yola 
gidilmesi önerilerek hukukî ve cezaî sorumlulukların birbirine karıştırıldığı görülmektedir. 

İfadesinde pilot dava açılması suretiyle soruna çözüm bulunabileceğini belirtmesine rağmen yazılı görü
şünde buna yer vermek ihtiyacını hissetmediği anlaşılmaktadır. 

Görüşün hukukî temelleri ve sağlığı meselesi ayrı bir konudur. Burada dikkati çeken husus Başbakanlığın 
yazısındaki olağanüstü genel kurulun toplanması talimatının, yetki dışına çıkılarak önlenmek istenmesidir. 
Bu konudaki girişimlere Teftiş Kurulu Başkanının da katılmakta olmasıdır. 

Bir sene içine dağılmış olaylar bir bütün olarak ele alındığında Teftiş Kurulu Başkanının Şeker Şirketin
deki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını tarafsızlığını kaybederek yönlendirmeye ve çürütmeye çalıştığı ve 
şeker şirketi sorumlularını himaye girişimlerinde bulunduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eski Teftiş Kurulu Başkanı Gökşen BİNGÜN hakkında Memuriyet Gö
revini Kötüye kullanmak suçundan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca Kamu Davası açıl» 
ması gerektiği kanısına varılmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Galip KURDOĞLU : 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Galip KURDOĞLU'nun, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel 

Müdürü Aydın ARAT ve diğer üst kademe yöneticileri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin olarak katıldığı 
iki ayrı soruşturmadaki tutum ve davranışlarına raporun çeşitli bölümlerinde yer verilmişti. 

a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde başlatılan ilk soruşturma sırasında, tahkik heyetine Galip 
KURDOĞLU'nun tefrik edilmesinin, bu müfettişin Şeker Şirketi Genel Müdürü Aydın Arat'la yakın arka
daşlık ilişkilerinin bilinmesinden, Özel Kalem Müdürü Ahmet KURDOĞLU'nun kardeşi olmasından ve Tef
tiş Kurulu Başkanı Gökşen BİNGÜN'ün arzuladığı şekilde soruşturma yapacağına inandığı müfettişlerin ba
şında gelmesinden kaynaklanan bir tedirginliğe yol açtığı anlaşılmıştır. 

Bu şekilde bir tedirginlikle başlayan soruşturmada, Galip KURDOĞLU'nun, ifadeleri alınan tanıklara, ta
raf tutarcasına müdahalelerde bulunduğu, ihbarları yapan kişilere, bunları 12 Eylülden önce niçin yapmadınız 
diye çıkıştığı, her gelen tanığı, Genel Müdüre karşı peşin hükümlü olmakla suçladığı, böylece soruşturmanın 
güvensiz bir ortamda sürdürülmesine ve diğer iki müfettişi ve tanıkları baskı altında tutmaya çalıştığı anla
şılmıştır. 

Soruşturma sırasında ,Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gön
derilen yazıdan da, Galip KURDOĞLU'nun bu çabasında oldukça başarı sağladığı ortaya çıkmaktadır. 

b) Başbakanlığın girişimiyle oluşturulan müfettişler kurulunca yapılan soruşturma sırasında da, Galip 
KURDOĞLU'nun ilk soruşturmadaki tavrını koruduğu, henüz iddia ve isnatların tespiti sırasında, «yalan, yan
lış» demesi üzerine, diğer bir müfettiş tarafından uyarıldığı, Aydın ARAT'ın Şaban KARATAŞ'a seçim ge
zileri için özel araç tahsis ettiği iddiasıyla ilgili olarak: Şaban KARATAŞ'ın ifadesini, Aydın ARAT'ın ya
nında aldığı, Maliye Müfettişinin, yaptığı işin doğru olmadığını belirterek kendisini uyarmak istemesi üzeri
ne de, «ne yapayım kendisi geldi kovamazdım ya» dediği, şeker şirketindeki soruşturmayla ilgili günlük ça
lışmaların bitiminden sonra, diğer müfettişlerle birlikte şirketten ayrılmayarak, soruşturmanın gizliliğini ihlal 
kuşkusu uyandıran davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. 

c) Galip KURDOĞLU'nun her iki soruşturmada takındığı tavrın muhalefet şerhlerine de yansıdığı gö
rülmektedir. 

tik soruşturma raporuna yazdığı muhalefet şerhinde Aydın ARAT'ın mal varlığının artışına ilişkin iddia 
konusunda, muhbir ve tanıkların ayrıntılı bilgi vermemiş olmalarını, iddiaların gerçek olmadığının ve Aydın 
ARAT'ı yıpratmaya matuf bulunduğunun gerekçesi olarak göstermektedir. Bunun gibi, pahalı şeker ithaline 
ilişkin iddialar karşısında da şeker kıtlığını önleyenlerin suçlanmasının insafla bağdaştırılamayacağını ifade et
mektedir. 
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Bu tür beyanlar, müfettiş tarafından yapılan soruşturmanın objektif sonuçları olmaktan çok sanık avu
katlarının savunmalarını andırmaktadır. îhbar ve şikâyetler doğru veya yanlış hatta kasıtlı olabilir. Müfet
tişin görevi, yapacağı inceleme ve araştırma ile gerçeği bulmak ve bunu belgeleri ile birlikte raporunda gös
termektir. Raporda veya muhalefet şerhinde yukarıda açıklanan şekilde ifadelerin kullanılması, müfettişin 
objektifliğine gölge düşüren bir husus olmuştur. 

İkinci rapora yazdığı muhalefet şerhinde de, Galip KURDOĞLU Müteahhit Cemil ÖZGÜR ile Genel 
Müdür Aydın ARAT arasında ortaya konulan olayın değerlendirilmesinde müfettişin, somut bilgi ve belge
lere dayalı olarak yapacağı değerlendirmelerin dışına çıkmış, 6.000.000 liranın peşinatının 200.000 lira ola
mayacağını, rüşvet almak için 12 Eylül Harekâtını takip eden günlerin seçilmeyeceğıni belirterek, sübjektif 
değer yargılarını suçun işlenmediğine kanıt olarak göstermiştir. 

Kuşkusuz rüşvet suçunun oluşup oluşmadığı yargılama sonunda ortaya çıkacaktır. Burada yapılmak is
tenen şey, bunun tartışması değildir. 

Ancak, adı geçen müfettişin soruşturmanın başından beri takındığı yanlı ve haklarında soruşturma yap
tığı kişileri himaye edici tavrını ortaya koyması bakımından, böyle bir değerlendirme zorunlu görülmüştür. 

Yukarıda değinilen olaylar ayrı ayrı ele alındığında, soruşturmaya memur edilmiş bir müfettişin, her mün
ferit olay karşısındaki tavır, değerlendirme ve kanaat farklılığı olarak görülebilir. Fakat, her münferit olay 
karşısında takınılan tavır soruşturmanın bütünlüğü içinda ele alındığında Galip KURDOĞLU'nun tutum ve 
davranışları ayrı bir anlam kazanmakta ve hakkında soruşturma yaptığı kişileri himaye kastı zahire çıkmak
tadır. 

Soruşturmsına memur edildiği kişileri himaye kastı ile görevini kötüye kullandığı anlaşılan Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı Başmüfettişi Galip KURDOĞLU hakkında Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca 
kamu davası açılması gerektiği kanısına varılmıştır. 

Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM Hakkında : 
a) Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'in Galip KURDOĞLU'nun görevden alınmasını konu alan ya

zısını Başbakanlık evrakından geri almasıyla başlayan olay bilahare bakanlık uzmanlarının haklı gerekçelere 
dayanan ibranın sonraya bırakılması önerilerinin reddi ve ibra lehinde oy verilmesi talimatıyla devam etmiştir. 

b) 7 sayılı Rapor ve bu rapora dayanan 23.6.1981 tarihli olağanüstü genel kurulun toplanmasına ilişkin 
onay bütün paraf ve imzalardan geçmiş olmasına rağmen bir kere de hukukçulardan görüş alınması talima
tıyla yürürlüğe konmamıştır. Başhukuk Müşavirliğinin görüşüne, Başbakanlığın 25.6.1981 tarihli talimatı üze
rine hazırlanan 9 sayılı rapora ve bu rapor üzerine Başbakanlığın 6.7.1981 tarihli direktif mahiyetindeki emri
ne rağmen olağanüstü genel kurula gidilmediği, Maliye Bakanlığı üst kademe bürokratlarının parafe ve imza 
ettikleri 8.7.1981 tarihli olağanüstü genel kurulun toplanmasına ilişkin olurun da dikkate alınmadığı an
laşılmıştır. 

c) 14.7.1981 tarihli yazı altına düşülen notla konunun Başbakan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıyla 
müşterek toplantıda ele alındığı ve davaya müdahaleye gerek bulunmadığı istenirse Şeker Şirketinin kendi ya
sasına göre davaya müdahale etmesi yolundaki tasarrufun, hukuken sakatlığı öne sürülen kısmî bir müdaha
leye zemin hazırladığı ve sonuçta şirket yönetim kurulu hakkında davanın esastan bozulmasına rağmen be
raat kararının kesinleşmesi ve yargı denetiminin bunlar hakkında sonuna kadar işlememesi sonucunu doğurdu
ğu ve bu işlevin açık bir himayeye dönüştüğü anlaşılmıştır. 

d) Lüzumsuz ve pahalı şeker ithalatıyla 2,5 milyar liralık plan dışı harcamalar konusunun Bakanlıklar-
arası bir müfettişler kurulunca incelenmesinden sonra Şeker Şirketinin maruz kaldığı zararlar nedeniyle so
runun 7 ve 9 sayılı raporlarla birlikte olağanüstü genel kurulda ele alınmasını öngören öneri üzerine önce 
Eylül 1981 ayı içinde özel bir not şeklinde düzenlenen işlemin bilahare Kasım 1981 ayı içinde bir olura dö
nüştürülmesine rağmen de Bakan tarafından kabule değer görülmediği anlaşılmıştır. 

e) 30.3.1982 gün yapılacak olağan genel kurul toplantısına ilişkin bütün paraf ve imzalardan geçmiş olur
da 1980 senesi faaliyetleri konusunda askıda kalmış hususlarda Bakanın görüş ve talimatının alınması isten
miştir. Bakan bu olurun altına «hukuk davası açılmasına gerek yoktur» notunu düşerek bir seneye yakın bir 
süre sonra kesin tavrını ortaya koymuştur. 
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f) İki gün sonra 2.4.1982 tarihinde 1980 senesi faaliyetlerinin gözden geçirilmesini öngören ve Bakan 
tarafından hukuk davası açılmasına gerek görülmediği talimatıyla reddedilen tüm nedenlerin bu kez olağan
üstü genel kurul toplanması için gerekçe yapılarak denetçilere olağanüstü genel kurulun toplanması için 
başvurulduğu ve denetçilerin şikâyet konularını haklı bularak bir sene sonra Türk Ticaret Kanununun 356 
ncı maddesine dayanarak Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdıkları ve özel denetçi seçilen hesap uzman
larının şeker şirketinin 1980 senesi Haziran ayında yönetim kurulu kararlarıyla şirketin 1 milyar 430 milyon 
lira zarara uğrattıkları hususunu tespit ettikleri anlaşılmıştır. 

Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM'in bütün uyarılara rağmen yetkili olan Olağanüstü Genel Kurulun 
toplanmasını engellediği görülmektedir. 

g) Ceza davasına müdahale için Olağanüstü Genel Kurulun toplanmamasının doğurduğu sonuçlar daha 
önce birkaç kez söz konusu edildiği için tekrarına lüzum görülmemektedir. Ayrıca Genel Kurul toplanması 
yoluna gidildiğinde şirketin zarara uğradığı ve bu zararın 1 milyar 430 milyon lirayı bulduğu görülmüştür. 

Şüphesiz Bakan idarî hiyerarşik kademede en üst makamın sahibidir. Bakanlık adına tasarruflarda bulun
mak ve nihaî kararı vermek yetkisi ona aittir. Müsteşar, Genel Müdür ve diğer görevliler öneride buluna
bilirler ve Bakanın bu öneriler dışında da yasal çerçeve içinde başka bir seçeneği tasarrufuna konu yapması 
mümkündür. 

Ancak her tasarrufun yasaya uygunluğu ve kamu yararı gözetmesi asıldır. Olağanüstü Genel Kurulun 
toplanmasını engellemenin kamu yararı adına yapıldığına ilişkin iddia inandırıcı ve doyurucu olmaktan uzak
tır. O kadar ki daha önce de belirtildiği gibi KİT'lerde bir usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası söz konusu olduğu 
zaman ibranın sonraya ertelenmesi usulden iken ve bizzat Maliye eski Bakanının da istikrarlı bir şekilde bu 
yolda tasarrufta bulunmasına rağmen ibra lehinde oy kullanılması talimatını vermesi Şeker Şirketi ilgilileri
nin himaye edildiklerini düşündüren ciddî bir kanıt oluşturmuştur. 

Olağanüstü Genel Kurulda avukatların seçimi konusunda Sanayi Bakanlığı görüşünün alınması talima
tının verilmesi ise denetçilerin yetkilerine bir müdahale olduğu kadar, avukatların Şeker Şirketinin açıkça et
kinliği olan bir müesseseden seçilmiş olması da düşündürücüdür. Daha önce ceza davasına kısmî müdahale 
konusunda Şirket avukatlarının kendi amirlerine karşı davayı savunmaları sırasında maruz kaldıkları sıkın
tılar hatırlanmalıdır. 

Maliye eski Bakanının gerek Galip KURDOĞLU'nun görevden alınmasını içeren yazısını geri alması sı
rasında, gerek ibra lehinde oy verilmesi olayında ve daha sonra da Genel Kurulun toplanması aşamasında 
ceza davasına müdahale ve hukuk davası açılması konularında Sanayi ve Teknoloji eski Bakanını destekler 
ve görüşünü paylaşır bir kararlılık ve ısrar içinde bulunduğu ve bu davranışının şirket zararına olarak Şeker 
Şirketi ilgililerini himayeye yönelik bulunduğu anlaşılmıştır. 

Hakkında memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uya
rında kamu davası açılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

Bu arada ilgililerin bir yıla dağılan fiil ve hareketlerinin ayrı ve bağımsız suçlara mı, teselsül haline mi, 
yoksa tek suça mı vücut verdiği konusu üzerinde de durma gereği duyulmuştur. 

Maddî ceza hukukunun genel teorisine göre, bir suçun oluşabilmesi için; 1. — Maddî unsur (eylem), 
2. — Kanunî unsur (tipiklik), 3. — Manevî unsur (suç işleme şuur ve iradesi) olmak üzere üç ana unsurun 
varlığına gerek vardır. Söz konusu üç unsurdan, maddî unsurun dış âlemde organik bir bütünlük arz eden fiil 
ve hareketleri kapsaması, manevî unsurun da bu fiil ve hareketlerin yöneldiği ortak sonucu istemek iradesi 
şeklinde belirmesi durumunda ayrı ve bağımsız nitelikte suçların varlığından veya teselsülden söz edilemez. 

Bu nedenle, ilgililerin eylemlerinin ,görevi kötüye kullanma biçiminde oluşan tek bir suça vücut verdiği 
sonuç ve kanaatine varılmıştır. 
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n — BALÇELİK OLAYI 

1. — Firmanın Tanıtımı : 
Balçelik Firması 1972 yılında halka açık Anonim Şirket şeklinde kurulmuş olup ortaklarının 150 kişiye 

yakın bir bölümünü yurt dışında çalışan işçilerimiz oluşturmaktadır. 
Şirket 28.12.1972 tarih ve 286/A sayılı teşvik belgesiyle teşvik edilmiştir. Kaynak olarak gösterilen Sınaî 

Kalkınma Bankasının kredi vermemesi nedeniyle şirket uzun ve kısa vadeli özel kredi girişimlerinde bulunmuş, 
sonuç alamayınca finansman yönünden maruz kaldığı sıkıntılar nedeniyle teşvik belgesinde öngörülen süre 
içinde üretime geçememiş ve yatırımına bir süre ara vermek zorunda kalmıştır. 

7/12814 sayılı Kararnamenin yürürlüğe girmesi ve şirketin 8.6.1977 tarihinde müracaatı üzerine Sanayi Ba
kanlığının Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce yatırım projesi teşvike değer görüldüğünden 28.12.1972 
tarih ve 286/A sayılı teşvik belgesi yerine kâim olmak üzere 20.9.1977 tarih ve 286/B sayılı teşvik belgesi 
verilmiştir. 

1978 senesi ikinci yarısında yatırımın bitirilmesi gerekirken çeşitli nedenlerle bitirilememiş ve firmanın 
müracaatı üzerine bu süre birinci kez 20.9.1978 tarihine, daha sonra da ikinci kez 25.10.1979 tarihine kadar 
uzatılmıştır. İkinci süre uzatımına rağmen de yatırımın bitirilememesi ve şirketin yeni bir süre uzatımı için 
başvurusu üzerine Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında adı geçen kuruluşun : 

— Yatırımın 15 Temmuz 1980 tarihine kadar tamamlanamaması ve yatırıma ciddiyet arz eder bir ölçü 
içinde devam edilmemesi, 

— Yatırımın teşvik belgesinde belirlenen esaslar dışında gerçekleştiği ve halen teşvik edilmeyen çok küçük 
kapasitedeki bir ark ocağı görünümünde olduğu, 

— Özel şartların yerine getirilmediği, belge kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın gümrük, vergi 
ve resimlerinin tahsili için Gümrük ve Tekel Bakanlığına yazı yazıldığı ve teşvik belgesinin iptal edildiği 
15.7.1980 tarihinde şirkete bildirilmiştir. (Klasör : 4, Sayfa : 513 - 514) 

Diğer yandan şirket içerisinde yolsuzluklar yapıldığı hususuna ilişkin ihbar ve şikâyetler eksik olmamıştır. 
özellikle şirket adına yapılan tahsislerin şirkete getirilmeden dışarıda satıldığı veya demir işi ile uğraşan Yö
netim Kurulu üyelerine devredildiği hususlarında birçok müracaatlar vaki olmuştur. Bu yolsuzluk iddiaları 
nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmediği, olağanüstü genel kurul toplantılarıyla ibra girişimle
rinde bulunulduğu, dava yoluyla bu toplantının iptali yoluna gidildiği ve yeniden olağanüstü genel kurul 
toplantılarına başvurulduğu ve bütün bu dalgalanmalar nedeniyle birçok soruşturmalar yapıldığı anlaşılmak
tadır. Ticaret Bakanlığına kadar ulaşan bu ihbarlar üzerine müfettiş araştırmaları yapılmıştır. Bu konulara 
ileride ayrı bir başlık altında değinilecektir. (Raporun 5/a, b, c, d, e, f, g, paragrafları ve 6/a, b, d paragrafı) 

Fiilî durumun yatırım safhasında amaçlanan hususun çok gerisinde kaldığı dikkati çekmektedir. Yatırım 
planlamasında üretim konularının : Çelik döküm bilya, kaliteli çelik döküm, silpeps, yüksek karbonlu çelik 
kütük, oksijen gazı, azot gazını kapsadığı ancak fiilî üretimin çelik kütük, oksijen gazı üretiminden ibaret 
kaldığı anlaşılmıştır. (Klasör : 4, Sayfa : 514) 

2. — Şirketin Kapasitesi : 
Şirketin üretime geçtikten sonra üç kapasite raporu kullandığı anlaşılmıştır. Üretime geçmeden önce teşvik 

belgesinin müspet mütalaa edilmesine sebep olan ilk kapasite raporu 22.1.1972 tarihinde Ege Sanayi Odası 
tarafından tanzim edilmiş bulunmaktadır. Buna göre hurda kapasitesi 49.817ton/yıldır. (Klasör : 4, Say
fa : 514) 

a - Üretime geçtikten sonra alınan ilk kapasite raporu Ege Sanayi Odasınca tanzim edilmiş olup 22.1.1977 
tarih ve 6475 sayılı olup geçerlilik süresi 7 Şubat 1980 tarihlidir. Odalar Birliği tarafından 7.2.1977 gün ve 
14302 sayıyla onaylanmış bulunmaktadır. Bu kapasite raporuna göre çelik dökümhanesi 7,2 ton/şarj kapa
siteli ve ayrıca 15 ton/şarj kapasiteli 3 saatte bir şarj lı iki adet ark ocağını muhtevi bulunmaktadır. Buna 
göre fabrikanın hurda ihtiyacı 49817 ton/sene olarak hesaplanmıştır. (Klasör : 4, Sayfa : 552 - 553; Klasör : 
4, Sayfa : 514, Klasör : 4, Sayfa : 421) 

Fabrikanın senelik hurda ihtiyacı ilk kez 1979 senesi Şubat ayı içinde incelemeye konu olmuştur. Tesisin 
senelik kapasitesinin tespiti ve hurdaların dışarıda satılıp satılmadığı konusu Sanayi Bakanlığı elemanlarından 
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Yakup AKGÜL ve Celâl ÖZMEN tarafından incelenmiştir. Bu araştırma üzerine verilen raporda tesisin 
7.2.1979 tarihinde gezildiği, ark ocağının bir adet olup 7 ton/şarj kapasiteli olduğu, ayrıca bir adet 10 ton/ 
şarj kapasiteli ark ocağının Polonya'ya sipariş edilmiş olduğu, yılın ikinci yarısında devreye gireceği, tesis
lerde yeni ocakla ilgili bölümün hazırlandığı, Elektrik Kurumundan elektrik için gerekli müsaadenin alındı
ğının yetkililerce ifade edildiği, 7 ton kapasiteli ark ocağının çalışır vaziyette bulunduğu açıklanmıştır. 

Aynı raporda çalışır vaziyetteki 7 ton/şarj kapasiteli ocağın iki vardiye çalışması halinde 8694 ton/yıl, 
3 vardiye çalışması halinde 'ise 13041 ton/yü hurda demire ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca elektrik kısıntısı nedeniyle iki vardiye halinde çalışılmakta olması, 1979 senesi Ocak, Şubat ay
ları içinde gelen hurda miktarının toplam olarak 8172 ton olduğu, bu nedenle ayrıca 1979 senesi için bir tah
sis yapılmasının uygun olmayacağı, 500 ton civarında ihtiyaç duyulacak hurdanın iç piyasadan sağlanabile
ceği ifade edilmiştir. (Klasör 4, Sayfa : 421; Klasör : 4, Sayfa : 467 - 469) 

b - Şirkete ait ikinci kapasite raporu Ege Sanayi Odasınca tanzim edilmiş olup 7.3.1980 tarih ve 6475 
sayılıdır. 7 Mart 1983 tarihine kadar geçerlidir. Odalar Birliği tarafından 17.3.1980 tarih ve 36740 sayı ile 
onaylanmıştır, 

Bu kapasite raporu da ilk kapasite raporunun ihtiva ettiği hususları kapsamakta, tesisin 7,2 ton/şarj ve 15 
ton/şarj kapasitelik iki ark ocağının bulunduğunu, senelik hurda ihtiyacının 49817 ton/yıl hurda demir oldu
ğunu öngörmektedir. (Klasör :4 ,Sayfa : 494 - 497; Klasör : 4, Sayfa ; 514; Klasör : 4, Sayfa : 421) 

Üçüncü kapasite raporuna olayların akışı içinde daha sonra temas edilecektir. (Raporun 6/c paragrafı) 
3. — 1977 - 1980 Yılları Arasında Şirkete Yapılan Tahsisler : 
Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğündeki bilgilere göre Balçelik Firmasına 1977 - 1980 yılları ara

sında tahsis edilen hurda demir miktarı aşağıda gösterilmiştir : 
a - 1977 Yılında : 
— 4.3.1977 gün ve 8887 sayılı uygunluk belgesiyle 10 000 ton, 
— 15.11.1977 gün 49018 sayılı uygunluk belgesiyle 10 000 ton olmak üzere toplam olarak 20 000 ton, 
b - 1978 Yılında : 
— 4 000 ton, 
c - 1979 Yılında : 
— Yeni bir tahsis yapılmamış yalnız 1978 yılında yapılan 4 000 tonluk tahsis için vaki fatura değişik

liği talebi kabul edilmiştir. 
d - 1980 Yılında : 
— 15.5.1980 gün 14068 sayılı uygunluk belgesiyle 6 076 ton, 
— 15.5.1980 gün 14069 sayılı uygunluk belgesiyle 5 830 ton, 
— 15.5.1980 gün 14067 sayılı uygunluk belgesiyle 6 857 ton, 
— 15.5.1980 gün 14070 sayılı uygunluk belgesiyle 6 426 ton, 
— 8.8.1980 gün 25129 sayılı uygunluk belgesiyle 10 125 ton, 
— 26.12.1980 gün 42709 sayılı uygunluk belgesiyle 4 000 ton, 
— 26.12.1980 gün 42710 sayılı uygunluk belgesiyle 5 000 ton, 
— 26.12.1980 gün 42711 sayılı uygunluk belgesiyle 5 000 ton, 

olmak üzere toplam olarak 49 314 ton hurda demir tahsis edilmiştir. Bu tahsisin 35 314 tonu hurda gemi, 
14 000 tonu hurda demirdir. (Klasör : 4, Sayfa : 423 - 424; Klasör : 4, Sayfa : 515) 

4. — Firmalara Tahsis Verilmesinde Göz önünde Bulundurulması Gereken Kriterler : 

Ticaret ve sanayi erbabının kendi işlerinde teşkilatlanmaları, görev, sorumluluk ve organlarıyla kamu ku
ruluşlarıyla ilişkileri 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret 
Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları» ve «Ticaret Borsaları» 
Birliği Kanunu ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Adıgeçen yasanın 5 inci maddesinde odaların görevleri gös
terilmiştir. Maddenin (ç) bendinde aynen «Tüzükte gösterilecek ticaret ve sanayiye ait belgelçri tanzim ve tas
dik etmek» denilmektedir. Aynı yasanın 80 inci maddesi odalar, borsalar ve bunların birliği Ticaret Bakanlığı 
tarafından teftiş ve murakabe olunur hükmünü taşımakta, yasanın 91 inci maddesi ise kanunun tatbikini 
gösteren tüzüğün Ticaret Bakanlığınca hazırlanacağını amir bulunmaktadır. 
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Tahsis verilmesine esas olan belgelerden biri kapasite raporudur ve bu belgenin tanzimi görevi adıgeçen 
tüzükte Sanayi Odasına verilmiş bulunmaktadır. Uygulamada kapasite raporu almak isteyen sanayicilerin bağlı 
bulunduğu Sanayi Odasına bazı belgelerle başvurmaları ve oda raportör ve eksperlerinin tesisi gezerek rapor
larını hazırlayarak Odaya vermeleri gerekmektedir. Bu inceleme sırasında tesisin açık ve kapalı alanları, ekip
manları, işçi ve mühendis sayısı, üretimin cinsi, sermayesi, inceleme konusu yapılmakta ve yıllık üretim ka
pasitesi ve ihtiyacı olan hammadde buna göre tespit ve tayin edilmektedir. Sanayi Odasınca hazırlanan kapa
site raporları tasdik için Odalar Birliğine gönderilmektedir. Bunların bir kısmı Sanayi Odasına geri gönderil
mekte,'bir kısmı Odalar Birliğinin arşivine kaldırılmakta, bir tanesi de Sanayi Sicil Müdürlüğü arşivinde mu
hafaza edilmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yollanmaktadır. 

Hurda demir veya hurda gemi ithalinde aranacak bölgelerden ilki kapasite raporu olmaktadır. Sanayi Ba
kanlığının 28.2.1980 tarih ve 12 sayılı olurunun 3 üncü maddesinde aynen «ark ocağıyla işlem yapan sanayici
lere verilecek ithal müsaadesi (kapasite raporu gözönüne alınarak.) 

— Talepleri kapasitelerinden az ise talepleri kadar hurda malzemeye müsaade verilecektir. 
— En fazla kapasite miktarında hurda verilir» denilmektedir. (Klasör : 4, Sayfa : 538) 

Bir başka Bakanlık oluru ise hurda gemi ithaline ilişkin bulunmaktadır. 25.4.1980 tarih ve 23 sayılı bu 
olura göre 20.000 ton/yıl kapasite ve daha büyük ark ocağı izabe tesislerine müsaade edilmesi uygun görül
müştür. Bu olurda ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılacak müracatlarda istenecek belgeler ve açık
lamalara yer verilmiştir. Hurda Gemi ithali için öngörülen kriterin kapasite raporu ile sıkı bağlantısı bu 
olurda açıkça görülmektedir. (Klasör : 4, Sayfa : 540 - 541) 

Hurda gemi ithali sanayi çevrelerinde her defasında ilgi li'le izlenen bir konu olagelmiştir. Türkiye demir 
çelik açığının bu yolla karşılanması, istihdam, katma değer ve döviz açısından yararlı görül
mekle beraber nüfus ticaretine, haksız kazançlara, gümrük ve vergi kaçakçılığına ve karabor-
sa'ya neden olması yönünden birçok şikâyetlere ve spekülasyonlara da yol açmıştır. Gelişme
ler ve yaşanmış olaylar hurda gem'i ithalinin sadece demir üretimi için bir hammadde metaı olarak düşü
nülemeyeceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Gemiden elde edilecek çeşitli parçaların ve makinelerin gemi ya
pımında ve diğer sanayi dallarında ıkulamlması yanında, çok geniş maddî olanaklar sağlanması da konunun 
özelliğimi teşkil etmektedir. Başbakanlıkta yürütülen bir araştırmaya göre geminin yaklaşık olarak % 60'nın 
çelik malzeme, % 16'sının muhtelif makineler, % 2'sinin sarı malzeme, % 8'nin pik malzeme, % lO'unun ahşap 
malzemeden meydana geldiği anlaşılmaktadır. Gereği gibi yapılması halinde gemi sökümcülüğünün bir sa
nayi dalı olarak gelişebileceği ve diğer ülkeler için yapılacak söküm işlerinde de büyük döviz girdileri sağ
lanacağı ancak organizasyon eksikliği ve denetim kifayetsizliğinden bunun yapılamadığı araştırma raporunda 
açıklanmıştır. (Klasör : 10, Sayfa : 221 - 239) 

Yapılan soruşturma sırasında tespit edildiği üzere Ticaret Bakanlığının bu eksikliği giderici bazı önlemler 
aldığı dikkati çekmektedir. Hurda gemi ithalinin kötüye kullanılmasının geçmiş yıllarda getirdiği sorunlar Ti
caret Bakanlığınca bilinmektedir. Konu geçmiş senelerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yazılı soru öner
gesi! verilmesine kadar varan şikâyetlere neden olmuştur. 1980 yılında hura gemi ithaline yeniden müsaade 
edilmesi (Ticaret Bakanlığını önlem almaya itmiş görünmektedir. Bu konuda birçok toplantılar yapıldığı ve 
Sanayi Bakanlığının önlem alacağını vadetmesi üzerine bu yola gidildiği izlenmiştir. 

Nitekim Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü 8 Eylül 1980 tarih ve 20.420.2-31565 sayılı yazısında 
«II sayılı 'liberasyon listesinde yer alan 89.04 pozisyonlu sökülecek gemilerle suda işleyen sökülecek diğer 
vasıtaların ithali amacıyla Bakanlığımızca düzenlenen müsaade belgeleri üzerine ilişkin belirtilen hususlar 
kaydedilmiştir.» demektedir. Dağıtımla Gümrük ve Tekel Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığına, Denizcilik Ban
kası A.O. 'ile Gemi tnşaa Sanayicileri Derneğine keyfiyet duyurulmuştur. Ayrıca aynı tarih ve 31566 sayılı yazı 
ile durum Sanayi Bakanlığına da iletilmiştir. (Klasör : 10, Sayfa : 32 - 33) 

Müsaade belgesine geçirilen notta : 
— Sökülmek üzere yurda getirilen gemi, gerekli tespitlerinin yapılması için önce ilgili gümrük idaresine 

teslim edilecektir. 
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— Demir ve sacın 'haricinde kalan kısımlar talep edildiği takdirde Denizcilik Bankası A.O. veya Gemi 
înşaa Sanayicileri Derneğine devredilecektir. 

— Geminin sökümü, Aliağa söküm bölgesinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı ve özel sektör Demir - Çelik Üreticileri Derneği temsilcilerinin kontrolü altımda yapılacaktır. 

— Sökülen hurdaların ark ocaklarına gönderilmeleri ve izabe edilmeleri kontrol edilecektir. Denemekte
dir. (Klasör : 10, Sayfa : 83) 

Hurda gemi ithali konusunda özet olarak verilen bu bilgiler hem Balçelik hem de Orsa olayının anla
şılabilir olması bakımından zorunlu görülmüştür. 

5. — Firma Hakkında 1981 Yılımdan Önceki Dönemi Kapsayan Şikâyetler, İhbarlar ve Yapılan Soruş
turmalar : 

a — Şirket ortaklarından Mustafa ERKAHRAMAN 5.4.1977 tarihinde Ticaret Bakanlığına çektiği bir tel
grafla, özetle; Şirkete verilen ithal müsaadesi üzerine yabancı bir ülkeden hurda demir getirtildiğini bu hur
da demirin fabrikaya mı girdiği yoksa şirket yönetim kurulu üyelerinin demirhanelerine mi intikal ettirildiği 
konusunda ortaklar arasında söylentiler olduğunu, olayın bir müfettişe tahkik ettirilmesi gerektiğini iddia et
miştir. (Klasör : 10, Sayfa : 1) 

Olay 6.5.1977 tarih ve 77/259 sayılı olurla Teftiş Kuruluna intikal ettirilmiştir. (Klasör : 10, Sayfa : 2) 
b — Şirketin 12.4.1979 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ortaklardan Mehmet GÜ-

LER'in hurda ithali ve şirket blançosu hakkındaki isnatları üzerine yönetim kurulunun ibra edilmeyerek dü
şürüldüğü ve şirketin geçici bir yönetim kurulu ile idaresine karar verildiği anlaşılmıştır. 

Geçici Yönetim Kurulunun 13.5.1979 günkü kararında : 
— 1129 ton demirin fabrika ve şirketteki kaydına rastlanmadığına, 
— 4454 ton hurda demirin New York'tan Koçtuğ Denizcilik İşletmesinin Köyceğiz Gemisiyle Türkiye'ye 

ithali yapıldığı halde fabrikaya ve şirket kayıtlarına intikal etmediği, 
— 2090 ve 2050 tonluk iki parti hurdanın ithal edilmiş olmasına ve bunun nakliye faturasıyla 2.054.230 

kilogramının Balıkesir'e, 1.984.926 kilogramının İstanbul'daki depoya naklinin yapılmış olduğunun anlaşılma
sına rağmen fabrikaya 1.080,430 kilogram hurda girdiği, İstanbul'daki deponun yerinin öğrenilemediği, keyf iyefcin 
istan'bul Malî Polisine bildirilmesine karar verildiği anlaşılmıştır. (Klasör : 10, Sayfa : 3) 

c - Şirket ortaklarından Mustafa 
ve Teknoloji Bakanlığına başvuraral 

Diğer yandan geçici yönetim kurulu eski yönetim kurulu üyelerinden bu konular hakkında bilgi verilme
sini noter kanalıyla istemiş ve gelişmeler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. (Klasör : 10, Sayfa : 4 - 8) 

ERKAHRAMAN ve Rüştü TOSUN 7.8.1979 tarihli dilekçe ile Sanayi 
olayı hikâye ettikten sonra : 

— Şirkete verilen tahsislerden 5 bin tonun işlendiğini, mütebaki hurdaların yönetim kurulu üyelerinin had
dehanelerine indirildiğini, bu yüzden gayrimeşru büyük kazançlar sağlandığını, bu kazancın 335 milyon 
lira civarında olduğunu, ayrıca fabrikaya girişi yapılan hurdaların idare heyeti üyelerine yarı yarıya ucuz fi
yatla satıldığını, 

— Şirketin maddî gücü yok gerekçesiyle hurdaları İstanbul'dan Kerim TANYERİ isimli bir ithalatçı ile 
anlaşarak getirttiklerini ve hurdalar! yarı yarıya paylaştıklarını, 

— Şirket kayıtları üzerinde silinti ve kazıntılar yaptıklarını, 
— Şirket yöneticilerinin şirketle Ticaret Kanununa göre genel kuruldan izin almadan hiçbir suretle alış • 

veriş yapamayacaklarını, 
— İbra edilmeyen şirket yöneticilerinden 5'inin Demir Haddehanesi bulunduğunu, gayrimeşru milyonlar 

kazandıkları halde vergi vermediklerini iddia etmişlerdir. (Klasör : 10, Sayfa : 9 - 10) 
d - Düriye GÜLER, Metin KAYGILAROĞLU, Mustafa ERKAHRAMAN ve Rüştü TOSUN'un imzala

rıyla alınan şikâyet dilekçeleri üzerine konunun 5.12.1979 tarih ve 79/991 sayılı onayla Teftiş Kuruluna inti« 
kal ettirildiği, bu olaydan şirketin eski yönetim kurulunun ibra edilmediği, yeniden 7 kişilik geçici idare ku
rulu seçildiği, ancak bu idare kuruluma defter ve belgelerinin teslim edilmediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğınca tahsis edilen hurdaların bir kısmının fabrikada işlendiği, büyük bir bölümünün satıldığı, bundan bazı 
çevrelerin büyük yarar gördüğü iddialarının tahkiki istenmiştir.fKtoör : 10, Sayfa : 11) 
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e '- Şirket 12.12.1979 tarihinde olağanüstü genel kurula gitmiş ve bu kez eski yönetim kurulu üyeleri hak
kında ibra karan alınmıştır. 

Mehmet GÜLER isimli şirket hissedarı ve bir süre yönetim kurulu başkanlığı yapan üyenin bu olağanüstü 
kurul toplantısının ve alınan kararların iptali için dava açtığı görülmüştür. 

Balıkesir Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinin kararıyla olağanüstü genel kurul toplantısında alınan genel ku
rul kararının iptaline karar verilmiş ve bu karar daha sonra Yargıtay 11 inci Hukuk Dairesinin ilamıyla 
onanmıştır. (Klasör : 10, Sayfa : 29 - 31) 

f - 19.2.1980 ve 12.3.1980 tarihli kimin tarafından verildiği bilinmeyen dilekçelerle Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına başvurulduğu, bunlarda aynı şekilde getirtilen hurda demirlerinin dış piyasada satıldığı iddiala
rına yer verildiği görülmektedir. (Klasör :10, Sayfa : 34 - 35) 

g - 6.5.1977 tarih, 77/259 sayılı ve 5.12.1979 tarih 79/991 sayılı olurlarla konunun Ticaret Bakanlığı Tef
tiş Kuruluna intikal ettirildiği yukarıda açıklanmıştır. Bu olurlar üzerine 8.7.1980 tarih 10 sayılı, 17.7.1980 
tarih 11 sayılı ve 24.7.1980 tarih ve 12 sayılı Müfettiş Raporlarının düzenlendiği anlaşılmıştır. (Klasör : 10, 
Sayfa : 36 - 66, 67 - 71, 72 - 81) 

Raporlarda müştereken şirketçe 1977 ve 1978 yıllarında sanayici sıfatıyla ithal edilen hurda demirlerin 
partiler halinde veya kısım kısım diğer şahıs ve firmalara devredildiği sonucuna ulaşıldığı belirtildikten son
ra; eylemlerin 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa ve Türk Ceza Kanununa göre deği
şik suçlar oluşturduğu, gereği için ihbarnamenin Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği, şirketçe ithal 
edilen hurda demirlerin bir kısmı ile şirketçe üretilen demir kütüklerin bir bölümünün düşük bedelle Kerim 
TANYERİ Firmasına satıldığı, yönetim kurulu üyelerinin Borçlar Kanununun 41 inci maddesi uyarınca 
sorumlu oldukları, ayrıca şirket parasının özel hesaba yatırılmış olması nedeniyle muhasebecinin B.K. 61 inci 
maddesi uyarınca şiirketi zarara uğrattığı, gereğinin yapılması hususunun gündeme alınarak genel kurulca karara 
bağlanmasının Ticaret Bakanlığınca sağlanması, ayrıca yö netim kurulu üyelerinin genel kurulun kararı olmadan şir
ketle alış yapamayacaklarını hükme bağlayan Türk Tıicaret Kanunu 334 maddesi hükmü dikkate alınarak konunun 
genel kurula getirilmesinin uygun olacağı, keza Kerim TANYERİ Firmasına verilen hurda demirlerin kayda 
girmemiş olması nedeniyle vergi hukuku açısından gereğinin yapılması için keyfiyetin Maliye Bakanlığına du
yurulması gerektiği önerilmiştir. Ayrıca raporda ithal yönetmeliği hükümlerine göre hurda demirin işleme
den ticarî amaçla piyasaya sürülmesi nedeniyle idarî müeyyide uygulanma gerektjği belirtilmiş; ne var ki 
26.4.1980 tarih ve 8/722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle çıkarılan Sanayi Affı nedeniyle bu müey
yide uygulanamamıştır. (Klasör : 10, Sayfa : 82) 

6. — 1981 yılından sonra şirket hakkında yapılan ihbar, araştırma ve soruşturmalar : 
a - Balçelik Balıkesir Çelik Bilya ve Silpeps Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurucu ortaklarından Meh

met GÜLER Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına 30.1.1981 tarihinde bir şikâyet dilekçesi göndermiştir. Meh
met GÜLER bu dilekçesinde Balçelik Şirketi yöneticilerinin sahte bir kapasite raporu tanzim ettiklerini, Sa
nayi Bakanlığına verdikleri bu sahte kapasite raporuna dayanarak ithal ettikleri hurda demirleri fabrikada iş-
lemeyip piyasada sattıklarını ileri sürmektedir. (Klasör : 4, Sayfa : 482 - 485) 

Bu dilekçenin 7 No. lu ekini teşkil eden tutanakta özetle : 5.1.1981 günü yapılan tespite göre 7,2 ton /şarj 
döküm kapasiteli ocağın faaliyette bulunduğu, 12 ton/şarj kapasiteli ark ocağının gelmiş bulunduğu, montajı
na başlanacağı, 4 MW elektriğe ihtiyaç duyan şimdiki ark ocağının 2,8 MW güçle ancak çalışabildiği, enerji 
kısıtlamaları yönünden verimin düştüğü, hurda sıkıntısı çekildiği, yukarıdaki faktörlerin üretimi etkilemesi 
sonucu düşük üretim yapıldığı yazılıdır. Tutanağın makine mühendisi Erhan YARDIMCIOĞLU, Sanayi ve 
Teknoloji Müdür Vekili Fahrettin ÇOLAK ve Balçelik A.Ş. Teknik Müdürü Mehmet BİRKAN tarafından 
(tutulduğu anlaşılmaktadır. (Klasör : 4, Sayfa : 462; Klasör: 10, Sayfa: 21) 

Adı geçen 'dilekçe ve eklerinin Bakanlık Makamının 9.2.1981 tarihli havale yazılarına istinaden Müfettiş 
Yaşar TÜZÜN'e verildiği anlaşılmaktadır. 

Mehmet GÜLER daha sonra 1.3.1981 günü bir dilekçe daha hazırlayarak Müfettişe intikal ettirmiştir. 
Bu dilekçede özetle; muhtelif tarihlerde toplam olarak 9723 bin ton hurda demirin fiilen ithal edildiği, ancak 
bu hurdanın 1000 tonunun fabrikaya girdiği, bu hurdaların izabe ocağında eritiillmeyerek ekseriyeti yolsuz
luk yapan idare kurulu üyelerin haddehanelerine taşındığı, bir kısmının dışarda satıldığı, şirket ortaklarının 
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konuya ilişkin müracaatlarına rağmen işlem yapılmadığı, Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince konunun incele
nerek keyfiyetin Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmesi üzerine Kamu Davası açıldığı, 

— Ayrıca 11.1.1978 tarih ve 15128/712 sayılı müsaade belgesine istinaden 10.000 ton hurda demirin 
Yapı ve Kredi Bankası Kadıköy Şubesi aracılığıyla mal mukabili olarak Haydarpaşa Gümrüğünden ithal edi
lip başkalarına satıldığı, 

— İdare kurulu üyeleri ve başkanının fabrikada 1 adet 7,2 ton/şarj kapasiteli ark ocağı olduğu halde 2 
ark ocağı varmış gibi 7.3.1980 tarihli kapasite raporu tanzim ettirerek 49817 ton/yıl hurda demire ihtiyaçla
rı olduğunu beyan ettikleri, 

— Balçelik A.Ş. Fabrikasının fiilî istihsal ve elektrik sarfiyatının TEK ve şirket kayıtlarının incelenme
siyle anlaşılabileceği yazılıdır. (Klasör : 4, Sayfa : 478-481) 

Yine Mehmet GÜLER 19.3.1981 tarihli Müfettişe verdiği dilekçede ithalatı gerçekleşen ve gerçekleştiril
mekte olan hurda demirlerin dökümünü vererek önceki dilekçelerinde belirtildiği ithal müsaadesine bağ
lanmış hurdaların bundan ayrı olduğunu ve bu dilekçesinde söz konusu ettiği 10.000 ton demir hurdasının da
ha önce söz konusu ettiği 10.000 ton demir hurdasından ayrı bir konu olduğunu, bunu belirtmek üzere bu di
lekçesini vermek zorunda kaldığını beyan etmiştir. (Klasör : 4, Sayfa : 475 - 476) 

Bu kez İlköğretim Müfettişi llhami MUTLU imzalı ayrı bir ihbar dilekçesi Bakanlık Makamına hitaben 
verilmiştir. Bu dilekçe de Müfettişe intikal ettirilmiştir. Bu başvuruda özetle fabrikanın günlük üretiminin 20 
ton olduğu, buna rağmen senelik 49.000 ton hurda tahsisi alındığı, bu demirlerin ahara satıldığı belirtilmiş, ha
kikî kapasitenin tespit edilerek gerçek dışı rapor verenler hakkında işlem yapılması istenmiştir. (Klasör : 4, 
Sayfa: 474) 

Komisyonumuzca yapılan banka incelemeleri sırasında BALÇELİK firması adına Balıkesir'de bulunan 
banka şubelerinde açılan hesaplara, vergi ve icra dairelerince 1979 yılında haciz konulduğu anlaşılmaktadır. 
Örneğin, Balçelik A.Ş.'nin Pamukbank Balıkesir Şubesinde bulunan 200160 nolu. hesabında, 1979 yılına 
devreden 24.750 liraya Balıkesir Defterdarlığınca 28.5.1979 tarihinde haciz konulmuş, söz konusu mliktar vergi 
dairesine ödenerek hesap kapatılmıştır. Klasör : 10, Sayfa : 184 -185) Yine, Türkiye Halk Bankası Balı
kesir Şubesinde bulunan 351022 no.lu Balçelik A.Ş. hesabında bulunan 10.000,25 liraya 22.7.1981 tarihin
de Birinci İcra Dairesince haciz konulmuştur. (Klasör : 10, Sayfa 186 -188) Bu iki banka şubesinin ıdışında 
Balıkesir'de bulunan 'diğer banka şubelerinde Balçelik A.Ş. adına açılmış herhangi bir hesap bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan Balçelik A.Ş. adına İstanbul'da Ak bank Bahçekapı Şubesinde 7651 no.lu bir hesap açıl
dığı tespit edilmiştir. (Ekstra Fotokopisi Klasör : 10, Sayfa : 189 - 201) 1980 yılında açılan bu hesaba 1981 
yılı içinde yatırılan para toplamı 101.830.540,39 liraya ulaşmıştır. Balıkesir'de bulunan firma adına Balıkesir 
yerine İstanbul'da hesap açılması dikkati çeken bir olgudur. Balçelik A.Ş. adına yetkili yönetim kurulu üye
si Tahsin DÖŞEMEN tarafından para yatırılıp çekilen hesapa para yatıranlar arasında, Balçelik A.Ş.'ne 1980 
yılında verilen hurda gemi ithal müsaade belgelerinin mutemetliğini alan TİMURTAŞ firmasının da bulun
duğu anlaşılmaktadır. Örneğin, TİMURTAŞ firmasının Türkiye İmar Bankası Karaköy Şubesinde bulunan 
8163 no.lu hesabından düzenlenen 26.8.1980 gün 412006 no.lu çekle 750.000 TL., 1.9.1980 gün 412007 no.lu çekle 
300.000 <TL. sının Balçelik A.Ş. adına Akbank Bahçekapı şubesinde bulunan hesaba ödendiği görülmektedir. 
(Klasör : 10, Sayfa : 202 - 204) 

Akbank Bahçekapı Şubesindeki Balçelik A.Ş. hesabından 1980 yılında yapılan ödemeler incelendiği zaman; 
hesaptan para çekmeye yetkili kılınan yönetim kurulu üyesi Tahsin DÖŞEMEN tarafından, 1979 yılında Bal
çelik A.Ş. adına ithal edilen hurda demirlerin, ithal rejimine aykırı olarak piyasaya (Kerim TANYERİ fir
masına) satılmasına aracılık etmiş bulunan Balçelik A.Ş. muhasebe Müdürü İlhan KIZILKEÇİLİ'ye 6 milyon 
liranın üzerinde para havale edildiği görülmektedir. (Klasör : 10, Sayfa : 205-209) Aynı şekilde, yönetim 
kurulu üyeleri Tahsin DÖŞEMEN ve Metin KAYGI LAROĞLU arasında da yakın parasal ilişkiler bulundu
ğu Türkiye İş Bankası Balıkesir Şubesinde bulunan 2264 no.lu hesabın incelenmesinden anlaşılmaktadır. (Kla
sör : 10, Sayfa : 211) 

Banka hesap incelemelerinden ortaya çıkan bu bulgular, Balçelik A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin firma 
adına aldıkları hurda gemi ithal müsaadelerinden şahsî kazanç temin etmeye yöneldiklerini, ithal edilen hurda 
gemilerden sağlanan kazançları şirket hesaplarına aktarmadıkları yönünde kuvvetli şüpheler doğurmaktadır. 
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b — Fabrikanın kapasitesi (konusundaki ileni sürülen iddialar üzerine Sanayii Bakanlığı Merkez Memurlarjin-
dan Kimya Mühendisi Mehmet Nuri ALİBEYOĞLU, Mimar Cahit İPEK ve Makine Mühendisi Muharrem 
CANBOLAT fabrikada kapasite araştırmasına memur edilmişlerdir. Heyet 2.3.1981 «tarihinde 3 gün mahal
linde inceleme yaparak 9.3.1981 tarihinde raporunu vermiştir. Bu raporda şirketin geçirdiği aşamalar uzun 
boylu anlatıldıktan sonra «kapasite raporunun 2 inci sayfasındaki makine ve tesisatı bölümünde yer alan 
komple 15 ton/şarj (3 saatte bir) olarak gösterilen ark ocağının alt yapı tesisi hazır olmasına rağmen fabri
kada kurulu çalışır vaziyette böyle bir ark ocağına rastlanmadığı, ancak demomte vaziyette 'kapasitenin 14 
ton/şarj olduğu söylenen bir ark ocağının fabrika sahasında olduğu gözlenmiştir.», «Yalnızca 7,2 ton/şar jlı 
ark ocağının kurulu olduğu, bu ocağın da söz konusu teşvik belgesinde öngörülen 10 tonluk ark ocağı olma
yıp kendi imkânlarıyla mı, yoksa teşvike esas olan imkânlardan yararlanılarak mı kurulduğu tespit edileme
miştir.», «;Sonuç olarak Balçelik Firmasının kapasitesine esas teşkil edecek 7,2 ton/şarjlık ark ocağı ve buna 
bağlı diğer yardımcı üniteler ile oksijen tesisleri dışında çalışır veya çalışabilir kurulu vaziyette ark ocağı 
veya iştigal konuları olan mamulleri üretebilecek tesise rastlanmadığı yıllık kapasitesi 14688 ton/yıl olan 
ark ocağının faal olduğu gözlenmiştir.» denilmektedir. 

