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Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 Arkadaşının; Bazı Ba
kanların Yakınlarının Gümrüklerdeki Yolsuzluk Olaylarına Karış
tığı İddialarını Saptamak Amacıyla Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araş

tırması Komisyonu Raporu. (10 /20) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Takriben 2,5 ay önce kurulmuş olan Bülent Ecevit Hükümeti, bir taraftan kamu kuruluşlarında misli gö
rülmemiş bir memur kıyımına girişerek, dirayetli, ehliyetli ve dürüst memurların yerine CHP ileri gelenleri
nin veya OHP'ye destek olanların yakınlarını yüksek mevkilere yerleştirme yolunda gösterdiği partizanlıkla 
kalmamış, diğer taraftan da çeşitli şaibeli işlere yine CHP'li veya CHP'ye destek olanların yakınlarının ka
rışmasına seyirci kalmak şöyle dursun, âdeta yardımcı olduğu intibaını uyandırmış bulunmaktadır. 

CHP iktidarının bu son kısa devrinde, hemen her gün gazete sütunlarında bu gibi partizanlık ve yolsuz
luk iddialarına bol bol tesadüf edilmekte ve yüzlerce misaline rastlanmaktadır. Esasen, bunları birer tesa
düf saymak da isabetli olmasa gerektir. 

Sosyal Güvenlik Bakanının öz kardeşinin alelacele vali tayin edilmesi, 
CHP'li hatırı sayılır bir milletvekilinin öz kardeşinin taşradan süratle getirilip, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı Müsteşar Muavinliğine oturtulması, 

CHP Grup Başkanvekillerinden birinin sayın eşinin Maliyette Hazine Genel Müdürlüğüne tayini ve ken
disine (vatan kurtaran aslan süsü verilerek) Amerika'ya IMF'ye aracı gönderilmedi, 

Seçimleri kazanamamış eski CHP'li milletvekillerinin, Başbakanlık Müsteşarlığına, Özel Kalem Müdürlü
ğüne, danışmanlıklarına ve çeşitli yüksek dereceli kadrolara 'daha ilk günden yerleştirilmesi partizanlık ko
nusunda sadece tipik birer müsaidin 

Devleti bir akraba şirketi haline getirme gayretlerinin bu örnekleri henüz zihinlerden silinmemişken, daha 
Hükümetin yeni kurulduğu günlerde, Türkiye'ye pervasızca girmeye başladığı söylenen kaçak eşya yüklü TIR 
kamyonlarına ve Boğazda yanmakta ortan kaçak eşya dolu Yunan bandıralı Bolero gemisine adı karışan Güm
rük ve Tekel 'Bakanı Mataracı'nın çok yakın bir akrabasının konu ile ne dereceye kadar ve niçin ilgili 
olduğu yolundaki esrar perdesi henüz aralanmamışken, birkaç günden beri de bir başka gümrük kaçakçılığı 
k'onüsuna, bu defa Maliye Bakanı Müezzinoğlu'nun kardeşinin adının karıştığı söylentileri, günlük basını 
en çok işgal eder duruma gelmiştir. 

TIR kamyonlarıyla ilgili yolsuzluk iddiaları ise ayyuka çıkmış, ne Hükümet ve ne de ilgili bakanlar bu 
iddialar karşısınlda susmayı tercih etmekten öteye hiçbir te'dbir almamıştır. 

Konu, her yönüyle kamuyu ilgilendiren ve en kısa zamanda incelenip açıklığa kavuşturulması gereken bir 
mahiyet almıştır. 

Bütün bu yolsuzluk iddialarının ve ilgili bakanların bu iddialar karşısında takınacakları tavrın açıklığa 
kavuşturulması gereği apaçık ortadadır. 
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Bu maksatla Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi 
gereğince, bazı bakamların yakınlarının adlarının da karıştığı gümrüklerdeki yolsuzluk iddiaları, kaçakçılık 
olayları ve TIR kamyonları konusunda Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

17 . 3 , 1978 

Artvin Bolu Bursa 
Hasan Ekinci Müfit Bayraktar Halil Karaatlı 

Samsun Muğla Kahramanmaraş 
/. Etem Ezgü Ahmet Buldanlı Mehmet Şeref oğlu 

Sivas Zonguldak Kocaeli 
Tevfik Koraltan Koksal Toptan İbrahim Topuz 

Ankara Kocaeli 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Adem Ali Sarıoğlu 

10/20 No. lu Araştırma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
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Esas No.. : 10/20 
Karar No. : 7 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gümrüklerdeki bazı bakan ve yakınlarının yolsuzluklarını araştırmak üzere, Anayasamızın 88 nci mad
desi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 ncü maddesine göre 2 . 5 . 1978 tarihinde Genel Kurulun oyları ile ku
rulan Komisyonumuz bir yıl ktrkbir gün görev yapmış ir. Komisyonumuz Ankara dışında da görevini sürdü
rerek 13.6.1978 tarihinde çalışmalarını tamamlamıştır, 

Çalışma süresince onbir oturum toplantı yapılmış 11 nci oturum 13.6. 1979 Çarşamba günü saat 14.00'te 
tüm üyelerin iştirakiyle tanzim edilen Araştırma Raporunun Yüce Meclise sunulmasına karar veriim'iştir. 

