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Düzeni Hakkındaki 2324 Numaralı Kanunun 
2 nci ve Milli Güvenlik Konseyi Yasama 
Görevleri İçtüzüğünün 20 nci maddeleri 
uyarınca Milli Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinin önergesi üzerine kurulan 
Soruşturma Komisyonu Raporu. (9/2) (S. 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

17 Nisan 1981 Cuma 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair (1/58) (S. Sayısı : 87 ve 
87'ye 1,2 ve 3 ncü ek) ile 

4 . 7 . 1956 Tarihli, 6772 Sayılı Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesi ve işçilere Toplu îş Sözleş
meleri ile Verilecek ikramiyeler Hakkında (1/166) 
(S. Sayısı : 185) kanun tasarıları kabul edildi. 

Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazmi
nat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/168) (S. Sayısı : 186) tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak 1 nci maddesi 
üzerinde bir süre görüşüldü, yeniden incelenmek 
üzere tasarı Komisyona geri verildi. 

18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk Stan
dartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı da 
(1/167) (S. Sayısı: 184) kabul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
17.00'de son verildi. 

Hayaa* SALTIK 

MUM Güvenlik Konseyi 
Genel Sejkaielteırö 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sa?.ti : 16.2» 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MîMi Güvenlik Konseyi Başkanı) 
. ÜYELER : Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAİŞjKAN — Efendim, çoğunluğumuz vardır; Milli Güvenlik Konseyinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLİĞİN KONSEYE SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üye
likler hakkında Milli Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliği tezkeresi. (3/64) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmın
da, Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üyelikler 
hakkında Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterli
ğinin bir tezkeresi mevcuttur. Bu tezkereyi ve ekini 
okuttuktan sonra oylarınıza sunacağım. 

Tezkereyi okutuyorum. 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
ilgi : a) Anayasa Mahkemesi Başkanlığının Mil

let Meclisi Başkanlığı muhatap 3 Mayıs 1971 gün ve 
628 sayılı yazısı. 

b) Anayasa Mahkemesi Başkanlığının Millet 
Meclisi Başkanlığı muhatap 14 Temmuz 1971 gün 
ve 1012 sayılı yazısı. 

c) Anayasa Mahkemesi Başkanlığının Millet 
Meclisi Başkanlığı muhatap 31 Mart 1973 gün ve 
352 sayılı yaz-isı. 

d) Anayasa Mahkemesi Başkanlığının Millet 
Meclisi Başkanlığı muhatap 14 Temmuz 1975 gün 
ve 1242 sayılı yazısı. 

e) Anayasa Mahkemesi Başkanlığının Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı muhatap Î8 Temmuz 1979 
gün ve 1885 sayılı yazısı. 

0 '1697 numaralı Kanun. 

— 190 — 



M. G. Konseyi B : 50 23 , 4 . 1981 O : 1 

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 145 nci 
maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine : 

la) Millet Meclisince seçilmesi gereken üç asıl 
üyelikten : 

(1) İki asıl üyelik 1971 yılında boşalmış, keyfi
yet ilgi (a), (b) ve (c) yazılarla bildirilmiştir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 13.6.1974 tarih
li Birleşiminde 1697 sayılı Kanuna göre tespit edilen 
adaylar arasından Ahmet Salih Cebi yeterli oyu sağ
layarak üyeliğe seçilm'iştir. Bir asıl üyelik boş kalmış
tır. 

1(2) ıBir asıl üyelik ise 1975 yılında boşalmıştır. 
Böylece boş kalan iki asıl üye seçimi için 1697 sa
yılı Kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde, deği
şik tarihlerde ilanlar ve komisyon çalışmaları yapıl
mış, Millet Meclisi Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon son kez 9 Mayıs 
1978 tarihli toplantısında başvuran adaylar arasın
dan altı aday tespit etmiştir. (S. Sayısı : 63'e 2 nci 
ek) 

b) Cumhuriyet Senatosunca seçilmesi gereken 
iki asıl üyelikten biri 18.7.1979 tarihinde boşalmış, 
keyfiyet ilgi (e) yazı ile Cumhuriyet Senatosu. Baş
kanlığına bildirilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu yapılan başvuru
ları inceleyerek 24 Ocak 1980 tarihli toplantısında 
boş asıl üyelik için üç aday tespit etmiştir. (S. Sayısı: 
992) 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurullarında yapılan oylamalarda, adaylar seçilmek 
için yeterli oyu alamamışlardır. 