Bu rapor 9.3.1981 tarihinde ilgili makamlara verilmiştir. (Klasör : 4, Sayfa : 458-461, 498-501) 
c. — Bu gelişmeler üzerine Balçelik Firması 2.4.1981 tarihli dilekçesiyle Bakanlığa başvurmuştur. Bu di

lekçede özetle : 
— 14688 ton/yıl kapasiteli ark ocağının yapılan tadilâtla döküm kapasitesinin 12 ton/şarja çıkartıldığı, 
— Odalar Birliğinin 31.1.1981 tarih ve 42318 nolu. ve 31.1.1984 tarihine kadar geçerli kapasite raporunun 

ekli bulunduğu, 
— İkinci ark ocağının malî imkânsızlıklar ve TEK'in cereyan vermeyişi yüzünden kurulamadığı, 
— Montajına başlanan 2 nci ark ocağının yeni ön kapasitesinin Ege Sanayi Odasınca Odalar Birliğine 

gönderildiği bildirilmiştir. (Klasör : 10, Sayfa : 109) 
Yukarda daha sonra temas edileceğine işaret edilen 3 üncü kapasite raporu bu dilekçe ekinde Bakanlığa 

verilen rapordur. Ege Sanayi Odasınca tanzim edilen bu rapor 24.3.1981 tarih ve oda sicil no. 6475 sayılıdır 
ve 31.3.1984 tarihine kadar geçerlidir. Odalar Birliği tarafından 31.3.1981 tarih ve 42348 sayı ile onaylanmış
tır. Daha önce Bakanlığa verilen kapasite raporlarından farklı olan bu raporda çalışır vaziyette bir ark oca* 
ğınm bulunduğu ilk kez kabul edilmiş, ancak yapılan tadilâtla ocağın kapasitesinin 12 ton/şarj ve günde 7 
şarjlı olduğu ifade edilmiştir. Buna göre hurda demir ihtiyacı senelik 23562 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. 
(Klasör : 4, Sayfa : 502-505) 

Dilekçenin Bakanlığa intikalini müteakip Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünce 3.4.1981 tarih ve 11588 
sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığına ve Firmaya yazı yazılmıştır. Bu yazıda özetle : 

— Eski Kapasite Raporuna göre 49817 tonluk kapasite için toplam 49314 tonluk 8 adet uygunluk bel
gesi verildiği, 

— Tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ve vaki şikâyetler üzerine olay yerinde tetkik ve 
inceleme yaptırıldığı, bu incelemeye göre 2 ark ocağından birinin çalışır vaziyette görüldüğü, diğerinin alt ya
pı tesislerinin tamamlanıp demonte vaziyette fabrika sahasında bulunduğu, 

— Yeni kapasite raporuna nazaran 23562 ton hurda ihtiyacı nedeniyle 26687 ton hurda tahsisinin iptal 
edilmesinin istendiği anlaşılmıştır. (Klasör : 4, Sayfa : 506-507) 

d. — Müfettiş raporu : 
İhbar Dilekçeleri üzerine olayı tahkike memur edilen Sanayi Bakanlığı Müfettişi Yaşar TÜZÜN 5.4.1981 

tarihinde 221 sayılı Raporunu hazırlamıştır. Bu raporun sonuç bölümünde : 
— İhbar dilekçelerinde Balçelik Firmasının 7,2 ton/şarj kapasiteli 1 adet ark ocağı bulunmasına rağmen 

15 ton/şarj kapasiteli bir başka ark ocağı varmış gibi kapasite raporu tanzim ettirdikleri, 11.1.1978 gün 
15128/712 sayılı müsaade belgesine istinaden ithal edülen 10.000 ton hurdayı fabrikada kullanmayıp sattık
larının ileri sürüldüğü yapılan inceleme ve soruşturmadan hâsıl olan sonuca göre : 

— Balçelik Firmasının 7,2 ton/şarj kapasiteli 1 adet ark ocağı vardır. Bu ark ocağının yıllık hurda ih
tiyacı ise 16157 tondur. Hal böyle iken Ege Sanayi Odası adına düzenlenen biri 22.1.1977 - 7.2.1980, diğeri 
7.3.1980 - 7.3.1983 tarihleri arasında geçerli Kapasite Raporlarının her ikisinde de fabrikada 7,2 ve 15 
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ton/şarj kapasiteli 2 adet ark ocağı bulunduğu ve yıllık nurda ihtiyacının 49817 ton/yıl olduğu kayıtlıdır. 
Gerçek durumu aksettirmeyen bu Kapasite Raporlarını Ege Sanayi Odası (Balıkesir Şubesi) adına tanzim 
eden şahıslar ile bu kapasite raporlarını kullanarak Bakanlığımızdan tahsis alan Balçelik Firması yetkilileri 
hakkında gerekli kanunî işlemin ifası için keyfiyetin Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmesi 
gerekir. 

— 5590 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre Sanayi Odaları Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetimi
ne tabidir. 

Bu nedenle Ege Sanayi Odası tarafından gerçek durumu aksettirmeyen kapasite raporları tanzim edilmiş 
olduğunun adı geçen Bakanlığa duyurulmasında yarar vardır. 

— Bakanlık Makamının sökülecek hurda gemi tahsisleriyle ilgili 25.4.1980 gün ve 23 sayılı oluruna göre ka
pasitesi en az 20.000 ton olan ark ocaklı izabe tesislerine ithal müsaadesi verilebilir. 

Gerçek kapasitesi 16157 ton olduğu anlaşılan Balçelik Firmasına verilmiş olan 89.04 G.T.t.P (Gümrük 
Tarife İstatistik Pozisyonlu) sökülecek gemilerle suda işleyen diğer vasıtalar için verilmiş tahsislerin iptali 
gerekir. 

— Balçelik Firması 89.04 G.T.t.P. numaralı malların ithaliyle ilgili müracaatına eklendiği döviz talep 
formu 73.03 G.T.t.P. (hurda demir) numaralarını yazmış ve Sanayi Genel Müdürlüğünce, işlem (faturaların 
sökülecek 'hurda gemilere ait olduğuna ve gemi söküm yeri kira mukavelesi bulunduğuna dikkat edilmeden) 
bir ihmal sonucu, 73.03 G.TJİ.P. numaralı malların ithali esaslarına göre yürütülmüştür. 

Uygunluk belgelerinde Kararnameli merkez memurlarının imzaları bulunduğundan keyfiyetin, Memurin 
Muhakemât Kanununun ilgiil hükümlerine göre tahkiki gerektiği takdirlerine arz olunur. 

— Muhbir, 10.000 tonluk hurdanın fabrikaya getirilmeden ahara satıldığını iddia etmektedir. 
Gerek Bakanlığımızca verilen Uygunluk Belgesinden sonraki muamelâtın, gerekse Anonim Şirketlerin def

ter vb kayıtları üzerindeki teftiş ve murakabe yetkisinin Ticaret Bakanlığına ait bulunması nedeniyle, ihbar 
konusunun adı geçen bakanlığa intikal ettirilmesi gerektiği netice ve kanaatına varılmıştır. Denilmektedir. 
(Klasör : 4, Sayfa : 419-436) 

e. — Bu rapor üzerine Bakanlık Makamının 4.5.1981 tarih ve 55 sayılı oluruyla müfettiş görüşüne uygun 
işlem yapılması kararlaştırılmıştır. (Klasör : 4, Sayfa : 487-491) 

Bu olura dayanarak 1980 yılında Balçelik Firmasına toplam olarak verilen 49314 tonluk tahsisten daha 
önce iptal edilenlerden geriye kalan 22627 tonluk tahsis de Sanayi Genel Müdürlüğünün 13.5.1981 gün ve 
18616 sayılı yazısıyla iptal edilmiş ve keyfiyet Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir. (Klasör : 4, Sayfa : 508) 

Ayrıca dilekçe sahiplerine, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına, Başbakanlığa, Sıkıyönetim Koordinasyon 
Başkanlığına bilgi verilmiştir. Ticaret Bakanlığını ilgilendiren hususların yerine getirilmesi için bu Bakanlığa 
yazılmış, Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına teftiş raporu gönderilerek Soruşturma yapılmasının sağlandığı an
laşılmıştır. (Klasör : 4, Sayfa : 85-86; Klasör : 10, Sayfa : 176-181) 

7. — Balçelik Firmasına ait tahsislerin iptal edilmesinden sonraki gelişmeler : 
a. — Firmanın tahsislerini kaybetmesinden sonra girişimlerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bu konuda 

yazılı bir müracaat olmamakla beraber Firma Yöneticilerinin girişimlerini ve gayri resmî müracaatlarını 
halen Emekli General Hasan SAĞLAM aracılığıyla (Tuğgeneral) Bakanlık katına kadar ulaştırdıkları ve o 
zamanki bakanın ve müsteşarın konuyu müsteşar muavinlerinden Kâmil ŞENER'e intikal ettirerek inceleme 
yapılmasını istedikleri anlaşılmaktadır. Firma yöneticilerinin Müsteşar Muavini Kâmil ŞENER'den randevu 
talep ederek konuyu görüştükleri ve tek ark ocağının bir takım tadilâtla kapasitesini artırdıkları yolunda 
iddialarda bulundukları sabit olmuştur. Sonuçta konunun Bakana kadar intikal ettirildiği ve tesiste yeniden 
bir inceleme yapılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. (Klasör : 1, Sayfa ': 84-92; Klasör : 10, Sayfa : 
95-97, 116-117) 

b. — Konuyu yeniden tahkik etmek üzere Makine ıKimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı 
Mahmut KURDOĞLU'yla Sanayi Genel Müdürlüğü Demir Çelik Şubesi Müdürü Nuri TİLGEN görevlen
dirilmiş ve Ege Sanayi Odasından bir uzmanın heyete katılması uygun görülmüştür. Konu bizzat Balıkesir'e 
kadar gidilerek ve fabrikada uzun süre fiilen döküm alınarak inceleme konusu yapılmış ve 15.6.1981 tarihli 
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rapor düzenlenmiştir. Konunun anlaşılabilir olması bakımından raporun bir bölümü aşağıya aynen alınmış
tır : Bunda «fabrika sahasında bir adet 7,2 tonluk ve 3,5 normal (standart) üretim kapasitesi aşağıdaki gibi
dir. 

24 saat 
7,2 ton x x 300 x 0,85 = 14.688 Ton/yıl'dır. 

3 
Ancak, firma ark ocağı refrakter tuğla sisteminde değişiklik yaparak ve döküm potasını büyüterek oca

ğın 12 tona kadar döküm aldığını belirtmiştir. Firmada bulunduğumuz süre zarfında döküm yaptırılmıştır. 
Burada trafo gücü sabit kaldığından ocağın döküm alma kapasitesi doğru orantılı olarak artmaz bu oca

ğın fiilî sarfiyatlarının 750 KWH/ton civarında olduğu görüldüğünden ocağın normal şartlarda (dökümü teh
likeye atmadan) 10 ton döküm alacağı kabul edilmiştir. Tabiîdir ki bu şekilde ergime ve izabe süresi arttı
ğından günlük döküm sayısı düşmektedir. 

Bu duruma göre hesaplandığı takdirde kapasite : 

24 saat 
10 ton x x 300 x 0,85 = 15.300 ton/yıl çıkmaktadır. Bu durumda hurdada % 10 yarıma 

4 saat 
zayiatı kabul edildiğinde şirketin 16983 ton/yıl hurda ihtiyacı olduğu hesaplanır. 

Fabrikada ayrıca bir adet 3.500 KAVA trafo gücünde ve maksimum 15 ton sıvı çelik alabilecek ark oca
ğı gövdesi ve diğer teferruat demonte vaziyette görülmüştür» denilmektedir. (Klasör : 1, Sayfa : 38-49, 
49-72; Klasör : 4, Sayfa : 509-510) 

Bu rapor ekinde kapasite hesap tarzına ilişkin açıklamada bulunmakta ve kapasite hesabının gerçekçi ol
duğu özellikle vurgulanmaktadır. (Klasör : 4, Sayfa : 511) 

İleri bölümlerde bu rapor üzerinde yeri geldiğinde yeniden durulacaktır. 
c. — Bu gelişme üzerine Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ertan SAHTİYANCI imzasıyla bir olur hazır

lanır. 
Bu olurda, şirketin geçmişi hikâye edildikten, teşvik belgesinin iptali konusuna değinildikten sonra bu 

tarihe kadar verilmiş kapasite raporları ile hurda ve üretim kapasitesi söz konusu edilmiştir. 

Ayrıca, 1980 yılı içinde şirkete verilen tahsislere değinilerek 1981 yılı Şubatında vaki şikâyetler üzerine 
olay yerinde merkez memurlarının yaptıkları incelemeye göre şirketin senelik 14688 ton/yıl hurdaya olan ih
tiyaçlarına yer verilmiştir. Şirketin son olarak verdiği kapasite raporu üzerine ilk kapasite raporlarına göre 
verilmiş fazla tahsislerden bir kısmının iptal edilmesi olayına temas edilerek, daha sonra Bakanlık Müfetti
şinin raporu esas alınarak şirketin bütün tahsislerinin iptali cihetine gidildiği söz konusu edilmiştir. Verilen 
tahsislerden 6076 tonluk hurda gemi ithal müsaade belgesinin işlem görerek ithalâtın fiilen gerçekleştiği, bu 
nedenle bu tahsisle ilgili bir işlem yapılmadığı açıklanmış ve şirketin ibraz ettiği son kapasite raporuna temas 
edilerek firmanın senelik hurda ihtiyacının 23562 ton/yıl olarak hesaplandığı belirtilmiştir. 

Daha sonra şifahî emir üzerine olay yerinde inceleme yapan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel 
Müdür Muavini Mahmut KURDOĞLU'yla Demir Çelik Şube Müdürü Nuri TÎUGEN'in verdikleri rapora 
temas edilerek kapasitenin 16980 ton/yıl olduğu hususuna değinilmiştir. 

Olurun son kısmında 4 seçenek söz konusu edilerek makamın tasvip ve tensiplerine arz edilmiştir. Bu 4 
seçenek : 

— 4.5.1981 tarihli olur doğrultusunda 1980 yılında verilen tahsislerin iptaline ilişkin karara devam edil
mesi, 

— Son olarak Ege Sanayi Odasınca tanzim ve birlik tarafından onaylanan senelik hurda ihtiyacının 
23.562 ton/yılı hurda demir kapasitesine tekabül eden tahsislerin iptal hallerinin kaldırılması, 

— Mahmut KURDOĞLU ve Nuri TİLGEN'denoluşan heyetin tespit ettiği 16.980 ton/yıl hurda ihtiya
cına tekabül eden iptal hallerinin kaldırılması veya bu kadar ihtiyaca isabet eden yeni tahsis verilmesi, 

— 6.076 tonluk tahsis ile getirilen ve fiilen ithali gerçekleşen hurdalarla bu safhada verilecek talimat ge
reği yapılacak tahsislerin ilgili firma tarafından kullanılmasının sıkı bir şekilde denetimi, mevzuat harici iş-

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 451) 



— 77 — 

lemlerin tespiti halinde firmanın ithalattan men edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması şeklinde sıralan
mıştır. 

Bu olurun altında Müsteşar Mehmet GÖLHAN'ın 22.6.1981 tarihli «Bakanlığımız uzmanlarının yerin
de yaptıkları incelemeye istinaden tespit ettikleri fiilî hurda kapasitesi olan 17.000 ton işlenebileceği esası 
göz önünde tutularak ona göre hurda tahsisi yapılmasının uygun olacağı kanaatıyla sunulur» notuna rastlan
maktadır. 

Bakan Şahap KOCATOPÇU ise aynı tarihte «günlük döküm adedinin tespitinde Odalar Birliğinin görüşü 
alınması rica» notunu düşmüştür. (Klasör : 4, Sayfa : 512 - 518) 

d) Bakanın bu notu üzerine 26.6.1981 tarih ve 25892 sayılı yazı ile Odalar Birliğinden görüş soruldu
ğu, Odalar Birliğinin de 3.7.1981 tarih ve 64859 sayılı yazı ile görüş verdiği anlaşılmıştır. (Klasör : 4, Say
fa : 519 - 520 - 521 - 522) 

Odalar Birliğince verilen görüşte «Balıkesir Balçelik Firmasındaki tesisin 12 ton/şarj kapasiteli olduğu 
günde 7 şarj üzerinde % 85 randıman ve % 10 yanma payı ile 23.652 ton hurda demir ihtiyacının olduğu, 
her ne kadar Bakanlıktan oluşturulan heyetin yaptığı incelemeler sonucu tesisten dökümü tehlikeye atma
dan günde 6 defa 10 ton döküm alınacağı kabul edilerek şirketin 16.980 ton/yıl hurda demire ihtiyacı olduğu 
tespit edilmiş ise de bu şekilde bir emniyet payı ile kapasite tespitinin bütün diğer tesislere de uygulanması 
gereğine inanıyoruz» denilmektedir. 

Raporumuzun değerlendirme bölümünde bu konuya yeniden dönülecek teknik verilere göre eleştirisi yapı
lacaktır. 

Odalar Birliğinden alınan bu görüş üzerine 7.7.1981 tarih ve 46 sayılı mucip alınmıştır. Bu olurda Odalar 
Birliğinin konuya ilişkin görüşleri nakledilerek tensiplerine arz olunur denmektedir. Müsteşarın «uygun gö
rüşle sunulur» notunu düştüğü, Bakanın da «uygundur» emrini verdiği gözlenmiştir. (Klasör : 4, Say
fa : 523 - 524) 

Bu emir üzerine 8.7.1981 tarih ve 28021 sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığına daha önce 13.5.1981 gün 18616 
sayılı yazı ile toplam olarak iptal edilen 22.627 tonluk tahsisin iptal hallerinin kaldırıldığı bildirilmiş, ithalatın ya
pılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması istenmiştÜr, Aynı gün şirkete de bilgi verildiği anlaşılmaktadır. 
(Klasör : 4, Sayfa : 525 - 526) 

8. — Balçelik Firması hakkındaki iddialar ve ihbarlar üzerine Sanayi Bakanlığı Müfettişi Yaşar TÜZÜN' 
ün 15.4.1981 tarih ve 221 sayılı Raporuna, Raporumuzun 6/d paragrafında temas edilmiş ve içeriği hakkında 
bilgi verilmiştir : 

Bu rapora göre uygunluk belgesinde imzaları bulunan kararnameli merkez memurlarının yanlış pozisyon 
numaraları yazmış olmaları nedeniyle haklarında soruşturma yapılması istendiğine yukarıda değinilmişti. Bu 
konunun tahkikine memur edilen Müfettiş Cengiz ÖZCAN ve Hazbetullah AKYUZ'ün raporlarını 13.1.1982 , 
günü hazırlayarak ilgili makamlara sundukları anlaşılmıştır. 21 - 23 sayılı bu raporda özetle : 

— Uygunluk belgesine yanlış pozisyon numaraları yazılmış olmasında bir kasıt bulunmadığı ve esasen 
uygunluk belgesinde yanlış pozisyon numarası yazılmış olması ile bir malın ithalinin mümkün olmadığı, bu
nun maddî bir hatadan ibaret bulunduğu, bu nedenle ilgili memurlar hakkında men-i muhakeme talebinde 
bulunulması, ancak dikkatlerinin çekilmesi, 

— Firma tarafından ithali tamamlanmamış hurda demir tahsis durumunun tekrar iptaline karar veril
mesi, 

— Firma hakkında 1982 yılından itibaren 3 yıl süre ile tahsis verilmemesi konusunda idarî müeyyide 
uygulanması önerilmiştir. (Klasör : 4, Sayfa : 554 - 568) 

9. — Bu rapor üzerine 28.1.1982 tarih ve 35 sayılı Bakanlık oluru hazırlanmıştır. Söz konusu olura göre : 
— Men-i Muhakeme Kararının onanması için dosyanın Danıştay'a gönderilmesi, 
— Firmaya yapılan tahsislerden henüz ithalatı tamamlanmamış olanların iptali, 
— Balçelik Firmasının sicil kaydına şerh verilerek 1982 yılından itibaren 3 yıl süre ile tahsis verilmemesi 

öngörülmektedir. 
Bu olurun altına Müsteşar Mehmet GÖLHAN'ın «Balçelik Firmasını yönetenler hakkında gerekli adlî 

ve idarî tedbirlerin alınması ve uygulanması tabidir. Ancak, ekonomiye katma değer katan bir işletmenin 
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cezalandırılmasının uygun olmayacağı kanaatiyle sunulur 28.1.1982» notunu düştüğü Bakan Mehmet TUR-
GUT'un ise bu düşünceye katılmadığı ve olurun tümü hakkında uygun mütalaada bulunduğu görülmüştür. 
(Klasör : 4, Sayfa : 569 - 573) 

Sanayi ve Teknoloji eski Müsteşarı Mehmet GÖLHAN, sorgusu sırasında konu ile ilgili olarak sorulan 
bir soruyu; «Bir defa şirket bildiğim kadarıyla halka açık bir şirket, belirli bir sahibi yok. Yani bir patron 
bahis konusu değil burada. Yönetim Kurulu zaman zaman bu işe eğilir. Bir ithalatta suiistimal varsa, gayet 
tabiî müsebbipleri cezalandırılır ama, bizim Bakanlık olarak öteden beri felsefemiz fabrikanın kapısına kilit 
vurmak değildir. îdarî ve malî sorumluluklar devam der ama fabrika çalışır. Fabrika hammaddesiz kalmaz.» 
şeklinde yanıtlamıştır. (Klasör : 3, Sayfa : 1185) 

ithal edilen hurdaların, fabrikaya getirilmeyip, serbest piyasada satıldığına ilişkin müfettiş raporları bu
lunmasına ve sahte kapasite raporu kullanıldığının belli olmasına rağmen, firmanın iptal edilen tahsislerinin 
neden ihya edildiği ve firmaya ithal rejimi kararına göre ithal yasağı konulmadığı sorusuna ise; «Sayın 
Başkan, gerçekten bir şey yaptınız ki, o noktayı kesin olarak ben düşünmedim.» demekle yetinmiştir. (Kla
sör : 3, Sayfa : 1184) 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU'nun aynı soruya verdiği yanıt; «Böyle bir kararın 
teferruatını tam bilmiyorum, eğer cezaî müeyyide uygulanması gerekiyorsa uygulamak lazımdır derim ben» 
şeklindedir. (Klasör : 3, Sayfa : 1246) 

Balçelik A. Ş.'ne verilen hurda tahsislerinin, fabrikaya gelmediği, dışarıda demir tüccarlarına satıldığı ve 
bundan yöneticilerin büyük miktarlara varan haksız kazançlar sağladığı önceki bölümlerde açıklanmıştı. 

Firmaya, sahte kapasite raporu kullanılarak sağlanan tahsisler başkalarına satılıp bunun gelirlerinin de 
yönetim kurulu üyeleri arasında paylaşıldığı müfettiş raporları ile belli olduğuna göre, tahsislerin iptal edil
memesi ve ithal yasağı konmaması firmaya hiçbir şey kazandırmayacak, firma yöneticilerine yarayacaktır. 

Nitekim soruşturma konusu, halka açık bir şirket olan Balçelik Firmasının değil sahte kapasite raporu 
kullanan ve usulsüz işlemlerle haksız kazanç sağlayan firma yöneticilerinin korunduğu iddiasıdır. 

Kaldı ki, Medenî Kanunun 48 inci maddesinde, hükmî şahsın iradesinin, uzuvları vasıtasıyla ifade oluna
cağı açıklandıktan sonra, «uzuvlar, hukukî tasarrufları veya diğer herhangi bir fiilleri ile hükmî şahsı ilzam 
ederler.» hükmüne yer verilmiştir. 

Bütün bu nedenlerle, eski Müsteşar Mehmet GÖLHAN'ın tahsislerin iptal edilmemesine ilişkin, Medenî 
Kanuna ve ithalat rejimi kararı ile ithalat yönetmeliğine tamamen aykırı bulunan notu, haksız kazançlar sağ
layan firma yöneticilerinin korunması isteğine, gerekçe bulma çabası olarak değerlendirilmiştir. 

10. — Bu gelişme üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca 5.2.1982 tarih ve 2.01/MT 50.25/334 sayılı yazı 
ile olur gereğinin yerine getirilmesi için Sanayi Genel Müdürlüğüne yazı yazıldığı, adıgeçen Genel Müdürlü
ğün de 10.3.1982 tarih ve 12049 ve 25.3.1982 tarih 17496 sayılı yazılarıyla olur gereğinin yerine getirildiği anla
şılmıştır. (Klasör : 10, Sayfa : 182 - 183) 

11. — Maddî olay ve toplanan kanıtlara göre durumun değerlendirilmesi ve varılan sonuçlar : 
a - Şirketin ortaklarına ve yönetime karşı taahhütlerini yerine getirmediği ve şirketin menfaat ve yöneti

mi ele geçirme mücadelelerine sahne olduğu, ithal edilen demirin pek azının fabrikada işlenip üst tarafının 
ahara ve şirket yönetim kurulu üyelerinin demirhanelerine intikal ettiği ve bundan haksız kazançlar sağlan
dığı anlaşılmaktadır. 

b - Şirkette çalışır vaziyette tek ark ocağının olduğu ve senelik hurda ihtiyacının en iyimser tahminlere 
rağmen 20 000 tonun altında kaldığı bizzat fabrikada inceleme yapan Bakanlık Merkez Uzmanlarının ve ma
hallî memurların müteaddit tespitleriyle sabit olmuş ve sonunda tek ark ocağının faaliyet halinde bulunduğu 
gerçeği şirket yöneticilerince de itiraf edilmiştir. Durum ortaya çıkıncaya kadar şirket yöneticilerince sağla
nan ve Ege Sanayi Odasınca verilen kapasite raporlarına göre 15 ton/şarjlık ikinci bir ark ocağının varlığı ileri 
sürülegelmiştir. Böyle bir ark ocağının faaliyet halinde bulunmadığı anlaşılıncaya kadar işletmenin senelik hur
da ihtiyacı 49 817 ton/yıl olarak işlem görmüştür. 1980 senesi tahsislerinde de bu kapasite dikkate alınmış bu
lunmaktadır. 

c - işletmenin tek ark ocağının bulunduğu ve senelik hurda ihtiyacının 20 000 tonun altında olduğu hu
susunun sabit olmasından sonra şirket yöneticileri senelik hurda ihtiyaçlarının 20 000 tonun üstünde olduğu 
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yolundaki girişimlerini ısrarlı bir biçimde sürdürmüşlerdir. Bu ısrarlı girişimin 20 000 tonun altındaki tesis
lere hurda gemi ithali için izin verilmemesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Zira Bakanlığın 25.4.1980 
tarih ve 23 sayılı oluruna göre ancak 20 000 ton/yıl kapasite ve daha büyük ark ocağı lizabe tesislerine sa
hip işletmelere hurda gemi ithali için müsaade verilmektedir. 

Şirket yöneticileri son derece büyük maddî çıkar sağlayan hurda gemi ithalinden mahrum kalmak endi
şesiyle bu kez 7,2 ton/şarj kapasiteli izabe ark ocaklarını birtakım tadilatla genişlettikleri iddiasını ileriye sürme
ye başlamış ve başından beri gerçek dışı kapasite raporları düzenleyen Ege Sanayi Odası da bu girişimde şir
ket yöneticilerine destek olmuştur. 

d - Aslında fiilî kapasite Bakanlık Uzmanlarının teorik bulgularının ve tespitlerinin de çok altında kal
maktadır. Muhtelif şikâyet dilekçelerinde bu konu açıkça iddia edilmiş ve müfettiş araştırmaları sırasında fab
rika kayıtları üzerinde yapılan incelemeler ve gerçekleşen üretim bu iddialara haklılık kazandırmıştır. Enerji 
kısıtlamaları ve köy elektrik şebekesinden beslenen tesisin sık sık maruz kaldığı arızalar nedeniyle üretim bek
lenenin çok altında gerçekleşebilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Metin KAYGILAROĞLU'nun 24.12.1981 
tarihinde müfettişlerce tespit edilen ifadesinde ortaya koyduğu gerçekler ilginçtir ve fiilî kapasiteyi açıkla
ması bakımından gerçek kapasiteye ilişkin iddiaları geniş ölçüde doğrular nitelikte bulunmuştur. Metin KAY
GILAROĞLU'nun ifadesine göre 1980 yılında 7 300 ton, 1981 yılının 9 ayında toplam 3 154 ton üretim 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Bizzat firmanın bakanlığa verdiği belgeler de fiilî kapasiteyi en küçük bir kuşkuya 
yer vermeyecek bir şekilde açıklamaktadır. Şöyle ki : Firmanın Bakanlığa verdiği 2.4.1981 tarihli dilekçede 
tek ark ocağındaki tadilatı 1980 senesinde yaptırdığı ve bu nedenle kapasitenin arttığı ifade edilmektedir. Ba
kanlıktan firmanın yarım kalan yatırımlarına ilişkin olarak Balıkesir Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden 
bilgi formu İstenmiştir. Bunun üzerine yukarıda temas edilen 8.1.1981 tarihli tespit tutanağı hazırlanmış ve ba
kanlığa gönderilmiştir. (Tespitin tadilattan sonra yapılmış olmasına rağmen ark ocağının kapasitesi 7,2 ton/şarj 
olarak bulunmuştur. Olayın ilginç yanı tutanağın altında Fabrika Teknik Müdürünün imzasının da bulunma
sıdır. 

Keza şikâyetler üzerine olay yerinde 2.3.1981 tarihinde Bakanlık Uzmanlarınca yapılan tespitte de tadilat 
iddialarına rağmen kapasite aynı bulunmuştur. Ayrıca şirketin 2.4.1981 tarihli dilekçesine iliştirdiği 7 aylık 
dönemi kapsayan döküm raporlarına göre de fiilî kapasitede iddia edildiği gibi bir büyüme olmamıştır. Dö
küm raporları incelendiğinde 7 aylık dönem içinde ocağın en fazla 7 500 kilogram döküm aldığı tespit edil
miş bulunmaktadır. Keza senede 300 gün çalışılacağı varsayımı da fabrikanın verdiği bu döküm raporları 
ile çürütülmektedir. 7 aylık süre içinde fabrikada toplam olarak 89 gün döküm alınarak çalışıldığı ve keza 
aynı dönemde 1 977,5 ton döküm yapıldığı kesin olarak anlaşılmış bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Me
tin KAYGILAROĞLU'nun fiilî kapasiteye ilişkin beyanındaki gerçek bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

e - Müfettiş Yaşar TÜZÜN'ün raporu üzerine bütün tahsislerin iptali yoluna gidildiğine yukarıda değinil
miştir. Ne var ki daha bu olayın üzerinden iki ay bile geçmeden Müsteşar ve Bakanın emri üzerine olay 
mahallinde yeniden bir araştırma ve inceleme yapılması istenmiştir. Bu incelemenin sonuçlarına yukarıda deği
nilmiş ve sonuç olarak en iyimser teorik tahminlerle ve tadilat iddialarına rağmen senelik hurda ihtiyacının 
16 980 ton/yıl ola'bileceği anlaşılmıştır. Raporda ark ocağı döküm kapasitesinin en fazla 10 ton olacağı ve 
günde ancak 6 döküm yapılabileceği kesin bir şekilde açıklanmıştır. Firmanın son olarak ibraz ettiği kapasi
te raporu ocağın 12 ton/şarj döküm alabileceğini ve günde 7 şarj nitelikli olduğunu öngörmektedir. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan gönderilen ve fiilen döküm alarak raporunu hazırlayan Mahmut 
KURDOĞLU 11 sene Kırıkkale Fabrikalarında çalışmış bu konuda otorite bir uzmandır. Sorgusu sırasında 
ısrarlı bir biçimde ark ocağının maksimum hurda alma kapasitesi sorulmuş, tadilata rağmen bunun en çok 10 
ton alacağı hususunda ısrar etmiştir. Keza döküm adedinin 3 saatte bir olamayacağını ancak 4 saatte bir dö
küm alınabileceğini, zira trafo gücünün sabit kaldığını ifade etmiştir. Keza düzenlenen kapasite raporunda 
12 ton döküm ve günde 7 şarj üzerinden yapılan hesaplamaya göre ocağın çalışıp çalışamayacağı sorusuna 
«benim görüşüme göre kesin olarak çalışmaz sebebi şudur : Bir kere dökümü 7 tondan 10 tona çıkardığınız 
zaman ergime süresi uzuyor; çünkü verdiğiniz güç aynı, bunlar 1 ton çeliği 750 KW saat harcayarak er
gitirler, siz 7 ton korsanız daha erken ergitiyor. 10 ton korsanız daha geç ergitiyor 10 tona çıkartıyorsunuz, 
ama dökümü hemen eskisi gibi 3 saatte ergitmiyor bu defa 4 saatte ergitiyor» yanıtını vermiştir. 
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10 tonla acaba günlük döküm adedinin 8'e çıkartılması bir sorun yaratır mı sorusuna «10 ton olunca 
6 döküm alınır 8'e çıkartılması çok zor trafo patlar» cevabını vermiştir. Ayrıca beher vardiyaya tam sayı 
düşecek şekilde döküm verileceğini, aksinin düşünülemeyeceğini, can güvenliğine ve standartlara uygun ürün 
almak için bunun zorunlu olduğunu sözlerine eklemiştir. (Klasör : 1, Sayfa : 38 - 49) 

Bakanlık adına olay yerinde daha önce inceleme yapan uzmanlar da ifadelerinde aynı hususu teyit etmiş
lerdir. (Klasör : 1, Sayfa : .13 - 26, 27 - 31, 31 - 38) 

Odalar Birliğinden günlük döküm adedinin sorulması üzerine kurumun verdiği yanıt bilimsel verilerle bağ
daşmamaktadır. Odalar Birliği yapılan hesaplamanın yanlışlığını ortaya koymak ve bilimsel olarak verilen 
raporu çürütmek yerine «şirketin 16.980 ton/yıl hurda demire ihtiyacı olduğu tespit edilmiş ise de bu şekilde 
bir emniyet payı ile kapasite tespitinin diğer tesisîerede uygulanması gerektiğine inanıyoruz» demekle ye
tinmiştir. Yanlışın emsal olarak alındığı bu düşünceyi ve yargıyı paylaşmak olanağı yoktur. Ne ark ocağı
nın 10 tondan fazla alamayacağı, ne de trafo gücü sabit kaldığına göre döküm adedinin artırılamayacağı ko
nusuna ilişkin hiçbir eleştiri ve bilimsel görüşe yer verilmediği gözlenmiştir. Esasen görüş olay yerinde ya
pılmış bir incelemeye de dayanmamıştır. Şirket yöneticileri kapasite tespitinde Ege Sanayi Odasından hiçbir 
eksperin fabrikaya gelmediğini ifade etmiştir. 

Ayrıca şirketin bu konuda Ege Sanayi Odasına 3.3.1981 tarih 81 - 15 sayıyla yazdığı yazı son derece 
ilginçtir. Bu yazıda 7,2 ton/şarj döküm kapasiteli ark ocağının kapasitesinin 10 tona çıkartıldığı ve bu ne
denle kapasite raporunun yenilenmesi isteğinde bulunulmuştur. Şirket ark ocağının kapasitesinin 10 ton ol
duğunu iddia etmekte ancak verilen yeni kapasite raporunda ocağın 12 ton döküm kapasiteli olduğu ön
görülmektedir. 

Aslında bu teorik hesapların fiilî kapasitenin çok altında kaldığı gerçeği fabrika döküm raporlarıyla sa
bittir ve buna daha önce değinilmiştir. Sanayi Bakanlığı tarafından yakından bilinmesi olağan olan Millî 
Prodüktivite Merkezi yayınları arasında çıkan 245 sayılı «özel sektör demir - çelik tesislerinde envanter ve 
kapasite çalışmaları, entegre tesislerde verimlilik ölçümleri» isimli kitapta konuya ilişkin ilginç bilgiler mev
cuttur. 

Adı geçen dokümanın 118 inci sayfasındaki tablo incelendiğinde Balçelik Firmasının kurulu kapasitesi
nin 11.250 ton/yıl olduğu, 1979 senesinde fiilî kapasitenin 5.625 ton/yıl olarak tahmin edildiği, 1980 yılı üre
tim programının 5.600 ton, 1981'de 6.000 ton ve 1982'de 6.000 ton olduğu görülmektedir. Keza 122 nci say
fada Balçelik'in günlük kurulu kapasitesinin 37,5 ton olduğu kaydına rastlanmaktadır. Aynı kitabın 84 üncü sayfa
sında «üretim artışı sağlamak için yalnızca fırın kapasitesini büyütmek yeterli olmamakta, beraberinde trafo 
güçlerinin de artırılması gerekmektedir. Elektrikli ark fırınlarında ergime süresinin kısaltılması trafo gücü
nün artırılmasıyla mümkündür» denilmekte 86 ncı sayfada «trafo gücünü artırmadıkça ocak büyüklüğünü 
artırmak bir anlam taşımamaktadır» kaydına rastlanmaktadır. Türkiye'de fiilî kapasitenin kurulu kapasite
nin çok altında kaldığı ise aynı kaynağın 104 ve 105 inci sayfalarında açıkça ortaya konulmuş bulunmaktadır. 
Aynı kitabın 125 inci sayfasında dökümden döküme geçecek sürelerin firmalara göre dağılımı gösterilmiş 
olup sadece bir firmada bunun 3,5 saate indiği ancak bunun su soğutmalı bir sistemin geliştirilmesiyle sağ
landığı ifade edilmektedir. Uzmanların ifadelerinde de aynı konuya temas edildiği anlaşılmıştır. (Klasör : 1, 
Sayfa : 35) Diğer firmalarda bu süre 4 ile 6,5 saat arasında değişmektedir. 

Bir başka husus ise ark ocaklı izabe tesislerine sahip işyerlerinde ancak ortalama olarak senenin yarı
sında döküm yapılarak çalışılabildiğidir. (Aynı kitabın 126 ncı sayfası) Balçelik Firmasında 7 aylık süreyi 
kapsayan 210 günde sadece 89 döküm yapıldığına yukarıda değinilmiştir. Teorik kapasite hesaplarında se
nede 300 gün döküm yapılması varsayımı özellikle grev, enerji kısıtlaması, arızalar, hurda teminindeki sı
kışıklıklar nedeniye Türkiye gerçeklerine uymamaktadır. 

f) Kaldı ki bu olayda Ege Sanayi Odası daha önce gerçek dışı kapasite raporları tanzim etmiş bir kurum
dur ve bu olayda yansızlığını kuşku ile karşılamayı haklı gösteren birçok neden bulunmaktadır. Bakanlıkça 
Mahmut KURDOGLU ve Nuri TİLGEN'in Balıkesir'de tesiste bizzat döküm almak suretiyle yaptıkları 
incelemelere Ege Sanayi Odası temsilcisi katılmış ancak raporda imzasına rastlanamamıştır. 

Ayrıca Müfettiş Yaşar TÜZÜN'ün, raporunda önerdiği üzere gerçeği yansıtmayan rapor tanzim eden Ege 
Sanayi Odası eksperleri hakkında Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Diğer 
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yandan denetim ve teftiş yetkisi Ticaret Bakanlığına ait Ege Sanayi Odası hakkında Ticaret Bakanlığı mü
fettişlerince araştırma yapılmaktadır. Bakanlık merkez ve taşra uzmanlarının tespit edebildiğimiz ve yukarıda 
muhtelif vesilelerde temas ettiğimiz olay yerinde yaptıkları incelemeye dayanan raporlar^ bir tarafa itilerek 
gerçek kapasiteyi yansıtmayan ve teorik hesapları hiçbir bilimsel veri ile bağdaşmayan Ege Sanayi Odasının 
mücerret kapasite raporlarına ve Odalar Birliğinin indi düşünceler içeren görüşüne istinaden şirkete verilmiş 
tahsislerin iptal hallerinin kaldırılmasına izaha yeterli ve doyurucu bir neden bulmak olanağı yoktur. 

Bakanlık uzmanlarının son olarak olay yerinde incelemeye gönderilmesinin nedeni gerçek kapasitenin tes
pitine yöneliktir, gerçeğin bulunmasını amaçlamaktadır. Şirket yöneticilerinin tadilât gerekçesini bahane ede
rek 20.000 'tonun üzerinde senelik kapasiteleri olduğu yolundaki iddiaları üzerine ikinci bir heyet fazladan 
hakem olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır. Ancak heyetin senelik kapasiteyi 20.000 tonun altında tespit 
etmiş olması hurda gemi ithali için yeterli olmadığından, bu kez Odalar Birliğinin görüşünün alınması yolu 
seçilmiştir. Oysa Odalar Birliğinin görüşü Ege Sanayi Odasının hazırladığı kapasite raporunu onaylamış ol
duğu cihetle bellidir. Farklı bir görüş vermesi düşünülemez, nitekim öyle de olmuştur. 

g. — 5590 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve aynı kanunun tüzük hazırlanmasını öngören 91 inci mad
desiyle tüzüğün 19 uncu maddesine göre kapasite raporları hazırlanması görevi Sanayi Odalarına verilmiş
tir. Bu yetkinin Sanayi Odalarına verilmiş olması şüphesiz belgelerin sahte veya gerçek dışı olması halinde 
de bunlara itibar edilmesi sonucunu doğuramaz. Nitekim Sanayi Bakanlığı muhtelif vesilelerle 4 kez olay 
yerinde inceleme yaptırmış bulunmaktadır. Uygulamada da Sanayi Bakanlığı daima belge ile yetinmemekte ve 
gerektiğinde kendi elemanlarına işletmeler hakkında araştırma yapma görevi vermektedir. Her belgenin aksi 
ispat edilinceye kadar muteber kabul edilmesi asıldır. Olayımızda kapasite raporlarının bir bölümü ile sahte 
bir bölümü ile de hilafı hakikat olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. 

h. — Konunun bir başka yönü ise 'Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ithalât rejimi kararına göre 
sorunun kıymetlendirilmesi gereğidir. 

2.1.1981 tarih ve 17208 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 16.12.1980 tarilh ve 8/2117 sayılı İthalât Re
jimi Kararına dayanılarak çıkartılan ithalât Yönetmeliğinin 45 nci maddesi «yönetmelik esaslarına göre sa
dece kendi ihtiyaçları için tahsis alan sanayiciler Bakanlığın muvafakat alınmaksızın tahsis veya tahsis 
konusu malın, tahsis gayesi dışında kullanılamayacağı gibi, .... başkalarına devir ve satışı da yapılamaz.» 
«aksine hareket edenlere, bir yıldan az olmamak üzere 10 yıla kadar ithâl listelerinde hiç bir tahsis yapılma
ması hususu Bakanlıkça kararlaştırılır» hükmünü amirdir. 

Ayrıca durumu Resmî Gazete'de yayımlanacağı da öngörülmüştür. 

Şirket hakkında 1980 öncesi döneme ait kendisine tahsisli malı başkalarına devrettiği Müfettiş Raporu 
ile sabit olmasına ve yönetmelikte öngörülen idarî müeyyidenin uygulanmasının önerilmesine rağmen 26.4.1980 
tarih ve 8/722 sayılı Sanayi Affı nedeniyle şirket hakkında uygulamaya gidilemediği daha evvel söz konusu 
edilmişti. Ancak şirketin buna rağmen eski alışkanlığını devam ettirdiği anlaşılmaktadır. 

1980 senesi ilk yarısında Sanayi Affından yararlanan şirketin 1980 senesi ikinci yarısında aldığı toplam 
49314 tonluk tahsislerde sahte Kapasite Raporu kullandığı müfettiş raporuyla sübut bulmuştur. Hatırlanacağı 
üzere şirket 15 ton/şarj'lık ikinci ark ocağı bulunmadığı halde varmış gibi kapasite raporu hazırlatarak Ba
kanlıktan tahsis almayı başarmıştır. 