Yapılan araştırma sonunda elde edilen bilgi ve belgelerin ışığında Millet Meclisine sunulacak raporla Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinioğlu hakkında soruşturma açılması istemine Komisyonumuzca karar verMm'iştir, 

Tahkikat Raporunda : 

HD - IMN - 891/B - PM - 686 plakalı Alman TIR kamyonu ile 34 NN 741/34 LP 162 plakalı Türk TIR kam
yonu, Ortadoğu ülkelerine transit geçiş için Kapıkule Gümrük Müdürlüğüne müracaatta bulunmuşlardır. Da
ha önce Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü görevini yürüten Bakanlık Müfettişi Necati Can BaLşmüdürlüğü 
sırasında, transit rejiminin suiistimali suretiyle Türkiye'ye çök miktarda kaçak eşyanın ithal edildiğini tespit 
etmiş ve cinsi tespit edilen eşyadan bazılarının transit geçişi için müracaat olduğunda Başmüdürlüğe bilgi ve
rilmesi hususunda bütün gümrük kapılarına şifahi emür verilmiştir. 

'Müfettiş Necati Can Başmüdürlük görevinden 10 . 1 . 1978 günü Başmüdürlük görevinden ayrılmış ve Ba
kanlık Müfettişliği görevini yürütmek üzere İstanbul'a dönmüştür. HD - MıN - 891/B - PM - 686 plakalı TIR 
kamyonunda yüklü bulunan eşya elektrik malzeme mahiyetimde olduğundan, Kapıkule Nöbetçi Müdür Mua
vinliği kendilerine Müfettiş Necati Çan'ın Başmüdürlüğü sırasında vermiş olduğu şifahi emri hatırlayarak ön
ce telefonla bu kamyonun geldiğini Müfettiş Necati Çan'a bildirmiş ve bir gün sonra da nöbetçi Müdür 
MuaVini Yüksel Sönmez kamyona ait evrakı İstanbul'da bulunan Müfettişe getirmiştir. 
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Müfettiş Necati Can, kamyona ait evrakı tetkik etmiş ve bilhassa Atego isimli nakliyeci bir firma adına 
tanzim edilen İngilizce yazının resmi bir nitelik taşımadığını ve bu yazının Türk Gümrük yetkililerini yanılt
mak için hazırlandığını belirterek kamyona ait evrakın (Kapıkule'de bulunan hakanlık müfettişlerince tetkikini 
temin için Başmüdürlüğe bir müzekkere yazılması tavsiyesinde 'bulunmuştur. 

Ayrıca yürütmekte olduğu bir başka tahkikat için Alman Schenker Firmasından, Türkiye'deki Berker 
Nakliyat Firması vasıtasıyla bilgi almak için teleks bağlantısı kurduran Müfetttiş Necati Can, HD - MN -
891/B-PM-686 plakalı kamyonun Almanya'daki nakliyeci firması ve gideceği Kuveyt'teki firma hakkında 
da bilgi olarak bu bilgileri telefonla Kapıkule TIR Müdürlüğüne aktarmıştır. 

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü bu şüpheli durumu bir müzekkere ile Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğüne 
intikal ettirmiştir. Başmüdürlük konunun Bakanlık müfettişlerine intikal ettirilmesi görüşüne katılmayarak, 
Alman kamyonunun bir başka Türk kamyonu ile muhafaza memurları refakatinde yurt dışı edilmesini uy
gun görmüştür. 

'Başmüdürlüğün bu görüşü üzerine, her iki kamyonun Habur"dan yurt dışı edilmeleri için Hasan Ağır ve 
Ali Bora Platin isimli muhafaza memurları, Muhafaza Başmüdürlüğü tarafından görevlendirilmişler ve bu 
muhafaza memurlarına, İstanbul'da Müfettiş Necati Çan'a gitmeleri ve kamyonlara ait evrakı ibraz etmeleri 
talimatı verilmiştir. 

Adı geçen muhafaza memurlarından Alî Bora Platin beraberinde kamyon şoförleri de olduğu halde kam
yonlara ait evrakı Müfettiş Necati Çan'a ibraz etmiş, 'Müfettiş Necati Can gayet muntazam tanzim edilmiş 
bu belgeler karşısında, transit halinde bulunan kamyonlar için müfettişlikçe yapılacak herhangi bir muamele 
'bulunmadığını bdirterek adı geçen muhafaza memuruna kamyonların Türkiye'de boşaltılma ihtimallerinin 
yüksek olduğundan çok dikkatli olmaları talimatını verdikten sonra ayrıca İstanbul Kaçak Takibat Şube Mü
dürlüğünde görevli Salim Ardıç'a bu kamyonların sivil ekip tarafından takip edilmesi için emir vermiştir. 

Aradan on gün geçtikten sonra, bu kamyonlardan Alman HD-IMN-891/ıB - PM - 686 plakalı olanının İz
mit civarında jandarmalar tarafından yakalandığı ve muhafaza memurlarından Ali Bora Plâtin'in kamyona 
ait evrakı kaybettiğine dair ifade verdiği, Hasan Ağır isimli muhafaza memurunun tek başına 34 - NM 741/ 
34 - LP 162 plakalı Türk kamyonunu tek başına Habur'a götürdüğü şeklinde bilgi alınmıştır, 

Yapılan soruşturmada; TIR kamyonlarının İstanbul'dan ayrıldıktan sonra İzmit yakınında Gülistan Otel 
isimli bir yerde park ettikleri Ali Hikmet Müezzinoğlu, Erhan Tuncel ve ismi Erkan olarak söylenen bir 
şahsın bu otele gelip muhafaza memurları ile kamyonların Türkiye'de boşaltılması için pazarlık yaptıkları ve 
üçyüzelli'bin liraya anlaşmaya vardıkları, Ali Bora Plâtin'in ifadesinden anlaşılmaktadır. 