Şu haliyle Anayasa Mahkemesinde Yasama Mec
lislerince seçilmesi gereken üç asıl üyelik boş bulun
maktadır. Evvelce yapılmış işlemler hukuki değerini 
kaybetmiştir. 

/ . — Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay Ma-
taracı'nın; bakanlığı zamanında kayırma, usulsüzlük, 
yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal, menfaat 
temini suretleriyle Hazineyi zarara soktuğu iddiala
rını soruşturmak için Anayasanın 90 nci, Anayasa 
Düzeni Hakkındaki 2324 Numaralı Kanunun 2 nci 
ve Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İçtü
züğünün 20 nci maddeleri uyarınca Milli Güvenlik 

2. 27 Ekim 1980 tarih ve 2324 Numaralı Anaya
sa Düzeni Hakkında Kanunun 2 nci maddesi uya
rınca seçimlerin Milli Güvenlik Konseyince yapıl
ması gerekmektedir. 

Uygun görüldüğünde: 
a) 'Boş bulunan üç asıl üyeliğe seçim yapılma

sını, 
<b) Başvuranların, belgelerini inceleyerek ve ge

rekli görülecek her türlü araştırmayı yaparak Anaya
sa ve 1697 sayılı Kanunun öngördüğü niteliklere sa
hip olup olmadıklarını belirten bir rapor hazırlamak 
üzere, ekli listede kimlikleri yazılı personelden oluşan 
geçici bir komisyon kurulmasını, 

Arz ve teklif ederim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

22 Nisan 1981 tarih ve Öz. Huk. Müş: 3076 - 1-81 
sayılı yazı ekidir. 

1. BAŞKAN : Hâk. luğg. Muzaffer BASK A Y-
NAK, 

2. Üye : Hâk. Kd. Alb. Zeki GÜNGÖR, 
3. Üye : Hâk. Kd. Alb. Edip GÜLTEKİN 

BAŞKAN — Okunan bu tezkere üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 
tezkeresini oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenleı... Kabul edilmiştir. 

Konseyimizin bu kararma ve ilgili kanuna göre 
gerekli işlemler yapılacak ve hazırlanacak rapor 
Konseyimize bilahara sunulacaktır. 

Konseyi Genel Sekreterliğinin önergesi üzerine kuru
lan Soruşturma Komisyonu Raporu. (9/2) (S. Sayı
sı : 176) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin ikinci kısmında, So
ruşturma ve Yüce Divana sevk ile ilgili bir rapor 
vardır. 

(1) 176 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

III. — ISORtUŞTURMA VE YÜCE DİVANA 

SEVK ÎLE İLGİLİ KONULAR 

— 191 — 
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Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay Mataracı' 
nın; Ibakanlığı zamanında kayırma, usulsüzlük, yol
suzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal, menfaat 
temini suretleriyle Hazineyi zarara soktuğu iddiala
rını soruşturmak için Anayasanın 90 ncı, Anayasa 
Düzeni Hakkındaki 2324 Numaralı Kanunun 2 nci 
ve Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İçtü
züğünün 20 nci maddeleri uyarınca kurulan 9/2 Esas 
Numaralı Soruşturma Komisyonunun raporu 176 sı
ra sayı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Ayrıca, İçtüzüğümüzün 20 nci maddesi gereğin
ce, savunması alınmak üzere rapor ilgili eski Bakana 
gönderilmiş ve savunma yazısı çoğaltılıp Konsey üye
lerine sunulmuştur. 

Soruşturma Komisyonu Sözcüsü yerini aldı. 
Soruşturma Komisyonu raporu çok uzundur. 

Önceden üyelere basılıp dağıtıldığı için Konsey uy
gun gıörürse raporun «Sonuç» 'kısmını ve eski ıBaka
nın yazılı savunmasını okutup, görüşme açacağım. 

Bu ıhusus üzerinde isiöz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

(Bu hususu kabul edenler.. IKabul etmeyenler... 
Kabul edilmiişCir. 