1981 senesinde durum ortaya çıktığına göre şirket hakkında ithalât yönetmeliğinin 46 ncı maddesine gö
re işlem yapılması gerekirken aksine iptal edilen tahsislerin bir kısmı yukarıda açıklandığı gibi serbest bı
rakılmıştır. Konuya ilişkin yönetmelik hükmü şöyledir : «... ithalât işlemlerinde sahte belge kullandığı anla
şılan firmalara, ithal listelerinden bir yıldan az olmamak üzere 15 yıla kadar hiç bir şekilde ithalât yaptı-
rılmaması Bakanlıkça kararlaştırılır. Ve bu hususta gerekli önlemler alınarak, keyfiyet Resmî Gazete'de ya
yımlanır. 

ithalât işlemlerinde sahte belge kullandıkları tespit edilen firmalar adına tanzim edilen uygunluk bel
geleri, müsaade belgeleri veya ithal müsaadeleri iptal edilir ve keyfiyet ilgili mercilere duyurulur.» (Klasör : 
4, Sayfa : 574-577) 
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Nitekim Müfettiş Raporu üzerine yönetmeliğe uygun olarak şirketin bütün tahsisleri iptal edilmiştir. 
Ancak yukarda da açıklandığı gibi şirketin gayri resmî girişimleri ve tavassutlar üzerine Odalar Birliğinden 
alınan görüşe dayanılarak şirketin iptal edilen tahsislerinin bir kısmının iptal halleri kaldırılmış ve yönetme
lik hükümleri dikkate alınmamıştır. Oysa ithalât rejimi kararına ve ithalât yönetmeliğine göre şirketin tüm 
uygunluk belgeleri ve müsaade belgelerinin iptaline karar verilmesi ayrıca şirkete bir yılla 15 yıl arasında it
halât yasağı konulması gerekmektedir. 

12. — Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPCU ve Bakanlık eski Müsteşarı Mehmet GÖL-
HAN'ın Cezai Sorumlulukları : 

Yukardaki tespitlerin hiç biri özel bir araştırma ve soruşturmayla sağlanmış değildir. Bakanlık arşivinde
ki belgelerden derlenmiş bulunmaktadır ve muhtelif vesilelerle Müsteşar ve 'Bakana arz edilmiş bilgilerden 
ibarettir. 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPCU ile Müsteşar Mehmet GÖLHAN'ın Odalar Birli
ğinden alınan görüş üzerine Firmanın iptal edilen 22627 tonluk tahsisinin engel hallerinin kaldırılmasına iliş
kin tasarrufunu kamu yararı ve hukuka uygunluk açısından isabetli bulmaya olanak yoktur. Olayın cereyan 
tarzı ve yapılan tespitlere göre varılan sonuçlar aynı zamanda cezai sorumlulukları da belirleyecek nitelikte
dir. Zira varılan sonuçlarla yapılan tasarrufu bağdaştırmak olanağı yoktur. 

5 ayrı inceleme sonuçlarına göre (raporun 2/a, 6/a, 6/b 6/d, 7/b paragrafları) firmanın sahte ve gerçek 
dışı kapasite raporları kullandığının anlaşılmasına ve fiilî kapasitesinin 20.000 tonun çok altında olduğu hu
susunun kesin bir biçimde saptanmış olmasına rağmen, firmanın bütün tahsislerinin haklı olarak iptal edilme
sinden sonra eski Bakan Şahap KOCATOPÇU'nun bilâhare gayriresmî ve nüfuz sahibi kimselerin tavas
sutu üzerine kendisinin yaptırdığı inceleme sonuçlarına da bağlı kalmayarak sonucu önceden belli Odalar Bir
liğinden günlük döküm adedinin sorulması yolundaki talimatı üzerine alınan ve hiç bir bilimsel veri ile bağ
daşmayan ve sadece yanlışın emsal alındığı bir gerekçeye dayanan görüşe itibar edilerek firmanın 22627 ton
luk tahsislerinin iptal hallerinin kaldırılmasına ilişkin tasarrufunu haklı gösterecek bir neden bulunamamıştır. 
Zira daha önce yapılan tetkikler alınan Kapasite Raporlarının gerçek dışı olması şüphesi ve iddiaları üze
rine ve tadilattan sonra bizzat Bakanlığın emri nedeniyle kendi uzmanlarınca yapılmış bulunmaktadır. 

Ege Sanayi Odası 1972, 1977, 1980 ve 1981 yıllarında firma hakkında 4 kez kapasite raporu hazırla
mıştır. 15 ton/şarj'lık 2 nci bir ark ocağının bulunduğu hususuna ilk üç raporda yer verilmiş bulunmasına 
rağmen bunun gerçek dışı olduğu anlaşılmış ve ancak bu tespitten sonra Ege Sanayi Odası 4 üncü kez ha
zırladığı Kapasite Raporunda tek ark ocağının faal vaziyette bulunduğu gerçeğini kabul etmek zorunda kal
mıştır. Gerçek dışı raporlar hazırlanması dolayısıyla eksperleri ve kurumun kendisi hakkında cezaî ve idarî 
soruşturmalar devam etmektedir. 

4 üncü kez tadilât gerekçesinin arkasına sığınılarak senelik hurda ihtiyacının 23562 ton/yıl olduğunu ön
gören kapasite raporunun da muallel olduğu Bakanlık Uzmanlarınca gerekçeleri gösterilmek suretiyle yerin
de bizzat döküm alınarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Odalar 'Birliğinin günlük döküm adedi konusunda ik
na edici ve görüşünü bilimsel verilerle doğrulayıcı bilgiler vermek yerine yanlış uygulamayı emsal almak su
retiyle indi bir mütalaa verdiği hususu yukarda etraflı bir şekilde tartışılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üye
lerinin ifadesinden Ege Sanayi Odası Eksperlerinin fabrikaya gelmeden kapasite raporu verdikleri anlaşılmış
tır. 

Eski Bakan Şahap KOCATOPÇU'nun bunca tespite karşılık sadece Odalar Birliğinin görüşünü kabule 
değer görmesi ancak himaye saikiyle ve Balçelik Firmasının iptal edilen tahsislerini geri vermek konusun
daki kararlılığı ile izah edilebilir. Müsteşar Mehmet GÖLHAN'ın tüm tahsislerin iptalinden sonra olay ye
rinde yaptırılan inceleme üzerine firmaya 17.000 ton hurda demir verilmesini öngören düşüncesinden bilâ
hare Odalar Birliğinin görüşünün alınmasından sonra dönerek bu kez Balçeliğin iptal edilen tahsislerinden 
22627 tonun iptal hallerinin kaldırılmasını uygun bulması aynı kararlılık ve firmaya karşı himaye girişim
lerinin bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. 

Bir an için Odalar Birliğinin görüşünde haklılık bulunduğu var sayılsa bile «İthalât Rejimi Kararı» na 
dayanan ithalât yönetmeliğine göre firmaya tahsis verilmesi bir yana ithalât yapmak için sahte ve gerçek 
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dışı belgeler kullanıldığı cihetle uygunluk ve müsaade belgelerinin iptalinden başka o tarihte bir yılla 15 yıl 
arasında ithalâttan men cezasının da uygulanması gerekmektedir. 

Eski Müsteşar Mehmet GÖLHAN'ııı olayı «İthalât Rejimi Kararı» yönünden hiç değerlendirmeye yanaş
madığı bilâhare Müfettiş Hazbetüllah AKYÜZ ve CENGİZ ÖZCAN'ın hazırlayıp Bakanlığa verdikleri fez
leke altına düştüğü nottan da anlaşılmaktadır. (Raporun 9 uncu paragrafı) 

Firmanın senelik fiilî kapasitesi teorik hesap ve varsayımlara göre saptanan kurulu kapasitenin çok altın
da kalmaktadır. 6000 Ton civarındaki fiilî kapasiteye rağmen verilen fazla hurdaların ve özellikle hurda 
geminin üretime geçmeksizin spekülatif amaçlarla piyasaya sürülmesinin ve haksız kazançlar sağlanmasının 
önlenmesi bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri arasında iken haksız çıkarlar sağlayan bu gidişi 
hızlandırıcı tasarruflarda isabet olduğu söylenemez. Özellikle şirket yöneticilerinin bu konuda geçmiş yıllar
da kötüye kullanma girişimlerinin bilinmesine rağmen bunda ısrar edilmesi yöneticilere haksız kazançlar 
sağladığı iddialarına haklılık kazandırmıştır. Senelik hurda ihtiyacının 20.000 tonun üstünde tespit etmek ko
nusundaki yoğun çabalar ise büyük maddî çıkarlar sağlayan hurda gemi ithaline imkân hazırlamak kararlı
lığının ve himaye girişimlerinin kanıtı olmuştur. 

Yukarda açıklanan nedenlerle Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU ve eski Müsteşar 
Mehmet GÖLHAN haklarında memuriyet görevlerini kötüye kullanmak suçlarından Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci maddesi uyarınca Kamu Davası açılması gerekmektedir. 

III. — SEKA OLAYI 

Seka'nın kalifiye işçi ihtiyacını karşılamak üzere, belli dönemlerde, üç yıl süreli Meslek Kursları açıl
maktadır. Meslek Kursuna alınacak adaylarda aranacak nitelikler, giriş sınavlarının yapılması, eğitim ve 
öğretimin planlanması gibi hususlar, Seka Yönetim Kurulu'nca 6.6.1979 tarihinde kabul edilip, aynı gün yü
rürlüğe giren 80/1 sayılı «Seka Meslek Kursu Yönetmeliği» adı verilen bir iç yönetmelikle düzenlenmiş bu
lunmaktadır. (Klasör : 11, Sayfa : 195-219) 

1980-1981 eğitim dönemi için de söz konusu kursa, sınavla 45 öğrencinin alınması kararlaştırılmış ve 18 
Haziran 1980 tarihinde İstanbul'da iki, İzmit'te bir gazete ile ilân verilmek suretiyle duyuru yapılmıştır. Da
ha sonra gazete ilanları çeşitli yerlerdeki Seka Müessese Müdürlüklerine gönderilerek aday kaydına başlan
mıştır. 

İlanda, yönetmeliğin 7 nci maddesine göre adayların 16 yaşından küçük ve en az ortaokul mezunu 
olacakları, 12 nci maddeye göre de 19.8.1980 tarihinde test usulü ile yapılacak seçme sınavına katılacakları 
açıklanmıştır. 

Yönetmeliğe uygun biçimde seçme sınavlarının yapılması beklenirken, 1 Ağustos 1980 tarihli ve Genel 
Müdür imzalı bir öneri benimsenerek, Yönetmeliğin bir kaç maddesi değiştirilmiştir. (Klasör : 11, Sayfa : 
148) 

Değişikliklerin en kayda değer olanı, seçme sınavlarını hükme bağlayan 12 nci maddede yapılan deği
şikliktir. 

Değişiklikten önceki 12 nci maddeye göre adaylar yazılı sınava tabi tutulmakta ve bu sınavdan aldıkları 
notlara göre sıralanmakta idiler. 

Yapılan değişiklikle maddeye, yazılı sınavı kazananlardan, en yüksek puandan başlamak üzere sınav 
kurulunca kararlaştırılan kadar aday öğrencinin mülakata tabi tutulacakları hükmü eklenmiştir. 

Yönetim kurulunca benimsenerek yürürlüğe konulan bu değişikliğin yazılı bir gerekçesine rastlanmamıştır. 
Sadece 1.8.1980 gün ve 658 karar numarası ile kabul edilip yürürlüğe girdiğine işaret edilmekle yetinilmiştir. 

Seka Meslek Kursunu bitirenler Seka'nın değişik illerdeki kuruluşlarında işçi olarak çalıştırılacakları 
için, adayların yazılı sınavdaki başarı oranlarının dışında 'bazı özel yeteneklerinin de araştırılmasının doğal 
olacağı düşünüldüğünde, sınav duyurusundan sonraki bir tarihte de olsa, yapılan değişikliğin kamu gerekle
rine ve hizmet yararına olduğu sonucuna varılabilir. / 
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Ancak bundan sonraki gelişmeler, özellikle mülakat için alman ölçü, yazılı sınava sokulan tüm adayların, 
aldıkları nota bakılmaksızın mülakata kabul edilmeleri ve mülakatta yerilen notların dikkati çekici olması, 
yönetmelikte yapılan değişikliğin, özel amaçlı ve önceden belirlenen bazı isimlerin kursa alınmasını sağlama
ya yönelik olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 

Sözkonusu yönetmelik değişikliğinden sonra, daha önce yapılan duyuru ve ilanlar geçersiz olduğu için 
6.8.1980 tarihinde aynı gazetelerle yeni bir ilan yapılmış ve bunda test sınavını kazananların mülakata alına
cakları açıklanmıştır. 

Daha sonra toplanan sınav komisyonu, sınavda uygulanacak esasları belirlemiş ve bunu 7.8.1980 günlü 
tutanakla tespit etmiştir. (Klasör : 11, Sayfa : 122 - 123) 

Tutanağın 3 üncü maddesi (b) fıkrasına göre, sınav komisyonu, yazılı kâğıtların okunup değerlendirilme
sinden hemen sonra mülakata girme sınırını ve mülakatta kazanma sınırını tespit edecektir. 

Aynı maddenin (c) fıkrasına göre ise, mülakatta sabit bir metin okutturularak ses ve işitme ve okuma 
yetenekleri değerlendirilecek, ayrıca bedenî durumun değerlendirilmesi için basit hareketler yaptırılacaktır. 
Bu iki değerlendirme 50'şer puan üzerinden olacaktır. 

4 üncü maddede, mülakatta kazanma sınırının üstünde puan alan adayların notlarının, yazılı notları ile 
birleştirileceği, bu ikisinin ortalamasının okula giriş ortalaması olarak kabul edileceği belirtilmektedir. 

Sınav komisyonunun mülakat için tespit ettiği esasların, adayların ileride yüklenecekleri hizmete uygun 
özel yeteneklerini ölçmeye yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Çünkü en az ortaokul mezunu olan adaylara 
sabit bir metin okutturularak bunları ayırmanın gerçekçilikten uzak olduğu tartışmasızdır. 

Öte yandan yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre, sınavı kazananlar, işletmede çalıştırılmalarına engel 
hallerinin bulunmadığını, tam teşkilatlı Devlet Hastanesinden alacakları bir kurul raporu ile tevsik etmek zo
rundadırlar. 

Yönetmeliğin bu hükmü karşısında, bedenî durum değerlendirilmesi için yapılacak basit hareketlerin, 
adaylar hakkında, sınav komisyonu üyelerine hiçbir bilgi vermeyeceği ortadadır. 

Özetlemek gerekirse, içyönetmelikte yapılan değişiklikle konulan mülakatın ve mülakat için belirlenen esas
ların, sağlıklı bir seçme sınavına hizmet etmediği görülmektedir. 

Aşağıda, mülakat sonunda adayların nasıl değerlendirildiği geniş bir biçimde tartışılacaktır. 
Yönetmelik değişikliği ile adaylara verilen notlar birlikte değerlendirildiğinde, 1980 - 1981 eğitim döne

minde açılan kursa, yarışma sınavında gerçekten başarılı olan adaylar yerine, önceden belirlenen kişilerin seçil
diği ve yönetmelikte yapılan değişikliğin bu amacı gerçekleştirmek için araç olarak kullanıldığı hiçbir kuşku
ya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Yönetmelikteki değişikliğe uygun olarak seçme sınavına 19.8.1980 tarihindeki yazılı sınavla başlanmıştır. 
Sorular, Türkçe, matematik, fen bilgisi ve genel yetenek konularından seçilmiş ve cevap kâğıtları isim ha

neleri açılmadan değerlendirilmiştir. 
Bu aşamada sınav kurulunca, cevap kâğıtlarının isim haneleri açılmadan yönetmelik ve daha önce alı

nan karar gereğince, mülakata girme sınırının saptanması gerekirken, cevap kâğıtlarının isim hanelerinin açı
lıp açılmaması konusunda makam onayının alınmasına karar verilmiş ve Genel Müdür Yardımcılarından Fe
rit ÇÖLGEÇEN'e sorulmak suretiyle cevap kâğıtlarının isim haneleri açılmış, değerlendirme sonucu cetvel
lere isim ve puan olarak geçirilmiştir. (Klasör : 11, Sayfa : 114) 

Yapılan sıralamada, cevap kâğıtları değerlendirilen 496 adaydan 158 adayın, 50 ve daha yüksek not aldığı 
görülmüştür. Bu tabloya göre mülakata katılma sınırı olarak 50 notun esas alınması gerekirken sınav ko
misyonunca, adaylar arasındaki puan farklarının çok yakın ve belli puanlarda birikim olduğu gerekçesiyle 
yazılı sınava girenlerin tümünün mülakata alınması kararlaştırılmıştır. (Klasör : 11, Sayfa : 111 - 112) 

Oysa 45 kişinin eğitileceği kurs için, yazılı sınavda başarı kazanmış 158 kişilik bir aday grubu, rahatlıkla 
seçim yapılacak bir çoğunluk oluşturmaktadır. Bu bakımdan, bütün adayların, yazılı sınavda aldıkları nota 
bakılmaksızın mülakata sokulmalarının iddia edildiği gibi puanlar arasındaki farklılığın azlığından değil, ön
ceden tespit edilen kişilerin kursa alınmasını kolaylaştırmak isteğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
v Nitekim, asıl büyük usulsüzlük mülakatlar sırasında cereyan etmiş, Anayasanın ve idare hukukunun, hu
kuka bağlılık, tarafsızlık, eşitlik ve hizmete alınmada ödevin gerektirdiği niteliklerden başka ayırım gözetil-
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memesi ilkelerine tamamen aykırı bir değerlendirme yöntemi ile seçim yapılarak adaylara anne - babalarının 
adı, babalarının görevi sorulmak suretiyle hakkı olmayan kişilerin sınavı kazanmaları sağlanmıştır. 

Değerlendirme çizelgelerinin incelenmesinden, yazılı sınavda 50 ve daha fazla not alanlardan sadece 18 ki
şinin başarılı sayıldığı, diğer 27 kişinin 50 puandan aşağı not alanlardan seçildiği, bu arada yazılı sınav 
sonucu 1 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sırada bulunanlara düşük mülakat notları verilerek, 
bunların liste dışı bırakıldıkları, buna karşın, yazılı sınavdaki notu 29 olduğu için 492 nci sırada yer alan 
adaya mülakatta 93 puan verilerek, keza yazılı sınavdaki notu 32 olduğu için 483 üncü sırada yer alan adaya 
da mülakatta 92 puan verilerek, bu adaylara sınavın kazandırıldığı görülmüştür. (Klasör : 11, Sayfa : 72-77) 

Ayrıca, sınav sonuçlarnın duyurulmasında, yapılan usulsüzlüğün fark edilmesini önlemek kaygısı ile olsa 
gerek, adayların yazılı sınavlardan ve mülakattan aldıkları notlar ayrı ayrı ilan edilmemiş, ilan tahtasına 
sadece not ortalamaları asılmıştır. (Klasör : 11, Sayfa : 78 - 102) 

Bir kamu kuruluşunda, kuruluşun hemen hemen bütün yönetim birimlerinin katılmaları ile büyük bir 
kitleyi ilgilendiren adam kayırma şeklindeki usulsüz işlemlerin fütursuzca yapılabilmesinin önemi yanında, 
asıl önemli olan bu tür bir tasarrufun, 16 yaşından küçük, henüz eğitilme çağındaki çocuklar için yapılabil
miş olmasıdır. 

Gerçekten, Seka Meslek Kursu sınavları olayı, kurum çalışanları arasında ve Kocaeli'nde büyük hayret 
ve şaşkınlıkla karşılanmış, tanık ifadelerine göre, yerel basında, partizanlık yapıldığına ve siyasal kadrolaşma 
çabalan içerisine girildiğine, bunun kuruma olan güven duygusunu sarstığına ilişkin yayınlar yapılmış, yazık 
sınavda başarılı oldukları inancında bulunan adayların velileri tarafından Seka Genel Müdürlüğüne dilek
çeyle başvurularak yapılan haksızlığın giderilmesi istenmiştir. Bundan bir sonuç alınamaması üzerine, Gölcük 
Sıkıyönetim Komutanlığına, Kocaeli Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığına ve Kocaeli Valiliğine şikâyet di
lekçeleri verilmeye başlanmıştır. 

Müracat ve şikâyetlerin yoğunluk kazanması üzerine, İzmit Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığı tarafın
dan Seka Genel Müdürlüğüne bir yazı yazılarak, durumun Teftiş Kuruluna incelettirilmesi ve sonucun Ko
mutanlığa bildirilmesi istenmiştir. (Klasör : 11, Sayfa : 150) 

Sıkıyönetim Komutanlığından gelen bu yazı Teftiş Kuruluna aktarılmış ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafın
dan gerekli incelemenin yapılması için, Başmüfettiş Ziya TOROS ve Başmüfettiş Naim KIZILTUNA görev
lendirilmişlerdir. (Klasör : 11, Sayfa : 151 - 152) 

Adı geçen müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 15.10.1980 günlü ve 8 sayılı raporda 
özetle yönetmeliğin, sınavın yapılması ile ilgili hükümlerinin amaçlı olarak değiştirildiği, yönetmeliğin değişen 
hükümlerine dahi uyulmadığı belirtilerek, bu konuda ayrıca soruşturma açılmasının yerinde olacağı sonuç ve 
kanaatine varılmıştır. 

Müfettişlerce yapılan incelemede, ilk tespitler elde edilince Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Genel Müdürlü
ğe yazılan 3.10.1980 günlü yazıda, sınav ve değerlendirilmesinde yönetmelik ve prensip esaslarına uyulma
dığı belirtilerek, 6 Ekim 1980 günü tedrisata başlayacak Meslek Kursunun ileri bir tarihte açılması ve söz ko
nusu sınavın yenilenmesi önerilmiş, Müfettişler Raporunun alınmasından sonra da, rapordaki görüşlere ay
nen iştirak edildiği, konu hakkında soruşturma açılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. (Klasör : 11, Say
fa : 164 - 165) 

Rapor ve Teftiş Kurulu yazılarının makama arzı üzerine Genel Müdürle, Teftiş Kurulu Başkanı Fikret 
BALKIŞ arasında münakaşa çıkmış ve Hukuk Müşavirliğinden görüş alınması yoluna gidilmiştir. (Klasör : 
11, Sayfa : 263 • 264) 

Hukuk Müşaviri M. Kâzım GÜVENÇ tarafından düzenlenen 15.11.1980 günlü ve 365 sayılı mütalaa ya
zısında, Sıkıyönetim Komutanlığının isteği üzerine doğrudan müfettiş incelemesi yapılamayacağı, müfettişlere 
inceleme yapılması konusunda Genel Müdürlükçe verilmiş yazılı bir talimata da rastlanmadığı; Sıkıyönetim 
Komutanlrğının istediği bilgilerin, Genel Müdürlükçe, Eğitim Dairesi Başkanlığından ve sınav kurulundan der
lenerek gönderilebileceği, esasen sınavda usulsüzlük yapıldığına dair somut belgelerin de bulunmadığı, yetki 
aşımı suretiyle düzenlenen müfettiş raporuna dayanılarak soruşturma açılamayacağı belirtilmiştir. (Klasör :11, 
Sayfa : 178 - 233) Hukuk Müşavirinin bu mütalaasının alınması üzerine Genel Müdürlükçe, Teftiş Kurulu 
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Başkanının tedrisatın ertelenmesi ve sınavın yenilenmesi önerisine uyulmadığı gibi, konu ile ilgili soruşturma 
da açılmamıştır. 

1402 sayılı Kanunun Sıkıyönetim Komutanının yetkilerini düzenleyen 3 üncü maddesinin 19.9.1980 gün 
ve 2301 sayılı Kanunla değişik (m) fıkrasında, Komutanın, Sıkıyönetim Bölgesindeki her türlü kamu ve özel 
kuruluşlara gerekli tedbirleri aldıracağı hükmü vardır. 

Bu bakımdan Sıkıyönetim Komutanının isteği üzerine müfettiş incelemesi yaptırılmasında hukuka aykı
rılık bulunmadığı gibi, Genel Müdürlüğe hitaben yazılan yazının doğrudan Teftiş Kurulu Başkanlığına git
mesi söz konusu olamayacağına göre müfettiş incelemesi için Genel Müdürlük makamının talimatının bu
lunmadığına ilişkin yargıya katılmak da mümkün değildir. 

Müfettişlerin raporundan ve Teftiş Kurulu Başkanlığının makam oluru için yazdığı yazıdan sonra Hukuk 
Müşavirinin mütalaasına başvurulması ve yukarıda özetlendiği biçimde hukuka pek de uygun olmayan bir mü
talaa alınarak bunun hemen benimsenmesi, sınavın yenilenmesini ve soruşturma açılmasını önlemek iradesi
nin açık belirtisidir. 

Bir an için müfettişler raporunun hazırlanması öncesi birtakım şekil eksikliklerinin bulunduğu varsayıl
sa bile, sorumlu bir yönetimin yapacağı iş, raporlardaki bulgular üzerine, soruşturma yapılmasını istemek 
olmalıydı. 

Bu gelişmeler ve şikâyetlerin ardının kesilmemesi üzerine Kocaeli Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığınca, 
Kocaeli Valiliğine 17.11.1980 günlü bir yazı yazılarak, Valilik Makamınca, uzman kişiler marifetiyle inceleme 
yaptırılması ve inceleme sonucu yapılan işlemden Komutanlığa bilgi verilmesi istenmiş, (Klasör : 11, Say
fa : 237) Kocaeli Valiliğinin 20.11.1980 günlü yazısı ile de 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Mües
seseleri ve İştirakleri Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Sıkıyönetim Komutanlığının isteği Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına intikal ettirilmiştir. (Klasör : 11, Sayfa : 2 - 3) 

Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 27.11.1980 günlü emirleri ile bu konuda gerekli tetkikat ve tahki
katı yapmak üzere Müşavir Müfettiş Fatin TAYŞİ görevlendirilmiştir. (Klasör : 11, Sayfa : 1) 

Seka Genel Müdürlüğüne giden ve sınav evrakını, sınav öncesi duyuru ve yazışmaları yerinde inceleyen 
müfettiş tarafından sınav komisyonu üyelerinin iddiaları da dikkate alınarak, sınav kurulu başkanı ve üyeler
den birinin huzurunda, yazılı sınav sırasında 5 inci, 8 inci, 14 üncü ve 15 inci olmalarına rağmen müla
katta 40 ila 45 not aldıkları için başarısız sayılan adaylarla, aynı sıralamada 479 uncu, 484 üncü, 491 inci ve 
493 üncü olup, mülakatta 90'ın üzerinde not almak suretiyle başarılı görülen ve halen kurs öğrencisi olan 
kişilerin sınav kurulunca tespit edilen esaslara göre karşılaştırılmaları yapılmış, gerek fizikî yeterlilik, gerekse 
metin okuma yönünden hiçbir aday arasında 50 - 55 notluk bir farklılık müşahade edilmediği gibi, yazılı 
sınavda ön sıraları alanların, her yönden diğerlerinden üstün olduğu görülmüştür. (Klasör : 11, Sayfa : 38 - 39) 

Müfettiş Fatin TAYŞl tarafından yürütülen soruşturma sonunda düzenlenen 7.1.1981 günlü ve 214 sa
yılı raporda, daha önceki raporda da değinildiği gibi, sınavda usulsüzlük yapıldığı belirtilerek, sınav komis
yonu başkan ve üyelerinin disiplin cezası ile cezalandırılması, Genel Müdür ve Yardımcılarının, bundan son
raki uygulamalarında hukuka uygun davranmaları için dikkatlerinin çekilmesi ve yazılı sınavda ilk 45 aday 
arasında yer aldıkları halde, mülakatta düşük notlar verildiği için kursa dahil edilmeyen 34 öğrencinin va
kit geçirilmeden okula alınmalarının sağlanması önerilmiştir. (Klasör : 11, Sayfa : 35) 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Teftiş Raporuna aynen iştirak edilmiş ve rapor doğrultusunda işlem yapılmak 
üzere 13.1.1981 günlü Bakanlık onayı hazırlanmıştır. (Klasör : 11, Sayfa : 54 - 58) 

Onayın altına Müsteşar Mehmet GÖLHAN tarafından elyazısıyla, «ülkemizin içinde bulunduğu o günkü 
şartlar göz önüne alındığında şifahî imtihanın da yapılmasında yarar vardır. Güvensiz bir ortamda güve
nilir öğrenci seçiminde takdir hakkı kullanılmasında vazedilen kıstasların tam olarak kullanılması da müm
kün olmayabilir. O itibarla ilgili personelin cezalandırılması hususunda yukarıki durumun nazarı iti'bare alın
ması ve 34 öğrencinin yeniden incelenmesi kaydıyla uygundur. 13.1.1981» kaydı düşülmüş, bu suretle düzenle
nen olur evrakı 14.1.1981 günlü yazıya bağlanarak gereği yapılmak üzere Seka Genel Müdürlüğüne gönde
rilmiştir. (Klasör : 11, Sayfa : 59) 
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Bu arada Seka Genel Müdürlüğünün üst yönetiminde bazı değişiklikler olmuştur. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14.1.1981 günlü yazısı ekindeki Bakanlık olurunun alınması üzerine, 

Seka Genel Müdürlüğünden Bakanlığa gönderilen 13.2.1981 günlü yazıda, müfettiş raporunda ve Teftiş Ku
rulu Başkanının Bakanlık Makamına muhatap yazılarında, sınavda usulsüzlük yapan ilgililerin cezalandırılma
larının istenilmesine rağmen sözkonusu yazının altına Müsteşar Mehmet GÖLHAN tarafından düşülen not 
karşısında, ilgililerin cezalandırılmalarına gerek olup olmadığının anlaşılmadığı, yürürlükteki yönetmelik ve 
önceden konulmuş usul ve prensiplere aykırı olarak yapılan sınav sonucu, kamuoyu önünde teşekkülün güve
nilirliğini zedeleyici tutum ve davranışları belirgin olan yönetcilerle sınav komisyonu üyelerinin cezalandırıl
malarının yerinde olacağı belirtilmiş ve ne yönde işlem yapılması istendiğine işaret edilmesi istenmiştir. (Kla
sör : 11, Sayfa : 61 - 62) 

Seka Genel Müdürlüğünün bu yazısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1.4.1981 gününe kadar cevap 
verilmemiştir. Bu tarihte, Bakanlığa, içeriği aynı olan ikinci bir yazı daha yazılmış, bunun üzerine Bakan 
Şahap KOCATOPÇU imzası ile gönderilen 17.4.1981 günlü yazıya, Müsteşar Mehmet GÖLHAN'ın daha 
önceki notu aynen dercedilerek, sınav komisyonu üyeleri ile ilgili yöneticilerin cezalandırılmalarının uygun 
görülmediği açıklanmıştır. (Klasör : 11, Sayfa : 63) 

Yukarıdan beri yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Seka'nın kalifiye işçi ihtiyacını karşılamak üze
re açılan kursa öğrenci alımı için yapılan sınavda usulsüzlük yapıldığı, hizmete alınmada ödevin gerektirdiği 
niteliklerden başka ayırım gözetilmemesi gerekirken çeşitli mülahazalarla başarı oranına bakılmaksızın kursa 
alınmak istenen adaylara sınav kazandırmak amacı ile özel yönetmelikte sınav duyurusundan sonra değişik
lik yapıldığı, bu amacın gerçekleştirilmesine yapılan değişikliğin yetmemesi üzerine, Yönetmeliğin değişik hü
kümlerine ve sınav öncesi alınan kararlara da uyulmadığı, hakkı olmayan bir çok adayın sınavda başarılı ka
bul edildiği Müfettiş Raporu ile belirlenmiş ayrıca Kocaeli Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığının konunun 
incelenmesi ve buna göre gereğinin yapılması talimatı üzerine yaptırılan müfettiş incelemesi sonunda verilen 
rapordaki soruşturma açılması istemine de uyulmayarak, daha önce izhar edilen iradedeki kararlılık sürdürül
müştür. 

Bütün bunlara ve Bakanlık Müşavir Müfettişi Fatin TAYŞt'nin raporunda sınavda usulsüzlükleri görülen 
ilgililerin cezalandırılmalarının önerilmesine, ayrıca yönetiminde sonradan değişiklik yapılan Seka Genel Mü
dürlüğünün ısrarlı takiplerine rağmen ceza tertibinden kaçınılmıştır. 

Ceza kovuşturması yapılmaması nedeni olarak, güvensiz bir ortamda, güvenilir öğrenci seçiminde takdir 
hakkının kullanılmasının yerinde olduğu ve takdirde hata yapılabileceği gösterilmektedir. Konu bu yönü ile de 
değerlendirilmiş, Seka Genel Müdürlüğünden sınava girip, mülakatta başarısız sayılan adayların, asayiş ve 
kamu dirliği yönünden sakıncalı olduklarını gösterir bilgi veya belgelerin bulunup bulunmadığı sorulmuş, 
bu adayların sakıncalı olduklarını gösterir herhangi bir belgenin bulunmadığı belirtilmiştir. (Klasör : 5, Say
fa : 17) 

Sınavlar, Kocaeli tünde Sıkıyönetim uygulamasının bulunduğu bir dönemde yapılmıştır. Bu bakımdan Ko
caeli Sıkıyönetim Komutanlığından da, sınava katılan adaylar hakkında, Seka Genel Müdürlüğünce güvenlik 
soruşturması yapılması için yardım istenilip istenilme diği sorulmuş, Seka Genel Müdürlüğünün, sınava ka
tılan adaylarla ilgili olarak, güvenlik soruşturması için Sıkıyönetim Komutanlığına başvuruda bulunmadığı öğ
renilmiştir. (Klasör : 5, Sayfa : 9) 

Görüldüğü üzere, Seka Meslek Sınavında yapılan usulsüzlük ve haksızlıkları güvenilir öğrenci seçimi için 
yapılan uğraşlar olarak açıklama olanağı bulunmamaktadır. Eğer yönetim, böyle bir araştırma yoluna girse 
idi, Devletin yetkili organları eliyle Güvenlik Soruşturması yaptırır, hiç değilse Bölge Sıkıyönetim Komu
tanlığından yardım isterdi. Kaldı ki, sınav komisyonu üyeleri de ifadelerinde mülakatın değerlendirilmesi 
sırasında bu yönü ile bir araştırmaya girdiklerini ileri sürmemişlerdir. (Klasör : 11, Sayfa : 272-274) 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATÖ?ÇU'nun bu konudaki tasarrufunun, takdir yetkisinin 
kullanılması olarak kabulü idare hukuku ilkelerine uygun düşmemektedir. 

İdarî kademelenme (hiyerarşi) içinde, en üst kademede yer alan Bakanın, Bakanlık işlerinin yürütülme
sinde geniş yetkilerle donatılmış olduğu kuşkusuzdur. 
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Ancak, bilindiği gibi Bakanlar da, üstün hukuk kurallarının öngördüğü hukukî yetkileri, hukuk kuralları
nın çerçevelediği alan içinde de serbestçe takdir yetkilerini kullanabilirler. Bu bakımdan, diğer Kamu Gö
revlilerinde olduğu gibi Bakanlar için de kural tanımayan bağımsız bir takdir yetkisinin varlığından söz edi
lemez. Takdir yetkisini, hukukî yetki ile birlikte mütalaa edilen, onu tamamlayan bir yetki olarak kabul et
mek gerekir. 

12 Eylül yönetimi ile birlikte iş başına gelen, haksızlıklar ve kanunsuzluklarla mücadele etmeyi ana he
def olarak seçmesi gereken bir Bakanın, yukarıda sözü edilen sınavların bu konuyu düzenleyen Hukuk kural
larına aykırı olarak yapıldığını, bu kural tanımazlıkta, sınav komisyonu üyeleri ve ilgili yöneticilerin bilinçli 
olarak hareket ettiklerini iki ayrı müfettiş raporundan öğrendikten sonra, uzun süre hareketsiz kalmasını, 
Seka Genel Müdürlüğünün, müessesenin itibarının zedelendiğini belirterek ısrarlı takipleri üzerine ise, ceza 
vermeyeceğini bildirmesini, Bakanın takdir yetkisi ile açıklamak ve takdir yetkisinin bu şekilde kullanıldı
ğından söz etmek mümkün bulunmamaktadır. 

Soruşturmaya konu olan sorumluluğun siyasal sorumluluk mu, yoksa cezai sorumluluk mu olduğu ko
nusu da incelemeye değer bulunmaktadır. 

Buradaki sorumluluk, Bakanın emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden doğan bir sorumluluk olmayıp, 
emri altındakilerin suç işledikleri iki ayrı müfettiş raporu ile belirlenmesine rağmen, bunlar hakkında ge
rekli kanunî işlemi icra etmeyeceğini imzası ile açıklama biçiminde kendi fiil ve hareketlerinden oluşan bir 
sorumluluktur. Yüce Divanın daha önceki çeşitli kararlarında da benimsenip belirtildiği gibi, Bakanların 
Bakanlıklarına ait işlerin yürütülmesi sırasında emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden doğan sorumluluk
ları ile, ceza kanunlarına göre suç teşkil eden, kendi kişisel eylemlerinden oluşan sorumluluklarını birbirine 
karıştırmamak gerekir. 

Suç işleme kastını dış aleme çıkaran ve yukarıda sıralanan olaylar dikkate alındığında, Bakanın sorumlu
luğunun siyasal sorumluluk sınırları içinde kaldığını ve iş başından uzaklaştırılmak suretiyle yaptırıma bağ
landığını kabul, Anayasamızda gösterilen siyasal sorumluluk, cezaî sorumluluk ayırımına uygun düşmemek
tedir. 

Konu, sınava giren adayların seçiminde usulsüzlükleri görülen sınav komisyonu üyelerinin himayesi ama
cıyla disiplin cezasıyla cezalandırılmalarına engel olunmasından ibaret basit bir olay gibi yorumlanamaz. 12 
Eylül Harekâtı, ülkede partizanlığın doruk noktasına ulaştığı ve liyakatin yerine benzer görüşlerin tercih 
sebebi sayıldığı rahatsız ve karanlık bir döneme son vermek zorunluluğundan doğmuştur. Öğrenci adayları 
dar gelirli ailelerin henüz en büyüğü 16 yaşında olan çocuklarıdır. Maruz kalınan açık haksızlıklar hem 
genç zihinlerde hem de ailelerinde kuşkulara, güvensizliklere neden olmuştur. Kocaeli ili günlerce basını 
ile, Seka camiası ile, velileri ve öğrencileriyle soruna çözüm bulunması, şikâyetlerden sonuç alınması ümidi 
içinde beklemiştir. Konunun Sıkıyönetim Komutanlığına, yardımcılığına, Vilâyete intikal ettirilmesine rağmen 
haksızlık giderilemediği gibi Devlet Memuru statüsünde olmayan sınav komisyonu üyeleri hakkında da Ka
mu Davası açılamamıştır. Gerek Seka Müfettişlerinin gerekse Bakanlık Müfettişinin sınav komisyonu üye
lerinin Seka Personel Yönetmeliği gereğince ve disiplin yoluyla cezalandırılması konusundaki önerileri ise 
başlangıçta uygun karşılandığı halde daha sonra Müsteşarın bir notu üzerine bundan dönülerek ilgililer hak
kında hiç bir işlem yapılmamıştır, işin ilginç yanı Seka Genel Müdürlüğünün de Müessesenin itibarını ze
deleyen bu yolsuzluk dolayısıyla ilgililerinin cezalandırılmalarını istemekte olmasıdır. Disiplin cezası veril
memesine neden olarak gösterilen «güvensizlik ortamı içerisinde güvenilir öğrenci seçimini sağlamak bakımın
dan takdir hakkının kullanımında vaz edilen kıstasların tam olarak kullanılmasının mümkün olmayacağı» ge
rekçesi ise gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Öğrenci adayları hakkında hiç bir güvenlik soruşturmasının yaptırıl
madığı anlaşılmıştır. 

Bütün bu nedenlerle Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU ile eylemine iştiraki bulu
nan Bakanlık eski Müsteşarı Mehmet GÖLHAN haklarında memuriyet görevini kötüye kullanmak suçun
dan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca Kamu Davası açılması gerekmektedir. 
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IV. — ORSA OLAYI 

1. — Türkiye'de kurulan özel sektöre ait ark ocaklı izabe tesislerinin ana hammaddesini, demir veya çelik
ten hurdalar oluşturmaktadır. 

Yurt içi kaynaklarla düzenli olarak ihtiyaca cevap verecek nitelikte hurda sağlanması mümkün olmadığın
dan, bu ana hammadde büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 

73.03 gümrük tarife numarası ve Sanayi Bakanlığının müsaadesi ile ithal edilebilen ve Bakanlar Kurulu
nun 7.8.1970 gün ve 7/1120 sayılı kararı ile Gümrük Vergisinden muaf tutulan demir ve çelikten hurdala
rın dünya demir çelik piyasasında ortaya çıkan kriz nedeniyle satın alınmasında güçlüklerle karşılaşılması 
üzerine, aynı gümrük tarife numarası ile, hurda gemi, gümrük deyimi ile feshe tabi gemi ithal edilmesi dü
şüncesi ortaya atılmıştır. 

Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğünde, Maliye, Sanayi ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının konu ile ilgili 
yetkililerinin katıldıkları uzun süreli toplantılar sonunda, hurda demir ve çeliğin en nitelikli olanlarının hur
da gemilerden elde edildiği, ithal edilen malzemenin nakli için gerekli navlun ücretinden tasarruf sağlana
cağı, geminin parçalanıp bozulması için zorunlu bulunan işçilik giderlerinin ülke içinde kalacağı, en önemlisi 
hurda halindeki gemi sacının, diğer demir çelik hurdalarından da ucuz olduğu, bu yolla yapılacak ithalatla 
takribi % 25 oranında döviz tasarrufu sağlanacağı kabul edilmiş, önce hurda gemi ithalatının devlet kuru
luşlarınca organize edilmesi yolunda birtakım çabalar harcanmış ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğü ile Karabük Demir ve Çelik İşletmesi Genel Müdürlüğü nezdinde teşebbüsler yapılmış, bu 
teşebbüslerden sonuç alınamaması üzerine, 73.03 gümrük tarife pozisyon numarası altında demir - çelikten 
hurdalarla birlikte hurda gemi ithaline de izin verilmiştir. 

Bilindiği gîbi, hurda geminin sökülmesinden elde edilen malzemenin tümünün izabe tesislerinde hammadde 
olarak kullanılması sözkonusu değildir. 

Hurda dışında, çelik halatlar, zincir ve çapalar, paflar gibi çelik malzeme, dizel motorları, jeneratörler, 
kompresörler gibi makineler, bakır, pirinç, kurşun, alüminyum gibi sarı malzemeler, telsizler, radar, radyo -
televizyon gibi güverte, seyir ve kamera malzemeleri, vana, pompa, boru gibi pik malzeme ve çeşitli ebatta 
ahşap malzeme, geminin sökümü sırasında elde edilmektedir. 

73.03 gümrük tarife numarası ile hurda gemi ithaline izin verilmesi birdenbire ithal taleplerini artırmış, iza
be tesisi olan bazı sanayicilerle birlikte ithalatçılar da hurda gemi ithal müsaadesi almışlardır. 

Aslında bu pozisyon numarası altında hurda gemi ithalinde, geminin olduğu gibi gümrüklerden geçme
mesi, söküm işinin gümrük sahası dışında yapılması ve sadece hurda gemi sacının ithaline izin verilmesi ge
rekirdi. 

Ancak, geminin sökümünden elde edilen ve ayrıca gümrüklenmesi gereken, çeşitli sanayi kollarında kul
lanımı mümkün diğer malzeme için ne şekilde işlem yapılacağı konusunda açık bir düzenleme getirilmediği 
için, uygulamada hurda geminin, sökümü yapılmadan yurda sokulduğu ve gümrük muhafaza memurları ve 
gümrük kolcularının nezaretinde sokumunun yapıldığı gözlenmiştir. 

Uygulamanın açıklanan biçimde yapılması geniş çapta ihbar ve şikâyetlere yol açmış, konu, îçel Millet
vekili Celâl KARGILI tarafından yazılı soru önergesi halinde T.B.M.M. gündemine getirilmiştir. 

Şikâyet dilekçelerinde ve soru önergesinde ortak olan husus, 73.03 gümrük tarife numarası ile ithal edi
len hurda gemilerin, izabe tesislerinde kullanılacak sac kısmının dışında kalan malzemesinin de gümrüksüz 
olarak yurda sokulduğu, fatura kesilmeksizin ihtiyaç sahiplerine satıldığı, böylece hem gümrük kaçakçılığına 
ve hem de karaborsaya neden olduğu yolundadır. 

Bu gelişmeler üzerine Ticaret Bakanlığınca müfettiş soruşturması yapılmış ve görevlendirilen Bakanlık 
Müfettişi Turan ÜLKER tarafından 26.12.1972 tarihinde 16 sayılı rapor düzenlenmiştir. Raporun sonuç bö
lümünde, ithal edilen hurda gemilerin makine, jeneratör, kondese boruları, tasfiye cihazları, seyir aletleri, ba
kır, pirinç ve sarı gibi maddelerin ve ahşap aksamın ihtiyaç sahiplerine satıldığı belirtilmiş ve izabeye veril
meyen bu kısımların Gümrük Vergisine tabi tutulmasını sağlamak amacıyla 7/1120 sayılı Kararnamede ve İt
halat Yönetmeliğinde gerekli değişikliğin yapılması önerilmiştir. 
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Bunun üzerine 1973 yılından itibaren hurda geminin, uluslararası standartlara uygun şekilde, II numaralı 
liberasyon listesinin 89.04 gümrük tarife numarasından ithaline izin verilmiş, müsaade makamı yine Sanayi 
Bakanlığı olarak gösterilmiştir. 

Yanlış anlamaları ve haksız kazançları önleme bakımıridan, gemilerin gümrükçe ilk muayeneleri sırasında, 
izabe tesislerine götürülecek hurda sacın dışında kalan ve ekonomik değeri bulunan bağımsız parçaların ay
rıca tespitinin yapılması ve bunların elden çıkartılmasının müracaat merciinin iznine tabi olduğunun göste
rilmesi gerekirken, bu konuda yine düzenleme boşluğu bırakılmıştır. 

Bu yeni uygulama döneminde de, düzenleme ve kontrol boşluğu nedeni ile önceki şikâyetler artarak de
vam etmiş, bunlara bir de sökülen miktarın çok küçük bir bölümünün işlendiği, kalan hurdanın özellikle Ege 
yöresindeki haddehanelere olduğu gibi satıldığı, bu haddehanelerde de fırına verilmeden işlenerek düşük ka
liteli inşaat demiri haline getirilmesine yol açıldığı şikâyetleri eklenmiştir. 

Hurda gemi ithalatının, gümrük kaçakçılığına, karaborsaya, haksız kazanç sağlanmasına ve kalite stan
dardının düşmesine yol açtığı iddialarının giderek yoğunluk kazanması üzerine 1975 yılından itibaren, hurda 
gemi ithaline izin verilmemiştir. 

1975 yılından itibaren hurda gemi ithaline izin verilmediği görülmekte ise de bu tarihten sonra da II 
numaralı liberasyon listesinin 73.03 gümrük tarife pozisyon numarası altında ve demir - çelikten hurdalar me-
yanında hurda gemi ithal edildiği, çeşitli oyunlarla gümrükten çekilen bu gemilerin Aliağa Gemi Söküm 
Tesislerinde söküldüğü ve bölümler halinde piyasada satıldığı söylentilerinin önü alınamamış hatta bu konu 
gazetelere dahi yansımıştır. 

Böylece 1980 yılına gelinmiştir. 

1980 yılında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bir olur hazırlanmış, buna göre, hurda gemi ithali için, 
yıllık 20.000 ton kapasiteli ark ocağı izabe tesisi bulunan sanayicilere izin verilmesi kararlaştırılmıştır. 

1979 yılı sonu itibariyle özel sektörde üretim faaliyetlerini sürdüren irili ufaklı 20 adet ark ocaklı izabe 
tesisi bulunmaktadır. 