Muhafaza memurlarının, her iki kamyonun yurt dışı edilmesi yerine Türkiye'de boşaltılması için üç yüz 
elli bin liraya kabul etmelerinden sonra Ali Hikmet Müezzinoğlu, Erhan Tuncel ve Ali Bora Platin, kamyonla
rın Habur'dan yurt dışı edilmiş, gibi sahte kayıtların yaptırılması için birlikte uçak'la Diyarbakır'a gitmişler, 
Ali Hikmet Müezzinoğlu ve Erhan Tuncel burada Necat Söyler isimli şahısla buluşmuşlar ve Habur Gümrü-
ğün'de komisyonculuk bürosu bulunan bir şahısla Alman plakalı kamyonun sahte giriş ve çıkış kayıtlarının 
yaptırılması için Ali Hikmet Müezzinoğlu 400 000 CIO TL. Türk Plakalı kamyonun sahte giriş ve çıkış kayıt
lan için de Erhan Tuncel'in 450 000 00.— TL. sına anlaşmaya varmışlardır. Ali Bora Platin Necat Söyler 
isimli şahsın bulunduğu evde Habur Gümrük Müdürlüğünde görevli Gani isimli memuru görmüştür. 

Ali Hikmet Müezzinoğlu ve Erhan Tuncel'in Necat Söyler isimli şahısla kamyonların sahte giriş ve çı
kışları hususunda anlaşmaya varmalarından sonra, her iki kamyonun 6 . 3 . 1978 tarihinde Habur Gümrük Mü
dürlüğünden yurt dışı edildiğine dair 19936 sayılı 7 . 3 . 1978 günlü telgraf Kapıkule Gümrük Müdürlüğüne 
gönderilmiştir. Her iki kamyona ait TIR karnesi ve TRİPTİK belgeleri üzerinde de yine kamyonlar yurt 
dışına çıkmadığı halde «Gümrüğümüzden dolu olarak yurt dışı edilmiştir» kaşesi vurularak, muayene memuru 
ve kolcu adına imza atılıp, bu belgeler üzerinde de sahte muamele tamamlanmıştır. Bu sahte muameleler ta
mamlandıktan sonra geriye kamyonların boşaltılma işi kalmıştır. Kaçakçılığı organize edenler, kamyonların 
boşalmak için depoya girinceye kadar gümrüklerce vurulan kurşun mühürlere dokunmayacaklardır. Çünkü bu 
mühürler herhangi bir zor durumda iyi niyetin teminatıdır daha açık bir deyimle kaçakçının can simitidir, so
rulduğunda bu mühürleri gösterip, kamyon açılmamış ki, kurşun mühürler sağlam demek mümkündür. Cün-
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kü transit geçen, bir kamyon için yolda sadece mühürler kontrol edilir, sağlam görüldüğünde de yoluna devam 
denmekle yerinilir, düşüncesiyle hareket eden organizatörlerin bu düşünce ve planlarını İzmit ti Jandarma 
Komutanlığı bozmuştur, şimdiye kadar planlar gayet iyi uygulanmış, hatta Türk plakalı kamyon gayet rahat 
bir şekilde, Kartal'da bir depoya boşaltılmıştır. Fakat Atman plakalı kamyon için sonuç planlandığı şekilde 
cereyan etmemiştir, bir kaç gündür İzmit civarında devamlı yer değiştiren ve durumu şüpheli görülen bu kam
yonu İzmit İl Jandarması takibe almış ve 9 . 3 . 1978 günü de kamyon şoförünü sorguya çekmiştir. 

İzmit İl Jandarması, kaçakçıların planladığı şekilde sadece bu kamyonun kurşun mühürlerini kontrol et
mekle yetinmemiştir, aynı zamanda kamyona ait evrakın tetkiki gayesiyle kamyon şoföründen yüklü bulunan 
eşyaya ait belgeleri istemiştir, Alman şoför konuyu çok iyi bildiği halde (ki Ali Bora Plantin'in ifadesine göre 
bu şoför Ali Hikmet Müezzioğlu ile tanışmaktadır ve Gülistan Otel'de Ali Hikmet Müezzinoğiu bu şoförle 
Almanca konuşmuştur.) Daha önceden aldığı talimat gereğince kamyona ait belgelerin bir gümrük muhafa
za memuru tarafından kendisinden alındığını ifade etmiş ve kaçakçılık organizatörleri hakkında hiçbir bilgi 
vermemiştir. Halbuki kamyon şoförü kamyonuyla ilgili sahte çıkış ve giriş kayıtlarının yapılacağını bilmekte
dir ve bu maksatla kamyona ait belgeleri ve bu arada pasaportunu belirtilen maksatla muhafaza memuru Ali 
Bora Platine teslim etmiştir. Kamyona ait belgeler refakatçi muhafaza memurundadır. Fakat Alman şoför adı 
geçen memura pasaportunu da tevdi etmiştir. Bu pasaport kendisine on gün iade edilmemiş, yabancı uyruklu 
bir şahsın kimliğini belirtecek tek belge olan pasaportunun memura verip Alman Şoför jandarmalar tarafın
dan yakalanmasına kadar bu durum'dan şikâyetçi olmamış ve durumu herhangi bir mercie intikal ettirmemiş-
tir, yine bir şey bilmediğini iddia eden Alman şoför kaçakçılığı organize eden Murat Vural isimli şahısla bir 
hafta müddetle birlikte yemek yemiş ve bu yemeklerin ücretleri hep Murat Vural tarafından ödenmiştir. Al
man şoför kaçakçılık hadisesi ortaya çıkarıldıktan sonra; durumdan şikâyetçi olmuştur. 

HD-MN-891/B-PM-686 plâkalı Alman kamyonunun yakalanmasından sonra, kaçakçılığı organize eden 
Ali Hikmet Müezzinoğiu, Ahmet Çelebi ve Erh'an Tuncel, Ahmet Çelebi'nin Kadıköy'de bulunan bürosunda 
toplanarak yeni bir durum değerlendirmesi yaparak, Jandarma'yı yanıltmak ve kamyonu kurtarmak için ye
ni bir plan tespit etmişlerdir. 

Bu plana göre, Eyfel Otel'de bekletilen muhafaza memuru Ali Bora Platin kamyonun Jandarmalar tara
fından yakalandığı Köseköy civarındaki herhangi bir polis karakolundan belgelerin kaybolduğuna dajr bir 
kayıp tespit zaptı alacaktır, nasıl olsa kamyonun mühürleri sağlam olduğuna göre jandarma bu durum kar
şısında bir şey yapamayacaktır, şayet zorlama olursa her türlü belgenin sahtesini yapabilen bu kaçakçılık or
ganizasyonu bu belgelerin de sahtesini sonradan yapıp durum mahkemeye intikal ettirildiğinde mahkemeye ib
raz edecektir. 

Kaçakçı organizatörlerinin düşünceleri ve uygulamak istedikleri plan jandarma tarafından bozulmuştur. 
Jandarma şüphelendiği bu kamyonu kolaylıkla bırakmayacağını Ali Bora Plâtin'in, ifadesiyle ortaya çıkarmış 
ve adı geçen muhafaza memuru, Gebze'ye bağlı Yenimahalle Karakolundan sahte bir kayıp tespit zaptı al
masına rağmen, jandarmanın sorduğu sorular karşısında gerçeği açıklamak zorunda kalmıştır. 

Ali Bora Platin jandarma'ya vermiş olduğu ifadesinde, hadiseyi olduğu gibi anlatmış ise de, sadece ka
çakçılığı organize edenlerin isim ve telefon numaralarını ve kaldığı oteli belirtip kamyonun Türkiye'de boşaltıl
mak için İzmiit'te bekletildiğini itiraf etmişse de, ancak Kapıkule'ye gönderilen bu kamyonla ilgili ikinci telg
rafın Bakanlık Müfettişlerince ele geçirilen ve sonradan sahte olduğu kesimlikle anlaşılan bu telgrafın hangi 
maksatla Kapıkule'ye çekildiği adı geçen memura C. Savcı Yardımcısı ile birlikte sorulduğunda, kaçakçılık 
olayının Diyarbakır ve Habur bölümünü de anlatmak zorunda kalmış ve kendi isminin Ali Pınar olarak yazıl
dığı uçak biletlerinin tarihini de belirterek olayı aydınlatmıştır. 

Ali Bora Plâtin'in bu tafsilatlı ifadesinden sonra ifadeye uygun olarak, kamyonların sahte giriş ve çıkış 
muamelelerinin Habur Gümrüğünden yaptırılması maksadıyla, A. Hikmet Müezzinoğiu ve Erhan Tuncel'in Ali 
Bora Plâtin'le birlikte 5 . 3 . 1978 günü uçakla İstanbuldan Diyarbakır'a gittikleri aynı şahısların orada bulu
nan Necat Söyler'le anlaştıktan sonra 7 . 3 . 1978 günü yine uçakla Diyarbakır'dan İstanbul'a yolculuk yap
tıkları. Türk Hava Yollarından temin edilen kesin uçuşlara ait kuponların tetkikinden anlaşılmıştır. Bu yolcu
lukta Ali Bora Plâtin'in ismi ifadesine uygun olarak «Ali Pmar» şeklinde yazıldığı görülmüştür. 
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Diğer yönden, yine Ali Bora Plâtin'in ifadesine uygun olarak, HD-MN-891/B-PM-686 plakalı kamyon ile 
34 NN 741/34 LP 162 plakalı TIR kamyonlarının 6 . 3 . 1978 günü Habur Gümrük Müdürlüğünden yurt 
dışı edildiğine dair Habur Gümrük Müdürlüğünden Kapıkule Gümrük Müdürlüğüne gönderilen telgrafın sahte 
dlduğu (19936 sayılı 7 . 3 . 1978 günlü telgraf, 34 NN 741/34 LP 162 plakalı Türk plakalı kamyonun Habur' 
dan 6 . 3 . 1978 günü çıkış yaptığına dair hazırlanan 20070 sayılı 6 . 3 . 1978 günlü ve eki tespit zabıt varaka
sının da sahte olduğu ve fakat bu yazıların Habur Gümrük Müdürlüğünde tutulan evrak kayıt defterine de ka
yıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. 