Bunlardan, kurulu kapasitelerine göre yıllık kapasitesi 20.000 tonun üzerinde olanların miktarı ise 15 tir. 

Türkiye'de elektrikle çalışan ark ocaklı izabe tesislerinin miktarını ve yıllık kapasitelerini Devlet Planla
ma Teşkilâtının raporlarından ve Millî Prodüktivite Merkezinin yayınlarından kolaylıkla izleme olanağı 
vardır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Demir-Çelik Şubesinde görevli uzmanların, Demir-Çelik Şubesi Müdürü
nün ve uygunluk belgesi imzalayan Sanayi Genel Müdür Yardımcısının bu tesisleri bilmeleri, ithalât uygun
luk belgesi düzenlenmesi sırasında Bakanlığa takdim edilen belgelerle bu bilgiler arasında, ithalât izni veril
mesini etkileyecek ölçüde farklılıklar varsa tesisi yerinde inceleyip ona göre Bakanlık kararını oluşturmaları 
görevleri gereğidir. 

Bu görev bilincinin ve titizliğin, hurda demir ve hurda gemi ithali gibi yıllar süren ihbar ve şikâyetlere, yol
suzluk ve rüşvet iddialarına yol açmış bir konuda, daha bir özenle gösterilmesi gerekirdi. 

Ne var ki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının her kademedeki görevlisinin tutum ve davranışları bunun 
tam aksine olmuştur. 

Yukarıda sözü edilen Bakanlık olurunun alınmasından sonra, ilk uygunluk belgesi İstanbul Metalürji ve 
Çelik Tel Sanayii A.Ş.'ne verilmiş, 30.4.1980 tarihli uygunluk belgesinin Ticaret Bakanlığına gönderilmesi 
üzerine Ticaret Bakanlığı İthalât Genel Müdürlüğünce, Bakana arz edilmek üzere bir not hazırlanmıştır. 
5.6.1981 günlü bu notta önceki yıllarda Hurda Gemi İthali için verilmiş tahsislerle yapılan ithalâtın güm
rük vergilerinden muaf olmasının, öte yandan hurda demir ve çelik dışında gemide yer alan diğer madde
lerin ayrıca değerlendirilmesinin büyük suiistimallere yol açtığına, bu nedenle, 1975 yılından bu yana 89.04 
pozisyonundan sökülecek gemiler için tahsis verilmediğine işaret edilerek, ithalât uygunluk belgesiyle Bakan
lıklarına intikal eden istemin yerine getirilip getirilemiyeceği sorulmuştur. 

Ticaret Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile ve Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Cengiz KAHRA-
MAN'la görüşmüş, ithalât uygunluk belgelerinin yıllık 20.000 tondan fazla kapasiteli ark ocağı bulunan sa
nayicilere verildiğinin ve her türlü önlemin Bakanlıklarınca alındığının belirtilmesi üzerine, İstanbul Meta
lürji A.Ş.'nin isteğinin müsaade belgesine bağlanmasını uygun bulmuştur. 
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Ticaret Bakanlığınca, görüşmeler sonucu verilen güvencelerle yetinilmemiş olmalı ki, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına 20 Haziran 1980 günlü, «İVEDİ ve GİZLİ» kayıtlı Bakan imzalı bir yazı yazılmış, bu yazıda 
hurda gemi ithali işinin ne kadar duyarlı olduğu yinelendikten sonra, hurda gemi ithali konusunda yapıla
cak istemlerde, uygunluk belgesine bağlanmadan önce, her istem için Bakanlıkların görüşünün alınması isten
miştir. Buna bağlı olarak da, Bakanlık Değerlendirme Genel Müdürlüğüne 5 Ağustos 1980 günü yazı yazıl
mış ve ikinci bir emre kadar, müracaat ve inceleme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan liberasyon 
II listesinde kayıtlı sökülecek gemilerle suda işleyen sökülecek diğer vasıtalarla ilgili olarak işlem yapılma
ması talimatı verilmiştir. 

Ticaret Bakanlığının konu üzerinde titizlikle durduğu bir sırada bu kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
dan Balçelik A.Ş. ve Orsa Ticaret adlarına düzenlenmiş ithalât uygunluk belgeleri alınmıştır. 

Balçelik A.Ş. ne verilen ithalât uygunluk belgeleri ayrıca inceleme konusu olduğu için, burada sadece 
Orsa Ticaret üzerinde durulacaktır. 

26.4.1977 tarihinde gemi sökümcüsü olarak Sanayi Siciline kaydını yaptıran ve İzmir-Aliağa mevkiinde 
kiraladığı sahada gemi söküz işi ile uğraştığı anlaşılan Orhan YILDIRAN isimli kişi, hurda gemi ithal iz
ninin yeniden verildiği sırada ortaya çıkmıştır. 

Hurda gemi ithali ile , ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluru 25.4.1980 tarihlidir. 
Orhan YILDIRAN, Orsa Ticaret isimli, sınaî ve ziraî makine parçaları imali ile ilgili bir firma kurdu

ğunu belirterek, 4 Haziran 1980 tarihinde Sanayici olarak İstanbul Sanayi Odasına kaydını yaptırmıştır. 
Aynı gün, adres olarak gösterdiği Kadıköy, Bostancı, Sanayi Sitesi (j) Blok No. 7'deki işyeri için Kapa

site Raporu düzenlenmesini istemiş, İstanbul Sanayi Odası eksperlerince, çeşitli döküm ve çelik konstrüksi-
yon ve makine parçaları imali için yıllık 432 tonluk hurdaya ihtiyacı olduğunu gösterir 9 Haziran 1980 
günlü Kapasite Raporu düzenlenerek, onaylanmak üzere Odalar Birliğine gönderilmiştir. 

Orhan YILDIRAN, bu kapasite raporu ile hurda gemi ithali için teşebbüse geçmiştir. 
Elektrikle Demir-Çelik üretimi yapan herhangi bir tesise sahip olmadığı için, Sanayi ve Teknoloji Ba

kanlığından buna ait sanayi sicil belgesi alması söz konusu olmadığı gibi, böyle bir belge alsa dahi, kurulu 
kapasitesi 20.000 tondan fazla bir ark ocağı bulunmadığı için hurda gemi ithali isteğini gerçekleştirmesi ola
naksızdır. 

Bütün bu olumsuz faktörleri bilen Orhan YILDIRAN, İstanbul'da belirli bir işi olmayan ve ifadesin
de iş takipçiliği yaptığını belirten Mete SEZGİN isimli bir kişinin aracılığı ile Çalışma Bakanlığı Özel Ka
lem Müdürlüğünden emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşen Fahrettin YASA'yı bularak kendisinden yar
dım istemiştir. 

Fahrettin YASA, hurda gemi ithali işinden hiç anlamadığını, Ankara'da Nurhan ERDOĞDU adlı bir ar
kadaşının kendilerine yardım edebileceğini belirterek, Orhan YILDIRAN'a Nurhan ERDOĞDU'nun adre
sini ve telefon numarasını vermiştir. 

Orhan YILDIRAN ve Mete SEZGİN, o tarihlerde Ticaret Bakanlığında Müşavir olarak görevli bulunan 
Nurhan ERDOĞDU ile görüşmüşler, Nurhan ERDOĞDU ithal müsaadesinin çıkması konusunda yardımcı 
olabileceğini, ancak bunun için bazı masraflar yapmaları gerektiğini söylemiştir. 

, Nurhan ERDOĞDU tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilişkileri yürütmek üzere, Kızılay Me
nekşe Sokakta fizibilite işleri yapan Ahmet Benol İZ'e ait büro seçilmiş, Orhan YILDIRAN, hurda gemi 
ithali için gerekli olan proforma fatura, döviz istek formu, teminat mektubu ve kapasite raporu gibi bel
geleri Ahmet Benol İZ'e getirmiştir. 

İstanbul Sanayi Odasınca düzenlenen 9.6.1980 tarihli kapasite raporu Odalar Birliğince 13.6.1980 tari
hinde onaylanmıştır. Ancak bu raporda, yıllık hurda ihtiyacı, 432 ton olarak gösterilmiştir. Bununla ne 
sanayi sicil belgesi alınması için, ne de hurda gemi ithali için müracaat edilememektedir. Bu kapasite rapo
runun değiştirilip, hem ark ocaklı kapasite raporuna dönüştürülmesi ve hem de yıllık, hurda ihtiyacının 
20 000 tonun üzerine çıkartılması zorunluğu vardır. 

Önce bu işle Ahmet Benol İZ uğraşmış, Odalar Birliğinde yaptığı girişimlerde başarılı olamamıştır. 
Bunun üzerine kapasite raporunu Nurhan ERDOĞDU'ya vermiş, Nurhan ERDOĞDU'nun da istenileni sağ
layamaması üzerine, 24.6.1980 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elde mevcut kapasite raporu ile it-
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halat uygunluk belgesi almak üzere başvurulmuştur. Bu tarihte henüz sanayi sicil belgesi alınması için yapıl
mış bir müracaat bulunmadığı halde, dilekçenin altına, «Sanayi Sicil Belgesi verilmesi ile ilgili müracaatımız 
işlemdedir» diye not düşülmüştür. 

Bu arada, Nurhan ERDOĞDU tarafından, kapasite raporu işini halletmek üzere devreye, yine Ticaret 
Bakanlığında Müşavir olarak görevli ve daha önce de aynı Bakanlıkta Genel Müdür olarak görev yapmış olan 
Ahmet Erol ORHON sokulmuştur. 

Ahmet Erol ORHON aracılığı ile, önceki kapasite raporu ile aynı tarihli ve Odalar Birliğince aynı. tarih 
ve sayı ile onaylanmış sahte kapasite raporu sağlanmış, bu raporla sanayi sicil belgesi verilmesi için 
18.7.1980 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurulmuştur. Daha önce gemi ithali için 24.6A980 
tarihinde Bakanlığa verilen ve işleme konulmadan bekletilen dilekçe de, aynı tarihte işleme konularak Uzman 
Songül öZCAN'a verilmiştir. Daha sonra sırasıyla 22.7.1980 tarihinde sanayi sicil belgesinin ve 24.7.1980 ta
rihinde de hurda gemi ithalat uygunluk belgesinin hazırlandığı görülmektedir. (Orhan YILDIRAN, Mete 
SEZGİN, Fahrettin YASA ve Ahmet Benol IZ'in sorguları ve yüzleştirilmeleri sırasındaki birbirini doğru
layan ve tamamlayan anlatımları, dosyada mevcut maddî deliller.) 

Orhan YILDIRAN, hizmetleri karşılığı, 600 000 TL.'sı Ahmet Erol ORHON'a, kalanını da Nurhan ER
DOĞDU ve Ahmet Benol IZ'e ait olmak üzere 2 800 000 TL.'sı ödediğini, 900 000 TL.'sını banka havale
siyle Nurhan ERDOĞDU'ya gönderdiğini, diğerlerini elden nakit olarak verdiğini iddia etmekte bu iddia, 
Komisyonumuzca elde edilen banka havale dekontu ve Mete SEZGİN, Fahrettin YASA ve kendisine ver
diği iddia edilen bir bölümünü inkâr biçiminde Ahmet Benol İZ'in anlatımları ile doğrulanmaktadır. 

Her ne kadar Nurhan ERDOĞDU ve Ahmet Erol ORHON tamamen inkâr yoluna başvurmakta iseler 
de, mevcut bilgi ve belgeler bunlara ait ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaktadır. 

Nurhan ERDOĞDU, 900 000 TL.'sı havalenin Orhan YILDIRAN tarafından kendisine, Burhaniye'de bu
lunan yazlığını sattığı için gönderildiğini, sonradan satış işinden vazgeçildiği için aldığı parayı elden iade etti
ğini, bunun dışında aralarında hiçbir ilişkinin bulunmadığını ısrarla savunmuş ise de, satış vaadi için ya
pılmış bir senet bulunmadan hiç değilse kooperatif eliyle yaptırıldığı anlaşılan yazlığın devri konusunda koo
peratife yazılmış bir dilekçe olmadan 900 000 TL.'si gibi büyükçe bir paranın kendisine verilmiş olması 
inandırıcı ve gerçeğe yakın görülmemiştir. Nitekim Nurhan ERDOĞDU ciddiyetten uzak bu iddiasından 
vazgeçmiş, Ahmet Benol IZ'e gizlice vermeye çalıştığı elyazısıyla yazılmış iki ayrı notta, 900 000 TL.'yi geti
rip kendisine verdiğini söylemesini, serbest meslek erbabı olduğu için bundan bir zarar görmeyeceğini, en 
kötü ihtimalle bu paranın vergisini alacaklarını, Ahmet Erol ORHON'u işe karıştırmamasını belirterek suçu 
üstüne almasını istemiş, daha sonra da Komisyonumuza aynı doğrultuda ifade vermiştir. 

Ahmet Erol ORHON ise tertiple karşı karşıya olduğunu hatta Ahmet Benol IZ'i hiç tanımadığını, ilk 
defa Soruşturma Komisyonunun huzurunda gördüğünü ileri sürmüştür. 

Soruşturma Komisyonu tarafından hiç tanınmayan, ismi hiçbir belgede geçmeyen Ahmet Erol ORHON'a, 
birbirlerinden ayrı günlerde ele geçirilerek ifadeleri alınan, daha sonra görüşme olanakları bulunmayan, yuka
rıda adları sayılan kişilerin komplo hazırlamaları düşünülemez. Kaldı ki, Nurhan ERDOĞDU tarafından Ah
met Benol IZ'e yazılan pusula Erol ORHON'un, olayın bir bölümüne ve hem de tahsisin alınması için çok 
önem verilen bir bölümüne maddî çıkar karşılığı karıştığını açıklıkla ortaya koymaktadır. 

Görüldüğü gibi Orhan YILDIRAN'a ait Orsa Ticaret Firmasına, hurda gemi ithaline ilişkin uygunluk 
belgesi, çok karışık parasal ilişkiler sonucu verilmiş ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 

Bu arada Ticaret Bakanlığının isteği üzerine, Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Mehmet GÖLHAN ve Sanayi 
Genel Müdür Yardımcısı Cengiz KAHRAMAN'ın katıldığı toplantılar yapılmış, bu toplantılarda, Sanayi Ba
kanlığı ilgilileri, hurda gemi ithalatının kontrollü bir tarzda yapıldığını belirttikleri için, Orsa Firmasına ait, 
uygunluk belgesi de müsaade belgesine bağlanmış, böylece ilk aşamada her şey firmanın istediği doğrultuda 
gerçekleşmiştir. 

Ticaret Bakanlığından 12.9.1980 günlü müsaade belgesini alan Orhan YILDIRAN, istanbul'da demir tica
reti ile uğraşan ve daha önce demir ithalatı yolsuzluğuna karıştığı için, hakkında ithalat yasağı konulmuş 
bulunan Sabahattin ÇEBI ile, hurda geminin yurda getirilmesi ve gümrük işlemlerinin yapılması konusunda 
mutemetlik anlaşması yapmıştır. Sabahattin ÇEBt'den alacağı 30 milyon TL.'si karşılığı yapılan bu anlaşma 
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aslında tahsis ticaretinden öteye bir şey değildir. Çünkü 70 milyon TL.'si tutarında bulunan bu ithalatı, he
men hemen hiç sermayesi bulunmayan Orhan YILDIRAN'ın* gerçekleştirmesi düşünülemezdi. İthalat Karar
namesine göre de, sanayici olarak getirdiği hurdayı doğrudan satması mümkün olmadığı için, mutemetlik söz
leşmesi adı altında tahsis belgesini, bu ithalatı finanse edebilecek güçte bulunan demir tüccarına satmıştır. 

Sabahattin ÇEBİ'nin, ithalatı gerçekleştirme çalışmaları aşamasında, İzmir - Aliağa'da gemi söküm yeri 
bulunan Kenan KIZIL adlı bir kişi Sanayi ve Teknoloji Bakam Şahap KOCATOPÇU'ya bir mektup yazarak 
Orhan YILDIRAN'ın, Aliağa'da bulunan gemi söküm yerini çoktan bıraktığını üç yıldır bu işle uğraşmadı
ğını, bu bakımdan, bu işle eylemli olarak çalışan kendisine değil de Orhan YILDIRAN'a ithal izni verilme
sinin haksızlık olduğunu belirterek, kendisine de ithal izni verilmesini istemiştir. 

İthal müsaadesinin alınmasından tam bir ay sonra, 12.10.1980 tarihinde verilen bu dilekçe 14.10.1980 ta
rihinde gereği yapılmak üzere Bakan Şahap KOCA TOPÇU tarafından Müsteşar Mehmet GÖLHAN'a ha
vale edilmiştir. 

Ciddî ithamları içeren ve hemen Teftiş Kurulu Başkanlığına verilerek soruşturma yapılması gereken ih
bar mektubu, 4.11.1980 gününe kadar Müsteşar tarafından tutulduktan sonra, 5.11.1980 tarihinde Sanayi Ge
nel Müdürlüğüne, 6.11.1980 tarihinde de Demir - Çelik Genel Müdür Yardımcılığına gönderilmiş, 20.11.1980 
gününe kadar üzerinde hiçbir işlem yapmadan burada beklemiştir. 

Adeta, sahte kapasite raporuna dayanan ve hukuka, İthalat Yönetmeliğine ve İthalat Rejimi Kararnamesi
ne aykırı bir biçimde alınan tahsis belgesinde gösterilen malın yurda sokulması beklenmektedir. 

20.11.1980 tarihinde, Sanayi Genel Müdür Yardımcıları Cengiz KAHRAMAN ve Mehmet ÇAĞRAN-
KAYA ile Demir - Çelik Şube Müdür Muavini Muharrem CANPOLAT istanbul'a gitmişler yaptıkları incele
me sonucu, gösterilen adreste böyle bir işyerinin bulunmadığına dair rapor düzenlemişlerdir. 

Orhan YILDIRAN'ın büro adresi, istanbul Sanayi Odasınca bilinmektedir. Yazışma adresi ile ilgili ola
rak Sanayi Odasına verilmiş değişik tarihli bilekçeleri vardır. Sanayi Odası görevlisi Yakup YAVUZ bir 
gün önce kendisiyle görüşmüştür. Bütün bunlara rağmen Bakanlık görevlileri, başka araştırıp soracak kalma
mış gibi, Sabahattin ÇEBl aracılığı ile Orhan YILDI RAN'la görüşme sağlamışlar ve bu görüşmeden sonra 
ORSA Firmasının 20 000 ton/yıl kapasiteli ark ocaklı izabe tesisinin bulunmadığını belirlemişlerdir. 

Bu gelişmeler sonunda 24.11.1980 tarihinde Ticaret Bakanlığına bir yazı yazılarak, ORSA Ticaret adına 
düzenlenen ithalat uygunluk belgesinin iptal edildiği bildirilmiş, Ticaret Bakanlığınca da, Merkez Bankası
na durum aksettirildiği için henüz hurda geminin ithali gerçekleşmeden tahsisler iptal edilmiş, böylece, işin bir 
safhası daha kapatılmıştır. 

ORSA'nın bundan sonra açılan soruşturma safhası da ilginç gelişmeler göstermektedir. 
Ticaret Bakanlığınca 24.11.1980 günlü iptal yazılarının alınması üzerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 

19.12.1980 günlü bir yazı yazılmış, bu yazıda, müsaade belgesinin iptali ile birlikte, yatırılan teminatın iadesi
nin veya Hazineye gelir kaydının sözkonusu olduğu açıklanarak, bu konuda bir karara varılabilmesi için, uy
gunluk belgesinin iptal edilme nedeninin bildirilmesi istenmiştir. 

Buna verilen cevabî yazıda, sahte kapasite kullanımı olayı gizlenerek, Bakanlık yetkili elemanlarınca Orhan 
YILDIRAN'ın tesisinin yerinde incelendiği 20 000 tonun üzerinde hurda işleyebilecek ark ocağına sahip iza
be tesisinin bulunmadığı müşahade edildiği için belgenin iptal edildiği bildirilmiştir. (25.12.1980 günlü yazı) 

Bu yazı üzerine Orhan YILDIRAN'ın yatırmış olduğu teminat, mutemet firma olan Sabahattin ÇEBI 
Firmasına iade edilmiştir. 

Bu aşamada durum, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 23 760 ton/yıl kapasiteli ark ocaklı izabe tesisinin 
bulunduğuna dair kapasite raporu ibraz eden ve buna dayanarak Sanayi Sicil Belgesi ve hurda gemi tahsisi 
alan bir firmanın, ihbar üzerine yerinde yapılan inceleme sonucu böyle bir tesisinin bulunmadığının ve ra
porların sahteliğinin ortaya çıkması üzerine tahsisinin iptal edilmiş olmasıdır. Yapılması gereken husus hiç 
değilse bu aşamada müfettiş soruşturmasına gitmek olması gerekirken bu yol gene benimsenmemiştir. 

istanbul Sanayi Odasına Sanayi Genel Müdürlüğünce, 24.11.1980.günlü bir yazı yazılarak Orhan YILDI
RAN'ın işyerine ait kapasite raporu düzenlenip düzenlenmediği sorulmuştur. 

Bakanlıkta bulunan kapasite raporu ile İstanbul Sanayi Odasınca düzenlenen kapasite raporunun, birbirin
den farklı olacaklarına ilişkin bir bilgi bulunmadığı halde, bu yazıya karşılık istanbul Sanayi Odasınca çekilen 
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5.12.1980 günlü telekste, Genel Müdürlükte yapılan görüşmelerde odadaki kapasite raporu ile BakanhKiaki 
kapasite raporunun karşılaştırılması ihtiyacının duyulduğunun anlaşıldığı belirtilmekte, karşılaştırmanın ken
dileri tarafından yapılması için, Bakanlıktaki nüshanın gönderilmesi istenmektedir. 

Bu teleks üzerine 17.12.1980 günlü yazı ile Bakanlıktaki kapasite raporu fotokopisi istanbul Sanayi Oda
sına gönderilmiştir. 

Bu kez İstanbul Sanayi Odasından doğrudan Müsteşar Mehmet GÖLHAN'a 22.12.1980 tarihli yazı yazıla
rak Oda Yönetim Kumlu Başkanı Şa'ban ÇAVUŞOĞLU ile Müsteşarın yaptığı görüşme doğrultusunda, İs
tanbul Sanayi Odası dosyalarında bulunan kapasite raporunun gönderildiği belirtilmiş ve 432 ton/yıl hurda 
demir ihtiyacını gösteren kapasite raporu gönderilmiştir. 

Böylece, karşılıklı yazışmalar, telefon görüşmeleri, şifahî görüşmeler, kapasite raporları gönderip, getir
melerle işler iyice karıştırılıp içinden çıkılmaz hale getirildikten sonra, konu Teftiş Kuruluna havale edilmiş 
ve gerekli incelemeyi yapmak üzere Müşavir Müfettiş Selâhattin KOÇAK görevlendirilmiştir. 

Belgeler üzerinde gerekli incelemeyi yapan Müfettiş tarafından düzenlenen 2.4.1981 günlü ve 146 sayılı 
basit raporda; 

Orhan YILOIRAN'ın, sanayi tesisi sahibi olmadığı halde, istanbul Sanayi Odası Eksperlerine 432 tonluk 
hurdaya ihtiyacı olan demir konstrüksiyon atelyesi sahibi olarak kapasite raporu düzenlettiği, bu rapor üze
rinde tahrifat yaparak 23.760 ton/yıl kapasiteli ark ocağı bulunan bir rapor, haline dönüştürdüğü, bu sah
te kapasite raporu ile Bakanlığa başvurarak hurda gemi ithalât uygunluk belgesi aldığı belirtilmiş ve sahte 
kapasite raporu kullanan Orhan YILDIRAN ile raporu düzenleyen ve onaylayan istanbul Sanayi Odası ve 
Odalar Birliği yetkilileri ve uygunluk belgesini düzenleyip imza eden Bakanlık görevlilerinin sorumlulukla
rını tespit için soruşturma yapılması önerilmiştir. 

Müfettiş Raporu, Teftiş Kurulu Başkanlığınca ve uygun görüşle makama arzedilmiş, 10.4.1981 günlü arz 
yazısının altına Müsteşar Mehmet GÖLIHAN tarafından; «Sayın Bakan, konunun yeniden gözden geçiril
mesini, kastî bir hareket bahis konusu değilse ona göre değerlendirilmesini rica ederler. 24.4.1981» notu dü
şülmüştür. 

'Bunun üzerine aynı müfettiş konuyu ikinci kez incelemekle görevlendirilmiş, 5.6.1981 günlü ve 151 sa
yılı basit raporunda, daha önceki raporundaki düşünce ve kanaatlerini tekrarlamıştır. 

Daha önceki iki basit raporda önerilen soruşturmayı yapmakla görevlendirilen, Başmüfettiş Erman BAİŞ-
MANAV ve Müfettiş Cengiz ÖZCAN tarafından iki ayrı rapor düzenlenmiş, bu raporlarda olaylar özet
lendikten sonra, Orhan YILDIRAN ile İstanbul Sanayi Odası ve Odalar Birliği ilgilileri hakkında İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasının, ayrıca bu kuruluşlar yönetimsel olarak Ticaret 
Bakanlığına bağlı bulunduklarından raporun bir örneğinin anılan bakanlığa gönderilmesinin, Bakanlık gö
revlilerinin uygunluk belgesi düzenlemelerinde ve imzalamalarında ihmal ve kusurları görülmediğinden, bun
lar hakkında men'î muhakeme isteminde bulunulmasının, uygun olacağı belirtilmiş ve bakanlıkça da rapor
lar doğrultusunda işlem yapılmıştır. 

Yukarıdan beri özetlenmeye çalışılan olay basit bir sahtecilik olayı olarak nitelenemez. 
istanbul Sanayi Odası ve Odalar Birliğini içine alan Ticaret Bakanlığı bürokratlarının menfaat karşılığı 

karıştığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında da gerek uvgunluk belgesi verilmesi aşamasında gerekse sonra
sında çeşitli usulsüzlüklerin yapıldığı çok yönlü bir sahtekârlık olayıdır. 

Yukarda açıklandığı gibi, Türkiye'de 1980 yılı itibariyle yıllık kapasitesi 20.000 tonun üzerinde olan 
özel sektöre ait ark ocaklı izabe tesisi 15 tanedir. Bunu, tahsis taleplerini inceleyen ve imzalayan makam
ların bilmemeleri olanaksızdır. 

Böyle bir ortam içinde Orhan YILDIRAN ortaya çıkmıştır. İstanbul Sanayi Odasına 4 Haziran 1980 
tarihinde, Ziraî Makine Parçaları imali ile ilgili firma kurduğunu belirterek kaydını yaptırmıştır. Firmanın 
kuruluş ilanı 23 Haziran 1980 günü Ticaret Sicili Gazetesinde yapılmıştır. 

Bunun hemen ertesi günü yani 24 Haziran 1980 tarihinde firmanın ithal talebi Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına gelmiştir. 

ORSA Firmasının ark ocaklı izabe tesisleri içinde olmadığı bellidir. Teşvik tedbirlerinden yararlanmadığı 
kuşkusuzdur. Çünkü Bakanlığın Teşvik Uygulama Daire Başkanlığında kaydı yoktur. 
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Her şeyden önce firma yeni kurulduğu için ön kapasite raporu ile tahsis için müracaat etmesi gerekir
ken bunu yapmamıştır. Firmanın bu tarihte Ihenüz sanayi sicil belgesi almak için müracaatı da yoktur. Bu
na rağmen dilekçenin altına, daha önce müracaat edilmiş ve müracaat işlem görmekte imiş gibi not düşül
müştür. 

Tahsis talebi ile verilen dilekçe 17 Temmuz 1980 tarihine kadar bekletilmiş ve bundan sonra değerlen
dirilmiştir. 

Komisyonumuzca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı evrak ve kayıtlarında yapılan incelemede, 24 Haziran 
1980 tarihli müracaat dilekçesinin aslı ve bunun altına firma tarafından eklendiği anlaşılan kapasite raporu 
bulunamamıştır. 

Bakanlıkta yaptırılan araştırmada da bu belgelerin bulunamadığı belirtilmiştir. 
Bu yüzden müracaat dilekçesinin hangi makamda ve nasıl bir gerekçe ile 24.6.1980 gününden 17.7.1980 

gününe kadar bekletildiği, keza dilekçenin altındaki kapasite raporunun da kaç tonluk kapasiteyi gösterir bir 
rapor olduğu, görüp Öğrenilememiştir. 

Öte yandan, firma 18.7.1980 tarihinde sanayi sicil belgesi için müracaatını yapmış ve müracaat dilekçe
sinin altına İstanbul Sanayi Odasınca verilen kapasite raporunun fotokopisini eklemiştir. Oysa Bakanlık Sa
nayi Sicil Şubesinde, bu tarihten çok sonra, Odalar Birliğinin 30.9.1980 tarihli yazısı ekinde gönderilen kapa
site raporunun dışında herhangi bir rapor bulunamamıştır. Bu nedenle firmanın Bakanlık Sanayi Sicil Şubesi
ne verdiği kapasite raporunun da kaç tonluk olduğunun öğrenilmesi olanağı ortadan kaldırılmıştır. 

Daha açık bir anlatımla, soruşturma konusu olayın maddî kanıtlarının en önemlilerini oluşturan kapasite 
raporları ve müracaat dilekçesinin aslı bilinmeyen kimseler tarafından evraklar arasından yok edilmiştir. 

Hurda gemi tahsisi ve sanayi sicil belgesi için firma adına her iki müracaat dilekçesini de Bakanlığa ken
disinin verdiğini beyan eden Ahmet Benol ÎZ, birinci dilekçeye iş sahiplerinin kendisine verdikleri kapasite 
raporunun fotokopisini, ikinci dilekçeye ise, Ahmet Erol ORHON'un çabaları sonucu alman sonraki kapasite 
raporunu eklediğini ifade etmektedir. 

S O N U Ç : 

Yukarıda açıklandığı gibi ORSA Firmasına, sahte kapasite raporu ile ihurda gemi tahsisi verilmesi ola
yında, önce gerçeği yansıtmayan bir kapasite raporu alındığı, sonra bu rapor üzerinde tahrifat yapıldığı, 
Odalar Birliğinin onayından geçirilen tahrifatlı kapasite raporu ile tahsisin sağlandığı, ihbar üzerine de, ih
bar dilekçesinin bir süre bekletildikten sonra teftiş kuruluna verildiği, ayrıca tahsis alınması aşamasında yet
kisiz bazı kişilerin menfaat karşılığında olaya karıştıkları görülmektedir. 

Tahsisin alınmasına ve sonraki olaylara karışanların, olaylar içindeki yerleri dikkate alınarak yapılan değer
lendirmede; 

a) Orsa Firması sahibi Orhan YILDIRAN'in gerçek dışı kapasite raporu düzenlettirdiği, bu kapasite rapo
ru üzerinde de ayrıca tahrifat yapıp, sahte ve tahrif edilmiş raporu hurda gemi ithali için tahsis belgesi 
alınması işinde kullandığı, istanbul Sanayi Odası görevlilerinin, gerçek dışı kapasite raporu düzenledikleri ve 
Odalar Birliği görevlilerinin işe gerçek dışı ve tahrif edilmiş kapasite raporlarını onaylayıp Orhan YILDI-
RAN'ın bunları kullanmasını sağladıkları belirtilerek, ilgililer hakkında istanbul Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulmuş, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 14.5.1982 gün ve 1982/5414 sayılı yazısı ile So
ruşturma evrakı olay yeri itibariyle Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan soruşturmada, sahte kapasite raporunun onaylatılması ve bununla tahsislerin 
alınması işlerinde, o tarihte Ticaret Bakanlığında görevli olup sonradan emekli olan Nurhan ERDOĞDU 
ve Ahmet Erol ORHON'un ve daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görev yapan Ahmet Benol 
ÎZ'in bu işlemleri yapacak memurlarla münasebetleri bulunduğunu öne sürerek Orhan YILDIRAN'dan men
faat temin ettikleri anlaşıldığından, bu şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulması gerekecektir. 

b) Orsa Firmasının sahte kapasite raporu kullanarak, hurda gemi tahsisi aldığının belirlenmesi üzerine 
yapılan müfettiş soruşturması sonunda; tahsis için başvuruları inceleyip uygunluk belgesi düzenlemekle gö-
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revli merkez memurlarının, hurda gemi tahsisi ile ilgili Bakanlık Mucibinde, müracaat dilekçesine eklenecek 
belgeler arasında gösterilen «yeterlik belgesi»ni aramamalarının bir kusur oluşturmadığı, ayrıca Bakanlığa ve
rilen sahte kapasite raporunun birinci sayfasında, ekspertiz ve raportör imzalarının mevcudiyeti ve son say
fada da İstanbul Sanayi Odası ve Odalar Birliğinin mühür ve imza kaşeleri ile yetkililerin imzalarının 
bulunması karşısında, buna itibar etmelerinin doğal olduğu belirtilerek, bunlar hakkında men'i muhakeme is
teminde bulunulmasının uygun olacağı belirtilmiş ve Bakanlıkça da rapor doğrultusunda işlem yapılmıştır. 

Oysa yukarıda olaylar bölümünde genişçe açıklandığı üzere, 1979 yılı sonu itibariyle, özel sektörde üre
tim faaliyetlerini sürdüren irili ve ufaklı 20 adet ark ocaklı izabe tesisi bulunmakta ve bunlardan, kurulu 
kapasitelerine göre yıllık kapasitesi 20 000 tonun üzerinde olanların miktarı ise 15'i geçmemektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, hurda gemi tahsisine ilişkin başvuruları değerlendirip, ithalat uygunluk 
belgesi düzenlemekle ve bu belgeyi imzalamakla görevli merkez memurlarının bu tesisleri görevleri gereği bil
meleri ve Bakanlığa verilen belgelerle bu bilgiler arasında ithalat izni verilmesini etkileyecek ölçüde farklılık
lar varsa, değerlendirmelerini daha bir titizlikle yapmaları gerekmektedir. 

Orhan YILDIRAN, Orsa Firmasının, istanbul Sanayi Odasına kaydını 4 Haziran 1980 tarihinde yaptır
mıştır. Firmanın kuruluşu 23 Haziran 1980 günlü Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 

Firmanın istanbul Sanayi Odasındaki kaydından da, Ticaret Sicili Gazetesindeki ilanından da, ziraî makine 
parçaları imal edeceği yazılıdır. Orsa Firmasının ark ocaklı iza'be tesisleri içinde olmadığı kuruluş kayıtları ile 
de bellidir. Yeni kurulan bir firma olduğu için, her şeyden önce tahsis için örikapasite raporu ile müra
caat etmesi gerekirken bunu yapmamıştır. 

ithalat uygunluk belgesi için müracaat etmeden önce, Bakanlıktan «Sanayi Sicil Belgesi» alınması ve bu 
belgenin tahsis istemi dilekçesine eklenmesi zorunludur. 

Kuruluş ilanı 23 Haziran 1980 günlü Ticaret Sicili Gazetesinde yapılan Orsa Firması sahibi Orhan YIL
DIRAN hemen ertesi günü yani 24 Haziran 1980 tarihinde, hurda gemi ithal izni verilmesi için Bakanlığa 
müracaat etmiş, o tarihte henüz sanayi sicil belgesi almamış olduğu için, dilekçesine bu belgeyi ekleye
memiştir. Buna rağmen dilekçenin altına sanayi sicil belgesi için müracaatının bulunduğunu ve bunun işlem
de olduğunu belirten bir not eklemiştir. 

Bütün bu sayılanların, Orsa Firmasının tahsis talebinin değerlendirilmesinde hiç dikkate alınmadığı ve uy
gunluk belgesinin hazırlanması sırasındaki incelemelerde gerekli titizliğin gösterilmediği anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, Orsa Firmasının, 18 Temmuz 1980 tarihinde sanayi sicil belgesi alması için müracaat ettiği 
ve da'ha önceki hurda gemi tahsisi için yaptığı müracaatın 'bu tarihe kadar bekletilip, ikisinin bir arada işleme 
konulduğu görülmüştür. 

ilgilinin hurda gemi tahsisi için verdiği 24 Haziran 1980 günlü dilekçesinin aslı, bunun altına eklenen 
kapasite raporunun aslı ve sanayi sicil belgesi almak için verdiği dilekçenin altına eklediği kapasite raporunun 
aslı, Bakanlıkta sonradan yapılan bütün aramalara rağmen bulunamamıştır. 

Bu bakımdan Bakanlık merkez memurlarının, gerek sanayi sicil belgesi verilmesi istemine ait başvuruyu, 
gerekse hurda gemi tahsis talebini değerlendirirken, hangi kapasite raporlarını inceledikleri, keza firmanın 
24.6.1980 günlü dilekçesinin hangi makamda ve ne maksatla bekletildiği tespit edilememiştir. 

Soruşturma konusu olayın maddî kanıtlarının en önemlilerini oluşturan kapasite raporları ve müracaat 
dilekçesinin aslının bilinmeyen kimseler tarafından evraklar arasından alınması son derece dikkat çekici gö
rülmüştür. Tahsis yolsuzluğu olayına Bakanlık içinden katılmış olan görevlilerin tespitim sağlayacak bu ka
nıtların ortadan kaldırılması aynı zamanda Orsa Firmasına sağlanmak istenen haksız menfaatlerin de kanı
tını oluşturmuştur. 

Olayın bu boyutları ile araştırılmadığı görüldüğünden, mevcut bilgi ve bulgular dikkate alınarak, Bakan
lık merkez memurları hakkında, yetkili makamlarca yeni bir soruşturma yapılması gerekli görülmüştür. 

c) Orsa Firması adına 12 Eylül 1980 tarihinde ithal müsaadesi verilmesinden tam bir ay sonra 12 Ekim 
1980 tarihinde Bakanlığa intikal eden ihbar dilekçesinin işleme konulmasının geciktirilmesi, geçen bu süre içe
risinde firma sahibi veya firma ile mutemetlik sözleşmesi yapan Sabahattin ÇEBt'ye sahte belgelerle ithal 
müsaadesine bağlanan hurda gemiyi yurda sokma fırsatının verilmesi, ayrıca Ticaret Bakanlığının, teminatın 
Hazineye gelir kaydının sözkonusu olduğu açıklanarak, bu konuda bir karara varılabilmesi için, uygunluk 
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belgesinin iptali nedeninin bildirilmesini isteyen 19.12.1981 günlü yazısına, sahte kapasite raporu kullanımı 
olayı gizlenerek cevap verilmesi ve 753.381 TL. ük teminatın iadesinin sağlanması girişimleri, bu konularda 
yetkili makamlarca soruşturma yapılmasına değer görülmüştür. 

d) Orsa Firmasına, sahte kapasite raporu ile ithalât uygunluk belgesi verilmesi olayı, Şahap KOCATOP-
ÇU'nun Bakanlığı dönemi öncesine rastlamaktadır. İlgilinin, ihbar dilekçesinin işleme konulması ve Müfet
tiş incelemesi sırasında, yukarıda açıklanan olaylara iştiraki tespit edilmemiştir. İlk incelemeyi yapan Mü
fettiş Raporunun makama arzına ilişkin yazının altına, Müsteşar Mehmet GÖLHAN tarafından düşülen «Sa
yın Bakan konunun yeniden gözden geçirilmesini, kastî bir hareket bahis konusu değilse ona göre değerlen
dirilmesini rica ederler» şeklindeki notun ise, Orsa Firmasını korumakla bir ilgisinin bulunmadığı, sadece, 
Bakanlık merkez memurları hakkında soruşturma açılmadan, bunların kastî davranışlarının bulunup bulun
madığının iyice araştırılmasına yönelik olduğu görülmüştür. 

Bu nedenlerle eski Bakan Şahap KOCATOPÇU'nun, Bakan sıfatı ile dava açılmasını gerektirecek cezaî 
bir sorumluluğunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

2. — Orsa Firmasının Soruşturması sırasında Komisyonumuzca yapılan banka incelemeleri sonucunda, 
yukarıda açıklananlardan ayrı olarak Sanayi Genel Müdürlüğü görevlilerinden bazılarının görev nedeniyle 
ilişkide bulunduğu firmalardan menfaat sağladıkları yönünde bulgulara rastlanmıştır. 

Sanayi Genel Müdürlüğü görevlilerinden Muharrem CANPOLAT'ın Türkiye îş Bankası Maltepe Şube
sinde 27.2.1980 tarihinde açtırdığı Ihesaba 1980 yılında 17 kalemde toplam 3.393.903,09 TL. sı yatırdığı sap
tanmıştır. Yapılan incelemelerde Muharrem CANPOLAT'ın, Istanbulda bulunan ve Demir İthalatıyla uğ
raşan Akın Çelik Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firması sahibinin yakını ve tahsis işlerini takip eden Zeki 
RODOSLU isimli kişinin Türkiye İş Bankası Küçükesat Şubesinde bulunan 589 No. lu hesabından düzen
lenen, 

1. 8.1980 gün ve 320233 nolu çekle 42.000 TL. 
8. 8.1980 gün ve 320237 nolu çekle 50.000 TL. 
8. 8.1980 gün ve 320238 nolu çekle 20.000 TL. 
4. 9.1980 gün ve 320243 nolu çekle 30.000 TL. 

22. 9.1980 gün ve 320247 nolu çekle 500.000 TL. 
25.11.1980 gün ve 322585 nolu çekle 100.000 TL. 
4.12.1980 gün ve 322586 nolu çekle 50.000 TL. 

19.12.1980 gün ve 322590 nolu çekle 50.000 TL. 

ve aynı şahsın Türkiye İş Bankası Çıkrıkçılar Şubesinde bulunan 601609 No. lu hesabından düzenlenen 
21.5.1980 gün ve 396152 No. lu çekle 50.000 TL. olmaküzere toplam olarak 892.000 TL. sı aldığı ve bunlardan 
bir kısmını Türkiye İş Bankası Maltepe Şubesinde bulunan hesabına yatırdığı, bir kısmını da nakten tahsil 
ettiği anlaşılmıştır. 

Akın Çelik Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Türkiye İş Bankası Arapcami Şubesinde bulunan 1246 sa
yılı hesabından düzenlenen bazı çeklerin, sahibinin yakını olan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki tah
sis işlerini takip eden Zeki RODOSLU'nun Türkiye İş Bankası Küçükesat Şubesinde bulunan hesabına 
kaydedildiği (örneğin 18.12.1980 gün ve 584020 No. lu Çekle 1.100.000 TL.) görülmektedir. 

Öte yandan Sanayi Genel Müdürlüğünce Akın Çelik Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne verilen saç ithal 
tahsisleri incelendiğinde, 
11.7.1980 gün ve 21547 nolu uygunluk belgesi ile 224.000 Dolar 
30.7.1980 gün ve 23672 nolu uygunluk belgesi ile 320.000 Dolar 
30.7.1980 gün ve 23671 nolu uygunluk belgesi ile 340.000 Dolar 
11.12.1980 gün ve 39687 nolu uygunluk belgesi ile 77.500 Dolar 
9.12.1980 gün ve 39225 nolu uygunluk belgesi ile 630.000 Dolar 

olmak üzere toplam 1.591.500,— Dolar tutarında tahsis verildiği ve bu tüm tahsislerde Sanayi Genel Mü
dürlüğü Uzmanı olarak Muharrem CANPOLAT'ın parafı bulunduğu görülmektedir. 
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Ayrıca Muharrem CANPOLAT'm banka hesabının incelenmesinden Kemal HORZUM isimli Demir İt
halâtçısı ile hem görev hem de parasal ilişki içinde olduğu görülmektedir. 

Muharrem CANPOLAT'm, Kemal HORZUM adına Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesinde açılmış 
bulunan 1440 No. lu hesaptan düzenlenen, 19.3.1980 gün ve 834135 No. lu 100.000 TL. tutarındaki çeki 
20.3.1980 tarihinde tahsil ettiği anlaşılmaktadır. 

Sanayi Genel Müdürlüğündeki saç ithaline ilişkin uygunluk belgeleri incelendiğinde, 
18.2.1980 gün ve 3355 No. lu Uygunluk belgesiyle 3.220.000 Dolar 
6.3.1980 gün ve 4821 No. lu Uygunluk belgesiyle 3.200.000 Dolar 

olmak üzere 6.420.000 Dolar tutarında verilen uygunluk belgelerinin Muharrem CANPOLAT tarafından 
parafe edildiği görülmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında İhracatı Teşvik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yalçın 
KÖKER'in de Akın Çelik Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firmasının işlerini takip eden Zeki RODOSLU 
ile parasal ilişkide bulunduğu anlaşılmaktadır. Banka incelemeleri, Yalçın KÖKER'in 21.5.1980 - 12.12.1980 
tarihleri arasında Zeki RODOS'LU'nun banka hesaplarından düzenlenen 5 adet çekle 805.000 TL. sı tahsil 
ettiğini ortaya koymuştur. 

Yalçın KÖKER ve Akın Çelik Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ne gibi görev ilişkisi olduğu bi
linmemektedir. 

Sanayi Genel Müdürlüğü Demir Çelik Şubesi Müdürü Nuri TİLGEN'in ise Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası Bahçelievler Şubesinde 21.8.1980 tarihinde 2.250.000 TL. sı yatırmak suretiyle hesap açtırdığı anlaşıl
mış ancak bu paranın kaynağı tespit edilememiştir. 

Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Cengiz KAHRAMAN'ın banka hesaplarının incelenmesinden Gazi 
Mustafa Kemal Bulvarı 39/12 adresinde faaliyet gösteren Ahmet Yılmaz ERTURAN - Orhan YELDAN 
Firması ile para alışverişi şeklinde ilişkisi olduğu anlaşılmış ancak Cengiz KAHRAMAN'ın bu firma ile gö
rev ilişkisi olup olmadığının araştırılması cihetine gidilmemiştir. 

Yapılan incelemede, adıgeçen memurların banka hesaplarındaki hareketliliğin, ithal kalemleri arasında ön 
sıraları alan demir ve çelik ithalatı ile sorumlu makamlara geldikten sonra başladığı ve genellikle ithalat uy
gunluk belgelerinin verildiği günlere rastladığı görülmektedir. 

Bu nedenle konu ile ilgili olarak Memurin Mühakemat Kanununa tabi bu kişiler hakkında müfettiş tah
kikatı yapılması gerekli görülmüştür. 

V. — TOPLU UYGUNLUK BELGELERİ OLAYI : 

Devlet Denetleme Kurulunun 25 Mart 1982 günlü, 21 sayılı toplantısında kabul edilen ve Devlet Baş
kanına arz edilen Kurul Kararı eki inceleme raporunda; Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOP-
ÇU'nun Bakanlıktan ayrılmasından kısa bir süre önce 2 530 adet Uygunluk Belgesini topluca Ticaret Ba
kanlığına intikal ettirdiği, konu üzerinde yeni Bakan Mehmet TURGUT tarafından durulduğu, belgelerin 
geri aldırılarak tahkikata geçildiği ve ilgili dairenin teftişine başlanılmış olduğu bildirilmiş ve bu nedenle ay
rıca inceleme ve araştırma yapılmasına mahal görülme yerefc Kurulun incelemeleri dışında bırakıldığı ifade 
olunmuştur. (Klasör : 4, Sayfa : 5, 17, 70) 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 27.4.1982 tarihli, 2000-01-412/82 sayılı önergesinde, Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığında bu konuda sürdürülen incelemenin sonucunun izlenmesi belirtildiğinden, key
fiyet Komisyonumuzca araştırılmış ve adıgeçen Bakanlıktan alınan yazılardan, getirtilen dosya ve evraktan 
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir : 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, bu konuda gerekli incelemeleri yapmak üzere, 8.2.1982 tarihinde Teftiş 
Kurulu Başkanının Başkanlığında iki müfettişin katıldığı bir heyet oluşturulmuştur. 