19936 sayılı 7 . 3 . 1978 günlü telgrafı ilgi gösteren ve 10 . 3 . 1978 günü Habur'dan çekildiği anlaşılan 
telgrafın Bakanlık Müfettişlerince ele geçirildiğini öğrenen kaçakçılık organizatörleri, bu telgrafın Alman 
Plakalı kamyon yaklandıktan sonra çekildiğinin açıkça anlaşılmasını önlemek için, yine faaliyete geçmişler ve 
Habur Gümrük Müdürlüğü adına tanzim edilen bir tel metin yazısını, sanki bu tel 7 . 3 . 1978 günü çekilmiş 
gibi, Habur PTT'sinde 7 . 3 . 1978 günlü tel yazıların saklandığı dosya arasına yerleştirmişlerdir. Halbuki bu 
telgrafın kamyon yakalandıktan sonra çekildiği açıkça anlaşılmakla birlikte, kaçakçılık organizatörlerin paniğe 
kapılarak ilk telgrafı çok ecele çektirdikleri, bu husus tahkikata başlanınca da ilk telgrafın yazı metnini bile 
bile aynen yazamayarak değişik bir yazı metnini PTT. idaresi ite anlaşıp, 7 . 3 . 1978 günlü yazılar arasına 
yerleştirdiık'leri, Kiapıikule PTT. Müdürlüğünden alımın yazı, Kapıkule TİR Müdürlüğün'e ulaşan telgraf 
ve Silopi PTT'sinden mahkeme kararıyla alınan yazı metninin karşılaştırılmıasından anlaşıilmıştır. 

Habur Gümrük Müdürlüğünde hazırlanan bu sahte belgelerin kimler tarafından hazırlandığı araştırılmış, 
ilgili memurların yazı örnekleri ile birlikte sahte belgeler, İstanbul Polis Kriminalistik laboratuvarına gönde
rilerek yapılan inceleme neticesinde, sahte kayıtların Gani Mete ve Atila Atay isimli memurlar tarafından 
yapıldığı anlaşılmıştır. Bu duruma göre Ali Bora Plâtin'in ifadesi doğrulanmış, adı geçen şahsın Diyarbakır'da 
Necat Söyler'in bulunduğu evde gördüğü Habur Gümrük Müdürlüğü Memurlarından Gani isimli olanının 
Gani Mete olduğu.yapılan bu laboratuvar çalışması neticesinde açıklığa kavuşmuştur. 

HD-MN-891/B-PM-686 Plakalı Alman TİR kamyonu ile Başlangıçtan beri ilgilenen ve kamyon İzmit'te 
jandarmalar tarafından yakalandıktan sonra, Hürriyet Gazetesi'ne bu kamyonla ilgilendiğine dair bir beyanat 
veren Atilla Hikmet Müezzinoğlu'nun gerçek adini:! Ali Hikmet Müezzinoğlu olduğu ve fakat piyasada Atil
la Hikmet olarak bilindiği ve hatta Hürriyet ve Tercüman gazetelerinde isminin Atilla Hikmet Müezzinoğlu 
olarak yazıldığı ve kendisinin de bu duruma itiraz etmediği anlaşılmış olup, kendisinin kaçakçılık olayıyla di
rekt ilişkisinin olduğu, Alman kamyonunun yurt dışına çıktığına dair, sahte kayıtların yapılması için Diyarba
kır'a gittiğinin ve orada Necat Söyler isimli komisyoncuya 450 000 00.— TL. ödediğimin, Türk Hava Yolla
rından temin edilen kesin uçuş kuponlarından tespit eJi'mesinden sonra, adı geçen şahsın olaydan kendisini kur
tarmak maksadıyle olay tarihinde yurt dışındaymış gibi göstermek için, Kapıkule'de sahte polis giriş ve çtkış 
kaydı yaptırdığı Müfettişliğimize ihbar edilmiştir. 

Müfettişliğim izce yapılan araştırmada, Atilla Hikmet Müezzinoğlu'nun ihbara uygun olarak, 2 . 3 . 1978 
günü Kapıkule'den yurt dışına çıkış 9 . 3 . 1978 günü de aynı kapıdan Türkiye'ye giriş yaptığına dair (ki bu ta
rihler aynı zamanda bu şahsın Diyarbakır'a uçakla gidip geldiği tarihleri kapsamaktadır ve adı geçen şahsın 
bu yolculuğu yaptığı uçuş kuponlanyla sabittir) polis kaydının mevcudiyeti tespit v.e kendisi de bu hususu 
Müfettişliğe verdiği ifadede teyid etmişse de, polis kayıtlarının bir şahsın yurt dışına çıkıp çıkmadığını tev
sik etmek hususunda ne derece itimat edilir olduğunun, Türk plakalı kamyon şoförü Mehmet Öz'ün pasapor
tunun tetkikinde de anlaşılabileceği gibi, Mehmet Öz'de 6 . 3 . 1978 günü Irak'a çıkış yapmadığı halde, pasa
portuna çıkış yapılmış giıbi pdis kaşesi, 9 . 3 . 1978 günü de giriş yapmadığı halde pasaportuna giriş yapılmış gi
bi polis kaşesi vurulmuştur. Ayrıca Atilla Hikmet Müezzinoğlu'nun Edirne Emniyetinde tutulan giriş ve çıkış 
fişlerinde isminin yazılı olmasının bu şahsın mutlaka yazılı olan tarihlerde yurt dışına giriş ve çıkış yaptığına 
kesin delil teşkil etmeyeceği Edirne Valiliğinin cevabi yazısından da anlaşılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen durumlar muvacehesinde; 
HD-ıMN-891/'B-'PM-686 plakalı ve 34 NN 741 34 LP 162 plakalı TIR kamyonları 6 . 3 . 1978 günü Habur 

Gümrük Kapısından yurt dışına çıkmadığı halde, bu kamyonlarda bulunan eşyanın Türkiye'de kaçak olarak 
bırakılmasını temin maksadıyla, Habur Gümrük Müdürlüğünden kamyonların çıktığına dair 19936 sayılı 
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7 . 3 . 1978 günlü sahte telgraf çekilmiş ve bu kasıtla Habur Gümrük Müdürlüğünde sair sahte işlemler ya
pılmıştır. 

(Böylece yukarıda belirtilen telgrafın 8 . 3 . 1978.günü Kapıkule Gümrük Müdürlüğünce alınıp 177 numa
ra ile kayda geçirilmesinden sonra kamyonlarda yüklü bulunan eşyanın Türkiye'ye kaçak olarak ithal işlemi 
tamamlanmış olmaktadır. Dölayt'siyle HD-MN-891/B-PM-686 plakalı TIR kamyonu jandarma tarafından 
9 . 3 . 1978 günü yakalandığında kurşun mühürleri sağlamda olsa, içinde bulunan eşya tamamen yurda kaçak 
ithaıl edilmiş eşya olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen kaçakçılık, birden fazla şahsın belirli bir plan çerçevesi içinde, TIR kamyonlarıyla 
transit rejimini suiistimal etmek suretiyle, gerçeğe aykırı sahte belge tanzim edilerek 1918 sayılı Kanunun 20 
nci maddecine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Komisyonumuz görevi sürdürdüğü dönemde de A. Hikmet Müezzirioğlunun çok daha büyük boyutlarda 
kaçakçılığı sürdürdüğü son bir yıl içerisinkie birinci sınıf kaçakçı seviyesine geldiği ilgililerce ifade edilmiş 
olup ülkemizde TIR kaçakçılığının kangren haline geldiği tespit edilmiştir. 

iKbmisyonumuz Maliye Balkanı Ziya Müezzinoğlu'nun aşağıdaki nedenlerle siyasi sorumluluğuna ve soruş
turma açılması istemine karar vermiştir. 

1. Yakalanan TIR kamyonlarında A. Hikmet Müezzin oğlu'na ait olduğu görevlilerce tespit edilen elektro
nik k'açak eşya yurda 1 Mart 1978 tarihinde sokulmuştur. Bu eşyalar genellikle Amerikan pazarlarında satıl
maktadır. Amerikan pazarları 15 Şulbat 1978 tarihimde bir kararname ile kapatılmıştır. Maliye Bakanlığınca 
taSviyeleri için 28 Şubat 1978 gününe kadar süre tanınmıştır. Her nedense Maliye Bakanlığı tarafından yeniden 
bir kararname çıkarılarak bu süre 1 Mart'tan 31 Mart'a kadar uzatılmıştır. Müezzinioğlu'na ait olduğu ilgililer
ce tespit edilen kaçak elektronik eşyaların tekraren uzatılîan tarihte Türkiye'ye girişinin bir raslantı olup olma
dığının ve 31 Marttan sonra bu pazarların kararname Halen şeklen ortada olmasına rağmen halen faaliyet gös
termelerine nasıl müsaade edildiğinin tahkikini komisyonumuz zorunlu görmüştür. 

2. İzmit'te ihbar sonucu yakalanan A. Hikmet Müezzinoğlu'ria ait elektronik eşya yüklü TIR gümrü
ğe teslim edilmiştir. Bu TIR'ları yakalayan Jandarma Yüzbaşısı ve îzmlt Jandarma Alay Komutanı kısa süre 
sonra istanbul'a tayin edilmişlerdir. İzmit'te ilk tahkikatı yapan Savcı suç ortaklarını Ağır Ceza Mahkemesine 
sevk ederek A. Hikmet Müezzinoğlu'nu her nedense ek iddianame ile Ağır Ceza Mahkemeline sevk eden Sav
cı da her nedense İstanbul'a Savcı olarak tayin edilmiştir. Görevlilerin tümünün bir anda tayini Komisyonu
muzca anlaşılamamıştır. A. Hikmet Müezzinoğlu ile ilgili görüldüğünden tayinlerin tahkikinin gerektiğine ko
misyonumuz karar vermiştir. 

3. A. Hikmet Müezziinoğlu'na ait Türk plakalı ikinci TIR'ı yakalayan bu kaçakçılık ihbarının görevlisi 
Gümrük Muhafaza Müdürü Refik Özköse'nln 20 gün sonra tel'le görevden alınması anlaşılamamıştır. Emekli 
Gümrük Muhafaza Müdürü Refik Özköse'nin .Komisyonumuza verdiği ifaide de 5 yıl Gümrük Muhafaza Mü
dürlüğünü yaptığını Müezzinoğlu ile ilgili TIR'ları yakaladıktan 20 gün sonra gümrüklerde usul olmadığı hal
de tel'le görevden alındığını görevden alınması sebebinin 'kesinlikle bu TIR'ları yakalamadan olduğunu Maliye 
Bakanının kardeşinin yakalanmasının ateşle oynamak olduğunu bilemediğini ifade etmiştir. Komisyonumuzca 
bu tayinin başkaca ciddi sebebe bağlanamadığından bu hususun tahkikine, 

4. A. Hikmet Müezzinoğlu Maliye Bakanının kardeşi olması nedeniyle bütün devlet dairelerinde özel 
muamele görmüştür ve açıkça korunmuştur. Şöyleki: Gümrük Bakanlığı Müfettişlerine ifadesi alınmak üzere 
berajber getirilen suçlulardan A. Hikmet Müezzinoğlu Maliye Bakanının kardeşi olması nedeniyle ertesi günü 
palsaport getirme gerekçesiyle serbest bırakılıyor ve bir daha gelmiyor. Ama suç ortağı ve beraber gelen Murat 
Vural îzmit il Savcılığına mevcutlu olarak görideriliyor. 