Heyet tarafından yapılan inceleme sonunda, 15.12.1981 tarihinden sonra Sanayi Genel Müdürlüğünce top
lam 2 530 adet uygunluk belgesinin Ticaret Bakanlığına gönderildiği, kısa zamanda bu kadar belge düzenlen
miş olmasının, 1981 yılı ithalat rejimine göre ithalat için son başvuru tarihinin 15.12.1981 olarak tespit 
edilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
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1981 yılına ait ithalat rejiminin yayımlandığı 2 Ocak 1981 tarihli, 17208 sayılı Resmî Gazetede ayrıca 
II sayılı liberasyon listesinde müracaat mercii Sanayi Bakanlığı gösterilen maddelere yapılacak ithal talep
lerinin usul ve esaslarını düzenleyen adıgeçen bakanlığın SGM 81/1-1 sayılı sirküleri de neşredilmiştir. 

Sözü edilen sirkülere göre 1981 yılı II sayılı Liberasyon Listesinde yer alan maddelerle ilgili en son baş
vurulma tarihi 15.12.1981'dir. 

Geçmiş yıllarda sanayici ve ithalatçıların yıl sonuna doğru ithal taleplerini yoğunlaştırdıkları gözlenmiştir. 
Diğer taraftan, 1981 yılına ait olarak uygunluk belgelerine dayanılarak Ticaret Bakanlığınca düzenlenen 

müsaade belgelerinin yeni rejimin ilanından önceki bir tarihi taşıması gerekmektedir. 1982 yılma ait ithalat 
rejimi ise, önceki yıllarda olduğu gibi, 5 Ocak 1982 tarihinde yayımlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen durumlar karşısında son başvuru tarihi olan 15.12.1981 tarihinden sonra toplam 2 530 
adet uygunluk belgesinin müsaade belgesine bağlanmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderilmesinde Sanayi ve 
Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU'nun kastı ve himayeye yönelik bir davranışının bulunmadığı so
nucuna varılmıştır. 

GENEL SONUÇ : 

1. — Şeker Şirketi Olayında : 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU ve aynı Bakanlık eski Müsteşarı Mehmet GÖL-

HAN, Teftiş Kurulu eski Başkanı Gökşen BİNGÜN ve Başmüfettiş Galip KURDOĞLU haklarında Şeker 
Fabrikaları inşaatına ilişkin olarak Şeker Şirketindeki usulsüzlük ve yolsuzlukların soruşturulması sırasında 
soruşturmanın yönlendirilmesi ve Şirket sorumlularının himayelerine ilişkin eylemleri nedeniyle memuriyet gö
revini kötüye kullanmak suçundan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi gereğince Kamu Davası açıl
ması, 

Keza Maliye eski Bakanı Kaya ERDEM hakkında Şeker Şirketi sorumlularının himayelerine ilişkin eylem
leri nedeniyle memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi gere
ğince Kamu Davası açılması, 

Lüzumsuz şeker ithalatı ve 2,5 milyar liralık plan dışı harcamalar yapılması konusuna ilişkin olarak so
ruşturmaya başlanmasından önce soruşturmaya memur edilen Müfettiş HazbetuUa'h AKYÜZ'le konuşulması 
ve soruşturmanın bitmesini müteakip de adıgeçen müfettişin raporunu bakanlığa vermemesi nedeniyle kendisi
ne disiplin cezası verilmesi iddiasından ibaret isnatların Kamu Davasının açılmasını haklı göstermeye yeter 
nitelikte bulunmadığı, 

2. — Balçelik Olayında : 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU ve eski Müsteşarı Mehmet GöLHAN hakların

da Balçelik Şirketinin sahte ve gerçek dışı kapasite raporlar; na dayanarak aldığı tahsislerin müfettişin ince
lemesi üzerine iptal edilmesinden sonra geçerli bir sebep olmaksızın şirkete ait tahsislerden bir kısmının tekrar 
serbest bırakılması şeklinde beliren eylemleri nedeniyle memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesi gereğince Kamu Davası açılması, 

3. — Seka Olayında : 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU ve eski Müsteşarı Mehmet GÖLHAN hakların

da Seka Meslek Kursuna alınacak öğrenci adaylarının seçiminde içyönetmeliğe aykırı olarak kasıtlı ve usul
süz bir biçimde hareket eden sınav komisyonu üyelerinin cezalandırılmalarını öngören müfettiş raporlarına 
rağmen cezalandırılmamaları yönünde beliren karar ve eylemleri nedeniyle memuriyet görevini kötüye kullan
mak suçundan Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi gereğince Kamu Davası açılması, 

i. — Orsa Olayında : 
Eski Bakan Şahap KOCATOPÇU hakkında Orsa Firmasına gerçek dışı Kapasite Raporu verilmesi, daha 

sonra bu Kapasite Raporunun tahrif edilerek uygunluk 'belgesi sağlanması ve 881 000 dolarlık müsaade bel
gesinin alınması olayı Bakanlığı döneminden önce cereyan ettiği ve sahteciliğin ortaya çıkmasından sonra yü-
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rütülen soruşturma sırasında da sorumluluğuna konu teşkil edebilecek herhangi bir eylemine rastlanmadığı 
cihetle Kamu Davasının açılmasını haklı göstermeye yeter sebep ve kanıt olmadığı, ancak yapılan soruşturma 
sırasında : 

a) Sahte Kapasite Raporunun Odalar Birliğine onaylatılması ve buna dayanılarak tahsislerin alınması iş
lerinde o tarihte Ticaret Bakanlığında görevli olup sonradan emekliye ayrılan Müşavir Nurhan ERDOĞDU 
ve Ahmet Erol ORHON ile daha önce Sanayi Bakanlığında görev yapan ve halen îz'ler Danışmanlık Büro
su sahibi Ahmet Benol İZ haklarında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması (Orsa 
Firması hakkında yürütülen soruşturma istanbul Cumhuriyet Savcılığının 14.5.1982 tarih ve 1982/5414 sayılı 
yazısı ile yetkisizlik nedeniyle Ankara Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiştir.) 

'b) İlgili bölümde etraflı bir şekilde belirtildiği üzere ismi ilk kez duyulan Orsa Firmasına uygunluk bel
gesi verilirken gerekli özen ve dikkatin asgarî oranda gösterilmediği ve Bakanlıkta bulunması gereken bazı 
belgelerin kaybolduğu anlaşıldığından konunun bu yönleri ile Bakanlıkça soruşturma konusu yapılması gerek
tiği, 

c) Firmanın sahte belge kullandığının sabit olmasından ve tahsisin iptal edilmesinden sonra Ticaret Ba
kanlığının 753 381 liralık teminatın irad kaydedilip edilmeyeceği konusuna ilişkin yazısına, sahte kapasite ra
poru kullanma olayı gizlenerek cevap verilmesinde ve teminatın iadesinde sorumlulukları olan ilgililer hak
kında Bakanlıkça soruşturma yapılması gerektiği, 

d) Orsa Firması ile ilgili olarak yapılan banka incelemeleri sırasında ilgili bölümde detaylı bir biçimde 
açıklandığı üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünde görevli Muharrem CANPO-
LAT, Yalçın KÖKER, Nuri TİLGEN, Cengiz KAHRAMAN'ın banka hesaplarındaki hareketlilik ve bu hare
ketliliğin demir ve çelik ithalatı ile sorumlu makamlara gelmelerinden sonra başlaması, bazılarının hesaplarına 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgisi bulunan firmalardan girdiler olması şüphesini verecek son derece 
ciddî bulgular elde edilmesi, bazılarının firmalara verilen uygunluk belgelerinde paraflarının bulunması, bazıla
rının hesaplarına büyük girdiler olduğu görülmekle beraber hangi kaynaktan geldiğinin ayrı bir inceleme ya
pılmasını gerektirmesi gibi nedenler karşısında adıgeçenler hakkında Bakanlıkça araştırma yapılması gerektiği, 

5. — Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU'nun Bakanlıktan ayrılmadan bir süre önce 
2 530 adet İthalat Uygunluk Belgeleri verilmesinde kastî ve himayeye yönelik herhangi bir girişiminin olmadığı, 
bu nedenle Kamu Davası açılmasını haklı göstermeye yeter sebep ve kanıt bulunmadığı sonuç ve kanaatına 
varılmıştır. 

Bu nedenlerle : 

Yukarıda açıklanan suçlardan dolayı Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCATOPÇU ve Bakana 
bağlı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eski' Müsteşarı Mehmet GÖLHAN, aynı Bakanlık Teftiş Kurulu 
eski Başkanı Gökşen BİNGÜN ve aynı Bakanlık Başmüfettişi Galip KURDOĞLU haklarında, ayrıca Ma-
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liye eski Bakanı Kaya ERDEM hakkında Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde Kamu Davası açıl
ması, Şahap KOCATOPÇU ve Mehmet GÖLHAN haklarında Türk Ceza Kanununun 71 inci maddesinin dik
kate alınması Komisyonumuzun oybirliği ile aldığı karar gereği olarak Millî Güvenlik Konseyinin takdir ve 
tensiplerine arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Oktay SEDEF 
Hâk. Kd. Albay 
Genelkurmay Hukuk 
işleri Müdürü 

Üye 
Olcay MÎS 
Hâk. Yarbay 
Millî Savunma Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri 

Üye 
Ahmet SAĞAR 
Maliye Bakanlığı 
Başmüfettişi 

Üye 
Halûk AYKAN 
Bayındırlık Bakanlığı 
Müşavir Müfettişi 

Üye 
Aslantaş ERDİL 
Ticaret Bakanlığı 
İthalat Genel Müdür Yardımcısı 

\>&<i 
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MİLLÎ GÜVENLIK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 
29 Kasım 1982 

(Hukuk tşleri Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 3071 - 12 - 82/3133 sayı ve 16.11.1982 tarihli yazı 
I. GİRİŞ 
Yukarda bahsi geçen yazıyı ve ekini Mısırdaki Türk Sanayi fuarına katılmam nedeniyle 22.11.1982 ta

rihinde tebellüğ etmiş bulunuyorum. 
28.4.1982 tarihli Millî Güvenlik Konseyi kararı ile kurulan Soruşturma Komisyonunun 7 ay zarfında 

hakkımda hazırladığı, 'binlerce sayfa eki olduğu anlaşılan 101 sayfalık rapora 10 gün içinde aynı teferruatla 
cevap hazırlamamın imkânsızlığı karşısında ilgili raporun önemli noktalarına değinmek, bakanlığım süresin
ce yönetim ve takdir yetkilerindeki anlayışımı ve bu konunun ortaya çıkışındaki nedenleri tahlil etmekle 
yetinmekteyim. 

Esas konulara karşı cevaplarımı belirtmeden önce genel olarak aşağıdaki hususları açıklamakta fayda 
mülahaza etmekteyim. 

Bakanlıklardaki icranın büyük bir kısmı kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirtilen konulardır. Bunla
rın dışında memleketin huzur ve güven ortamı içinde gelişmesi ve işlerin yürütülmesi için verilen kararla
rın bir kısmı Hükümet programı ve kararlarını uygulayarak ve Bakanın takdir yetkisini kullanarak gerçek
leşmektedir. 

özellikle haklı gerekçelere müstenit takdir yetkisini kullanarak alınan 'bu kararların her zaman herkesçe 
isabetli bulunması da beklenemez, ancak Bakanlar Hükümetin politikasını ve ahengini bozacak bir tutum 
yaratırlarsa Başbakanın gerekli değişikliği istemesi doğaldır. 

Hükümetlerin ve Bakanların takdiri kararlarının isa'betli olmamasından ötürü politik açıdan tenkit edil
meleri normal ise de bir kasta dayanmadan, kendisine veya yakınlarına bir menfaat sağlamaları müstesna, 
yasal yönden muahezeye muhatap kılınması uygulamalara ters düştüğünü, çok ağır bir girişim olarak mü
talaa etmekteyim. 

Cesur, adil, dürüst, dinamik ve basiretli olmanın dengesini gerektiren bu kararları vermekle mükellef 
olan Bakanların çekingen bir tutuma düşmelerinin «kuvvetli hükümet» felsefesine uymıyacağı, bürokra
siyi pasifleştireceği ve her sahada muhtaç olduğumuz hızlı kalkınmayı engelleyeceği kanısındayım. 

Kısaca bu hususu nazarlarınıza sunduktan sonra esas konu hakkındaki beyanlarımı aşağıda maddeler 
halinde takdirlerinize arz ediyorum. 

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Soruşturma Komisyonu raporu ile T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Baş

kanı ve üyelerini himaye ve bu kişiler hakkında yapılmış olan soruşturmayı yönlendirme faaliyetinde bu
lunduğum iddia edilmektedir. 

Mezkûr rapordan anlaşıldığına göre, adı geçen kurumun yönetim kurulu üyeleri hakkında verilmiş olan 
beraat kararı kesinleşmiş olup genel müdür hakkındaki yargı devam etmektedir. 

Anılan şirket genel müdürlüğündeki suiistimal iddiaları nedeniyle açılan ceza davaları da devam etmekte
dir. 

öte yandan şirket yöneticileri hakkında Şirket genel kurulunca verilmiş ibra kararı verilmiş olup, daha 
sonra 'bu karar değiştirilerek yöneticiler hakkında Hukuk mahkemesine açılan 1 milyar 400 milyon liralık 
tazminat davası devam etmektedir. 

Hal böyle iken şirket yöneticilerinin bazıları kesin olarak beraat etmiş ve bazıları hakkında ceza ve hu
kuk davaları devam etmekte olmasına rağmen, şirket yöneticilerinin tümünün suçları sabit olmuş gibi, So
ruşturma Komisyonunca hazırlanan raporda beraat eden yöneticiler de peşinen mahkûm edilmişler, suçlu 
damgası yemişler, benim de mahkemelerde yargılanmaları devam eden, ancak komisyonca suçlu oldukları 
kararına peşinen varılan bu kişileri cezalardan ve tazminatlardan kurtarmak için, onlar hakkında yapılmış 
yargılamayı yönlendirmek ve onları himaye etmek faaliyetinde bulunarak suç işlediğim ileri sürülmektedir. 

Ortada kesinleşmiş mahkeme karan olmadan, gerek şirket yöneticilerine ve gerekse bana suçlu denilemi-
yeceği gibi işlenmiş bir suçtan da bahsedilemez. 
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Yargı organlarında muhakemeleri devam eden kişilerin mutlaka cezalandırılacağı ve tazminatlara mah
kûm edileceği varsayımından hareketle benim de, bu varsayıma dayanılarak himaye ve yönlendirme girişi
mi suçunu işlediğimin ileri sürülmesi tüm hukuk kurallarına ters düşen bir keyfiyettir. 

Esasen Soruşturma Komisyonu raporunun tümü okunup incelendiğinde yetersiz delil ve bilgilere müs
teniden, peşin hüküm ve zorlamalarla mutlaka suçlu olduğum kanısının uyandırılmaya çalışıldığı, hiç değil
se yankılar uyandırılarak «iddia et iz bırakır» yönteminin tatbik edildiği iyi niyetli ve tarafsız kişilerce he
men anlaşılacaktır. Nitekim raporun 10 uncu sayfasında «Mahkemeye intikal etmiş sorumlulukları tahkik ve 
tespit, Komisyonumuzun görevi dışında kalmaktadır. Ne vafki himaye edilen kişilerin olaylar içindeki yer
leri ve görevleri kötüye kullanmalarına konu teşkil etmiş fiilleri bilinmeden ve bu fiil ve istinatların soruş
turulmasına memur edildiğimiz kişiler yönünden değerlendirilmesi yapılmadan himaye eden kişilerin sorum
luluğunu araştırmak olanağı yoktur. Şeker Şirketindeki yolsuzluk iddialarına konu edilen olaylar Bakanla
rın göreve başlamasından önce cereyan etmiştir. Bakanların kendi Bakanlık dönemi dışında cereyan eden 
olaylardan doğrudan sorumlu olmamaları doğaldır. Yargı organlarında da aynı olaylar dava konusu olma
ya devam etmektedir.» denilmekle Soruşturma Komisyonunun varsayımlara dayanılarak peşin hükümlerle 
ve zorlama ile mutlaka suçlu olduğumuzu iddia etmeye gayret sarf ettiği ve bu suretle yıllarca bu vatana 
hizmet etmiş ve etmeğe de kararlı olan bir kimsenin şeref ve haysiyeti ile de oynama yolunu tercih ettiği 
esefle görülmektedir. 

Olağanüstü devrelerde iki defa Bakanlık görevine getirilmiş bir kişinin henüz ortada suç ve suçlu yok
ken mesnetsiz ve afakî bir takım iddiaları ele alarak töhmet altında bulundurulmasına gayret sarfedilmesi 
hak ve hukuk ilkeleriyle bağdaşamaz. 

Bütün hayatı boyunca devletine ve milletine feragatla çalışmayı ön planda tutmuş bir kişinin şerefiyle 
oynamayı düşünmek, hiç değilse yankılar ile yıpratmak Sayın Cumhurbaşkanımızın «Adam harcamak 
kolaydır, Marifet adam kazanmaktır» vecizesine tamamen ters düşmektedir. 

Komisyon raporu gibi Maliye Müfettişinin raporu da o kadar varsayımlara dayanmaktadır ki ortada 
kesinleşmiş bir zarar mevcut olmamasına rağmen Şirket yöneticilerinin 4 küsur milyar liralık zararlarından 
bahsedilmekte ise de, zorlamalar ile teşekkül ettirilmiş şirket genel kurulu ancak 1 milyar 400 milyon liralık 
dava açabilmiş ve bu davalar dahi yargı organlarında devam etmekte olup henüz sonuçlanmamıştır. 

Durum böyle olunca, benim himaye ve soruşturmayı yönlendirme şeklinde ifade edilen tasarrufları
mın «nakıs teşebbüs» safhasındaki detayları savunma mahiyetinde olmak üzere sırasıyla arz edilmiştir. 

a) tddia : Soruşturma Komisyonu raporunun (a) bendinde Şeker Şirketi Yönetim Kurulu Başkan ve 
üyelerinin Ankara 1. Ağır Ceza mahkemesinde devam eden duruşmalarında C. Savcısının 17.11.1981 tari
hinde bütün sanıklar için beraat talep ettiğini, bundan sonra benim verilecek hükmün temyiz edilmemesi 
konusunda telkin ve talimatlarımı sürdürdüğüm ve Genel Müdürle bu yüzden tartıştığım belirtilerek, Şeker 
Şirketinin temyiz hakkına engel olmak istediğim ve bu yolla şirket ilgililerine yönelik himayeci faaliyetlere 
devam ettiğim, bunun ise 440 sayılı yasanın ilgili Bakanlıklara tanıdığı yetki ile bağdaştırılmayacağı iddia 
edilmektedir. 

Cevap : Temyiz konusu hakkında bu bendde ileri sürülen iddia hukukî ve mantıkî mesnetten tamamen 
mahrum, varsayımdan ve tahminden ileri gitmeyen bir iddiadır. 

Şöyle ki C. Savcısının beraat talebi 17.11.1981 dir. Benim Bakanlıktan istifa tarihim ise 22.12.1981 tari
hidir. Mahkemenin beraat kararı 30.12.1981 de verilmiştir. Bu duruma göre, Şeker Şirketinin temyiz hakkı 
ben görevden ayrılana kadar henüz doğmamıştır. Temyiz hakkı bulunmayan bir konuda bu hakkı engelle
meye çalıştığımın iddia edilmesinin yersizliği aşikârdır. 

Varsayımlara dayanılarak mevcut olmayan bir hakkı engellemeye çalışmak için telkinde bulunmam, tali
mat vermem Devlet adamlığı ilkesiyle bağdaşmaz. 



Kaldı ki Bakanlığın Şirket yönetimi ile ilişkisi, 440 sayılı kanunda sayılmıştır. Bu yasaya göre şirketin 
yönetilmesiyle her türlü karar ve tasarruflar şirket yönetim kuruluna aittir. Bakanlığın yetkisi kendisine so
rulan sorularda, şirkete görüş bildirmekten ibarettir. Emir ve talimat vermek söz konusu değildir. 

Temyiz konusu ile ilgili olarak da, şirket ilgilileri ve bu meyanda Şirket Genel Müdürü Necdet Baykut 
bir konuşma sırasında ilgili davalarda bahsetmiş ve genel olarak temyiz konusunu da kapsayacak biçim
de, konunun müzakeresini yaparak, neticede mahkemece 'beraat kararı verildiği takdirde kararın temyiz 
edilmesinin uygun olacağına karar vermiştik. 

Nitekim, Şirket Genel Müdürü Necdet Baykut, Komisyon raporunun 42. sahifesindeki beyanda «bi
raz münakaşamız oldu. Ama temyiz edecektik, o sırada Şahap Bey değişti.» şeklindeki ifadesiyle de beni teyid 
etmektedir. 

Biran için 'bunun aksi düşünülse, gerçekten temyizi engellemeye çalışmış olsam, ortada henüz bir mah
keme kararı olmadığına, şirketin temyiz hakkı bulunmadığına 440 sayılı yasaya göre yetki ve karar organı 
şirket ilgilileri olduğuna, Bakanlığın kendisine danışılmadan resen emir ve talimat vermediğine, emir ve ta
limat vermiş olsa dahi verilmiş mahkeme kararı olmadığına, sadece savcı taleibi 'bulunduğuna ve bu emir ve 
talimatın neticeye hiçbir şekilde müessir olamayacağına, esasen 22.12.1981 tarihinde Bakanlıktan ayrıldığı
ma göre, yapıldığı ileri sürülen telkinin her zaman için değişebileceğine ve sonuçta Ağır Ceza Mahkemesin
den verilmiş olan beraat kararının temyiz edilmiş olduğuna göre suç ve kusurun bunun neresinde olduğu 
nu vicdanlarınıza bırakıyorum. 

b) iddia : Raporun 60. sahifesinin (b) fıkrasında: «Ankara 1. inci Ağır Ceza Mahkemesinde Şirket Yö
netim Kurulu üyeleri hakkında kamu davası açılmasından sonra, eski Bakanın Şirketin, ceza davasına mü-
dahil olarak katılmaması için Bakan olmanın sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak baskı ve telkinlerde bulun
duğu ve ancak Genel Müdürün direnmesi davaya kısmî bir müdahale imkânının bulunduğu görülmüştür» 
denilmektedir. 

Cevap : Karar ve yetki organı olan şirket yetkililerince Şirket yöneticileri haklarında kamu davası açıl
dıktan sonra davaya müdahil olarak girmek ve ilgililer 'hakkında hukuk davası açmak hususları Bakanlı
ğıma sorulmuştur. 

Bu sorular ve danışmalar üzerine, bizde iyi niyete dayanan görüşlerimizi, gerek şifahî ve gerekse yazılı 
olarak şirket ilgililerine bildirdik. 

Sorulmadan hiçbir konuda resen bir teşebbüsümüz olmamıştır. Soruşturma Komisyonu raporundan da 
bu hususlar açıkça anlaşılmaktadır. 

Gerek Şirketin müdahil olarak ceza davasına girmesi ve gerekse ilgililer aleyhine açılacak hukuk ha
valan konusundaki görüşlerimi bugün dahi aynen muhafaza etmekteyim. 

Şirketin ceza davasına müdahil olarak girmesini neden uygun görmedim.? Buna müdahale etmek demek 
zarar ziyan talebinde bulunmak demektir. 

Devam eden ceza davası sonunda beraat kararı verilirse müdahale için yapılan mahkeme masrafları ka
dar ve karşı taraf vekiline ödenecek ücretler kadar şirket zarara uğramıyacak mıdır? 

Nitekim Şirket Genel Müdürü dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri hakkındaki beraat kararı kesin
leşmiştir. 

Öte yandan ilgililer hakkında kesin mahkumiyet kararı verildiği takdirde kesin zarar da tespit edilece
ğinden, bu kişiler hakkında hukuk davaları açarak şirket zarar ziyanını tazmin ettirmek imkânı var iken ve 
bu yol müdahaleden daha elverişli iken, sonucunun ne olacağı belli olmayan bir davaya müdahil sıfatıyla iş
tirak etmenin şirketi zarara sokmaktan başka bir anlamı olmayacaktır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin beraatlerinin kesinleşmiş olması bu görüşümüzdeki haklılığımızı teyid et
mektedir. 

Ceza davaları neticelenmeden, hukuk davaları açılarak milyarlarca liralık tazminat talebinde bulunmak 
ceza davalarının beraatle sonuçlanması halinde inanılırlığını kaybedeceğinden şirket menfaatlerini tehlikeye 
düşüreceğinden zamansız bulduk. Her ne kadar ceza davaları hukuk davalarını bağlamaz ise de, ceza da
vasında verilecek bir mahkumiyet veya beraat kararının hukuk davasını etkilemesi kaçınılmazdır. Bu iti-
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barla zaman aşımı süresine kadar ceza davasının neticesini beklemek, zararın miktarını tespit ettikten sonra 
ceza dosyası ile birlikte daha güçlü delillere dayanılarak hukuk davası açmak istedik. Görülüyor ki hiçbir 
zaman hukuk davası açılmasın, zarar ziyan tazmin edilmesin demedik. Ancak hukuk davasının açılması
nı zamanlama bakımından uygun bulmadık. Ve istedik ki ceza davası neticelendikten sonra hukuk davası 
açılsın. Ve inandırıcı bir miktarda tazminat talep edilsin. Aksi halde bu dava kaybedildiği takdirde mahke
me masrafları ve ücreti vekâlet kadar milyonlarca liralık bir zarara Şeker Şirketinin katlanması kaçınılmaz 
olurdu. Buna rağmen şirket yine de hükük davası açmış ve maliye müfettişinin raporunda 4 küsur milyar
lık bir zarardan ve tazminattan bahsedilirken 1 milyar 400 milyon liralık bir tazminat talebinde bulunul
muştur. 

Görülüyor ki bu husustaki görüşler de sübjektif ve değişkendir. Hukuk davasındaki görüşlerimiz de 
şirketi zarardan siyanet amacına yöneliktir. 

c) iddia : Davaya müdahale ve hukuk davası açılmasını istemediğim iddia edilerek konunun yetkili or
gana intikalini engellemek için, Başbakanlıkça olağanüstü Genel Kurulun derhal toplanması yolundaki 
6.7.1981 tarihli yazılı direktifini engellediğim ileri sürülmektedir. 

Cevap : Soruşturma Komisyonunun, bu iddia ve kanaati tamamen gerçek dışıdır. 

Soruşturma Komisyonunun, şirket Genel Kurulunun toplanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
bir etkisi ve yetkisi olmadığını bilmesi gerekir. Konu Maliye Bakanlığını ilgilendirmektedir. Esasen Başba
kanlığın, ceza davasına müdahale ve hukuk davası açılması için olağanüstü Genel Kurulun toplanmasını 
isteyen 6.7.1981 tarihli yazısı da Bakanlığıma bilgi için gelmiştir. Gereği için de Maliye Bakanlığına gitmiş
tir. 

Bu itibarla Soruşturma Komisyonu raporunun 61. sahif esinin 3. paragrafında 440 sayılı yasaya göre yet
kilerimin dışına çıkarak yönlendirici faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmadığım yolundaki iddiaya verilecek 
cevabı bulmakta güçlük çekiyorum. 

Beraat kararı verilen Şirket yönetim kurulu üyeleri için davaya müdahale edilememesinin sebep ve ge
rekçeleri ise beni hiç ilgilendirmemektedir. Kaldı ki bu kişiler hakkında da hukuk davası açılmıştır. Bu iti
barla Soruşturma Komisyonunun belirttiği himaye konusu, bu suretle muallakta kalmaktadır. 

d) îddia : Başbakanlıktan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilen 5.6.1981 tarihli yazıda Şeker 
Şirketine ilişkin raporun incelenerek sonuçtan bilgi verilmesi istendiği halde, rapor incelenmeyerek, Galip 
Kurtoğlu'nun muhalefet şerhinin gönderilmesile yetin ildiği belirtilmektedir. 

Cevap : Başbakanlığın 5.6.1981 tarihli yazısına ilişkin rapor, Maliye ve Bayındırlık Bakanlığı müfettişle
rince düzenlenmiş rapordur. Bu raporda ileri sürülen görüşlere Bakanlığımız Müfettişi Galip Kurtoğlu ka
tılmamaktadır. 

Tahkikatı Galip Kurtoğlu diğer Bakanlık müfettiş lerile birlikte yürüttüğü halde sonuçta bazı konulara 
mahalif kalacağı anlaşılınca Maliye Müfettişi Galip Kurtoğlu'nun muhalefet şerhini koydurmayarak hatta 
Galip Kurtoğlu'na raporu imzalatmayarak bir örneğini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da göndermeden 
eksik imzalı raporu Başbakanlığa tevdi etmiştir. 

Maliye Müfettişinin bu raporu Başbakanlıktan gönderilince incelenmiş, eksik ve yetersiz olduğu görülmüş 
ve tahkikatı yürütenlerin tümünün imzalarının tamamlanması için Galip Kurtoğlunun imzalı muhalefet şer
hi maliye müfettişinin bu yetersiz raporuna eklenmek gayesile Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Soruşturma Komisyonu raporunun 61, sayfasının 6. paragrafındaki «Müfettiş Galip Kurtoğlunun olay
da bir usulsüzlük ve yolsuzluk olmadığı, rüşvet suçunun kanunî unsurlarının teşekkül etmediği, şeklinde 
özetlenebilecek görüşüne eski bakanın da katıldığı ve bu kanaati paylaştığı anlaşılmaktadır.» yolundaki ifa
de ve ibareler Soruşturma Komisyonunun anlayış ve tutumunu göstermesi bakımından calibi dikkattir. 

Bakanlığımız Başmüfettişinin muhalefet şerhinin bir müfettiş raporu olmaktan ziyade bir mahkeme 
ilamını andırıp andırmadığı beni ilgilendirmez. Her müfettişin tahkikat yapma sanatı ve şekli değişik ol
duğu gibi rapor yazma tekniği de başka başka olabilir. 

Soruşturma Komisyonunun muhalefet şerhinin şirket ilgililerinin savunması niteliğinde olduğu yolunda
ki görüşe katılmıyorum. Her görüş aksi sabit oluncaya kadar bence doğru ve muhteremdir. Maliye Müfet-
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tisi ile Bakanlığım Müfettişinin görüşlerinden hangisinin doğru olduğu ise davalar neticelendikten sonra ke
sinlik kazanacaktır. 

«Mahkemeye intikal etmiş bir konu hakkında yönetimin tutumu sonucun beklenmesi ve davada taraf 
gibi görünme izlenimini verecek, her türlü davranıştan sakınmak olduğu» görüşünde bulunan Soruşturma 
Komisyonunun Maliye Müfettişinin raporu hakkında hiçbir inceleme yapmayarak Başbakanlığa bilgi veril
memesini suç veya kusur telakki etmesi tarafımızca çelişkili bir değerlendirme olarak görülmektedir. 

Savcılığa gönderdiğimiz muhalefet şerhini de Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına göndermekliğimizde-
ki amaç gibi usulî bir noksanlığın tamamlanması, rapordaki imzaların eksik kalmaması ve adalete yardım
cı olmaktan ibarettir. 

Nitekim, savcılığa gönderdiğimiz bu muhalefet şerhi sayesindedir ki mahkemece verilmiş olan beraat ka
rarı Maliye müfettişi raporundaki eksiklik ve yetersizliklerden ve bilirkişi raporunun noksanlığından dolayı, 
Yargıtayca bozulmuştur. 

Deme'kki, ıbu tavrımızla Şirket ilgililerini himaye değil, beraat kararı verilmiş Şirket yetkililerinin bu ka
rarının Yargıtayca bozulmasına katkıda bulunmak suretiyle, adaletin tecellisine yardımcı olmuşuz. 

e) İddia : Soruşturma Komisyonu raporunun 61 inci sahifesi (e) bendinde Maliye ve Bayındırlık bakanlık
ları müfettişlerince Bakanlığım müfettişinin görüşüne yer verilmeden hazırlanan rapora konulan muhalefet 
şerhinin savcılığa gönderilmesi ceza davasına müdahale, hukuk davası açılması, Olağanüstü genel kurulun 
toplanması, ceza davalarının temyiz edilmesi konularında tarafsız tutumumun bu belge ile bir kez daha 
kanıtlanmış olduğudur. 

Cevap : Muhalefet şerhinin C. Savcılığına göndermekteki amacımızı ve bu tavrımızla adalete nasıl yar
dımcı olduğumuzu yukardaki bölümlerde izaha çalıştım. C. Savcılığına gönderilen yazıda müteahhitlere ve
rilen ek zamlar konusunda gerçekten idarenin takdir hakkı vardır. İnşaatların durmaması, devam etmesi 
enflasyon dolayısıyla maliyetlerin yükselmemesi şirketin zararına mıdır? Bu konuda bir milyar 400 milyon 
liralık dava açılmış olması, netice belli olmadığına göre neyi ifade eder? Bizim taraf durumuna girdiğimiz, 
mesnetsizce nasıl iddia edilebilir? Aksini düşünmek tüm yöneticilerin elini kolunu bağlar ki bu da Türki-
yemizde hiçbir icraatın yapılamaması demek olur. 

Bütün bu açıklanan durumlar göstermektedir ki ceza davasına müdahale, hukuk davası açılması, Ola
ğanüstü genel kurul toplanması, ceza davasının temyiz edilmesi konularında herhangi bir suç veya kusu
run bize atfı mümkün değildir. 

f) İddia : Şeker Fabrikası inşaatlarının devamını öneren 15.5.1981 tarihli yazı ve talimat verilmek su
retiyle zararın çoğalması sonucunu doğuracak bir durum yaratıldığı gibi mahkemede şirket yönetim kuru
lu üyeleri lehine sonuçlar doğurma amacının güdüldüğü iddia edilmektedir. 

Cevap : Şeker Fabrikaları inşaatlarının devamı konusundaki 15.51981 tarihli yazımız tamamiyle iyi ni
yete dayanmaktadır. Bu yazımız bir talimat mahiyetinde olmayıp Şirketin sorusu üzerine görüş bildirmek
ten ibarettir. Şirket sormadan devreye girilerek gönderilmiş bir yazı değildir. Yetkili karar organı şirket ol
duğuna göre bize danışmak ihtiyacını hissetmişler, biz de görüşümüzü 'bildirmişiz. Bu görüşümüzü uygula
maya mecbur değildirler Ancak bugün dahi ayni görüşü muhafaza ediyorum. İnşaatların devam ederek 
maliyetler ve fiatlar yükselmeden ve inşaatlar yarım kalmadan fabrikaların bitirilmesinde şirket ve mem
leket menfaatleri bakımından büyük yararlar vardır. Kaldı ki bahis konusu inşaatlar 1981 yılında devamı
na Yüksek Planlama Kurulunda karar verilerek 1981 yılı programına girmiş inşaatlardır. 

Soruşturma Komisyonu raporunun 62 nci sahifesinin (f) bölümünde bu görüşümüzün şirket zararına ne
den olduğu iddia edilmektedir. İddia edilen zararı kim tespit etmiştir. Maliye Müfettişi mi, Soruşturma Ko
misyonu mu? Bir müfettiş Şirketin zararı olmadığını söylüyor. Maliye Müfettişi 4 küsur milyar zarardan 
bahsediyor. Şirket Genel Kurulu 1,4 milyar zarar davası açıyor. Ortada bugün dahi kesinleşmiş bir zarar 
ve ziyan miktarı yok iken, müteahhitlerle şirket kesin hesaplaşmaya gitmemişken bir takım varsayımlarla 
zararlardan bahsetmek ve bizim de yazdığımız bir yan sebebiyle zararların devamını ve diğer hukuksal ve 
cezaî sorunların ortaya çıkmasına sebep olduğumuzu ileri sürmek çok haksız iddialardır. 
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g) İddia : Maliye eski Bakanının, müteahhitçe rüşvet olarak Şeker Şirketi eski genel müdürüne bir 
kat satın aldığını bildirmesini, Bakanlığın müfettişine inceleme için intikal ettirmediğim ifade edilmektedir. 

Cevap : Şirket eski Genel Müdürünün müteahhitten bir ev aldığı yolundaki ihbarlar ikinci soruşturma sı
rasında tarafıma duyuruldu ve 'bu sırada soruşturmada görevli Başmüfettiş Galip Kurtoğlu'na tahkikat sı
rasında bu ihbar üzerinde de titizlikle durulması yolunda emir verilmiştir. Nitekim müfettişimin muhalefet 
şerhinde bu konuya temas edilmiştir. Bu sebeple bölümde ileri sürülen iddialar tamamen gerçek dışıdır. 

h) İddia : Soruşturma Komisyonu raporunun 62. nci sahifesinin (h) fıkrasında ifade edilen Galip Kurt
oğlu'nun şirket eski genel müdürünün yakını olduğunu bilmeme rağmen soruşturma kurullarında görevlendir
mem ileri sürülmektedir. 

Cevap : Bu iddia tamamen yanlıştır. Şöyle ki yukarda arz ve izah ettiğim gibi Galip Kurtoğlu ile gö
rüş ayrılığı olan iki müfettişin dışında, adı geçenin soruşturmalarda taraf olduğu kanısını verecek ne bir şa
hit ifadesi ne de bir belge bulunmamaktadır. Kaldı ki3alip Kurtoğlu'da bu müfettişlere karşı aynı iddialar
da bulunmaktadır. Galip Kurtoğlu'nun muhalefet şerhlerinin % doksanı devam eden davalarda mahke
meler de katılarak beraat kararı verdiklerine göre bu konuda yanlı hareketten bahsedilemez. 

öte yandan Kurtoğlu'nun, özel Kalem Müdürünün kardeşi olması sebebiyle Şeker Şifketi tahkikatında 
görevlendirilmesinin bilerek yapıldığı iddiası da gülünçtür. Bu iddiayı ka'bul edecek olursak, Galip Kurtoğlu' 
nun hiçbir tahkikata dahil edilmemesi gerekir. Başka bir deyimle müfettişlik yapmaması icabeder. 

Diğer bir husus ise, bu konuda soruşturma yapan bir müfettişin aynı konuyu ikinci defa soruşturmasın
da görevlendirilmesini engelleyen bir husus mevzuatta yoktur. Kaldı ki Maliye Müfettişi Şeker Şirketi ile 
ilgili raporunu verdikten sonra adı geçene aynı konuda iki kez daha görev verildiğini ve Maliye Müfetti
şinin 7 ve 9 sayılı raporlarını düzenlediğini soruşturma Komisyonu raporunda görmekteyiz. 

Olağanüstü devrede hergün sayısız şikâyetler almakta idim. Her şikayeti gerçek imiş gibi kabul etse idik, 
icraat yapmaya imkân bulamazdım. 

i) İddia : Gereken yansızlığı bir tarafa bırakarak Şirket yetkililerini cezai ve hukukî sorumluluklarını 
bertaraf etmek konusunda devamlı bir çaba ve girişim içinde bulunmak ve bunda kısmî bir başarıya ulaş
mak. 

Cevap : İddiada tam bir başarıdan bahsedilemiyor. Ancak davalar tümü ile mahkemede cereyan etmekte 
olduğuna göre kısmî bir başarıdan neyi anlamak lazım geldiği anlaşılamamaktadır. 

Bize göre Şeker Şirketi tahkikatlarının temelinde, şu hususlar yatmaktadır Şirket yöneticilerinden sabri 
MALKOÇ'la Yüksel ONARAN şeker şirketi eski genel müdürü tarafından görevlerinden alınarak müşa
virliklere tayin edilmişlerdir. 

Adı geçenlerin bu hareketlerinin hükümet değişikliğinde yakınlıklardan cesaret alarak kendilerini pasif 
görevlere atayan Genel Müdürden intikam almak ve onu kötü duruma düşürmek maksadıyla bir hizmet 
yaptıklarını ileri sürerek daha üst görevlere atanma olanağını elde edebilme arzu ve ihtirasından kaynak
landığı kanısını beslemekteyim. 

3. BALÇELİK A.Ş. 
a) İddia : Kapasitenin Bakanlık tespiti yerine Odalar Birliğince tespit edilmiş şekilde kabulü, 
Cevap : Balçelik A. Ş. Balıkesir'de kurulmuş olup 150 den fazla yurt dışında çalışan işçimizin de katıl

dığı bir sınai şirkettir. 
Bu firmanın Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Odalar Birliğince onaylanan kapasite 

raporuna göre Bakanlığımızca tesisin ham maddesi olan hurda tahsisi için 49.000 ton/yıl uygunluk belge
si verilmiştir. 

Bilahara yapılan şikâyet ve ihbarlar nedeniyle tarafımızdan yapılan incelemeler sonucu kapasite rapor
larının tesise göre fazla olduğu tespit edilerek tahsisler iptal edilmiş, firma yetkilileri hakkında gerekli ka
nunî işlemlerin yapılması hususunda, döviz tahsis belgelerini veren Ticaret Bakanlığına ve Balıkesir savcılı
ğına bildirilmiştir. 

Bu inceleme sonunda Bakanlık yetkililerince iki fırından birinin çalıştırıldığı, diğerinin monte edilmediği, 
mevcut fırının 16.000 ton/yıl düzeyinde çelik ürettiği tespit edilmiştir. 
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Bunun üzerine ilgili firma yetkilileri kapasite tespitinde Odalar Birliği kriterlerinin kullanılmadığını, ka
pasite yerine fiili üretimin tespit edildiğini, bu durumun diğer rakip firmalar muvacehesinde aleyhlerine oldu
ğunu, eşitlik koşulunu bozduğunu, bu nedenlerle kapasite raporlarının mutad olduğu üzere Odalar Birliğince 
yaptırılmasını istemişlerdir. 

Bu istek Bakanlığımızca da haklı görülerek bu tesise ait kapasite raporunun tespit edilmesi Odalar Birli
ğinden istenmiştir. 

Odalar Birliği ülkemizde mevcut 18 adet ark ocakla çelik üreten kamu ve özel kuruluşlara ait uygula
dığı kriterlere göre bu tesise ait kapasiteyi 23.000 ton/yıl olarak tespit etmiştir. 

Diğer tesislerin kapasiteleri de aynı kriterlere göre tespit edildiğinden ve esasen Bakanlıkça uygunluk bel
gesine bağlanan tüm sınai kuruluşların kapasiteleri de ilgili Sanayi Odalarınca hazırlanıp Odalar Birliğince 
onaylandığından Balçelik A. Ş. için Odalar Birliğince, tespit edilmiş bulunan bu kapasite Bakanlıkça uygun 
görülmüştür. 

Fiilî üretimlerin genelde kapasitenin altında olduğu ve belirli meleke, tecrübe ve performanstan sonra tam 
kapasiteye ulaşacağı bilinmektedir. Nitekim İskenderun Demir ve Çelik İşletmeleri 1,1 milyon ton/yıl kapa
sitede kurulduğu halde '60(0 000 ton/yıl fiilî üretimi geçememiştir. 

b) İddia : Soruşturma Komisyonu raporunda bu firmaya ait tahsislerin tamamen iptal edilmeyerek itha
lat yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin ihlal edildiği öne sürülmektedir, 

Cevap : İlgili firma hakkında yapılan ihbarlar daha önce izah edildiği gibi Bakanlığımızca incelenmiş 
ve Balıkesir C. Savcılığına intikal ettirilmiş olup, kamu davası açıldığı halde Savcılıkça yapılan işlem hakkın
da Bakanlığımıza herhangi bıir malumat gelmemiştir. 

Ayrıca Ticaret Bakanlığına intikal ettirilen bu konu ile ilgili sürdürülen çeşitli incelemeler sonunda firma 
hakkında alınan herhangi bir karar Bakanlığımıza bildirilmemiş ve ithalat rejiminin 46 ncı maddesi gereğin
ce bu firma hakkında Resmî Gazetede herhangi bir karar yayınlanmamıştır. 

49 000 ton/yıl kapasitenin yanlışlığı tespit edildiğinden ötürü bu kapasite ile ilgili tahsis iptal edilmiş, 
bılahara tespit edilen 20 000 ton/yıl kapasite üzerinden uygulamalı belge verilmiştir. 

Bu nedenlerle firmanın : , 
— Çoğunluğu yurt dışında çalışan işçilerin katıldığı halka açık bir kuruluş olması, 
— Millî gelire katkıda bulunması ve birçok haddehanenin ham maddesini üretmesi, 
— Atıl vaziyete gelmesi halinde işçilerinin işsiz kalması, 
— Cezalandırılması yerine hatayı yapan yöneticilerinin Ticaret Bakanlığı ve Balıkesir C. Savcılığınca tec

ziyesi yoluna gidilmiş olması, 
gibi hususlar göz önünde bulundurularak Balıkesir C. Savcılığından ve Ticaret Bakanlığından gerekli bilgiler 
gelinceye kadar uygulamalı belgenin verilmesinde bir sakınca mütalaa edilmemiştir. 

Yukardaki görüşlerimiz muvacehesinde şahsımız hakkında görevle ilgili bir suç isnadının hak ve hukuk 
kaidelerine uygun olmayacağının aşikâr bulunduğunu belirtmek isterim. 

4. SEKA OLAYI 
• İddia : Soruşturma Kurulunun 99 uncu sahifesinin 3 no. lu bendi SEKA Meslek kursuna alınacak öğ

renci adaylarının seçiminde iç yönetmeliğe aykırı hareket ettiklerinden bahisle, sınav komisyonu üyelerinin 
cezalandırılmalarını öngören müfettiş raporlarına rağmen cezalandırılmamaları yönünde beliren kanaat ve 
eylemlerim nedeniyle tecziyem talep edilmektedir. 

Cevap : Konu ile ilgili olarak tahkikat yapan müfettiı, raporunda komisyon üyelerinin cezalandırılma
larını teklif etmiştir. 

Bu rapor incelenmiş, zamanın güvensizlik ortamı içinde güvenilir öğrenci seçimini sağlamak bakımından 
takdir hakkını kullanılmada vazedilen kıstasların tam olarak kullanılmasının mümkün olamayabileceği sebe
biyle tecziyelerinin uygun görülmediği, ancak 34 öğrencinin durumlarının incelenerek yazılı imtihanda yüksek 
puan almış olan bu öğrencilerden uygun görülenlerin imkân nispetinde meslek kursuna alınması görüşüne 
varılmış ve bu raporla birlikte bu görüş SEKA yönetim kurulunun takdirlerine göre uygulanmak üzere 14.1.1981 
tarih 21/71 sayılı yazı ile anılan genel müdürlüğe gönderilmiştir. 
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Ancak Genel Müdürlük uygulamada tereddüde düşerek tekrar Bakanlığımızdan görüş sormuş, Bakanlıkça 
17.4.1981 tarih ve 21/586 yazı ile sınav komisyonunun bir suç işleme kasdinin bulunmayacağı düşüncesinden 
hareketle tecziyeleri uygun görülmemiştir. Her şeye rağmen yazılı imtihanda yüksek puan alan 34 öğrencinin 
durumlarının yeniden incelenerek uygun görülenlerin meslek kursuna alınması yolunda görüşümüz belirtile
rek konuyu ilgili genel müdürlüğün takdirine terketmişiz. 

Kaldı ki tecziyelerin uygun görülmediği yolundaki 17.4.1981 tarih ve 21/586 sayılı yazıya Bakanlık adına 
tahkikatı yapan müfettişlerden birinin de iştiraki vardır. 

Halisane iyi niyetimize dayanan ve yazılı imtihanda yüksek puan alan 34 öğrencinin haklarını korumaya 
çalıştığımız bu görüşümüzden dolayı görevi kötüye kullandığımızın iddia edilmesi büyük haksızlık ve insafsız
lıktır. 

4. DİĞER İDDİALAR 
Şeker Şirketi ile ilgili iddiaları çok kısa ve satır başları ile cevaplandırdıktan sonra, soruşturma Komisyonu 

raporunun 27 nci sahifesinde müfettişler olayı gerçek durumundan çok farklı bir şekilde anlatılarak 28 inci 
sahifede «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında cereyan eden bu olaylar, Teftiş Kurulu 
Başkanı ile Müfettişler arasındaki ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Bakan ve Müsteşarı bu gelişmelerden doğ
rudan doğruya sorumlu tutmaya yeterli hiçbir kanıt yoktur. Ancak olay idarî bir zaaf ve basiretsizlik olarak 
yorumlanmaya elverişli görülmüştür. Şikâyetlerin konusu ve içeriği hakkında bilgi alınmak ve enerjik müda
halelerde bulunmak yerine, şikâyetin biçimi üzerinde durularak esas sorun gözden kaçırılmış ve Bakanlığın bir 
hizmet ünitesindeki arzu edilmez uyumsuzluğa çözüm getirilememiştir.» denilmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki bu tür olaylar eski dönemlerde de meydana gelmiştir. 1973 yılında o 
zamanın »teftiş kurulu başkanı müfettişlerden Ali Demirdizen'i refakat müfettişi yapmak istemesi üzerine o 
tarihte teftiş kurulunda görevli tüm müfettişler, kanunsuz olarak kendi aralarında (Ek 1) 13.11.1973 günlü 
protokolü imzalayarak Teftiş Kurulu Başkanına vermişlerdir. Bu protokolda aynen «Müşavir Müfettiş Ali De-
mirdizen'in boşalacak olan refakat müfettişliğine getirilmemesi teftiş heyeti ve Bakanlığımızın menfaatleri 
muvacehesinde ittifakla uygun görülmüştür. Aksi halde doğacak olaylardan sorumluluk kabul edilmeyecektir» 
denilmektedir. 

Bu hareket sonucu müfettişlerin isteği üzerine Ali Demirdizen Refakat müfettişliğine getirilmemiştir. Bu 
protokolda imzası bulunan müfettişlerden büyük bir kısmı halen teftiş kurulunda görev yapmaktadır. 1973 yılın
da kendi arkadaşlarına isyan ederek arzularını yerine getiren bu müfettişler bu kerre de «Biz bu Teftiş Ku
rulu Başkanını istemeyiz.» diyerek emellerine ulaşmak için harekete geçmişlerdir. 

Bakanlığım dönemindeki Soruşturma Komisyonu raporunda müfettişlik olayı şeklinde nitelendirilen olay 
şu şekilde cereyan etmiştir. 

Teftiş Kurulundaki 19 müfettiş 13.4.1981 tarihli müştereken imzaladıkları bir yazı ile Müsteşarlığa başvu
rarak bir takım iddialar sıraladıktan sonra teftiş kurulu başkanı ile çalışma imkânlarını kaybettiklerini yazılı 
olarak beyan etmişlerdir. 

Soruşturma Komisyonu raporunun tam tersine, de hal olaya müdahale ettim. Ve gerektiğinde fiiliyata ko
nulmak üzere Teftiş Kurulu Başkanından istifa dilekçesini aldım. Eski alışkanlıklardan vazgeçmedikleri an
laşılan tutum ve davranışları ile teftiş kurulunun disiplinini bozan bu harekete öncülük ettiği tespit edilen ve 
müfettişlik mesleğinde de yetersiz olduğu bilinen Erman Başmanav, Fikret Uncu, Selâ'haddin Koçak, Yaşar Tu
zun, Uğur Tığlıoğlu ve Ali Demirdizen'in müfettişlik görevlerinden alınarak sabit görevlere tayinleri için Sa
yın Başbakanın da önceden mutabakatını alarak gerekçeli muciplerle adı geçenlerin kararnamelerini yazarak 
Başbakanlığa takdim ettim. Bahsi geçen kararnameler Sayın Başbakan tarafından imzalanıp, yüksek huzura 
imzaya çıkarılması için Konsey Genel Sekreterliğine vailmiş olmasına rağmen, bu karar tasarıları sayın Genel 
Sekreterlikçe iade edilmiştir. Bu kararnamelerin geri çevrilmesi üzerine isyankâr müfettişler cüretlerini daha faz
la artırarak sevk ve idarede mutlaka olması gereken h|/erarşi prensibini ve disiplinini ayaklar altına almışlar
dır. Bu kararlara mesnet teşkil eden Bakanlık olurlarını ihtiva eden özel bir dosya mevcuttur. 
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Diğer taraftan, 26.5.1981 tarihli Milliyet Gazetesinde (Bk 2) Emin Çölaşan imzası ile çıkan yazıda, müfet
tişlerden bir kısmının imzası ile M.G.K. ve Başbaka^ığa başvurarak Bakanlıkta yolsuzluklar yapıldığı ve bu 
yolsuzlukları örtbas etmek için Bakanlık müfettişleri üzerinde çok ağır baskılar yapıldığı iddialarına yer ve
rilmiştir. 

Bu şikâyet üzerine Devlet Denetleme Kurulunun Bakanlıkta yaptığı tetkikler neticesinde, M.G.K. tarafın
dan kurulan 8/23 sayılı Soruşturma Komisyonu raporunda yer alan iddiaların bana göre varit olmadığı ortaya 
çıkmaktadır. 

Müfettişlerin basına bilgi vermeleri, 657 sayılı Petfsonel Kanununun 15 inci maddesine de aykırı düşmek
tedir. Zira kanunun bu maddesi devlet memurlarının basına bilgi ve demeç vermelerini yasaklamış bulun
maktadır. Sonradan bu kanunda yapılan değişikliklerde bu hareketler daha da ağır müeyyidelere bağlanmıştır. 

Böylece Bakanlıktaki 19 müfettiş olayı Şeker Şirketi olayı ile birleşmektedir. 
Soruşturma Komisyonunun yukarda arz edilen hususları dikkate almadan şahsımızı idarî bir zaaf içinde 

göstermesi ve olayda basiretsiz hareket ettiğimiz yolunda iddialarda bulunmasını üzüntü; ile karşıladım. 
Bu konu ile ilgili olarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince 21.5.1981 tarihinde hazırlanan 

raporum ve gerekli cevabımın ilgili sayfalarını ek 3'de sunmaktayım. Bu ekler konu hakkında daha o tarih
lerde benimsediğim görüşlerin doğruluğunu tespit etmekte, fakat soruşturmam sırasında belirtmiş olmama rağ
men Komisyon raporunda yer almamaktadır. 

Soruşturma Komisyonu raporunun 30 uncu sayfasının «f» fıkrasında Şeker Şirketi ile ilgili olarak basın
da çıkan yazıları günü gününe takip etmemizi, Şeker Şirketi yöneticilerini korumak iddialarına delil olarak 
gösterilmesi Komisyonun bu soruşturmadaki tutumunu belirtmektedir. 

Soruşturma Komisyonunun her bakanlıkta bir basın ve halkla ilişkiler müşavirliğinin bulunduğunu ve bu 
müşavirliğin Bakanlıkla ilgili basında yer alan her olayı günü gününe takip etmekle görevli olduğunu bilmesi 
gerekir. Kaldı ki, Bakanlıkta basında yer alan ve Bakanlığı ilgilendiren her olaya ait müstakil dosyalar bu
lunmakta ve olaylar dosyalardan takip edilmektedir. Bu da gösteriyor ki Bakanlığa bir vazife olarak verilmiş 
bir husus dahi kanunsuz gibi gösterilerek haklı çıkarmaya kararlı oldukları şikâyetlerin mesnedi olarak kul
lanılmaktadır. 

Soruşturma Komisyonu raporunun 17 nci sayfasının 8 inci fıkrasında muhbir Yüksel Onaran'ın «Bakanın 
Ankara'da ikameti sırasında Şeker Şirketi lojmanlarında misafir edildiği, kendisine İstanbul'a gidişlerinde 
kullanılmak üzere soğuk hava tertibatlı bir araç alınarak tahsis edildiği, ziyafetler ve toplantılar vesile edile
rek bir sempati ortamı yaratıldığı» yolundaki iddialar ciddî bulunarak bunlara raporda yer verilmesini esef
le karşıladım. 

Bakanlığım döneminde Etimesgut Şeker Fabrikası misafirhanesinde kaldığım doğrudur. Misafirhanede 
kaldığım süreye ait tüm masraflar fatura karşılığında tarafımca tediye edilmiştir. Emredildiği takdirde öde
meye ait belgeler takdim edilecektir. Soruşturma Komisyonunca ciddî bulunarak raporlarına dercedilen bu id
dialar ile ilgili olarak Komisyondaki sorgum sırasında tarafıma bir soru sorularak olayın aydınlanmasının 
sağlanmaması da dikkat çekicidir. 

Soğuk hava tertibatlı araba konusuna gelince, Bakanlığım döneminde bindiğim arabaya benden önceki 
Bakan bindiği gibi, benden sonraki Bakan da halen binmektedir. Bütün bu gerçek dışı iddialara raporda 
yer verilmesini üzüntü ile karşılamaktayım. 

5. SONUÇ : . 
Yukarıda arz ve izah edilen haklı sebepler ve gerekçeler muvacehesinde T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında yargı organlarında devam eden mahkemeler neti
celenmediğine göre ortada suç, suçlu ve zarar unsurları mevcut değilken hayalî suçluları himaye ve onlar hak
kında yapılmış olan yönlendirme nakıs teşebbüsünde bulunmak ve Balçelik, Seka konularında görevi kötü
ye kullanmak gibi Soruşturma Komisyonu raporunda ileri sürülmüş olan iddialar tamamiyle gerçek dışı olup 
mücerret, ispatlanmamış varsayımlara dayanan geçersiz ve inandırıcı olmayan birtakım yanlış ifadelere müste-
nid haksız suçlamalardır. 

Ayrıca isnat olunan fiillerde görevi savsamak veya kötüye kullanmak suçlarının kast unsurunu belirten 
hiçbir müsbet delil yoktur. 
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- Yukarıda maruz haklı sebep ve gerekçelere müsteniden Soruşturma Komisyonunun karar ve iddialarının 
reddedilmesini saygı ile arz ederim. 

Bu hususları belirttikten sonra muhatap tutulduğum suçlamaların değerlendirilmesinde yararlı olacağı ka-
nısıyla ve aylardır yaşadığım manevî azabın biraz olsun hafiflemesi düşüncesi ile kısaca özgeçmişim ve mem
leket hizmetindeki faaliyetlerim konusunu yüksek görüşlerinize bir kere daha sunmakta yarar mütalaa etmekte
yim. 

Fakir bir ailenin çocuğu olarak ortaöğrenimimi Galatasaray Lisesinde yatılı meccani olarak yaptım. 

MTA Enstitüsünün imtihanını kazanarak önce Belçika'da başlayan yüksek tahsilimi harp nedeniyle Ame
rika'da M.I.T. de Metallurji bölümünden B. Sc. ve M. Sc. ve seramik bölümünden Sc. D. diplomalarını ala
rak tamamladım. 

Sümerbank ve T. Çimento Sanayii AŞ.'de 9 yıl çalışarak mecburî hizmetimi yaptım. Bu süre içinde Sü-
merbank Filyos Ateş Tuğlası Fabrikasında işletme Şefi olarak çalışırken zamanın iktidar partisi milletvekille
rinin işçileri yurt çıkarlarına aykırı politik gayretlerle etkilemelerine karşı gelmem mütalaasıyla Ankara'ya 
alındım. 

1954 yılında T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ne Genel Müdür atandım. Bu müessesede 26 yıl devamlı 
olarak bu görevi sürdürebilmem ayrı bir özellik teşkil etmektedir. 

Zarar etmekte olan Şirkete intisap ettiğimde yalnız Paşabahçe Fabrikası varken sonunda 20 yeni kuruluş 
ilavesiyle büyümesi, 1961 yılında başlatılan ihracatımızın 70 milyon dolarlık bir düzeye ulaşması, camianın sağ
lam bir malî bünye içinde gelişmesi şeklindeki başarı modern sevk ve idarede gerekli yetki ve sorumlulukla
rın alt kademelere delege edilmesi, ahenkli bir takım oyunu uygulaması ve özellikle politik iktidarların değişme
siyle meydana gelen yönetim değişikliklerine rağmen Yönetim Kurulu ve T. îş Bankasınca şahsıma gösterilen 
itimat sayesinde olmuştur. 

1960 yılı Nisan ayında Vatan cephesine girmeye zorlandığım halde, bir üst düzey yöneticinin tarafsızlığını 
koruması ilkesine dayanarak reddettim. Çeşitli tekliflere rağmen bugüne kadar hiçbir siyasî partiye girmedim. 
Onun yerine maddî imkân getirmeyen ve toplum yararına olduklarına inandığım aşağıdaki görevleri de üst
lenmeye çalıştım. 

a) 25 yıl süre ile meclis üyesi bulunduğum istanbul Sanayi Odasında uzun yıllar Meclis Başkanlığını 
yaptım. Kurucusu bulunduğum, ihracat Danışma Kurulunda 15 yıl süre ile başkanlık yaptım. 

b) Türkiye'de demokrasinin ve sosyal barışın işçi, işveren ve hükümet arasında dengeli işbirliği ile ger
çekleşeceği inancı içinde Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonunun kuruculuğunu ve ilk 4 yıl için baş
kanlığını yaptım. Bu devrede 5 yıl süre ile Milletlerarası Çalışma Teşkilatının Cenevre'deki yıllık toplantı
larına işveren grubu başdelegesi olarak katıldım. Konfederasyon başkanlığı görevim sırasında işçi - işveren 
ilişkilerinin sosyal barış içinde gelişmesi yerine kardeş kavgasına dönüşmesini isteyen güçlerce, cam sanayiin
de amaçlı ve 87 gün sürdürülen grev sırasında, demirperde gerisinde çalışan «Bizim Radyo»nun tahrikleriyle 
«istenmeyen adam» ilan edildim. 1978 yılında Mersin'deki Soda Sanayii A.Ş. grevinde dokuz ay süre ile ne
lerle karşılaştığımı Sayın Jandarma Genel Komutanımız yakından bilmektedirler. 

c) Yurdumuzda çeşitli menfat grupları ve kanun temsilcileri arasında diyalog ve açık forum yaratmak 
amacı ile 1962 yılında kurulan Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyetinin kurucusu ve uzun zamandır 
başkan yardımcısıyım. 

d) Özel sektörde yurt çıkarlarına öncelik vermeyi savunanlarca kurulan TÜSÎAD'ın kurucularından ve 
Konsey Başkanvekiliyim. 

e) AET ile işbirliğimizi geliştirmek amacı ile kuruluşuna hizmet ettiğim İktisadî Kalkınma Vakfı'nda uzun 
yıllar yönetim kurulunda çalıştım. 

f) Emek ve sermaye arasında önemli köprü oluşturan ve işletmelerin başarılı yönetimini üstlenen profes
yonel yöneticilerin batı anlayışında gelişmesini sağlamak amacı ile kurulan Türk Sevk ve idare Derneği'nin 
kuruculuğunu ve 13 yıl süreyle başkanlığını yaptım. 

Anarşik olayların alevlendiği bir sırada dokuz müstahdem ve şoförün zorlanması ile oluşturulan bir ideo
lojik grev sonunda senelerce derneğe girmemiz önlendi ve sonunda kapanmak zorunda kaldı. 
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g) 73 ülkenin sevk ve idare derneklerinin birleştiği Dünya Sevk ve İdare Konseyi «CtOS» un 11 kişilik 
yönetim kurulunda 4 yıl üyelik yaptım. Üç yılda bir düzenlenen kongrelerinde çeşitli tebliğler verdim ve top
lantı başkanlığı görevlerini yürüttüm. 

h) Halen 100 kadar üyesi bulunan Milletlerarası Sevk ve 'İdare Akademisi (International Academy of 
Management) in Türkiyeden seçilmiş yegane üyesiyim. 

i) Sevk ve tdare Eğitim Vakfının kuruluşundan beri başkanıyım. 
. j) Avrupa Cam Sanayii Federasyonları Birliğine bir yıl süreyle başkanlık ettim. 

k) Galatasaray Spor Kulübü Divan Heyetine 8 yıl süreyle başkanlık ettim. 
1) Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesiyim. 
m) Türk Eğitim Vakfında uzun yıllar Yönetim Kurulunda çalıştım. 
n) 1970 li yılların başında Deniz Gezmiş olayından sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli 

Heyetinde 3 yıl bulundum. 
o) İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadî Enstitüsünün kuruluşunda 3 yıl yönetim kurulunda çalıştım. 
p) Yeni kurulan Yıldız Sarayı Vakfında başkan yardımcılığını yapmaktayım^ 
r) 9 yıldan beri Peru Devletinin Türkiyede yegâne temsilcisi olarak Fahri Başkonsolosluğunu üstlenmiş 

bulunuyorum. 
s) Son olarak yurdumuzun politik çalkantılara maruz kaldığı ve askerî müdahalelerin gerektiği 1960 ve 

1980 yıllarında iki defa Bakanlık görevine çağırılmak şerefine mazhar oldum. 
Yukardaki liste cam sanayiindeki profesyonel yöne ticiliğim yanında hayatımın büyük bir kısmını ücret

siz fahrî hizmetlere hasretmiş olduğumu göstermektedir. 
Hiçbir iltimas istemeden ve kullanmadan, memleketin imkânları ile yetişen, toplum çıkarlarına öncelik ve

ren bir anlayışla ve tarafsızlığı ile toplumda denge unsuru olmaya çalışan, bu hizmetleri karşılığında emekli
liği sırasında sadece takdir bekleyen biri olarak soruşturma raporunda tek taraflı bir tutumla taraf tutmak 
ve görevini kötüye kullanmakla suçlanmak en azından acı bir talihsizliktir. Bu tutumun beni bu görevlere lâ
yık görenleri de rahatsız etmesi ayrı bir üzüntü konusudur. 

Hele soruşturmanın mevzuu bildirilmeden kamu oyuna aksetmesinden sonra Türkiyedeki bütün banka şu
belerinden hesaplarımın, ayrıca bütün illerde tapu dairelerinden gayrimenkullerimin araştırılması ve bunların 
Mataracı ve İşgüzar olaylarından sonra cereyan etmesi ve nihayet (Gizli) olarak hazırlanan soruşturma rapo
runun elime geçmesinden iki hafta önce şahsım ve diğer ilgililerin T.C. Kanununun 240 inci maddesi gereğince 
görevimi kötüye kullanma suçu ile yüce Divana verilmem talebinin iki İstanbul gazetesinde neşredilmesi hak
kında neler hissettiğimi yüksek takdirlerine arz ederim. 

Bir Bakanın kasıt, ihmal, menfaat ilişkisi veya bunlardan doğmuş bir zarar olmadan Yüce Divana sevk 
edilmesinin Devleti ve şahsımı yıpratmak bir yana, bürokrasinin ve diğer bakanların insiyatifle çalışmasını 
engellemesine, hukuk devletine gölge düşürmesine ve yeni ihbarları teşvik etmesine müncer olacağını düşünme
sem ileri sürülen iddialardan Yüce Divan'da aklanmayı özellikle rica ederdim. 

Ancak, devlet yararlarına saygınlığımdan ötürü bazı hususlara bu yazımda bile değinmemeyi, onun yerine 
bunları; arzu edildiği takdirde, Sayın Millî Güvenlik Konseyi huzurunda şifahen arz etmeyi tercih etmekteyim. 

Keyfiyeti yüksek takdir ve görüşlerinize saygı ile arz ederim. 
ŞAHAP KOCATOPÇU 

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı 



— X 2 ^ -

(Ek M ) 
P R O T O K O L 

Müşavir Müfettiş Ali Demırdizen'in, boşalacak olan Refakat Müfettişliğine getirilmemesi, Teftiş Heyeti ve 
Bakanlığımızın menfaatleri muvacehesinde ittifakla uygun görülmüştür. 

Aksi halde doğacak olaylardan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Ekli gerekçe bilahare düzenlenecektir. 
İşbu protokolün bir örneği Teftiş Heyeti Reisine arz edilmiştir. 

Gökşen BİNGÜN 

Selahattin KOÇAK 

Şefik TOKAT 

Erman BAŞMANAV 

M Ü F E T T İ Ş L E R 

Şükrü YORGANCI 

Fikret UNCU 

Aydın EMRE 

Uğur TIĞLIOĞLU 

Galip AYTAR 

Fatih TAYŞt 

Attilla YÜCE . 

Ergün KIZILILGIN 

Rahmi TURGUT 
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(Ek : 2) 

265.1981 Milliyet Gazetesi 

Sayfa : 8 ( 

19 Müfettiş, Sanayi Bakanlığında Mevzuata Aykırı Bazı İşlemler Yapıldığını İddia Ettiler. 

Şeker Şirketi Genel Müdürü Arat'ın Tutuklanmasıyla Sonuçlanan Rüşvet Soruşturmasında Görev Alan Bir 
Müfettiş, Başbakan'ın Yazılı Bir Emrine Karşı Görevden Alınmadı. 

Bakanlık, Mevzuata Aykırı İşlemler Olduğu İddialarını Ortaya Atan Müfettişler İçin Görevden Alınma Ka
rarnamelerini Şevketti, 

EMİN ÇÖLAŞAN 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda görevli 20 müfettişin 19'unun imzalarıyla Bakan Şa
hap Kocatopçu ve Müsteşar Gölhan'a yapılan yazılı başvuruda, Bakanlığın bazı «üst düzeyde yetkilileri» 
eleştirilmiş, müfettişlerin keyfî, haksız ve taraflı uygulamalarla sindirilmek istendikleri belirtilerek, «Şeker 
Şirketi'ndeki önemli bir soruşturmada basiretsiz ve yanlış tutumlarla bakanlığımız müşkül duruma düşürül
müştür» denilmiştir. 

Yazı özetle şöyledir : 

«Sanayi Bakanlığt'nda mevzuata aykırı işlemlerin örtbas edilmesi için bakanlık müfettişleri üzerinde 
çok ağır baskı yapılmaktadır. Bu durum sorumluluğumuzun gereği olarak bakanlık ve müsteşarlık makamı
na da sunulmuştur. Söz konusu ihbar ve şikâyetimiz üzerine bu makamlarca gerekli işlemin yapılması şöy
le dursun, aksine, görevini yapan müfettişlerin görevden alınmaları konusunda düzenlenen kararnameler 
sevkedilmeye başlanmıştır. Yukarıda çok öz olarak belirtilen mevzuata aykırı işlemler sadece birer örnek ni
teliğinde olup tensip buyurularak bir soruşturma açıldığı takdirde birçok konu daha aydınlığa çıkmış ola
caktır.» 

Sanayi Bakanlığı müfettişlerinin gerek bakanlığa ve gerekse Millî Güvenlik Konseyi ve Başbakanlık'a yap
tıkları yazılı başvurunun temelinde Şeker Şirketi Genel Müdürü Aydın Arat ile ilgili olarak açılan soruştur
manın yattığı saptanmıştır. Bilindiği gibi Aydın Arat soruşturmanın sonucunda, MHP iddianamesinde adı 
geçen ve bu partiye para yardımı yaptığı öne sürülen müteahhit Cemil özgür'den rüşvet alarak bir apart
man katı aldığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştır. Bu konuda Bakanlık Teftiş Kurulu tarafın
dan açılan soruşturmada, 3 kişilik bir soruşturma kurulu oluşturulmuş üyeliklerden birine de Bakanlık özel 
Kalem Müdürü Ahmet Kurtoğlu'nun kardeşi Galip Kurtoğlu getirilmiştir. Ancak, Kurtoğlu'nun bu soruş
turmada taraf olduğu ve Genel Müdür Arat aleyhine tanıklık yapan kişilerle tartışmaya girdiği öne sürül
müştür. Soruşturma Kurulu'na daha sonra dahil edilen bir maliye müfettişi ile bir bayındırlık müfettişi tara
fından hazırlanan ve ilgili kuruluşlara gönderilen tutanakta Galip Kurtoğlu'nun taraf olduğu savunulmuş ve 
bu kişi ile sağlıklı bir soruşturma yapılamayacağı belirtilmiştir. 

Bu arada bizzat Başbakan Bülend Ulusu'nun imzasıyla Sanayi Bakanlığı'na gönderilen bir yazıda, «Ta
rafsız olmayan Galip Kurtoğlu'nun derhal görevdenalınması ve hakkında işlem yapılması» istenmiştir. An
cak, bu kişi İsrarla görevde bırakılmış ve sonuçta hazırlanan rapora imza koymamıştır. Ayrıca, Millî Güvenlik 
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Konseyi tarafından Sanayi Bakanlığına gönderilen bir başka yazıda, müfettişlerin soruşturmaya çekinmeden 
devam etmeleri istenmiştir. 

öte yandan, Sanayi Bakanlığında yapılan pek çok yolsuzluğun yetkililer tarafından örtbas edildiği iddi
ası ile Millî Güvenlik Konseyine ve Başbakanlık'a yazılı olarak başvuran Bakanlık müfettişlerinden bir bö
lümünün görevden alınmasına ilişkin kararnameler hazırlanmıştır. Müsteşar Ahmet Gölhan, bu kararnamele
rin sevk edildiğini doğrulamış, ancak «Kararnameler bir yerlerde takılıp kaldı galiba» demiştir. 

Gölhan bu konudaki sorularımızı yanıtlarken şöyle konuşmuştur : «Bizim Aydın Arat'ı ısrarla korudu
ğumuz ya da bakanlıkta yolsuzluklara göz yumduğumuz doğru değildir. Müfettişlerimiz bize bu konuda 
başvuruda bulunmuşlardır, tş isyan noktasına gelmiştir. Şimdi bunlardan bir bölümünün kararnameleri sevk 
edildi, müfettişlerin Konsey ve Başbakanlık'a başvurusunu biliniyorum. Aydın Arat'a gelince, devletin en üst 
kademesine gelmiş bir kişi böyle bir şeye tenezzül etti ise, bu utanç verici bir durumdur. Olay inşallah doğ
ru değildir.» 
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(Ek : 3) 
t 

KİMDEN : MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN 

KİME : MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNE 

KONU : SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ DURUMU 

1. 12 EYLÜL ÖNCESİ DURUMU : 

Görevi; Türkiye'nin Sanayiî ve Teknoloji alanındaki çalışmaları düzenlemek, yön vermek ve denetlemek 
olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 12 EYLÜL öncesi durumu; genel hatlarıyla şöyle idi : 

a) Üst düzey yöneticileri iktidar değişiminde, politik tercihlere göre değerlendirilerek atanmışlardır. 
b) Bakanlıkda ve bağlı kurumlarındaki üst düzey kadroları liyakatsiz, tecrübesiz ve politize olmuş ki

şilerce doldurulmuş, bunun tabiî bir sonucu olarak da personel sevk ve idaresinde büyük boşluklar husule 
gelmiş ve her sahada üretim düşmüştür. 

c) İktidara gelen partiler, her seferinde lüzumsuz kadrolar ihdas etmişler ve personel mevcudunu anor
mal bir seviyeye getirmişlerdir. 

d) İşçilerin; bölünmüş olması, iş disiplinini bozmuş ve üretimi düşürmüştür. 
e) Sevk ve idarede yapılan taraflı davranışlar ve büyük hatalar nedeniyle; kendine güvenen, kabiliyetli 

teknik personel, özel sektöre kaçmak zorunda kalmıştır. 
f) İşçilerin «Sosyal haklarını almak» maskesi altında yaptıkları çeşitli isteklerin karşılanamaması işçi - iş

veren ilişkilerini bozmuş, büyük huzursuzluklar ve olaylar meydana gelmiş, Grevler ve lokavtlar ekonomiyi 
felç etmiştir. 

g) Eşit işe eşit ücret sisteminin getirilememesi, aynı işi yapan fakat farklı ücret alanlar arasında büyük 
huzursuzlukların yaratılmasına neden olmuştur. 

2. MEVCUT DURUM VE GELİŞMELER : 
a) Sanayi sektöründe; 12 EYLÜL harekâtından sonra, üretim artmıştır. Bu artışın başlıca nedenleri 

olarak; 
(1) İşçi - işveren arasında barış ortamının yaratılması, 
(2) Grev ve lokavtların yasaklanması, 
(3) Sanayiî ham maddelerinin zamanında temin edilebilmesi, 
(4) Daha akılcı enerji kullanımı sonucu, enerji kısıtlama sürelerinin azaltılması, 
(5) Bazı üretim yerlerinde vardiyalar halinde çalışılmaya geçilmiş olması, gösterilebilir. 
b) Bütün bunlara rağmen; Sanayiî ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bazı kuruluşlarında üretim; istenilen 

seviyeye ulaşamamış ve atıl kapasite harekete geçirilememiştir. 

c) 12 EYLÜL sonrası yönetimin üst düzey yöneticilerinden istediği «yansız ve tarafsız tutum» ilkele
rine bazı yerlerde riayet edilmemekte ve yönetici durumda olan politize kişiler kendi görüşleri doğrultusunda 
harekete devam etmektedirler. 

d) Bakanlığın üst düzey yöneticileri Müfettişlerce tespit edilen yolsuzlukları ört - bas etmek için her tür
lü yollara başvurmaktadırlar. Buna; Bakanlıkta görevli 19 müfettişe yapılan baskılar ve Şeker Şirketindeki 
yolsuzlukların soruşturulmasındaki yanlı tutum ve faaliyetleri misal olarak göstermek mümkündür. 

e) Sanayiî ve Teknoloji Bakanlığında ve bağlı kuruluşlarındaki üst düzey yöneticilerinin tanımları şöy
ledir : 

(1) BAKANLIKTA : 
(a) Mehmet GÖLHAN : 
Müsteşar olarak görev yapmaktadır. Taraflı tutumunu sürdürmesi yanısıra, eski dönemde yapılmış bazı 

yolsuzluklarında üzerine gidilmesine engel olmaya çalışmaktadır, örneğin; TÜRKİYE Şeker Fabrikaları 
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A.Ş. Gn. Md. lüğündeki yolsuzlukların ortaya çıkarılmaması için gayret sarfettiği, eski Politikacılarla iliş
kilerini sürdürdüğü ve Bakanı etkisi altına aldığı ifade edilmektedir. 

(b) Müsteşar Yardımcıları : 
Diğer Bakanlıklarda Müsteşar Yardımcı sayıları genellikle 2 iken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bu 

rakam; koalisyon dönemlerinde bu önemli Bakanlığın imkânlarını bölüşmek ve nimetlerinden yararlanabil
mek için, 

ŞAHAP KOCATOPÇU 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 

GİZLÎ 

KONU : SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ DURUMU : 

1. 12 EYLÜL ÖNCESİ DURUMU : 
Bakanlığım temel görevlerinden olan ihracatı, yatırımları ve yabancı sermayeyi teşvik konuları 24.1.1980 

tarihli kararlarla DPT bünyesine aktarılmıştır. Yabancı firmalardan teknik yardım ve lisans alma konuları da 
eskiden Maliye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları işbirliği ile çözümlenirken bu bakanlıklarla istişare 
edilmeden son zamanlarda yine DPT tarafından üstlenilmiştir. 

Raporda belirtilen 12 Eylül öncesi durumun izahına : 

h) KİTlerdeki yöneticilerin dengeli yetki ve sorumluluk taşımamaları, ücretlerinin dengesiz, hattâ sıra 
işçisinin altına bile düşen düzeyde olması, 

i) özel sektörde ise yönetici ücretlerinin çok tatmin edici olduğu, yetki ve sorumluluk dengesinde ça
lışıldığı, başarının mükâfatlandırıldığı, başarısızlığın ayrılma nedeni olduğu eklenebilir. 

2. MEVCUT DURUM VE GELİŞMELER : 
a) Sanayi sektörüne de 12 Eylül sonrası üretimin artışındaki inceleme ile görüş birliğindeyim. 
b) Bazı bakanlık kuruluşlarında konjonktürel faktörlerden üretim azalması yanı sıra, iskenderun Demir 

Çelik İşletmelerinde üretimin istenilen seviyeye ulaşamamasının nedenleri ilgili kuruluşun izahatında belir
tilecektir. Bu istisnalar dışında Bakanlığa bağlı KİT'lerde de olumlu üretim gelişmeleri izlenmektedir. 

ilgili raporda genellikle yanlız KİT sorunlarına değinilmiştir. Oysa Bakanlığın önemli görevlerinden biri 
de 24.1.1980 kararları ve anarşik olaylar nedeniyle çok zor çalışma koşullarında bulunan özel sektörün 
moral ve dayanma gücünü arttırmak olmuştur. 

Zor koşullan yaratan : 
(1) îç piyasada talep ve tüketimin azalması, 
(2) Sosyal barışı sağlamak nedeniyle fazla işçi çıkarmanın, hatta fabrika kapatmanın önlenmesi, 
(3) İhracata yönelme zorunluğu, 
(4) Bu nedenlerle maliyetlerin düşürülmesi için üretimin tam kapasite düzeyine çıkarılması ve kalite

ye önem verilmesi, 
(5) Yatırımlarda kur farklarından ötürü meydana gelen çok ağır finansman yükleri, 
(6) Son yıllarda devam eden yüksek enflasyon döneminin işletme sermayesini yok etmesi, 
(7) Sanayicilerin bu koşullarda ayakta durabilmek için başvurdukları krediler için çok yüksek faiz had

leri ile karşılaşmaları, 

(8) Kurumlar vergisinin yüksek tutulması nedeniyle şirketlerin otofinansman imkânlarını yitirmeleri ve 
hisse senetlerinin Banker ve Banka koşullarıyla Devlet tahvilleri yanında cazibesini kaybetmesi ve bu ne
denle sermaye tezyidinde yeni ortak bulunamaması, 

gibi zincirleme olaylara rağmen, özel sektörle yapılan devamlı temas ve dialog ve Bakanlığın Hükümet 
politikasına uygun çeşitli uygulamaları yanı sıra, özellikle anarşinin kontrol altına alınmış olması dolayısıyla, 
istikrar tedbirlerinden en çok etkilenmesi tabiî olan sanayi sektöründe gerekli güvence ve tahammül ortamı 
yaratılmıştır. 
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c) Bu madde de belirtilen «Yansız ve tarafsız tutum ilkelerine riayet edilmemekte ve yönetici duru
munda olan politize kişilerin kendi görüşleri doğrultusunda harekete devam ettikleri» ne dair önemli bir 
örnek verilememektedir. Yurdumuzun son on yıl içinde geçirdiği çeşitli politik dönemlerin ve özellikle son yıl
lardaki bölücülük faaliyetlerinin meydana getirdiği ortam, KİT'lerde özlenen gerekli çözümü «birleştirici ve 
bütünleştirici» çabalarda aramamızı gerektirmektedir. Yöneticilerin1 sık sık politik iktidar değişmelerine pa
ralel değiştirildiği, kaliteli ve tarafsız personelin kurtuluş ve menfaatini özel sektörde aradığı ülkemizde, için
de bulunduğumuz koşullarda istediğimiz yetenekte, tarafsız, birleştirici, ahenk sağlayıcı ve dinamik yönetici
leri yeterince bulabilmek mümkün değildir. 

Bu seçimi yapabilmek için : 
(1) Eğitime büyük önem vererek mevcut personel ve yöneticilerin yeteneklerini hızla yükseltmek, 
(2) Üstten müdahaleyi önlemek, 
(3) Dengeli yetki ve sorumluluk vermek, 
(4) Gerçekleştirilmesi beklenen yıllık plân ve programlarda sorumlu personeli başarı ölçüsünde mükâfat

landırmak, 
(5) Başarısız olanların da, sözleşmesi gereği, işine son vermek ve lüzumsuz kadro şişkinliğini önlemek, 

(6) Sözleşmeli personel politikası ile iş güvencesinin kısıtlı olmasına mukabil, tatmin edici ücret politi
kası izlemek, 

(7) KİT'lerin gerekli öz kaynağa kavuşmasını sağlamak, 
gibi kriterleri kabul edip uygulanmasına geçebilmemiz gerekmektedir. 
O zamana kadar ise, nasıl alevilerle sünnileri kardeş olarak ilan ediyorsak, KİT'lerde de çeşitli parti ta

raftarlarının işletme içinde bütünleşmelerinin ancak bu düşünceye hâlâ uymayanların ayıklanmasının benim
senmesi kanısındayım. 

d) Bu maddedeki 19 müfettiş konusuna gelince, maalesef bu olay Bakanlıkta eski dönemlerde de mey
dana gelmiş. Bundan önce de müfettişler Reislerine karşı topluca hareket etmişler. Bu olayı özellikle Şeker 
Şirketindeki teftişe bağlamak ve Bakanlığın üst düzeyindeki yöneticilerle ilişki kurmak çok üzücü, Teftiş He
yeti Reisi ile çalışamayacaklarını 19 imzalı mektupla ilan etmeleri ve Bakanlık içindeki tutumlarını gerçek 
olmayan nedenlere dayandırarak, gazetelere aksettirerek kendilerini haklı göstermek çabaları herhalde müfet
tişliğe yakışmayan bir tutumdur. 

Teftiş heyeti Reisinin şikayeti son yıllarda devamlı artan laubali ve disiplinsizlikten olmuştur. 

T. Şeker Fabrikaları A. Ş. de Bakanlığımız müfettişlerinden üçü tarafından yürütülen teftiş sırasında iki 
müfettişin teftişten vazgeçmesi üzerine, Müsteşarın kendileri ile görüşmesini, gerekirse muhalefet şerhi 
koyarak teftişe devam etmelerini söylemesini talimat olarak ben verdim. Maalesef kabul etmediler ve görevi 
sürdürmediler. 

Ne hazindir ki sonradan Maliye, Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarından birer müfettişten ku
rulu hey'etle yürütülen ikinci teftiş sırasında, Bakanlığım Baş Müfettişi Galip Kurdoğlu'nun rapora muha
lefet şerhi koyması kabul edilmedi. Üç müfettiş tarafından yürütülen teftiş iki imzalı bir rapor halinde sunul
du. Teftiş raporunun resmî makamlara intikalinden 20 gün sonra Bakanlığıma gönderilmesinden sonra, 
Galip Kurdoğlu'nun muhalefet şerhi ve Teftiş Heyeti Reisinin görüşü Sayın Makamınıza 1.6.1981 tarihinde 
sunulmuş bulunmaktadır. Zatıâlinize şifahen arz ettiğim gibi muhalefet şerhi istenmemesinin amacı iki im
zalı ve eksik raporla Şirket Genel Müdürünün tutuklanmasını sağlamaktır. Ancak mahkeme sonunda suçlu 
zanlısı beraat ederse bugünkü idarenin bir ayı geçen ve hâlâ devam eden tutukluluk durumundan ötürü 
manevî bir sorumluluğu olacaktır. Oysa mahkeme tutuklama kararı almadan başlasaydı, sanık suçlu oldu
ğunda tutuklanıp cezasını çekecek, suçsuzluğunda ise beraat edecekti. Böyle tutuklama kararı diğer KÎT' 
lerdeki yöneticileri de inisiyatif kullanarak çalışmaktan alıkoyacaktır. Nitekim birçoklarında şimdiden huzur-
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suzluk başlamıştır. Yöneticilerin gerektiğinde, müessese menfaatlerini korumak için takdir yetkilerini cesaretle 
kullanmaktan kaçınmaları çok tehlikeli sonuçlar verebilir. Bir Bakanın camiada, gerekli ahenk ve disiplini 
sağlamak için vereceği kararların kısıtlanması da arzu edilmeyen bir durumdur, içinde bulunduğumuz ko
şullarda «muhbiri sadık» süsü içinde camialarda hâlâ mevcut hiziplerden birinin desteklenmesine yol açabi
lecek tutumların çok zararlı olduğu aşikârdır. Bu vesileyle Ankara Savcılığından Bakanlığıma değerlendiril
mek üzere gönderilen ilişikteki imzasız ve adressiz bir ihbar mektubunu ibretle sunmaktayım. Bu tip ihbar
lara değer verildiğinde yurdumuzdaki ortamı bozmak isteyenlerin eline etkin bir silâh vermiş oluruz. 

Kanımca bugün bütünleşme, çeşitli hiziplerin kırılması, eski yaraların sarılması, gerekli ahenk ve disip
linin sağlanması, inisiyatifli çalışmanın günüdür. Teftiş Heyeti Reisi bu disiplini sağlamak için gereğini ya
parken, Bakanlık çıkarlarına uygun görüldüğü takdirde kullanılmak üzere istifasını sunmuştur. Oysa müfet
tişlikten alınarak müşavirlik veya uzmanlık görevlerine atanması önerilen 6 kişi her ne pahasına olursa olsun 
yerlerinde kalmak için Bakanlık dışından yardım aramaktan hatta gazetelerde gerçek dışı bilgilerin yayınlanma
sında mahzur görmemektedirler. Ayrıca kendilerinin yerlerinden alınmalarına hiç (kimsenin gücünün yet
meyeceğini ifadeden çekinmemektedirler. 

e) Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlardaki üst düzey yöneticilerden üzerinde durulanlara gelince : 

L BAKANLIKTA: 
(a) Mehmet GÖLHAN : Müsteşar : 
Eski dönemde yapılmış bazı yolsuzlukların üzerine gidilmesine engel olmaya çalışmasından bahsedil

mektedir. Şeker konusu müstesna hangi yolsuzluklardan bahsedildiğinden haberim yoktur ve raporda da bun
lar belirtilmemiştir. Şeker konusunda 'ise yukarıda belirttiği gibi iki müfettişle yanlız teftişe devam etmeleri 
için tarafımdan verilen talimat gereği konuşmuş, gerekirse muhalefet şerhi ıkoymalarını önermiştir. 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

(Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

tlgi : 16.11.1982 - 3071 - 13 - 82/3134 

Soruşturma Komisyonunun hakkımdaki suçlamaları özet olarak raporun 66 ncı sahifesinde a, b, c, d, e, f, 
g fıkralarında zikredildikten sonra sonuçta : 

«•Maliye eski Bakanının; 
— Gerek Galip Kurdoğlu'nun görevden alınmasını içeren yazının geri alınması sırasında, 
— Gerek İbra lehinde oy verilmesi olayında, 
— Ve daha sonra da Genel Kurul'un toplanması esnasında ceza davasına müdahale ve hukuk davası 

açılması konularında, 
— Sanayi ve Teknoloji eski Bakanını destekler ve görüşünü paylaşır bir kararlılık ve ısrar içinde bulun

duğu ve bu davranışının Şirket zararına olarak Şeker Şirketi ilgililerini himayeye yönelik bulunduğu anla
şılmıştır. Hakkında memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan T. Ceza Kanununun 240 inci maddesi 
uyarınca Kamu davası açılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.» 

denilmektedir. 
Savunmamı genelde a, b, c, d, e, f, g fıkralarındaki suç iddialarına ayrı ayrı cevap verdikten sonra, so

nuçta yukarıya alınan genel iddiaları cevaplandırmak suretiyle tamamlamaya çalışacağım. 
Bu hususlardaki cevaplarımı ve savunmamı arz etmeden önce, konunun esasına teşkil eden ve şahsî sa

vunmamdan ziyade (ve onunla birlikte) memleketimizin geleceği bakımından Hükümetlerin çalışması ve KİT' 
lerin yönetimi hususunda çok önemli gördüğüm «Bakanların takdir yetkisine giren hususlar» ile «Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları» hakkındaki teknik görüşlerimi açıklamak isterim. 

1. Bakanların takdir yetkisine giren hususlar : 
Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde açıklıkla belirtilen hususlar dışında Bakan tarafından karar verilmesi 

gereken bir çok konu mevcuttur. Bunlardan bir kısmı Bakan'ın takdir yetkisi içine girmektedir. Bakan bu 
yetkisini kullanırken, a) Ülkenin menfaatlerini, b) Hükümet Programlarını göz önünde bulundurarak ka
rar verir. 

Bakamlar ve Hükümetler, bu yetkilerini kullanırken her zaman tam bir isabetle karar veremezler. Verilen 
kararın isabetli olmaması halinde politik açıdan Bakan veya Hükümet tenkit edilir. Fakat hiçbir zaman bu 
takdir yetkisine giren kararlardan dolayı (kendisine veya yakınlarına bir menfaat sağlamaları söz konusu de
ğilse) Yüce Divana verilmez. Bugüne kadar verilmemiştir. 

Soruşturma kurulları bir menfaat sağlama veya suistimal söz konusu olmadığı halde takdir yetkisini ha
talı kullandı diye bir Bakanın Yüce Divana şevkini talep ettiği takdirde bugün şikâyet ettiğimiz bürok
rasiyi çok daha arttırmış olacağımız gibi, Devleti çalışamaz, Bakanları da iş yapamaz hale düşürmüş olu
ruz ki kanaatimce üzerinde hassasiyetle durulması gereken husus hadisenin bu cephesidir. 

2. İktisadî Devlet Teşekküllerinin yöneticilerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hangi eylemlerinden 
sorumlu olacaklarını, yetkilerinin ne olduğunu, Kanununu hazırlayan, Meclislerde müzakerelerinde bulunan, 
Tüzüklerini hazırlayan ve 15 yıl uygulayan, aynı zamanda bu tip bir kuruluşta Genel Müdürlük yapan bir 
teknisyenim. Bu kuruluşlarda hangi fiilin hukuken suç teşkil edeceğini bütün ayrıntılarıyla hukukçular düze
yinde bildiğim kanaatindeyim. Bu itibarla KÎTlerdeki yetkililer için açılacak tahkikatların son derece ciddî 
konulara inhisar ettirilmesini, (Yöneticinin kendisine veya yakınlarına bir menfaat sağlamış olma hali müs
tesna) her iddia ve ihbar üzerine soruşturma açılması veya Mahkemeye verilmesi suretiyle yöneticilerin yıp-
ratılmasının kuruluşlara ve Ülke ekonomisine maddî ve manevî zararlar verdiği inancındayım. 

Soruşturma Komisyonunun hakkımdaki iddialarına gelince bunları sırasıyla cevaplandırıyorum : 
İddia a) (Maliye eski Bakanı Kaya Erdem'in Galip Kurdoğlu'nun görevden alınmasını konu alan Ma

liye Bakanlığı yazısının Başbakanlık evrakından geri alınmasıyla başlayan olay bilahara Bakanlık Uzmanla
rının haklı gerekçelere dayanan ibranın sonraya bırakılması önerilerinin reddi ve ibra lehinde oy verilmesi 
talimatıyla devam etmiştir.) 



— 2 -

Cevap a) Burada iki iddia söz konusudur : 
1. Galip Kurdoğlu'nun görevden alınmasını konu alan Maliye Bakanlığı yazısının Başbakanlık evrakın

dan geri alınması, 

2. Şeker Şirketinin 1980 yılı faaliyetlerinin ibrası lehinde talimat verilmesi. 
Bu iki konunun cevapları aşağıda verilmiştir : 
1. T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Yöneticileri için Maliye, Sanayi ve Bayındırlık Bakanlıkları Müfettişlerin

den oluşan Komisyon çalışmalarına başladıktan sonra, Maliye Bakanlığı Müfettişi, Sanayi Bakanlığı Müfet
tişi Galip Kurdoğlu'nun taraf tuttuğu cihetle değiştirilmesini talep etmiş bu talep 12.3.1981 tarihli yazımızla 
Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. Bunun üzerine Sanayi Bakanı : «Bakanlığım Müfettişinin değiştirilmesi hak
kında sizin Müfettişiniz resmen nasıl yazı yazabilir?. (Bunun normal yolu konunun size intikal ettirilmesi, si
zin de bana nakletmeniz, benim de Bakan olarak Müfettişimi değiştirerek prestijimizi korumaktır. Maliye Mü
fettişi istedi diye Müfettişimi değiştirmek benim otoritemi sıfıra indirir» şeklinde itirazda bulunmuştu. 

Bu iddianın, böylesine özel ve seçkin bir Komisyonun raporunda suç unsuru olarak ileri sürülebilme-
sini hayretle karşılamaktayım. 

Zira : 
aa) Bakanlık olarak ve kişisel olarak G. Kurdoğlu'nun değiştirilmesi amacı ve iyi niyeti, yazının Baş

bakanlığa gönderilmesi suretiyle başlangıçta açıkça gösterilmiştir. Aksini düşünen bir Bakan bu yazıyı gön
dermez hatta bunu öneren kendi Müfettişini değiştirmeyi tercih ederdi. 

bb) Sadece usulen geri alınan bu yazının orada kalması, hatta hiç yazılmamış olmasının da konuya et
kisi olamazdı. Çünkü dayanılan olay (G. Kurdoğlu'nun değiştirilmemesi, Heyet'te kalması olayı) bu yazının, 
hatta Bakanlığımın dışında cereyan etmiştir. 