A. Hikmet Müezzinoğlu fou arada Ankara'da, Diyarbakır'da bulunduğu halde sahte evrak tanzimiyle 
kenldisini yurt dışıhda gösterme gayretine düşmüştür. Yakalanan ve müsa'dere ddilen TIR kamyonlarının 
(Kuveyt'e gittiğine dair Habur Gümrük Kapısından sahte evraklar tanzim ettiriyor ve sahte telgraflar çektiriyor. 
Ve nihayet konunun tahkiki için Gümrük Müfettişi Necati Can ve Müfettiş Nazım iBilican görevlendiriliyor. 
Her nedense bir kaç gün sonra Nazım Bilican görevinden alınıyor, yerine Fevzi Ertürk veriliyor. Ama gerçek 
saiptırıüamıyor. 
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İzmit Ağır Ceza Duruşmalarında Maliye Bakanlığını temsilen duruşmalara giren Hazine Avukatının de
vamlı susuşu manidar görülmüştür. Davacı Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu Davalı ise kardeşi A. Hükmet 
Müezzirtoğlu'dur. Bu üç noktada siyasi baskının tahkikinin gerektiğine komisyonumuzca karar verilmiştir. 

5. Gümrük Müfettişlerince 28 . 8 . 1978 gün ve 3 sayılı raporlu Kapıkule polisliğince 6 . 3 . 1978 tarihli 
çıkış 9 . 3 . 1978 tar'iMi giriş damgalariyle ve Habur kapısından yakalananan TIRIarın sahte çıkışlarını göste
ren zabıt ve telgrafları çeken memurların tahkikat raporu sonucu görevden alınması teklifini İçişleri Bakan
lığı yerine getirmiyerek sahte evrak 'tanzim eden memurların Müfettiş rapor ve teklifine rağmen aynı görevde 
tutmaya devam ettirilmesi ciddi bir tahkike muhtaç bulunduğu 'Komisyonumuzca tespit edilmiştir. 

6. Yakalanan TIR'lara refakat memuru olarak verilen Hasan Ağır'ın Müezzinoğlu gibi Kayseri'nin Tav-
lasun köyünden oluşunun raslarttı olup olmadığının tetkike muhtaç olduğu, 

7. A. Hikmet Müezzinoğlu için gerek Türkiye'de gerekse yurt dışına yazılan yazılara cevap verilmiyor, ge
ciktiriliyor ve gayriciddi cevaplar veriliyor. Dış anlaşmalar Genel Müdürlüğünce yazılan 28 . 4 . 1978 a 
02/003 - 3 - 6067 ve 29 . 5 . 1978 tarih 02/003 - 3 - 6246 sayılı yazılara sekiz ay gecikme ile cevap verilmiş, 
Almanya'dan gelen cevapta «Bu konu ile birçok makam ilgilendiği için geciktirilmiştir» denmektedir. Resmi 
yazışmaların bazı makamlarca bilhassa geciktirilmesi Komisyonumuzca üzerinde ciddi durulmaya gerek gö
rülmüştür. 

8„ Komisyonumuzun İstanbul'daki tetkikatında Müezzinoğlu'nun tahkikatını yürüten Müfettiş Necati Can 
va Fevzi Ertürk tahkikatı büyük güçlüklerle yürüttüklerini önlerine bir yığın mandanın çıktığını, elliye yakın 
tahkikatın hiç birinde böylesine güçlüklerle karşılaşmadıklarını ifade etmeleri komisyonumuzca ciddi tetkike 
değer görülmüştür. 

Komisyonumuzun yukarıdaki tespitlerinden anlaşılacağı veçhile A. Hikmet Müezzinoğlu Maliye Bakanı 
olan ağabeyisi Ziya Müezzinoğlu'nun memuriyet mevkii ve nüfuzundan istifade ederek kaçakçılığı gerçek
leştirmiş ve daha da büyüterek yaygınlaştırarak fütursuzca sürdürmektedir. Artık hiçbir kamu görevlisi de 
bu kardeşin kaçakçılığına haksız kazancına mani olma cesaretini gösterememektedir. 

Komisyonumuz; tespit ettiği bilgi ve belgeler ışığında Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, kardeşi A. Hikmet 
Müezzinoğlu'nun TIR kaçakçılığının gerçekleşmesinde ve bir yıl içerisinde ülke düzeyinde birinci sınıf kaçakçı 
seviyesine gelmesinde Bakanlık memuriyet mevki ve nüfuzunun kötüye kullanıldığına kanaat getirmiştir. Bu 
konunun sorumluları olarak raporumuzda belirlenen Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Parlamen
tonun ve yetkili adli ve idari kuruluşların gereken girişimlerde bulunmaları gerekmektedir. Bu anlayışla rapo
rumuzu Millet Meclisinin takdirine saygıyla sunarız. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Artvin Milletvekili Gaziantep Milletvekili Nevşehir Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Hasan Ekinci Cengiz Gökçek İbrahim Boz İlhan Aytekin 

Üye Üye Üye Üye 
Adana Milletvekili Ankara Milletvekili Çorurrt Milletvekili Gaziantep Milletvekilli 

Muhalefet şerhimliz eklidir. Muhalefet şerhimiz ekİdiir. Muhalefet şerhim vardır. Muhalefet şerhimiz eklidir. 
M. Kemâl Küçüktepepınar Semih Eryıldız Etem Eken Celâl Doğan 

Üye Üye Üye Üye 
Kahramanmaraş Milletvekili Kastamonu Milletvekili Kastamonu Milletvekili Kırklareli Milletvekili 
Muhalefet şerhimiz ilişiktir. Fethi Acar İ. Hilmi Dura Muhalefet şerhimiz ektedir, 