Konu Başbakanla Sanayi Bakanı arasında müzakere edilmiş, Bakan itimat edilmiyorsa kendisinin değişti
rilmesini talep etmiş, bunun üzerine Başbakan Müfettişin göreve devamını emretmiştir. Bizim dahiliniz, des
teklememiz veya karşı çıkmamız olmamıştır. 

cc) Bu gerçekler iddia sahibi Komisyonun bizzat hazırladığı rapordan çıkarılmıştır. (Sahife 20, Paragraf 8 
Ş. Kocatopçu'nun ifadesi, Sahife 19 Paragraf 4 Y. Onaran'ın ifadesi son cümle) Raporun diğer maddelerinde 
de görüleceği gibi Komisyon Kaya Erdem'in dışındaki ifade ve değerlendirmelerde ortaya kendiliğinden çıkan 
gerçeklerle K. Erdem'in masumiyetini vurgulamakta, fakat itham ettiği ve iddia zincirlerinin bir halkası oldu
ğunu zannettiği peşin hükümlerinde mevcut olmayan veya başkaları için varit olabilecek iddiaları varmış gi
bi ileriye sürmektedir, (örnek : Ceza Davasına müdahale ve Avukat seçimi konuları ilgili bölümlerinde açık
lanacaktır.) 

dd) Daha önemlisi soruşturulan konu 'Bakanlığım döneminin dışında bir zamana ait, konusu Bakanlığı
mın dışında ve ilgilileri tanımadığım ve hiçbir ilişkim bulunmayan kişiler iken, bîr yazının geri alınması gibi 
bir işlemi suç unsuru kabul etmek ve bununla diğer konularda ilişki kurmak, herhalde mantık ve hukuk dışı 
imalat ile mümkündür. 

ee) Bu mahiyetteki bir konunun T. Cumhuriyeti Devlet Sistem'i içinde bir Bakanı suçlamaya nasıl mes
net olabileceği de üzerinde durulmaya değer bir husustur. 

2. Şeker Şirketinin 1980 yılı faaliyetlerinin ibrası lehinde talimat verilmesi : 

Genelde ve uygulamada Anonim Şirketlerde yöneticilerin ortaklarca ibra edilip edilmemesi Şirket Mu
rakıplarının hazırladıkları raporlarda vardıkları görüşe uygun olarak yapılmaktadır. Söz konusu olayda da 
Murakıplar raporundaki «Yönetim Kurulunun ibra edilmesi gerektiği» görüşüne uyulmuştur. Kanunî olarak 
görevli ve yetkili Murakıpların görüşünü bir yana itip, rutin işleri arasında ve bazı dış etkilerle «ibra edil
mesin, Özel Murakıp gönderilsin» şeklindeki servis ilgililerinin görüşüne (Devletin Objektif kalması gereği 
karşısında) itibar etmek mümkün değildi ve bu sorumluluk anlayışıma uygun düşmezdi. 

Kaldıki ibranın herhangi bir hak kaybına neden olmadığı bizzat Soruşturma Komisyonu Raporunda açık
lanmaktadır. Buna rağmen ibranın Devlet zararına sonuç doğurduğu, dolayısıyla suç unsuru olduğu gibi gös
terilmesi mesnetten yoksundur. 
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tbra edilmese ne olacaktı?. 
Derhal incelemeye başlanacak malî sorumluluk davası açılacaktı. İncelemeye zaten 2 ay önce başlanıl

mıştı. Demekki bu yönden bir mahzur söz konusu değildir. Malî Sorumluluk Davasının (Komisyon görüşü
ne göre) gecikme ile açılmasında da diğer yönlerden olduğu gibi zaman aşımı yönünden de kaybolmuş bir 
zaman ve vukubulmuş bir zarar mevcut değildir. (Bunda niçin acele edilmediği ilgili bölümlerinde geniş bir 
şekilde açıklanacaktır.) 

Kanaatimce Komisyon, bir fikri sabitin, bir ön yargının etkisi ile yeni bir suç anlayışı getirmektedir. Bu 
da (Bakanlık servislerinin bana önerdikleri herhangi bir teklifi ret etmem veya kısmen değiştirmem kasıtlı
dır) zihniyetidir. Rapordaki bu zihniyetin örnekleri ilerideki maddelerde de açıklanacaktır. Oysaki bunun ak
si yapılsa idi, belirlenmiş fakat sonuçlanmamış iddialar karşısında her suçlama istikametinde teslimiyetle ha
reket edilse idi, Bakan olarak Devletin tarafsızlığı ve hâmiliği prensibi ihlal edilmiş olacaktı inancındayım. 

incelendiğinde görülecektir ki Bakanlıklarda binlerce onay hazırlanır, bunlar ya tamamen reddedilir ya 
da kısmen tadil edilerek uygulamaya konulur. Bu Maliye Bakanlığına ait veya Şeker Şirketi olayına mahsus 
bir gerçek değildir. Her Bakanlık için varittir. Onayları belirli ve mutlak sonuçlara bağlamak isteyen görüş 
zannımca Bakanların takdir yetkisini yok farzeden bir anlayışın eseridir. 

İddia b, d, e, f : 
Bu fıkralarda, Şirketi zarara uğratan yöneticiler hakkında; Şirket Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya 

davet edilmesi ve malî sorumlulukla ilgili hukuk davası açılması tekliflerini ret ederek 9 aylık bir gecikme ile 
2.4.1982 tarihinde kabul suretiyle yöneticileri himaye ettiğim ve dolayısıyla görevimi suiistimal ettiğim iddia 
edilmektedir. 

Cevap b, d, e, f : 
Bilindiği üzere Kamu görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı açılacak davalar iki yönlüdür : 
— Suç duyurusu. Konu Soruşturma dosyası ile Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir. Savcı uygun gör

düğünde Kamu Davası açar ve davayı Kamu adına sonuna kadar takip eder. Bu davalara Maliye Bakanlığı 
olarak müdahale zarureti olmadığı gibi bugüne kadar Uygulamada örneği de yoktur. (Bu konu üzerinde c, 
g fıkralarında geniş bir şekilde durulacaktır.) 

— 'İdare, Kamu görevlisinin Savcılığa intikal ettirilen suç iddiasında, malî zarara uğradığı gerekçesiyle 
ayrıca malî sorumlulukla ilgili hukuk davası açabilir. Bu davanın takibi idareye aittir. Zarara uğrayan diğer 
ilgililer varsa onlar da davaya müdahale edebilir. Açılacak davanın (Olayın durumuna göre) 1-5-10 yıllık za
man aşımı vardır. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri yöneticilerinin zarara neden olan kararlarından dolayı açılan ceza davası so
nunda ortaya çıkan duruma göre kendilerinin menfaat bağı mevcutsa hukuk davasının İdarece kazanılması 
ihtimali büyüktür. Eğer ceza davası beraat ile sonuçlanmış veya yöneticilerin menfaat bağı - kusuru tespit 
edilememiş ise hukuk davasının kazanılma şansı da azalacaktır. Diğer taraftan açılacak hukuk davasının İdare
ye belirli bir malî yükünün de olduğu malumdur. 

Şu hususun da burada zikredilmesi gerekir ki, savunmamızın başında da açıkladığımız gibi yöneticiler 
hakkında dava açılmasının çok önemli ve mahdut konulara inhisar ettirilmesi gereği tarafımdan her zaman 
göz önünde tutulmuştur. Herhangi bir Kamu görevlisi için bile (yeni Anayasamıza Madde 128, ayrı bir gü
vence olarak ithal edildiği gibi) Adlî kovuşturma yapılmasının İdarî mercilerin iznine tabi tutulması da bu 
görüşü kuvvetlendirmektedir. 

Bu sebeplerle, ceza davasının açıldığı ahvalde hemen hukuk davasının da açılması yoluna gitmek ge
rekli ve kolay değildir. Zaman aşımını geçirmemek, herhangi bir hakkın zayiine meydan vermemek şartı ile, 
ceza davasının sonucunu beklemek, delil ve gerekçeleri elde etmek suretiyle hukuk davasının sağlam bir şe
kilde açılmasını sağlamak en uygun yoldur. 

Olağanüstü Genel Kurul ıtopkınıması ve yöneticiler hakkında Ihukuk davası açılması hususunda acele etme
yişimin nedeni de daha çok, ceza davasının slonucunu alabilmek, hiiç olmazsa seyri hakkında ibiği sahibi ol
duktan sonra karar vermek, arzusu idi. Zira açılacak davada en önemli konu yöneticilerin «Menfaat ilişkisi» 
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nin oltaya çıkarılmasıdır. Bu belidenimeden Iher türlü ihbar üzerine malî ısiorumlulok davası açılması, kuruluş
larda yöneticilerin kararlarında tereddütlü olmalarına, kesin emin olmadan ticari karar verememelerine (Bu 
da 440 sayılı Kanunun prensibine aykırı olur.) Sebep olacaktır ki (bu da kuruluşların başarısızlığına ve dola
ylısıyla ekonomide milyarları Ibulan kayıplara müncer olacaktır. Ayrıca menfaat Ibağı tespit edilmeden açılacak 
malî sorumluluk davasının açılan kuruluşla birlikte jbiütün KİTleri m'enfi yönden etkileyeceği de ortadadır, 

IBütün ıbu (görüş ve sebeplerle, 
1. Ceza davası devam etmekte olduğundan, 
2« (Herhangi ibir hakkın kayibı ısözkonusu olmadığından, 
3. (Şirket üst yöneticileri değişmiş, Maliye temsilcimiz de göreve devam etmekte bulunduğundan, 
4. Ceza davası kesinleştikten sonra Borçlar (Kanunu Madde 53 "e göre İl yul zarfında hukuk davası açma 

hak ve zamanımız olduğundan, 
İtidal içinde ve soğukkanlılıkla beklenilmişitir. (Raporun ISaihife 38, Paragraf 6 Ma «Maliye Bakanlığı 

soğukkanlılığımı ve tarafsızlığını yitirerek olayda taraf olmuş görülmektedir.» ithamı mevcuttur.) 

Ancak dıştan ve Maliye Bakanlığının klâsik memuriyet anlayışı içinde içeriden, haklar zayi oluyormuş 
gJbi baskılar içine girilince, Olağanüstü Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve hukuk davası açılmasına karar 
verdim. 30.6.1981 tarihli onaydaki «Hukuk davası açılmamak kaydıyle uygundur.» kaydı nasıl yukarıdan be
ri açıkladığım haklı nedenlere dayanıyorsa 2.4.1982 tarihindeki kabulüm de «sonraki gelişmelerin sonucu ola
rak haklı nedenlere dayanmıştır. Somştaima Kurulununun bunu «Bakan Hukuk Davası açılmasını istemiyor
du, nihayet niyetini ortaya koydu» şeklinde (yorumlaması, gecikmeyi öne sürmek suretiyle gerçeklerin ve açık
ça ortaya çıkan nihai irademizin saptırılmasına, değilse, (gizlenmesine matuftur kanaaitindeyim. 

IBugün Hukuk Davasının gecikme ile açılmasının (M bence ceza davası sonuna kadar beklenebilirdi) so
nuçları ne olmuştur? Raporda da zikredildiği gibi: 

İl, (Hiç bir hak kaybı yoktur. 
% İdarenin uğradığı bir zarar yoktur. 
Bu gerekçeler karşısında 9 ay gecikmenin büyük bir ihmâl ve basiretsizlik olduğunu, neKücedfe de suç 

teşkil ettiğini iddia etmek haksızlıktır. 

İddia c, g : 
«c) 14.7.1981 tarihli yazı alltına düşülen notla konunun Başbakan ve Sanayi Bakanıyla müşterek toplan

tıda ele alındığı ve davaya müdahaleye gerek bulunmadığı istenirse Şeker Şirketinin kendi yasasına göre da
vaya müdahale etmesi yolundaki tasarrufun, hukuken sakatlığı öne sürülen kısmî bir müdahaleye zemin ha
zırladığı ve sonuçta Şirket Yönetim Kurulu hakkında davanın ©sasıtan bozulmasına rağmen beraat kararının 
kesinleşmesi ve yargı denetiminin bunlar hakkında sonuna kadar işlememesi sonucunu doğurduğu ve bu iş
levin açık bir himayeye dönüştüğlü anlaşılmıştır.,» 

«Jg) Ceza davasına müdahale için Olağanüstü Genel Kurulun toplanmamasının doğurduğu sonuçlar da
ha önce bir kez sözkonusu edildiği için (tekrarına lüzum görülmemektedir. Ayrıca Genel 'Kurul toplanması yo
luna ıgidildiğinde Şirketin zarara uğradığı ve bu zararın 1 milyar 430 milyon lirayı bulduğu görülmüştür.» 
denilmektedir, 

Cevap c, g : 
c) Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan ceza davasına T. Şeker Fabrikaları A. Ş. kendi kararı ile mü

dahale edebilirdi. «lYönetim Kurulu Üyeleri suçlanmaktadır, kendileri için müdahale kararı alamaz» şeklinde
ki iddia geçersizdir. Çünkü o ısınada Yönetim Kurulu suçlananlar ayrılmış olduğundan yenli bir heyettir. Ni
tekim Şeker Şirketi uygulamaya da uygun olarak davaya iştirak etmiştir. 

Olağanüstü Genel Kurulun toplanması suretiyle Hazinenin ceza davasına (müdahalesi ile ilgili olarak Müfet
tiş Ş. Baykut'un 3.7..>1981 - 9 sayılı raporu Maliye Bakanlığına geldiğinde ilgili servis 'tarafından «Ceza Dava
sına Hazinenin Müdahalesi» hariç olmak üızere bana bir onay halinde getirilmiştir Bu konuda Başhufcuk 
Müşavirliği ile yaptığım görüşmede Hazinenin KİT'ler için açtlan ceza davalarına müdahalesinin örneğinin 
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olmadığı, istisna yapmanın uygun ve fiilen mümkün olmayacağı, usûl yapıldığı 'takdirde diğer IKltT'lerin ceza 
davalarına da iştirakin gerekli, fakat kadro yönünden imkânsız olacağı, lişltîirâk edilmemesinin de kullanılabilir 
tavır ve anlamlara yol açacağı, sonuç olarak bunun gereksiz olduğu, ilgili kuruluşun iştirakinin yeterli olaca
ğı görüşü hâkim oldu. İBu sebeple hukuk davası açılması kararına varılmıştır. Şunu da hemen tebarüz ettir
mek gerek irki bana hiç bir onay veya yazı ile «Ceza Davasına iştirak edilsin» talebi gdtirilmemiştir. Rapor
da da böyle bir iddia yoktur. Ancak nedense bu husus bazı Ibölümlerd'e varmışıçasına «INiıçin Oeza Davasına 
müdahale etmemiştir» şeklinde aitiham gayesiyle kullanılmaktadır. dSatıife 36, Paragraf 7) 

ISoruş'turma Kurulu da bu konunun Bakanlık makamına getirilmediğini bilmektedir. (iSatoife 33, Madde 16) 
«Verilen izahat ve hazırlanan onaylardan da anlaşılacağı üzere Olalğanüsltü Genel IKurulun toplanmasını zo
runlu kılan nedenlerin sadece malî sorumlulukları olan Yönetim Kurulu IBaşkan ve Üyeleri aleyhine açı
lacak hukuk davası yönünden ele alındığı görülmektedir.» / 

«lOysa Ş. Baykut tarafından hazırlanan 9 sayılı raporda etraflı bir şekilde açıklandığı üzere Şirket Yöne
tim Kurulu Üyeleri hakkında o tarihte devam etmekte olan ceza davası da vardı. Ve Şirket menfaatlerinin 
korunması bakımından bu ceza davasına müdahil olarak katılmak da sözkonusu ddilmiş'tlir.» denilJmektedir. 

'Soruşturma Komisyonu onaylarda ceza davasına müdahalenin yer almamasını tenkit etmekle beraber, 
raporun başka bölümlerinde sanki bu husus servisçe istenilmiş de Bakan tarafından ret edilmiş gösterilmek
te ve bu sebeple Bakan suçlanmaktadır. Raporda hemen iki sahife sonra yeralan şu satırların İbretle okunması 
gerekir : (Sahife 36, Paragraf 7) 

«...Maliye Bakanlığı içinde bürokratlar ceza davasına müdahale için karar alınması konusunda yoğun ve 
aralıksız girişimlerde bulunurken (Maliye .eski Bakanı K. Erdem'in ısrarlı bir biçimde buna yanaşmadığı dik
kati çekmektedir.» 

Görüldüğü gibi Yönetim Kurulu Üyelerinin cezai sorumluluklarının kesinleşmesinin ıgörevli C. Savcısının 
kararı temyiz etmemesinden ilerli geldiği Komisyon Raporunda da l(Sh. 38, Paragraf 2) belirtildiği halde ra
porun diğer bölümlerinde bunun, ceza davasına müdahale edilmemesinden ileri geldiği zikredilmekte, müda
haleyi de Bakan engellediğine göre «Buna da Bakan sebep olmuştur» gilbi garip bir suçlamaya gidilmekte
dir. 

Esas Kamu görevlisi olan C. Savcısı takdir hakkının kullanarak kararı temyiz etmeyecek, davaya müdahale 
edebilecek durumda ve esasen uygulaması da bu şekilde olan T. Şeker Fabrikaları A. Ş. suçlanmayacak. 

«Ceza Davasına iştirak ddilslin» diye Bakan'a hiçbir teklif gelmediği halde, 

Maliye Bakanı; Savcının temyiz etmeme halini düşünerek, Şeker Şirketinin de keza görevini yapmayaca
ğını nazara alarak, 

(Maliye Bakanlığı tarihinde örneğli olmayan bir şekilde Şeker Şirketi ile ilgili ceza davasına yukarıda açık
lanan haklı görüşler içinde müdahaleyi sağlamadı diye suçlu olacak. 

Bu mantığın, hele Maliye (Bakanının görevi olmadığı halde temyiz edilmeme sorarnluluğunun da bana 
yüklenmesi çabasının anlaşılması mülmkün değildir. 

Raporun muhtelif yerlerinde okuyanları tesir altına almak ve beni suçlu göstermek gayretiyle; Ceza dava
sında Yönetim (Kurulu Üyeleri hakkında verilen beraat kararının temyiz edilmemesi sebebiyle kesinleşmesi ve 
haklarında cezaî sorumluluklarının sonuna kadar araştırılmasınnn engellenmesi sonuçları da bana bağlanmak
ta, böylece Türk Adliyesi de suçlanırken, Yönetim Kurulu Üyeleri sanki benim ihmalim yüzünden kurtarıl
mış gibi gösterilmekte ve bu suretle yeni bir suç izafesi ve suç yaratılması örneği verilmektedir. 

Konunun ilginç ve acıklı yanı Soruşturma {Komisyonunca ceza davasına müdahale hususunda bana bir tek
lifin gelmediği bilindiği haıde (Rapor Sahife 33, Madde 16) yine aynı raporda «Eski Maliye Bakanı ceza da
vasına müdahalede bulunmadığı için Yönetim Kurulu Üyelerinin beraat ettiği ve bu işlemin açık bir himaye
ye dönüştüğü» defalarca tekrarlanmıştır. Burnun kasıtla veya yanıltma amacıyla ya da gafletle yapıldığını ka
bulden başka bir çare yoktur. 

İddia g) «Ayrıca Genel (Kural toplanması yoluna gidildiğinde Şirketin zarara uğradığı ve bu zararın 1 
milyar 430 milyon lirayı bulduğu görülmüştür.» denilmektedir, 
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Cevap g) 
İBu da okuyanları yanıltmaya matuf bir İddiadır. Denilmek isteniyor ki; «Maliye Bakanı Olağanüstü Genel 

Kurulu uzun süre toplamadı, toplanmaısı kararı verildiğinde Şirketin şu kadar zararı ortaya çıktı., Maliye Ba
kanı Şirketin bu zararını korumak için ıbir şey yapmadı.» 

Sözkonusu ©dilen zararla Ibenim en ufak fok ilgim yoktur. 

— İddia edilen ve gerçekmiş gibi gösterilen 1 milyar 430 milyon TL. zarar sadece ıbir iddiadır. (tik id
dia 4 milyar TL. Mi) Dava sonunda fbu miktar artabileceği ıgllbi hiç zarar olmadığı da saptanalbilir. Yani hu
kuken (blir zarar doğmamıştır. 

— Görev süreme ait ollmayan bir zarar iddiası olmakla Iberalber dönemimizde bu konuda tarafımızdan 
yapılmış Ibir ihmal, bir kusur veya kasıltlı4bir fiil mevcut olmadıiğı gibi açıklanan Ibel'li ve haklı sebeplere daya
nan bir bekleme dolayısıyla da doğmuş herhangi bir zarar veya kayibedilmiş bir zaman mevcut değildir. 

tddia: g) Paragraf 3'de şu iddiaya yer verilmiştir: 
«Olağanüstü Genel (Kurulda (Avukatların seçimi konusunda Sanayi Bakanlığı »görüşünün alınması talimatı

nın verilmesi ise denetçilerin yetkilerine bir müdahale olduğu kadar Avukatların Şeker Şirketinin açıkça et
kinliği olan (bir müesseseden seçilmiş olması da düşündürücüdür. Daha önce ceza davasına kısmî müdahale 
konusunda Şirket Avukatlarımın kendi âmirlerine karşı davayı savunmaları sırasında maruz kaldıkları sıkın
tılar hatırlanmalıdır.» denilmektedir. 

Cevap : 
ISoruışlturma Komisyonunun yanlı ve peşıin hükümlü davranışına ve suç yaratma çaJbasına üzücü Ibir örnek 

teşkil ietötiği için bu hususun ayrıntılı olarak ortaya konulması gerekiri: 
Hemen açıklayalım ki Avukat seçimi yeni Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut tarafından haklı sebep

lerle yapılan .teklif üzerine Sanayi Bakanlığının görüşüne (bırakılmıştır., 
Bunun ©siki Sanayi Bakanı ıŞ. Kocaltapçu'yu destekleme ve yöneticilerli himaye şeklinde mütalâası mümkün 

olamıyacağına göre, eğer Soruşturma (Komisyonu bu ithamlarına Sayın 'M. Turgut'u da ithal etmek amacın
da değilse, (mesnetsiz Ibir iddia ile başlbaşa kalacaktır. 

Olayın seyri şudur: 
2.4.19812 tarihindeki Olağanüstü Genel (Kurul toplantısı için servisin hazırladığı onayda «Denetçilere 

Avukat seçimi hususunda yetki verilmesi» önerisi de mevoulttu. .(Rapor iSh. 59, Paraigraf 3) Onayı «Avukat 
seçimi konusunda (Sanayi Bakanlığının görüşünün alınması» kaydı ile imzalamamın sebebi; Hakkında soruş
turma yapılan ıSanayi eski Bakanının değil, o zamanki ve şimdide göreve devam eden Sayın M. Turgut'un 
bizzat (benden bu hususu özellikle istemesine dayanmaktadır. Sayın Turgut bana «Dava açıldığında Avukat 
masrafları çok yüksek olalbilir, hen bunları (bana bağlı diğer kuruluşlardan seçebilirim, şirketi zarara uğrat
mayalım, ayrıca Avukat seçmesi istenilen denetçiler 'Maliye mensuplarıdır, Avukat bulmaları güç olabile
ceği gibi, yarın - ahbalbını seçti, seçilenler iyi Avukat değildi - gibi dedikodulara yolaçabilir» diyerek sözko
nusu seçim yetkisini benden istedi. IBende teklifi çok yeninde ve haklı görerek servisin (teklifini bu değişiklik
le onayladım. 

Dijğer bölümlerde de örneklerine değindiğimiz bu «Kendisi istikâmetinde düşünmeyen herkes suçludur.» 
anlayışının dayanağını bulmak güçtür ve herhalde bir Bakanın ıbu iddia ile suçlanması sadece hukuk dışı bir 
zorlamadan ibarettir. 

İddia : 
Raporun sonuç bölümünde Sn. 67. fıkra g. paragraf 3'de aynen: 

'«Ancak her tasarruflun yasaya uygunluğu ve Kamu yararı gözetmesi asıldır. Olağanüstü Genel Kurulun 
toplanmasını engellemenin Kamu yaran adına yapıldığına ilişkin iddia inandırıcı ve doyurucu olmaktan uzak
tır. Okadar ki daha önce de belirildiği gibi KİT'lerde Ibir usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası sözkonusu olduğu 
zaman ibranın sonraya entelenmesi usulden iken, ve bizzat Maliye ©ski Bakanının da isıtikrarh bir şekilde 
bu yolda tasarrufta bulunmasına rağmen ilbra lehine oy kullanılması talimatını vermesi Şeker Şıirketi ilgilileri
nin himaye edildiklerini düşündüren ciddî bir kanıt oluşturmuştur.» denilmektedir. 
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Cevap : 
Önceki bölümlerde açıklandığı gibi ibra talimatı yasal ve haklı sebeplerle «Murakıp Raporuna uygun ola

rak» verilmiş, bundan hliç bir mazarrat doğmamış, ceza ve hukuk davalarına konu olan olaylara faaliyet ra
porunda değinilımediğinden esasen ibra o olaylar için geçersiz kalmış, (IRapor Sahife 31, Madde 13/IB, Sh. 
32, Madde 14, Par. 4) bulunduğuna göre : 

Tasarruflarımda Yasaya ve Kamu yararına aykırı bir durum asla mevcut değildir. Ayrıca (bu konudaki 
hareket tarzım da Rapordaki ifade ile «İstikrarlı bir şekilde» önceki (tasarruflarıma ve (görev anlayışıma uy
gun (bir ıtarzda tecelli etmiştir. Burada şunu da açıklamak gerekir ki, Müfettiş tahkikatı olan benzer kuruluş
larda Maliye Bakanlığının Özel Murakıp tayini veya ibranın ertelenmesi talebimin örnekleri mevcut ise de, 
(Denizcilik Bankası, T. H. Y., D. B. Deniz Nakliyat) bunlar; ya ilgili Bakanlık, ya Başbakanlık ya da Kon
sey Genel .Sekreterliği talepleri doğrultusunda yapılmış bu örneklerde Bakan olarak takdir yetkisi kullanılma
mıştır. Eğer Şeker Şirkötii için de ilgili Bakanlık veya Konsey Genel Sekreterliğince bir talepte foulunufeaydı 
tabiatıyla o talep doğrultusunda hareket edilecekti. Daha önce de belirttiğim gibi bunun önce veya sonra yapıl
ması (bir hakkın veya bir zaman aşımının kaybına veya (bir zarara sebebiyet vermemektedir. 

ISO.NUÇ : 
(İddiaların ayrı ayrı cevaplandırılmasından sonra, sonuç olarak suçlamaların haksızlığını genelde özetle

mek (isterim: 
A) ıSözkonusu iddialara mesnet olaylar 1İ2 Eylül 1980 den önce kendi Bakanlık dönemim dışında cere

yan etmiş olaylardır. 
B) Sanayi eski Bakanı Ş. Kocafopçu'yu desteklemeye ve Şirket Yöneticilerini Şirket zararına himaye

ye yönelik hiçbir delil yoktur. İleri sürülen iddialar benim ve Bakanlığım dışındaki olaylara, çözümlere ve 
işlemlere dayanmaktadır. 

C) Görevi ihmal ve suiistimal ithamı ile T. C. Kanununun 240 inci maddesinin uygulanabilmesi için «Kasıt 
unsuru» şart olduğu halde hiçbir kastım ve menfaat ilişkim belirlenmemişken himaye ve yönlendirmeden 
bahsedilmefsinin hukukî olamayacağı açıktır. 

İD) Yansız ve objektif olması gereken rapor genel ifadesi ile de; tek yanlı olarak suçlayıcı, sabit bir gö
rüşe bağımlı ve sadece o görüşü 'tahkime, tezyine ve yalnız onu doğrulama gayretine yönelik olarak kaleme 
alındığını her sayfası ile haykırmaktadır. 

E) Soruş'turma Komisyonunun ıgörüŞüne inftilbak etimese de, bir Bakanın kendi takdir yetkisi içindeki iş
lemlerinden, kasıt, ihmal, menfaat ilişkisi veya bunlardan doğmuş bir zarar olmadan Yüce Divana verilmesi
nin örneği yoktur. Bunun, Devlet, Konsey, ve şahsım olarak yıpratıcılığı, kötü emisal teşkil etmesi ve peşin 
hükümlerde hukuk adına ısrarın hukuku ihlal edici ve tertipçilere cesaret verici bir yol haline getirilmesi 
gibi endişelerim olmasa idi, bu iddiaları Yüce Divandacevaplayııp aklanmayı herkesten çok ben »talep eder ve 
bundan şeref duyardım. 

Bu sebeplerle (Soruşturma Kurulunun kararının esastan ret edilmesinin hukuk, vicdan ve insaf ölçülerine 
uygun düşeceğine inanıyorum. 

Saygılarımla. 
t. IKaya ERD0M 
Maliye eski Bakanı 



\ 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 508 

Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 3/12; M. G. Konseyi : 3/258) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 156) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 14 Aralık 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü: 06-125(3/12)01-299 

Konu : ölüm Cezası 

MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 13 Aralık 1982 tarihli 29 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Kâzım ERGÜN Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Vefik KİTAPÇIGİL 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkam Y. 

TC 
Başbakanlık 27 Ekim 1980 

Özlük ve Yazı İşleri Müdürlüğü 
Sayı : 301-10718 

Konu : idam Cezasına hükümlü Kâzım Ergün 

MILLÎ GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANLIĞINA 

Kan gütme amacıyla ve tasarlayarak birden fazla adam öldürmek suçundan sanık Yunak İlçesi Hacı Fa-
kılı Köyü, Hane 234, Cilt 5, Sahife 87, de nüfusa kayıth, İsmail oğlu, Hanifeden olma 1.1.1950 doğumhı 
Kazam Ergün'ün T. C. K. nun 450/4-10,59; 450/4/10,59; 450/10,59 maddeleri uyannca ayrı ayrı verilen 
ömür boyu ağır hapis cezalarının aynı yasanın 70 inci maddesi gereğince birleştirilmesi sonucu ölüm cezası 
ile mahkûmiyetine ilişkin Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Daire
since onandığından yapılacak diğer işlemler için Cumhuriyet Baş Savcılığına ve daha sonra Adalet Bakan
lığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosyası ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin onama ilamı, ko
nuya ilişkin 12.3.1979 gün ve 1.134.2.1979-13036 sayılı Adalet Bakanlığı yazısının sureti ile birlikte 21.3.1979 
gün ve 301-02767 sayılı yazımızla Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 



_ 2 — 

Adalet Komisyonu Rapora 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu 21 Aralık 1982 
Esas No. : 3/258 
Karar No. : 76 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Kan gütme saikiyle ve taammüden birden fazla adam öldürmek suçundan hükümlü Kâzım Ergün hak
kında Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 1.11.1978 gün ve 1978/100 Esas, 1978/98 karar sayılı ilamı ile veri
len ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 29.1.1979 gün ve 1978/5002 Esas, 1979/271 karar sayılı onama ilamı 
ile kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi, Başbakanlığın 27 Ekim 1980 gün ve 301-10718 sayılı yazıla
rı ile istenilmiş ve bu istek Danışma Meclisi Genel Kurulunun 13 Aralık 1982 tarihli 29 uncu Birleşiminde 
görüşülerek işaret oyu ile kabul edilmiştir. 

«Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı» komisyonumuz
da görüşülerek incelenmiş ve Tasarının tamamı ve maddeleri Danışma Meclislinden geldiği şekliyle aynen be
nimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Feridun BALATLIOĞLU N. Yüksel TALAYMAN Abdülkadir GENELİOĞLU 

Hâkim Albay Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. SayiM : 508) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kâzım Ergün Hakkındaki ÖHim Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kamın Tasana 

1 MADDE 1. — Yargıtay Birindi Oeza Daireslinlin 
29.1.1979 gün ve 1978/5002 Esas, 1979/271 Karar 
sayılı 'ilamıyla kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mah
kemesinin 1.11.1978 gün, 1978/100 Esas, 1978/98 Ka
rar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 
59; 450/4-10, 59; 450/4-10, 59 ve 70 inci maddeleri 
uyarınca ölüm cezasına mahkûm ediımdş bulunan, 
Konya İti Yunak Ilçesd, Hacıf akılı Köyü, Hane 234, 
CiOıt 5, Sayfa 87'de nüfusa toayııth, İsmail oğlu, Ha-
nıife'den olma, 1.1.1950 doğumlu Kâzım Ergün haik-
kındakli işbu ölüm cezası yenime getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü
rütür, 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kâzım Ergün Hakkındaki ÖHim Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasana 

MADDE l i — Danışma Metisi metninin 1 indi 
maddesi aynen kabul edaıknişttira 

(MADDE 2. — Danışma MecM mfctninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edimiştki 

MADDE 3. — Danışma. Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir,; 

« • » i 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 508) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 506 

Muzaffer Öner Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 3/14; M. G. Konseyi: 3/260) 

(D. Meclisi : S. Sayısı : 225) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 16 Aralık 1982 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-127 (3/14)/301 

Konu : Ölüm cezası. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 15 Aralık 1982 tarihli 30 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul ediilen, Muzaffer ÖNER Hakkındaki ölüm Cezasınm Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 
TC 

Başbakanlık 
Özlük ve Yazı İşleri 14 Ekim 1980 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-10554 

Konu : idam cezasına hükümlü Muzaffer öner. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Kanuna muhalefet, taammüden ve birden ziyade şahsı öldürmek ve diğerlerini de öldürmeye 
tam teşebbüsde bulunmak suçundan sanık Malatya Merkez ilçesi İsmetliye Mahallesi nüfusu Hane 122/94, 
Cilt 18, Sahife 82'de kayıtlı Hacıbekir oğlu Emime'den olma 1939 doğumlu Muzaffer Ömer'in, T.C.K. nun 
450/4-5 maddesi uyanınca ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair istanbul 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinden 
verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tasdik edildiğimden yapılacak diğer işlemler için Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosyası ve Yargıtay 
Birinci Ceza Dairesinin tasdik ilaam, konu hakkındaki 22.1.1976 gün ve 2508 sayılı Adalet Bakanlığı yazışır 
nın bîr sureti ile birlikte 9.2.1976 gün ve 301-01525 saydı yazlınızla MÜlet Meclisi Başkanlığına sunulmuş
tur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adatet Komisyonu 21 Aralık 1982 
Esas No. : 3/260 
Karar No. : 74 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 15 Aralık 1982 tarihli 30 uncu Birleşiminde görüşülerek, işaret oyu ile 
kabul edilen Muzaffer ÖNER Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı Ko
misyonumuzda incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Edip GÜLTEKİN N. Yüksel TALAYMAN Abdülkadir GENELİOĞLU 

Hâk. Kd. Alb. Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Genel Müdürlüğü Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 506) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Muzaffer öner Hakkındaki ÖlUm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 
18 . 12 . 1975 gün ve Esas 1975/3209, Karar 1975/4066 
ilamıyla kesinleşen, İstanbul 1 inci Ağır Ceza Mah
kemesinin 13 . 10 . 1975 gün ve Esas 1974/231, Ka
rar 1975/310 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanunu
nun 450/4 - 5 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan Malatya ili, Merkez ilçesi, 
İsmetiye Mahallesi, Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 
82'de nüfusa kayıtlı Hacıbekiroğlu, Emine'den olma, 
29 . 1 . 1940 asıl, 1939 tashih doğumlu Muzaffer 
Öner hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

(Millî Güvenlik Konseyi) 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Muzaffer öner Hakkındaki ÖlUm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi 
üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 3 

« M » 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 506) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 507 

Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi : 3 /11; M. G. Konseyi : 3/261) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 254) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 17 Aralık 1982 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-124 (3/U)/298 

Konu : Ölüm cezası. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Aralık 1982 tarihli 31 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Halil (Fevzi) UYGUNTÜRK Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğimi aırz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 
TC 

Başbakanlık 
Özlük ve Yazı İşleri 

Genel Müdürlüğü 14 Ekim 1980 
Sayı : 301-10552 

Konu : idam cezasına hükümlü Halil Uyguntürk. 

MİLLÎ GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANLIĞINA 

Adam öldürmek ve 6136 sayılı Kanuna aykırı davranmaktan sanık Tire İlçesi, Derebaşt Köyü nüfusu 
Hane 32, Cilt 44, Sahiffe 33'de kayıtlı İsmail oğlu Duriye'den olma 2.6.1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uygun* 
türk'ün, T.C.K. nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, T.C.K. nun 74, 75 inci maddeleri uyarınca Mam cezasıy
la mahkûmiyetime ve 500 İra ağır para cezasının kendisinden alınmasına ilişkin ödemiş Ağır Ceza Daire
since verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince tasdlik edildiğinden yapılacak işlemler için Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen adı gecenin mahkûmiyet dosyası ve Yargıtay Bi
rinci Ceza Dairesinin tasdik Uamı, konu hakkındaki 31.10.1978 gün ve 1.71.27.1978 - 65452 sayılı Adalet 
Bakanlığı yazısının sureti i e birlikte 16.11.1978 günlü 30140514 sayılı yazımızla Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 21 Aralık 1982 
Esas No. : 31261 
Karar No. : 75 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Aralık, 1982 tarihli 31 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen Halil (Fevzi) UYGUNTÜRK Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı Adalet Komisyonumuzda incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının tamamı ve maddeleri Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Edip GÜLTEKİN N. Yüksel TALAYMAN Abdülkadir GENELİOĞLU 

Hâk. Kd. Alb. Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Genel Müdürlüğü Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 507) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METtN 

Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
9 . 5 . 1978 tarih ve 1978/1428 Esas, 1978/1981 Ka
rar sayılı ilamı ile kesinleşen, ödemiş Ağır Ceza Mah
kemesinin 8 . 12 . ,1977 tarih ve 1977/103 Esas, 
1977/218 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanu
nunun 450/8 inci maddesi uyarınca idam cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, İzmir İli, Tire İlçesi, De-
rebaşı Köyü, Hane 32, Cilt 44, Sayfa 33'de kayıtlı 
İsmail oğlu, Düriye'den olma 2 . 6 . 1945 doğumlu 
Halil (Fevzi) Uyguntürk hakkındaki ölüm cezası ye
rine getirilir. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

— Bu Kanunu Adalet Bakanı yü-

(Millî Güvenlik Konseyi) 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Halil (Fevzi) Uyguntürk Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 
üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

mutm 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 515 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun 2 nci Mad
desinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metinleri ve Millî Güvenlik 
Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/478, 

2 /76; M. G. Konseyi : 1 /463,2/107) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 264 ve 260) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 24 Aralık 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2334 (1/478) 2238 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 Aralık 1982 tarihli 34 üncii Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ite kabul edilen, 1402 saydı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ekte sunulmuştur, 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 19 Ağustos 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K. K T. D. 18/101-1262/04935 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.3.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bütend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Sıkıyönetim Komutanlığınca 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3/c Maddesi uyarınca yasaklanıp top
lanan bant, kitap, dergi, gazete gibi yayın ve haberleşne araçlarından bir bölümü müsadere edilemediğin
den bunların sahiplerine iadesi Kamu düzeni açısından sakıncalı bulunmaktadır. Bu nedenle, bu tür yayın ve 
haberleşme araçlarının imhasının temini için 1402 Sayılı Kanunun 3/c bendinin değiştirilmesi zarureti doğ
muştur. 

Sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılan kişilerin, bölge .dışına çıktıktan sonra nerede bulundukları ve faali
yetleri sıkıyönetim komutanlığınca bilinmemektedir. Bu nedenle, yapılan değişiklikle bu kişilere bölge dışına 
çıkarıldıklarından gittikleri yeri ve ikametgâhlarını ve ayrılışlarında gidecekleri yer ve adresi ile zamanını 
güvenlik makamlarına bildirme yükümlülüğü getirilmekte ve aksine davrananlar hakkında cezai müeyyide 
öngörülmektedir. 

Sıkıyönetim Kanununun 17 nci maddesinin ilk fıkrası değiştirilerek Sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyö
netim ilan ve faaliyetleriyle ilgili olarak 15 inci maddede yazılı suçları işleyenlerin cezalarının artırılacağı 
hükme bağlanmıştır. Bu değişiklik ile 16 ncı maddeden dolayı verilen cezalar ile Sıkıyönetim Personelinin Sı
kıyönetim faaliyetleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı verilen cezaların artırılması önlenmiştir. As
kerî Yarçıtayın içtihadlarına göre 16 ncı madde uyarınca verilecek cezaların 17 nci madde uyarınca artırılması 
mümkün 'değildir. Bu suçların Gazalarının artırılması 17 nci maddenin tedvin amacına ters düşmektedir. Sıkı
yönetim Kanununun 14 üncü maddesinin {kapsamına giren personelin cezalarının 17 nci madde uyarınca artı-
rılmasımm azanı mümkün değildir. Çünkü 17 nci madde iile Sıkıyönetim ulan ve faaliyetleri ile iligülü suçlar ve 
suçlular esas atamıştır. Amaç Sıkıyönetim Alanına sebep olan suçları işleyenleri daha şiddetli cezalandırmak
tır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Sıkıyönetim Komutanlığınca 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3/c maddesi gereğince yasakla
nıp toplanan bant, kitap, dergi ve gazete gibi yayın ve haberleşme araçlarından bir bölümünün müsaderesi ola
naksız ise de sahiplerine iadesi de kamu düzeni açısından sakıncalı görüldüğünden komutanlıklarca bir yer
de muhafaza edilmekte veya imhası yoluna gidilmektedir. Ancak bu gibi yayın ve haberleşme araçları hakkın
da ne gibi işlem yapılacağına dair açık bir yasa hükmü yoktur. Bu ise, uygulamada duraksamalara neden ol
maktadır. Duraksamalara engel olmak ve sakıncaljı görülen yayın ve haberleşme araçlarından müsaderesi 
yapılamayanların imhası veya bir kamu kurumuna teslimini sağlamak amacıyla anılan yasa maddesinin (c) 
bendinin değiştirilmesinin yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. 

Madde 2. — Sıkıyönetim bölgesi dışına , çıkarılan kişilerin, bölge dışına çıktıktan sonra nerede bulun
dukları ve fâaliyetleri sıkıyönetim komutanmca {bilinememektedir. Halbuki genellikle sakıncalı olan bu kişi
lerin nerede olduklarının ve ne yaptıklarının kontrol edilmesi kamu düzeni ve sıkıyönetim faaliyetleri açısın
dan önem arzetmektedir. Bu nedenle bu kişilere, bölge dışına çıkarıldıklarında, gittikleri yeri ve ikametgâh
larını ve ayrılışlarında gidecekleri yer ve adresi ile zamanını güvenlik makamlarına bildirme yükümlülüğü 
getirilmekte ve aksine davrananlar Vıakkmda cezai müeyyide öngörülmektedir. 

Madde 3. —- 2301 sayılı Kanunla 1402 sayılı Kanunun 17 nci maddesi değiştirilirken, sıkıyönetim ilanın
dan sonra dahi mütenebbi olmayan kişilerin sıkıyönetim ilanına neden olan fiilleri ile sıkıyönetim faaliyetlerine 
ilişkin fiilleri işleyenlerin cezasının arttırılması amaçlanmıştır. Ancak, maddenin yazılış şekli uygulamada 
farklılıklara yol açmış ve örneğin 16 ncı madde ile 14 üncü maddeye aykırı davrananların dahi cezalarının 
artırılması yoluna gidilmiştir. Halbuki Askerî Yargıtay içtihatlarında belirtildiği üzere, 16 ncı maddeye aykırı 
hareket edenlere verilen cezaların 17 nci maddeye göre artırmaya tabi tutulmasına olanak yoktur. Keza, As
kerî Yargıtay Başkanlığının anılan 17 nci madde ile ilgili düşüncelerini içeren yazılarında belirtildiği gibi 
«..Jbu madde ile (17 nci madde) sıkıyönetim ilan ve faaliyetleri ile ilgili suçlar ve suçlular esas alındığına 
göre, sıkıyönetim mahkemelerince yargılanan ve 14 üncü maddenin kapsamına giren personel hakkında ve-
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rilen cezalarda da bu hükmün uygulanmasının izahı yapılamamaktadır.» Bu hukuksal tereddütlerin gideril
mesi, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması ve maddeye açıklık getirilmesi amacıyla 17 nci maddede 
değişiklik yapılmasına zaruret duyulmuştur 

Madde 4. — iKanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Madde 5. — Kanunu Bakanlar Kurulu yürütecektir. 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 24 Aralık 1982 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2966 (2176) 3196 

Konu : Kanun Teklifi 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 23 Aralık 1982 tarihli 34 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
üe kabul edilen» 13.5.1971 tarihli ve 1402 sayın Sıkıyönetim Kanununun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasmm 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur̂  

Gereğini arz ederim^ 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

7 Aralık 1982 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

13 . 5 . 1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında K anun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K. K. K. ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

GEREKÇE 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 19.9.1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan fıkra hü
kümlerine göre; Sıkıyönetim Komutanlarının istemleri üzerine işlerime son verilen kamu personelli ile ma
hallî idafelerde çalışanların, Sıkıyönetim sona erdikten sonra tekrar kamu personeli olarak görevlendirilip, 
görevlendirilemeyecekleri veya mahallî idarelerde çalıştırılıp, çalıştırılamayacakları hususunda fıkra met
ninde bir açıklık bulunmadığından uygulamada tereddütlere neden olmaktadır. 

Sıkıyönetim Komutanlarının fıkrada belirtilen personelin işlerine son verilmesi hakkında istemde bulun
maları; fıkra hükmünde belirtildiği üzere genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmalarının 
sakıncalı görülmesi veya hizmetlerinim yararlı olmaması şartlarına bağlı bulunmaktadır. Bu hükümlere isti
naden işlerine son verilenlerin, Sıkıyönetim sona erdikten sonra tekrar memur ve diğer kamu görevlisi ve 
kamu hizmeti gören işçi olarak görevlendirilmeleri veya mahallî idarelerde çalıştırılmalarınım, işlerine son 
verme nedenleriyle bağdaşmadığı göz önünde bulundurularak, 1402 saydı Sıkıyönetim Kanununun 2 noi mad
desinin son fıkrasına bu yönde açık bir hüküm getirilmesini sağlamak amacıyla bu kanun teklifi hazırlan-
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mıştır. Kanun teklifinde ayrıca bu şekilde işlerine son verilenler hakkında, tabi oldukları sosyal güvenlik 
kanunları hükümlerinin uygulanacağı da belirtilmiştir. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 19.9.1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan fıkra hü
kümlerine göre Sıkıyönetim Komutanlıklarınca bir kısım personelin işine son verilmesi isteminde bulunul
muş ve bu isteme istinaden işlerine son verilmiş bulunmaktadır. Ancak, halen yürürlükte olan bu fıkra met-
riinde, işine son verilenlerin tekrar memur, diğer kamu görevlisi ve kamu hizmetlerinde görevli işçi olarak 
görevlendirilemeyecekleri ve mahallî idarelerde çalıştırılamayacakları açık bir şekilde gösterilmediğinden, bu 
hükme istinaden işlerine son verilenlerin durumlarının Sıkıyönetim Komutanlıklarınca yeniden tetkik edil
mesi gerekli bulunmuştur. Bu tetkik sonucunda Sıkıyönetim Komutanlıkları evvelce işlerine son verilmiş 
olanlardan kamu hizmetlerinde görevlendirilemeyecekleri tespit edeceklerdir. Kamu hizmetlerinde görevlen
dirilemeyecekleri bu şekilde tespit edilenler de bir daha kamu personeli olarak görevlendirilemeyecek ve 
mahallî idarelerde çalıştırılamayacaklardır. Evvelce işlerine son verilenlerin durumlarının yeniden gözden 
geçirilmesi için kanun teklifine yukarıda açıklanan gerekçe ile bir de geçici madde eklenmiştir. 

Bu geçici maddede ayrıca bunlar hakkında, tabi oldukları sosyal güvenlik kanunları hükümlerinin uy
gulanacağı da belirtilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No. : 1/463, ?!107 Î7 Aralık 1982 

Karar No. : 55 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi tarafından kabul edilen; «1402 Sayıh Sıkıyönetim Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ilişkin kanun tasarısı» ile Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi üyesi Orgene
ral Nurettin Ersin'in «13 . 5 . 1971 Tarihli ve 1402 sayıh Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin son fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» Komisyonumuza birlikte havale edilmekle yetkili temsilcile
rin iştirakiyle incelendi. Kanun tasan ve teklifinin 140'2 sayılı Sıkıyönetim Kanununun muhtelif maddelerinin 
değiştirilmesi amacıyla hazırlandığı görülerek, kanun tasarı ve kanun teklifi komisyonumuzca birleştirilip, 
isminin «13 . 5 . 1971 Tarihli ve î402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» olarak düzenlenmesi uygun bulunmuştur. 

Yukarıda açıklandığı üzere birleştirilerek tetkik edilen kanun tasarı ve kanun teklifinin gerekçelerinde 
açıklanan nedenler göz önünde bulundurularak tümü prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin tet
kikine geçilmiştir. 

Kanun teklifinin 1 inci maddesi, teklifin gerekçesinde de açıklandığı gibi 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
na 19 . 9 . 1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan fıkrada; Sıkıyönetim Komutanlarının istem
leri üzerine işlerine son verilen kamu personeli ile mahallî idarelerde çalışanların, Sıkıyönetim sona er
dikten sonra tekrar kamu personeli olarak görevlendirilip, görevlendirilemeyecekleri veya mahallî idarelerde 
çalıştırılıp, çalıştırılamayacakları hususunda bir açıklık bulunmadığından bu durum uygulamada tereddütlere 
neden olmaktadır. Yine teklifin gerekçesinde açıklandığı üzere Sıkıyönetim Komutanlarının fıkra metninde 
belirtilen personelin işlerine son verilmesi hakkında istemde bulunabilmeleri fıkrada belirtiden asayiş veya 
kamu düzeni açısından çalışmalarının sakıncalı görülmesi veya hizmetlerinin yararlı olmaması şartlarına 
bağlı bulunmaktadır. Objektif olarak belirtilen bu şartların tahakkuk etmesi halinde böyle bir istemde bulu-
nulabilecektir. Bu şekilde işine son verilenlerin bir daha kamu hizmetlerinde çalıştıramayacaklarını öngören 
kanun teklifinin 1 inci maddesi Komisyonca hazırlanan metnin 1 inci maddesi olarak düzenlenmiştir. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 2 nci madde olarak düzenlenmiştir. 
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Kanun tasarısının 2 nci maddesi, yürürlükteki hüküm ve getirilmek istenen değişiklik birlikte incelenerek 
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 3 üncü madde olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede (Yasaklanmış) ke
limesi yürürlükteki Kanuna uygun olarak (Yasaklanan) şekline dönüştürülmüştür. 

Kanun tasarısının 3 üncü maddesi redaksiyona tabi tutularak 4 üncü madde şeklinde düzenlenmiştir. 
Kanun teklifinin geçici maddesi Komisyonumuzca birleştirilerek müzakere edilen metnin geçici maddesi 

olarak kabul edilmiştir. Kanun teklifinin gerekçesinde belirtildiği üzere 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 
19.9.1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan fıkra hükümlerine istinaden sıkıyönetim komutan-
lıklarınca bir kısım personelin işine son verilmesi isteminde bulunulmuş ve bu isteme istinaden de işlerine 
son verilmiştir. Ancak, halen yürürlükte bulunan bu fıkra metninde, işine son verilenlerin tekrar kamu hiz
metlerinde görevlendirilip görevlendirilemeyecekleri açık bir şekilde gösterilmediğinden, bu fıkra hükümle
rine göre işlerine son verilmiş bulunanların mağdur olmamaları için durumlarının yeniden incelenerek kamu 
hizmetlerinde görevlendirilemeyeceklerin tespiti gerekli bulunmuştur. 

Komisyonca hazırlanan 5 inci madde Kanunun yürürlük maddesi olup hazırlanmış bulunan metnin 2 nci 
maddesinde yer alan (toplatmak yetkisi 21.9.1980 tarihinde yürürlüğe giren 2301 sayılı Kanunla 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendine getirilmiş bir hüküm olduğundan yürürlük maddesi 
buna göre düzenlenmiştir. Kanun tasarısının diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Tasarının 6 nci maddesi yürütme ile ilgilidir. 
Raporumuz ve kanun tasarısı Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâkim Tümgeneral Hâk. Kd. Alb. Hâk. Alb. 
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TEKLİF v 

13 . 5 . 1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanunumun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının De

ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1402 sayıh Sıkıyönetim Kanununun 
2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Sıkıyönetim Komutanlarının; bölgelerinde genel 
güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından çalışma
ları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olma
yan kamu personelinin statülerine göre atanması ve
ya işine son verilmesi, mahallî idarelerde çalışanla
rın görevden uzaklaştırılması veya işlerine son veril
mesi hakkındaki istemleri ilgili kurum ve organlarca 
derhal yerine getirilir. Bunlar hakkında, tabi olduk
ları; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu veya 
diğer sosyal güvenlik kurumları hakkındaki kanun 
hükümleri uygulanır. Bu şekilde işlerine son verilen 
memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmet
lerinde görevli işçiler bir daha merkezî ve mahallî 
idare teşkillerinde çalıştırılamazlar. Bu Kanunun 
21 inci maddesi kapsamına girenlere ilişkin istemler 
hakkında kendi özel kanunlarındaki hükümler uy
gulanır.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 2 nci maddesine 19 . 9 . 1980 tarih ve 2301 
sayılı Kanunla eklenmiş bulunan fıkra hükümlerine 
göre, Sıkıyönetim Komutanlarının istemleri üzerine 
işlerine son verilenlerin durumları; Sıkıyönetim Ko-
mutanlıklarınca yeniden tetkik edilip, kamu hizmet
lerinde görevlendirilemeyecekleri tespit edilen me
murlar, diğer kamu görevl'ileri ve kamu hizmetlerinde 
görevli işçiler bir daha merkezî ve mahallî idare teş
killerinde çalıştırılamazlar. Bunlar hakkında, tabi ol
dukları; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
veya diğer sosyal güvenlik kurumları hakkındaki 
kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihînde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

13 . 5 . 1971 TariM ve 1402 Sayaflı Sıkıyönetim 
Kanununun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının De

ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

/«Sıkıyönetim Komutanlarının; bölgelerinde 
genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından ça
lışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı 
olmayan kamu personelinin statülerine göre atan
ması veya işine son verilmesi, mahallî idarelerde ça
lışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son 
verilmesi hakkındaki istemleri ilgili kurum ve organ
larca derhal yerine getirilir. Bunlar hakkında, tabi 
oldukları; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
veya diğer sosyal güvenlik kurumları hakkındaki ka
nun hükümleri uygulanır. Bu şekilde işlerine son ve
rilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hiz
metlerinde görevli işçiler bir daha kamu hizmetle
rinde çalıştırılamazlar. Bu Kanunun 21 inci madde
si' kapsamına girenlere ilişkin istemler hakkında ken
di özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.'» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 2 nci maddesine 19 . 9 . 1980 tarih ve 2301 
sayılı Kanunla eklenmiş bulunan fıkra hükümlerine 
göre, Sıkıyönetim Komutanlarının istemleri üzerine 
işlerine son verilenlerin durumları; Sıkıyönetim Ko-
mutanlıklarınca yeniden tetkik edilip, kamu hizmet
lerinde görevlendirilemeyecekleri tespit edilen me
murlar, diğer kamu görevl'ileri ve kamu hizmetlerinde 
görevli işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırı
lamazlar. Bunlar hakkında tabi oldukları; 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal 
güvenlik kurumları hakkındaki kanun hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 515) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 say ıh Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin 
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her 
türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf, vesair mer-
suleleri kontrol etmek, gazete, dergi, kitap ve diğer ya
yınların basımını, yayım, dağıtımı, birden fazla sayı
da bulundurulmasını veya taşınmasını veya sıkıyöne
tim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya sansür 
koymak; Sıkıyönetim Komutanlığınca basımı, yayımı 
ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, 
afiş, bildiri, pankart, plâk, bant gibi bilcümle evrakı, 
yayın ve haberleşme araçlarını toplatmak, müsadere
sine karar verilmemekle birlikte Sıkıyönetim Komutan-
lıklarınça sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin 
imhası için gerekli önlemleri almak, bunları basan 
matbaaları, plâk ve bant yapım yerlerini kapatmak; 
yayına yeni girecek gazete ve dergilerin çıkarılmasını 
izne bağlamak.» 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan, sıkıyöne
tim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanmış mahalle 
izinsiz girenler ile gittikleri yerdeki güvenlik makam
larına ikametgâhlarını veya buradan ayrılışlarında gi
decekleri yer ve adres ile zamanını bildirmeyenler iki 
aydan dört aya kadar, tekerrüründe dört aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

MADE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
2301 sayılı Kanunla değişik 17 noi maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sıkıyönetim ilanından sonra Sıkıyönetim ilan 
ve faaliyetleriyle ilgili olarak bu Kanunun 15 inci 
maddesinde yazılı suçları işleyenlere verilecek muvak
kat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezalan artırı
lır. Bu artırma, o suç için muayyen olan cezanın 
üçte birinden az olmamak üzere iki katma kadardır. 
Ancak, Sıkıyönetim görevlileri aleyhine işlenen suç
lardan muayyen olan ceza iki kat artırılır. Şu kadar 
ki verilecek cezalar o fiil için muayyen olan cezanın 
azamî haddini aşamaz.» 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 Sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin 
c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan hçr 
türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesair mer-
suleleri kontrol etmek, gazete, dergi, kitap ve diğer 
yayınların basımı, yayımı, dağıtımı, birden fazla sa
yıda bulundurulmasını veya taşınmasını veya Sıkıyö
netim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya bunla
ra sansür koymak; Sıkıyönetim Komutanlıklarınca 
basımı, yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, der
gi, gazete, broşür, afiş, bildiri, pankart, plak, bant 
gibi bilcümle evrakı yayın ve haberleşme araçlarını 
toplatmak; bunları basan matbaaları, plak ve bant 
yapım yerlerini kapatmak; müsaderesine karar veril
memekle birlikte, Sıkıyönetim Komutanlıklarınca sa
hiplerine iadesinde sakınca görülenlerin imhası için 
gerekli önlemleri almak, yayına yeni girecek gazete 
ve dergilerin çıkarılmasını izine bağlamak» 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan, sıkıyö
netim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanmış mahal
le izinsiz girenler ile gittikleri yerdeki güvenlik ma
kamlarına ikametgâhlarını veya buradan ayrılışların
da gidecekleri yer ve adres ile zamanını bildirmeyen
ler iki aydan dört aya kadar, tekerrüründe dört ay
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

MADDE 3. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 2301 Sayılı Kanunla Değişik 17 nci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«fSılkııyönefckn ıManından ısionıria Sıkıyönetim! ilam ve 
faaliyetleriyle ilgili olarak bu kanunun 15 inci mad
desinde yazılı suçlarla ek dördüncü maddesinde ya
zılı suçları işleyenlere verilecek muvakkat hürriyeti 
bağlayıcı cezalar ile para cezaları o suç için muay
yen olan cezanın üçte (birinden az ollrnaımalk üzere liikıi 
katına kadar artırılır. Ancak, Sıkıyönetim görevlileri 
aleyhine işlenen suçlarda muayyen olan ceza iki kat 
artırılır. Şu kadarki verilecek cezalar o fiil için mu
ayyen olan cezanın azamî haddini aşamaz.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 515) 
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MADDE 4. 
rürlüğe girer. 

(Hükümetin Teklifi) 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 5. -r- Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

iCDanışma Meclisinin Kabul ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun, birinci maddesi 26 
Aralık 1978 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu Yürütür. 

16 . 8 . 1982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet IBakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri IBakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye ©akanı 
Â. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M, Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

tçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel ' 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakını 
S. Side 
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M.G.K. MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci Maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

«Sıkıyönetim Komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları 
sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre atanması veya işine son 
verilmesi, mahallî idarelerde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi hakkındaki is
temleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir. Bunlar hakkında, tabi oldukları; 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlik kurumları hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. Bu şe
kilde işlerine son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir daha ka
mu hizmetlerinde çalıştırılamazlar. Bu Kanunun 21 inci maddesi kapsamına girenlere ilişkin istemler hakkında 
kendi özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.» 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (c) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

*(c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesair mersuleleri 
kontrol etmek; gazete, dergi, kitap ve diğer yayınların basımını, yayımını, dağıtımını, birden fazla sayıda bu
lundurulmasını veya taşınmasını veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak veya sansür koymak; Sıkı
yönetim Komutanlığınca basımı, yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, bildiri, 
pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakı, yayın ve haberleşme araçlarını toplatmak; bunları basan matbaaları, 
plak ve bant yapım yerlerini kapatmak, müsaderesine karar verilmemekle birlikte, Sıkıyönetim Komutanlıkla-
rınca saihüptlJetrÜtrue iadesinde sakınca görMenlerin imhası liciın gereki önfemlteri lallmıaik; yayına yem girecek ga
zete ve dergilenin çıkarılmasını izine bağlamak;» 

MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 16 nci maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan, Sıkıyönetim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan mahalle izinsiz 
girenler ile gittikleri yerdeki güvenlik makamlarına ikametgâhlarını veya buradan ayrılışlarında gidecekle
ri yer ve adres ile zamanını bildirmeyenler iki aydan dört aya kadar, tekerrüründe dört aydan bir yıla ka
dar hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

MADDE 4. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin 1 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sıkıyönetim ilanından sonra; sıkıyönetim ilan ve faaliyetleriyle ilgili olarak 15 inci maddede yazılı suç
larla ek 4 üncü maddede yazılı suçları işleyenlere verilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para ce
zaları o suç için muayyen olan cezanın üçte birinden az olmamak üzere iki katına kadar artırılır. Ancak, 
sıkıyönetim görevlileri aleyhine işlenen suçlarda muayyen olan ceza iki kat artırılır. Şu kadar ki, verilecek ce
zalar o fiil için muayyen olan cezanın azamî haddini aşamaz.» 

GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
2 nci maddesine 19.9.1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan fıkra hükümlerine göre, sıkıyöne
tim komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilenlerin durumları; sıkıyönetim komutarüıklarınca ye
niden tetkik edilip, kamu hizmetlerinde görevlendirilemeyecekleri tespit edilen memurlar, diğer kamu görev
lileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar. Bunlar hakkın
da tabi oldukları; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlik kurumları hakkındaki 
kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — Bu Kanun; 2 nci maddesi 21.9.1980 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer., 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 515) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 514 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/568; M. G. Konseyi : 1/460) 
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 244) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 23 ARALIK 1982 

Gemi Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2915 (1/568) 3106 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 22 Aralık 1982 tarihli 33 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlan Hakkmda Yetki Kanunu Tasarısı ekte su
nulmuştur. . / 

Gereğini arz ederim. 
Sadi İRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T. C, 
Başbakanlık 26 ARALIK 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1383/07480 

DANIŞMA MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.11.1982 tarihinde karar
laştırılan «Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkmda Yetki Kanunu Tasansı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Anılan Tasannm Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, faaliyet sahalarını, organlarının yargı gözetimi altında 
seçilmesini, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanların bu meslek kuruluşlarına üye olma zorunlulu

ğunun aranmamasına, Devıletin idarî ve malî denetimine tabi tutulmalarına, bu kuruluşların organlarının görev
lerine son verilmesi ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin esasları hüküm altına alan Anaya
sanın 135 inci maddesi, yayım ile birlikte 9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Anayasada öngörülen yemi esaslardan özelikle, sözü edilen kuruluşların organlarının yargı gözetimi altında 
seçimlerinin yapılmasına ilişkin hükümlerin uygulanması, yeni yasal düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. 

Kamu kurumu niteliğindeki bazı meslek kuruluşlarının yaklaşan seçim tarihine kadar geniş kapsamlı bir 
yasa çıkarılması fiilen imkânsız görüldüğünıden, Anayasanın 91 inci maddesi hükmüne dayanılarak, yukarıda 
değinilen hususlarda kanun hükmünde kararnameler çıkarabilmek için Bakanlar Kuruluna yetki veren bu ya
sanın düzenlenmesi zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 27 Aralık 1982 
Esas No : 1/460 
Karar No : 77 

MtLLl GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 22 Aralık 1982 tarihli 33 üncü BMeşimiinde görüşülerek kabul edilen 
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı Adalet Bakanlığı temsil

cilerinim iştirakiyle Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 
Tasarının Danışma Meclisince kabul olunan 3 üncü maddesi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru

luşlarının her birisi içlini birden fazla Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini sağlayacak biçimde Ana
yasanın 91 inci maddesinin 2 nci fıkrasına ve Tasarının amacına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının Danışma Meclisince kabul olunan metninin 1, 2, 4, ve 5 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyimin onayına arz olunur. 

Başkan Üye 
Zeki GÜNGÖR İlhan KÖSEOĞLU 

Hâkim Albay Hâkim Albay 

Millî Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 514) 

Üye 
Abdülkadir GENELLİOĞLU 

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Tetkik Hâkimi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu Tasansı 

Amaç ve ilkeler : 

MADDE 1. — Bu Kanunla Anayasanın 135 inci maddesinde belirlenen ilkeler doğrultusunda, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluşunu idüzenleyen kanunlarda değişiklik yapmak müşterek ko
nularda yeni düzenlemeler getirmek amacıyla Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çıkarma yet
kisi verilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larının faaliyetlerine organlanmn seçim usullerine, mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesine, kanunî 
zorunluluk hallerinde geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına, bu kuruluşlara üye olma koşullan ile idarî 
ve malî denetimlerine ve bunlarla ilgili diğer hususlara ilişkin hükümleri kapsar. 

Yetki süresi J. 

MADDE 3. • — Yukarıda yer alan hükümlere uygun olarak Bakanlar Kuruluna bir yıl süre ile kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 514) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluştan 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç ve İlkeler : 

MADDE 1. — Bu Kanunla; Anayaısa'nın 135 
inci rnaddes'inde belirlenen ülkeler doğrultusunda, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 'ku
ruluşunu düzenleyen kanunlarda değişiklik yapmak, 
müşterek 'konularda yeni düzenlemeler getirmek ama
cıyla Balkanlar Kuruluna kanun hükmünde kararna
meler çikarmıa yetkisi veri'limüştiır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Çıkarılacak kanun hükmünde ka
rarnameler; kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşiiannın faaliyetlerine, organlarının seçim usulle
rine, mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesii-

ne, kanunî zorunluk hallerinde geçici olarak görev
den uzaklaştırılmalarına, bu kuruluşlara üye olma 
koşulları ile idarî ve malî 'denetimlerine ve bunların 
gerektirdiği diğer hususlara ilişkin hükümleri kapsar. 

Yetki Süresi : 

MADDE 3. — Yukarıda yeralan hükümletre 
uygun olaralk Balkanlar Kuruluna verilen Kanun 
Hükmünde Karairname çıkarıma yetkisinin süresi bir 
yıldır, 

5 —. 

{Millî Güvenlik Konseyi) 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kıırultışlan 
Hakkında Yetki Kamunu Tasana 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yetki Süresi : 

MADDE 3. — Yukarıda yer alan hükümlere uy
gun olarak Bakanlar Kuruluna bir yıl süre ile ve bir
den fazla kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi verilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 514) 
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(Hükümetıin« /Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 4. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür." 

24 . 11 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet 'Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A. B. Kafaoğlu 

Dışişleri IBakanı 
/., Türkmen 

.Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet İBakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

•Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof, Dr. A. Bozer 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S.Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

îmar ve İskân Bakanı V. 
M. R. Güney 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M., Turgut 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

tçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı V. 
Dr. T, Önalp 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 514) 



ıflDanışıma MeclMnin Ka'bul ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Balkan
lar Kumulu yürütür. 

7 — 

I (Adalet Komisyonunun KıabuÜ Ettiği Metin) 
I I 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü 
| maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin 5 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Milî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 514) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 

3 . 6 . 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci 
Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/428; M» G. 

Konseyi : 1/455) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 231) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 17 Aralık 1982 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-1903 (1/428)/1504 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Aralık 1982 tarihli 31 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 3.6.1938 Tarihli ve 3423 sayılı Mili! Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuş
tur. 

Gereğini arz ederim' 
Sadi İRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 20 Mayıs 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1225/03963 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.9.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «3.6.1938 tarihli ve 3423 sayıh Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GEREKÇE 

3423 sayılı Döner Sermaye Kanunu ile meslekî ve teknik eğitim okulları atölyelerinde, yapılacak üretim 
ve bunun sonucunda elde edilen mamullerin satışı için, bir döner sermaye ihdas edilmiştir. 

Bu Kanuna göre kurulmuş bulunan döner sermayeler, yurt çapında bütün teknik kurumlarına dağıtıldığı 
zaman, bazı yoğun üretim yapan kurumların ihtiyacını karşılayacak miktarda ayırım yapılmamaktadır. 

3423 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan döner sermayelere, Devlet tarafından yapılan katkıya rağmen, 
döner sermaye limitleri, istenilen üretimi sağlayacak düzeye ulaşamamaktadır. 

Bu kurumlardan birisi de; okul öncesi, temel eğitim ve orta dereceli okullar ile yüksekokulların ders alet
lerinin yapım, onarım ve ikmallerini yapmak, depolamak ve ihtiyaç yerlerine göndermek üzere kurulmuş 
olan Ankara II. Akşam Sanat Okulu (Ders Aletleri Yapım Merkezi) dur. 

II. Akşam Sanat Okulu (Ders Aletleri Yapım Merkezi) nun, üstlendiği görevleri bütünüyle yerine getire
bilmesi ve ürettiği ihtiyaç fazlası malı dış ülkelere, bilhassa Ortadoğu ülkelerine pazarlayabilmesi için döner 
sermaye limitinin artırılmasına kesin zaruret bulunmaktadır. 

Bunun için, adı geçen kurum döner sermayesine bir ayrıcalık getirilerek sermayenin 250 000 000 TL. sına 
ulaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 21 Aralık 1982 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/455 
Karar No. : 213 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Aralık 1982 tarihli 31 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, «3.6.1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ERTÎK Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca 
incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 3423 sayılı Döner Sermaye Kanunu ile; meslekî ve teknik eğitim okulları atölyelerinde, 
yapılacak üretim ile elde edilecek mamullerin satışı için döner sermayeler kurulmuş bulunmaktadır. Ancak 
kurulan bu döner sermayeler Devlet katkısına rağmen bugün için istenilen üretimin gerçekleşmesini sınırlı 
malî kaynak nedeniyle sağlayamamaktadır. 

Bu cümleden olarak, okul öncesi, temel eğitim ve orta dereceli okullar ile yüksekokulların ders aletleri
nin yapım, onarım ve ikmallerini yapmak, depolamak ve ihtiyaç yerlerine göndermek üzere kurulmuş olan 
Ankara II nci Akşam Sanat Okulunun bu görevleri yerine getirebilmesi için bugünkü döner sermaye limiti
nin yetersiz olması nedeniyle artırılmasında zorunlulukvardır. 

Bu itibarla anılan kurumun döner sermaye limitinin 250 000 000 liraya çıkartılması, bunun 100 000 000 
lirasının genel bütçeden, kalan 150 000 000 lirasının da yıl sonlarında elde edilecek döner sermaye kârından 
karşılanması Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden tasarı Danışma Meclisinden gelen şekliyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. Amiral 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 509) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

3 . 6 . 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları MUtedavil Sermayesi 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3423 Sayılı Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Ankara II nci Akşam Sanat Okulunun (Ders Aletleri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesinin serma

yesi 250 000 000 liradır. Bu sermayenin 100 000 000 lirası Genel Bütçeden, kalan 150 000 000 lirası ise her 
yıl sonunda elde edilecek döner sermaye kârından karşılanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

14.5.1982 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof.. Dr* M, N. Özdas 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T Özal 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakam 
1., Türkmen 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Bayındırlık Balkanı 
T. Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
i. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Prof. Dr. Tt Esener M. Turgut 

İmar ve İskân Bakam Koy İşler1! ve Koop. Bak. 
Dr._ & Tüten M. R. Güney 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
Vt özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 509) 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

3.6.1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakan
lığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3423 sayılı Kanunun 1 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ankara II nci Akşam Sanat Okulunun (Ders 
Aletleri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesinin 
sermayesi 250 000 000 liradır. Bu sermayenin 
100 000 000 lirası Genel Bütçeden, kalan 150 000 000 
lirası ise her yıl sonunda elde edilecek döner serma
ye kârından karşılanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

3.6.1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakan
lığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi 
Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisli metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 509) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 423 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Ben
dinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/23; M. G. Konseyi : 

2/95) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 125) 

TC 
Danışma Meclisi 10 Haziran 1982 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Md. : 06-782 (2/23) 01-538 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Haziran 1982 Tarihli 103 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret 
oyu ile kabul edilen, Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekâi ÖKTE ve 10 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

22 Şubat 1982 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 71 inci maddesine uygun olarak hazırlanan (6245 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin (b) bendinde değişiklik yapılmasına ilişkin) kanun teklifimiz Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Teklif,- iki gerekçe sayfası ve bir değişiklik teklifini kapsayan sayfa ile bir imzalar sayfası olmak üzere dört 
sayfalık metin* halinde sunulmaktadır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Muhsin Zekâi BAYER Bahtiyar UZUNOĞLU Aydın TUĞ 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Ayhan FIRAT Türe TUNÇBAY 

Nazmi ÖNDER Ertuğrul Zekâi ÖKTE Fuat YILMAZ 

Turhan GÜVEN Lütfullah TOSYALI 
r 
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G E R E K Ç E 

PTT İşletme Genel Müdürlüğü, Devletin ve halkın haberleşme hizmetlerini sağlamakla yükümlü bir ku
ruluşumuzdur. Yurdun en küçük yerleşim birimlerine kadar yayılmaya çalışan bu hizmetlerin özellikleri 
vardır. Hizmetlerde çalışma politikasının esası sürate, güvenliğe ve kaliteli haberleşmeye dayanmaktadır. Bu 
esas içerisinde, posta, telgraf, telefon hizmetlerinde her türlü aksaklıkların kısa sürede tespit edilerek, bunla
rı düzeltici önlemlerin anında alınması büyük önem taşımakta ve hizmetlerin zamanında, tam olarak görül
mesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum ise ancak etkin bir denetimle sağlanabilir. 

PTT İşletme Genel Müdürlüğünün açıklanan hizmetleri görmesi, Müdürlüğe bağlı işyeri sayı ve iş hac
mini her gün artırmakta ve yayınlaştırmaktadır. Bu gün, Kuruluşun taşra teşkilatı 22 «Bölge Başmüdürlüğü» 
3 «Telefon Başmüdürlüğü» 11 Bağımsız ünite ve on bini aşan Merkez, Şube ve acenteden oluşmaktadır. 

Adı geçen Kuruluşta, bölgesel denetim ihtiyaç ve zorunluluğu açıktır. Bu «Bölgesel Denetim İhtiyacı» 
4454 sayılı PTT Teşkilat Kanununa bağlı (1) No. lu Cetvelde Kadro Unvanları «Murakıp» olarak belirle
nen denetim elemanları ile giderilmeye çalışılmıştır. Adı geçen kanunun yerine geçen 6145 sayılı «Türkiye 
Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Kuruluş Kanunu» nun geçici V inci maddesiyle, 3659 sa
yılı Kanun esasları içerisinde, diğer PTT Memur ve Hizmetlileri ile birlikte bu bölgesel denetim elemanları 
da çalıştırılmaya devam edilmiştir. 

İş hacminin artması ve özellikleri dikkate alınarak, Bölgesel Denetimde etkinlik sağlamak amacı ile günün 
koşulları da dikkate alınarak PTT Yönetim Kurulunca 9.9.1975 gün ve 8209 sayılı kararıyla bir Yönetmelik 
kabul edilmiş, bu yönetmelik 17.10.1975 gün ve 15386 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelik
le, Bölgesel Denetim organlarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, görev ve yetkileri, sorumlulukları yeni 
esaslara bağlanmış ve «Murakıplık» unvanları «Teftiş Kurulu Kontrolörü» şekline dönüştürülmüştür. 

Adı geçen Yönetmelik kurullarına göre, PTT «Teftiş Kurulu Kontrolörleri», belli Fakülte ve Yüksek
okulu bitirenlerin giriş sınavlarına tabi tutulmaları ve bunlardan başarılı olanların mesleğe alınması sure
tiyle başlamakta, Müfettişler yanında genel eğitim ve staj gördükten sonra olumlu not almaları şartıyla tef
tiş, inceleme ve soruşturma görevlerinde çalıştırılmaktadırlar. 

PTT «Teftiş Kurulu Kontrolör ve Stajyer Kontrolörlerine» 1981 yılı Bütçe Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar diğer teftiş ve denetim elemanları gibi yevmiye verilmekte iken, 1981 Malî Yılı Bütçe Kanunu
nun 27 nci Maddesinde (Unvanları bunlar dışında kalanlara kıyas yolu ile bu madde hükmü uygulanmaz) 
şeklinde getirilen hüküm ve bu maddede «PTT Teftiş Kurulu Kontrolör ve Stajyer Kontrolörlerin» yer 
almamış olması sonucu adı geçen denetim elemanlarına gündelik ödenmesi imkânsız hale gelmiş ve de
netim aksamıştır. Açıklanan durumun sonucu olarak Kuruluşta bulunan 47 Teftiş Kurulu Kontrolöründen 
18'i görevlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Kısaca, açıklanan durum PTT'de özellikle bölgesel dene
tim, inceleme ve soruşturma hizmetlerini önemli ölçüde etkilemiştir. 

15.12.1981 gün ve 17545 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2562 sayılı «Harcırah Kanunu» nun 33 üncü 
Maddesinde adı geçen PTT Teftiş Kurulu Kontrolör ve Stajyer Kontrolörlerine yer verilmemiştir. Bu dik
kati çekici durum, görevdeki denetim elemanlarının görevlerini sürdürmelerini imkânsız hale getirmiş bulun
maktadır. 1982 Yılı Bütçe Kanununun Komisyon görüşmelerinde: durum, soru şeklinde Maliye Bakanın
dan sorulmuş ancak olumlu bir sonuç alınamamış, konunun tartışmalı olduğu bizzat Bakan tarafından ifade 
edilmiş sonuçta 1982 Yılı Bütçe Kanununda adı geçen elemanlara herhangi bir denetim hizmeti karşılığı ve
remeyeceği anlaşılmıştır. 

Sonuçta, yapılan çok önemli bir hatanın tashihinin zorunluluğu anlaşıldığından, bunun da ancak 6245 
sayılı «Harcırah Kanununun» 33 üncü maddesi (b) ben dine «PTT TEFTİŞ KURULU KONTROLÖRLERİ 
VE STAJYER KONTROLÖRLERİ» cümlesinin ilavesi suretiyle düzeltilebileceği kanunî yol olarak açık bu
lunduğundan, adı geçen kanunun ilgili maddesinin (b) bendinde değişiklik teklifimiz sunulmuştur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 423) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 24 Aralık 1982 

Esas No. : 2/95 
Karar No. : 158 

MILLI GÜVENLIK KONSEYI BAŞKANUĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9 Haziran 1982 tarihli Birleşiminde kabul edilen Danışma Meclisi 
Üyesi Zekâi ÖK.TE ve 10 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde De-

, ğişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir. 
Teklifte, PTT Teftiş Kurulu kontrolörlerinin ve stajyer kontrolörlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanununun 

33 üncü maddesi (b) bendi kapsamına alınarak gündelik ödenmesi öngörülmektedir. 
1954 yılında yürürlüğe konulan 6245 sayılı Kanunda uzun yıllar köklü değişiklikler yapılması yoluna gi

dilmemiş; ancak yurt içinde verilecek gündelikleri düzenleyen 33 üncü maddesinin, bütçe kanunlarına atıf 
yapması dolayısıyla, her yılın 'bütçe kanunlarında gerek görev unvanları ve gerekse gündelik miktarları bakı
mından genişletici hüküm ve düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak, 15.12.1981 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 2562 sayılı Kanunla Harcırah Kanununda önemli değişiklikler yapılmış ve bu arada 33 üncü mad
dede özellikle denetim elemanları unvanları ve bunlara verilecek gündelik miktarları ayrıntılı olarak açıklan
mıştır. 

Söz konusu maddenin (b) bendinde, «Devamlı ikâmet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belir
lenen görev merkezi, mıntıka merkezi ye grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi 
ile gönderilen...» teftiş ve denetim elemanları arasında kontrolör unvanı ve kontrol ile görevli bulunanlardan 
sadece Bakanlıklar Merkezî teşkilatına dahil kontrolör ve stajyer kontrolörleri ile Defterdarlık kontrol me
murları yer almış bulunmaktadır,, 

Danışma Meclisince kabul edilen teklif, yukarıda da belirtildiği üzere PTT Teftiş Kurulu kontrolörleri ile 
stajyer kontrolörlerini 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi (b) bendi kapsamına alınmasını amaçlamak
tadır. 

Yapılan incelemede 1943 tarih ve 4454 sayılı «PTT Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanununa bağlı (1) nu
maralı cetvelde kadro unvanı «Murakıp» olarak belirlenmiş, daha sonra tou unvan «PTT Teftiş Kurulu 
Kontrolör» şeklinde değiştirilmiş olan bu personelin; Yönetmeliklerine göre PTT Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca, Genel Müdürün emri ile veya Genel Müdür adına, Bölge Başmüdürlüklerine bağlı 
işyerlerinde, gerektiğinde ise bölgeleri dışında, bir program dahilinde teftiş, inceleme ve soruşturma şeklinde 
yaptıkları (hizmetin; Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen diğer denetim eleman
larının yaptıkları denetime mahiyeti itibariyle uyduğu anlaşılmış bulunmaktadır. 

Teklifin ıtümü, yukarıda belirtilen nedenlerle Danışma Meclisinden geldiği şekliyle kabul edilmiş. Ancak, 
yürürlük maddesi 1.1.1983 olarak değiştirilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip1 Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

Em. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ , Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 423) 
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TEKLİF 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi ı(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

b) Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka 
merkezi ve grup merkezi dışında teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Devlet De
netleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek: Denet
leme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Silahlı Kuvvetler Denetleme 
ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri, Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yar
dımcıları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve Uzman Yardımcıları, Ban'kalar Yeminli Murakıp ve Murakıp 
Yardımcıları, Bakanlıklar Merkez Teşkilatına bağlı Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Diyanet İşleri Baş
kanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve iMüfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı 
İş Müfettişleri ve Yardımcıları ile tş Güvenliği Müfettişleri ve Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Si
gorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri, PTT Teftiş Kurulu Kontrolör ve Stajyer 
Kontrolörleri ve Defterdarlık Kontrol memurlarından; 

1. Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu 
memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı, 

2. Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu me
mur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı, 

3. 11 düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine ıhaiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur 
için tespit olunan .gündelik miktarının 0,9 katı, 

Gündelik ödenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 423) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

18.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun, 
15.12.1981 Tarih ve 2562 Sayılı Kanunla Değiştirilen 
33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Teklifi 

iMADDE 1. — 18.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Har
cırah Kanununun, 15.12.1981 tarih ve 2562 sayılı 
Kanunla değiştirilen 33 üncü maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

b) Devamlı ikamet elttiklerti yerler dikkate alı
narak kurumlarınca belirlenen göırev merkezi, mın
tıka mıerkezi ve grup merkezi dışına teftiş, dene
tim, inceletme veya soruşturma görevi ile gönderilen 
Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzman
ları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Başkam, Üye, Uzman 
Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Silahlı 
Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve 
Üyeleri-, Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Mü
fettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Maliye Bakanlığı He
sap Uzman ve Uzman Yardımcıları, Bankalar Ye-
iminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları, Bakanlık
lar Merkez Teşkilatına bağlı Kontrolör ve Stajyer 
Kontrolörler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak 
vte Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfet
tiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri 
ve Yardımcıları ile İş Güvenliği Müfettişleri ve Yar
dımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfet
tiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişle
ri, PTT Teftiş Kurulu Konltrolör ve Stajyer Kont
rolörleri ve Defterdarlık Kontrol Memurlarından; 

1(1) Türkiye düzeyimde teftiş, denetim veya in
celeme yetkisini haiz bulunanlara birinci derece kad
rolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 
1,3 katı, 

)(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya incele
me yetkisini haiz bulunanlara birinci derece kadro
lu memur için tespit olunan gündelik miktarının 
1,1 katı, 

(3) İl düzeyinde teftiş, denetimi veya inceleme 
yetkisini haiz bulunanlara birinci derece kadrolu 
memur içim tespit olunan gündelik miktarının 
0,9 katı,; 

Gündelik ödenir. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

18,2.1954 Tarih ve 6245 Saydı Harcırah Kanununun, 
15.12.1981 Tarih ve 2562 Saydı Kanunla Değiştirilen 
33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl

masına, Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 423) 



_ 6 — 

Teklif 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.3.1982 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 423) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürüttür. 

(Bütçe-Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maldüesi aynen kabul edilımıiştir. 

• I < • » ! • • 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 423) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 512 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde Alınacak Damga 
Resmi Hakkında Kanun ile Değişikliklerinin Yürürlük Süresinin 
Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. (D Meçlisi : 1/562; M. G. Konseyi : 1/461) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı: 257) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 23 Aralık 1982 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2875 (1/562) 3019 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 22 Aralık 1982 tarihli 33 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile 
Değişikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına! İlişkin Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 22 Kasım 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-1367/07497 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18 . 11 . 1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayıh İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile De
ğişikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» ite gerekçesi ekli olanak gönderilmiş
tir. 

Bilgilerini, Tasarının Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim, 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

828 sayılı Damga Resmi Kanunu 13.2.1967 tarihinde yürürlüğe girmiş.ve 31.12.1972 tarihine kadar yü
rürlükte kalmıştır. Anılan Kanunun yürürlük süresi 1648 sayılı Kanunla 31.12.1977, 2109 sayılı Kanunla 
31.12.1982 tarihine kadar uzatılmıştır. 

'AET ülkeleri ile ilişkilerimizi düzenleyen «Katma Protokol» hükümlerine göre Damga Resmi, Gümrük 
Vergisi ve Belediye Hissesi gibi eş etkili bir vergi sayılmaktadır. Bu resim dolayısıyla (GATT) dan aldığımız 
aykırılık kararı uyarınca, her yıl Âkit Taraflara rapor verilmekte ve iki yılda bir yapılan ödemeler dengesi 
görüşmelerinde müteakip uygulama süresinin uzatılması konusu ilgili Çalışma Grubunca incelenmektedir. 

Her ne kadar ödemeler dengemiz geçmiş yıllara nazaran sürekli iyileşme göstermekte ise de, önümüz
deki yıllar için Damga Resmi Uygulama süresinin uzatılması uygun görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 828 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 1137 sayılı Kanunla değiştirilerek, % 15 olan azamî nispet 
% 25'e yükseltilmiş ve Gümrük Kanunu, dış ticaret rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı hüküm
lerine aykırı yapılan ithalatta bu resmin azamî nispeti % 100 olarak belirlenmiştir. 

Anılan Kanun maddesi 1648 sayılı Kanunla tekrar değiştirilerek % 25'lik oran muhafaza edilmiş, ithalatın 
yapıldığı ülkeye göre farklı nispetlerin tayin edilebilmesinde Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş ve uygulama sü
resi 31.12.1977 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2109 sayılı Kanunla 31.12.1982 tarihine kadar uzatılmış olan süre bu Kanunla 31.12.1987 tarihine kadar 
uzatilmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Mili! Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 512) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 24 Aralık 1982 

Esas No. : 1/461 
Karar No. : 215 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 22 Aralık 1982 tarihli 33 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, «7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun ile De
ğişikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu 13.2.1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Ancak, Kanunun 7 nci maddesi ile de 31 Aralık 1972 tarihine kadar uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Da
ha sonra 1648 sayılı Kanunla 13.12.1977, 2109 sayılı Kanunla da 31.12.1982 tarihine kadar yürürlüğü uzatıl
mıştır. 

31.12.1982 tarihinde uzatma süresinin bitmesi nedeniyle bu sürenin 31 Aralık 1987 yılına kadar uzatılma
sında yarar görülmüştür. 

ödemeler dengemizin geçmiş yıllara nazaran sürekli iyileşme göstermesine rağmen önümüzdeki S yıl içinde 
Damga Resmi uygulama süresinin uzatılmasında Komisyonumuzca da yarar görüldüğünden tasarı Danışma 
Meclisinden geldiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan - Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

E. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb, 

Üye Üye Üye 
Güven BOSGELMEZ Mehmet KÂMİLOÖLU Doğan KAYRAN 

MÜH Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 512) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı 
İthalde Alınacak Damga Resmi 
Hakkmda Kanun İle Değişiklikle
rinin Yürürlük Süresinin Uza
tılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 828 sayılı İthal
de Alınacak Damga Resmi Hakkın
da Kanun ile değişikliklerinin yürür
lük süresi, 31. Aralık 1987 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 
31.12.1982 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ma
liye ve Gümrük ve Tekel Bakanları 
yürütür. 

B. Ulusu 
Başbakan 
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DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı 
İthalde Alınacak Damga Resmi 
Hakkında Kanun İle Değişiklikle
rinin Yürürlük Süresinin Uza
tılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 828 sayılı İthal
de Alınacak Damga Resmi Hakkın
da Kanun ile değişikliklerinin yü
rürlük süresi, 31 Aralık 1987 tarihi
ne kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 
31.12.1982 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ma
liye ve Gümrük ve Tekel Bakanla
rı yürütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU 
METNİ 

7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı 
İthalde Alınacak Damga Resmi 
Hakkmda Kanun İle Değişiklikle
rinin Yürürlük Süresinin Uza
tılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Meclisi 
metninin 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi 
metninin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

18.11.1982 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kara 

Devlet (Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri IBakanı 
I, Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kjültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet (Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye IBakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet (Bakanı 
M„ Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

ISağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof, Dr. K. Kılıçiurgay Prof., Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof., Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M, Turgut F. İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M,. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

+*m 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 512) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 513 

2032 Sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma 
Payı Alınmaması Hakkındaki Kanunun Adında ve Birinci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve İhtisas Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 1/425; M. G. Konseyi : 1/457) 
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 236) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 21 Aralık 1982 
Kanunlar Müdürlüğü: 06-1798 (11425) 1288 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20 Aralık 1982 tarihli 32 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 2032 sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkında
ki Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Turhan GÜVEN 
BaşkanvekiU 
Danışma Meclisi Başkam V. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı ' 6 Mayıs 1982 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-957/06564 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.4.1982 
tarihinde kararlaştınlan «2032 sayıh Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katıhna Payı Almmaması 
Hakkındaki Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı» ve ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 



( 
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G E R E K Ç E 

Çeşitli Bakanlıklar ve Kuruluşlarca ve özellikle Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığınca köye götürüle
cek (Köy yolları ve köprüleri ile köylerin sıhhi içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin, 
köy elektrik şebekelerinin, toprak ve su kaynaklarının muhafazasına ilişkin tesislerin yapımı, bakım, onarım 
ve işletmesi, iskân ve köylerde fiziki yerleşimin düzenlenmesi gibi) hizmetlerin hızlandırılabilmesi, köye Dev
let ye Devlete bağlı kuruluşlarca hizmet götürülürken toplum kalkınması yöntemleriyle ek kaynak yaratıl
ması ve götürülen hizmetlere köylünün sahip çıkıp daha iyi korunması için sosyal adalet ilkelerine uygun 
olarak köy halkının imkânları oranındaki gönüllü katkılarının da değerlendirilebilmesi, köye yönelmiş hiz
metlerin verimini ve etkisini artıracaktır. 

Bu nedenle, 2032 sayılı Kanunun adında ve birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı taslağı hazırlanmıştır. 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No, •: 1/457 
Karar No. : 114 

İhtisas Komisyonu Raporu 

27 Aralık 1982 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışıma Meclisi Genel Kurulunun 20 Araiılk 1982 ıtarihtö, 32 inci Bideştakndıe göıtâşüıteırdk işaret oyu i e 
fcafeul ©dilen «2032 saıyıtfı Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Kaltimıa Payı Alınmaımıası Haikikındiaiki 
Kanonun Adında ve Birimci Maddesinde Değişiklik Yapıilımaisiına ilişiklin Kanun Tasamı» Komlisyomuimuz-
ca (incelenip görüşüllmüşitür. 

1.2.1977 (tarihimde Ikalbul edilen 2032 sayılı Kanun, Devlet ve Devlete 'bağlı Ikunıımılaırca ıköıye götürülen 
Mzlmetler fcaırşrliğnndıa hüçbiır ad taltında katılıma payı alınmamasını ıhülklmie bağlamıştır. Bu hüMiım nedeniyle, 
o zamandan beri köyünün gönüllü 'olarak, anılan bu hizmetlere katkıda bulunımia istekleri da değerlendirile-
memıişitir. Köye götürülecek hizmet ve yaitırımlan hızlandırmak, ilâve kaynak sağlamak amacını güden ve 
2032 sayılı Kanunun adını ve 1 indi (maddesini değiştiren bu Tasan, Danışma Meclisi Genel Kurulundan 
geçen şekliyle aynen benlimisenımiiştir. 

Millî Güvenlk Konseyiınin onayına arz dluımırv 

Başkan 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Tahsin EMEK 

Müşavir 

Üye 
Kemal YILMAZ 

Kur. Alb. 

Üye 
Selâhattin GÜM AN 

Köy tşl. ve Koop, Bakanlığı 
A.P.K. Kurul Bşk. 

Üye 
A. Kadir KARADUMAN 

Maliye Bak. BÜMKO Gn. Md. 
Şube Müdürü 

Proje Subayı 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur Yb, 

Üye 
Muhittin ÖZYARDIMCI 

Y.S.E, Gn, Md. Yrd, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 513) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2032 Sayılı Köye Kötiirülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki Kanunun 
Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2032 sayılı Kanunun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar Dışında Katılma Payı Alınmaması Hakkında Kanun» 

MADDE 2. — 2032 sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1. — Köye, Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca götürülen hizmetler karşılığında katılma payı 

alınmaz ve bedenen çalıştırılmaz. 
Ancak, Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca köye götürülecek hizmetlerin hızlandırılması için köy halkının 

gönüllü katkıları, hizmetlerin programa alınmasında ve sıralanmasında bir öncelik ve tercih sağlamayacak şekil
de, değerlendirilebilir. Bu gönüllü katkıların nasıl değerlendirileceği ilgili Bakanlıklarca çıkarılacak yönetmelik
lerde belirtilir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
2. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Baklanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
f. Evliyaoğlu 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Dr. Ş. Tüten M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

26 . 4 . 1982 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. tikel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, Özgül 

Millî Güvenlik Konseyi (S^ Sayısı : 513) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2032 Sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla 
Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki Kanunun Adın
da ve Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 2032 sayılı Kanunun adı aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar 
Dışımda Katılma Payı Alınmaması Hakkında Ka
mun.» 

MADDE 2. — 2032 sayılı Kanunun birinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — «Köye, Devlet ve Devlet'e bağlı 
kuruluşlarca götürülen hizmetler karşılığında, gönül
lü katkılar dışında kimseden katılma payı alınamaz ve 
kimse bedenen çalıştırılamaz. 

Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca köye götürü
lecek hizmetler için köy halkının gönüllü katkıları, 
hizmetlerin programa alınmasında ve yürütülmesin
de bir öncelik sağlamayacak şekilde değerlendirilir. 
Bu gönüllü katkıların nasıl değerlendirileceği ilgili Ba
kanlıklarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

2032 Sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden Hiç
bir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki 
Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

mum 
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