Hüseyin Doğan Gündüz Onat 

Üye Üye Üye 
Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili Uşak Milletvvekili 

Lütfi Göktas Muhalefet şerhimiz eklidir. Galip Çetin 
Hüseyin Erkanlt 
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Karşı Oy Yazısıdır 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 ncü maddesine göre 2 . 5 . 1978 tarihinde kurulan 10/20 No.iu Araştır

ma Komisyonunun oy çokluğu il© benimsediği rapora (aşağıdaki gerekçelerle katılmıyoruz. 
1. Komisyon araştırma görevini gereken şekilde yerine getirmemiş; ciddi belgeleri toplayarak bir 

sonuca ulaşma yerine, kurulduğundan bu yana Başkanının ön fikirle sık sı!k yaptığı suçlamalar çerçevesin
de «dedikıi»! «demiş», den ibaret olan bir rapor oluşturulmuştur, 

Bunun örnekleri Raporun her bölümünde görülmektedir. 
«...Komlisyönümüzün görevli sürdürdüğü dönemlide d© A. Hükmet Müezzinoğlu'num çok daha büyük boyut

larda kaçakçılığı sürdürdüğü son bir yıl içinde birinci sınıf kaçakçı seviyesinle geldiği ilgililerce ifade edilıi-
miş olup....» 

Şeklindelki 'ifade bunun örneklerinden biridir. Böylece, bu ifadelerle Rapor önyargılı olmakla kalmayıp 
mahkemelere ait olan yetkiyi kullanarak son yargıyı da vermiş olmaktadır, 

Öte yandan; 
« müfettişliğimize ihbar edilmiştir. Müfettişliğim'zce yapıllan araştırmada »' 
Şeklindeki ifadeler de Raporun kimin tarafından yazıldığı konusunda ciddi kuşku uyandırmaktadır. 

Bu nedenle Rapora katılmıyoruz. 
2. Amerikan pazarilarını tümüyle ortadan kaldıran bir Bakan için, kararın içinde zaten var olan tas

fiye süresinin bir ay uzatıknıası nedeniyle, kardeşine ait kaçak malların satışını sağlamak için Amerikan 
pazarlarını kapattırmadı sekilimde çok daha önceden Komisyon Başkanınca sık sık kullanılmış bulunan, gay
ri ciddi olarak dahi tlanımlanam ayacak iddialara yer verdiği için de Rapora katılmıyoruz. Bu iddia gayri 
ciddi olduğu kadar her türlü insaf ve iyimiyetten yok sunluğum bftr başka kanıtıdır. 

3. Hazırlık tahkikatında hakkımda delil bulunmayan, ancak olayın kamuoyunda duyulmasıyla bir sanık 
hakkında ek iddianame ile dava aÇaln bir savcı yardımcısının İstanbul'a tayinini taltif edilmiş gibi gösteren 
bir iddiayı da kesinlikle ciddi görmüyoruz. 

4. Görevli Alay Komutam ile Jandarma Yüzbaşısının tayin nedenleriyle ilgili hiçbir araştırma yap
mamak bir yana; Ordu mensuplarının tayinlerini belki'i amaçlara bağlayabiılen ve bu yolla şerefli Türk 
Ordusunu politik çıkarlarına alet etmeye çalışain dü sünceye de kesinlikle katılmıyoruz. 

5. Görevli olmadığı gibi, olaya tanık olma durumu dahi olmayan, son anda ortaya çıkarılmış Refik 
Özköse isimli bir şahsın verdiği ifadelere dayanmakla tertip olma durumunu açıkça ortaya koyduğu için 

de Rapora katılmıyoruz. 
6. Yukarıda kısaca değinilen hususlar bir yana, olayın bir gazetede yer alması üzerine, aynı gün Ba

sına yaptığı açıklamada suç varsa suçlu kim olursa olsun mutlaka cezalandırılmasını savunan, Güm
rük ve Tekel Bakanıma başvurularak ilgililer hakkınldia biran önce soruşturma açılmasını, isteyen, Komisyon 
Başkanının zaman zaman yaptığı açıklamalar üzerime Komisyonumuza her türlü yardımı yapmaya hazır 
olduğunu ifade eden, tüm bunları her vesileyle Basına da açıklayan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu hak
kında, dinlenen tanık ve müfettişlerden tümü olayda ve yapılan soruşturmialda em küçük bir dalhii bulun
madığımı, soruşturma sırasında hiçbir baskı görmediklerimi açıkça belirttikleri halde, Komisyon üyelerinJiın 
bazılarımın oylarıyla soruşturma açılması gerektiği sonucuna varılmasını, Komisyon Başkanının" daha Ko
misyon toplantı dahi yapmadan başlattığı amaçlı vo hedefi belli suçlamalara hizmet etmekten öte bir 
yönü olmayan, ciddiyetten uzak, tutarlı kanıtlardan yoksun, tamamen hissi ve politik bir karar olarak gö
rüyor; karara katılmıyoruz. 

Üye Üye Üye Üye 
Gaziantep Milletvekili Adana Milletvekili Ankara Milletvekili Çorum Milletvekili 

Celâl Doğan M. Kemal Küçüktepepınar Semih Eryıldız Etem Eken 
Üye Üye Üye 

Kahramanmaraş Milletvekili Kırklar©! Milletvekili Tunceli Milletvekili 
Hüseyin Doğan Gündüz Onat Hüseyin Er kanlı 
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