ıRaporun «.Sonuç» kısmını oktuyorurn: 
iSofiuç, 
ı5 . 1 . 1978 tarihinden .16 . HU . 1979 tarihine ka

dar Gümrük ye Tekel Bakanlığı görevini yürüten 
Tuncay Mataracı'nın, bu süre içerisinde memuriyet 
görevine ilişkin olarak işlediği iddia olunan suçlar 
ile 'Bakanın eylemlerine 'bağlı 'olarak diğer kişiler tara
fından işlenen suçlar 'hakkında (iştirak) hükümleri 
uyarınca 'gerekli soruşturma yapılmıştır. 

!Bu soruşturma sonucunda tespit olunan delillere 
göre; 

A) Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay Ma
taracı'nın : 

1. Bakanlık yaptığı süre içerisinde yalnızca 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının merkez 'kadrolarıyla 
Gümrük iMühafaza Genel Müdürlüğünün teşkilat 
kadrolarına yaptığı toplam 1 9ı7ı2 personel atamasının 
tamamına yakın kısmını, kanun 've yönetmelik hü
kümlerine aykırı olarak ıgerçeMeşJtlirdiği; atama ve 
yer değiştirme işlemlerini genel ve objektif esaslara 
göre yapmak üzere bakanlık bünyesinde yönetmelik
le bir komisyon kurulmuş olmasına ve bu komis
yondan geçirmeksizin yalnızca Bakan olur'u ile yap
tığı bir çok atamanın kanunlara ve hizmet gerekle
rine ( aykırı olduğu yolunda ilgililer tarafından yazılı 
ve sözlü olarak bir çok kereler uyarılmasına rağ
men, kanunsuz işlemlerini sürdürmek suretiyle Türk 

23 . 4 . 1981 O : 1 

Ceza Kanununun 2İ40 ive &0 nci maddelerini İhlal 
ettiği; 

2. Gümrük ve Tekel Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkındakii 2®25 sayılı Kanuna '64)10 sayı
lı (Kanunla eklenen madde gereğince, kadroları 4 ncü 
derece ve daha yukarı olan memurlarla müfettişle
rin atanmalarının üçlü kararname ile yapılması zo
runlu olduğu halde, bu konudaki bazı atama Öne
rilerinin Cumhurbaşkanınca onaylanmayıp geri çev
rilmiş olmasından dolayı, bu defa yalnızca Bakan 
olur'u ile (vekaleten) atamalar yapmak suretiyle hi
leli yollara saptığı, nitekim yakın arkadaşı olan Ce
mil Tarakçı'yı bu yolla Dereköy Gümrük Müdür 
Vekilliğine getirdiği, 'bu kişinin bu göreve atanma
sından çok kısa bir süre sonra tutuklandığı, (böylece 
Gümrük ve Tekel eskü Balkanı Tuncay Mataracı'nın 
memuriyet görevini kötüye kullanarak Türk Ceza 
ıKanununun 240 ncı maddesinıi ihlal ettiği; 

3. Harun Gürel adındaki erridkli jandarma ast
subayını, bazı kaçakçılardan (ve özellikle Abuzer 
Uğurlu'dan aldığı toplam 10 925 000 TL. tutarında
ki rüşviet karşılığında ipsala Gümrük Müdürlüğüne 
getirdiği, kaçakçılarla anlaşarak görevini kötüye kul
landığı İçin Edirne Valisi Bekir öztürk tarafından 
İşten el çektirilen Harun G'ürel'ıin görevine iadesi 
için Bakanın Edirne'ye kadar giderek önce rica ve 
yakarmalarda, sonra baskılarda bulunduğu, 'gümrük 
bölgesine girmesi engellenen bu . ğümrii'k müdürü
nün (ben Bakanı tanırım. Vali kim oluyor.) diyerek 
cüretinlin kaynağını açıkladığı, göreve iade edildik
ten sonra kanunsuz eylemlerini sürdürmesi nedeniyle 
Edirne Valisi tarafından yeniden işten el çektirilme
si üzerine bu defa Bakanın yazılı emir vermek sure
tiyle Harun Gürel'in üpsala Gümrük Müdürlüğüne 
dönmesini sağladığı, bütün 'bu kanun 'dışı gayretle
rinin kaçakçılardan ve özellikle Abuzer Uğurlu'dan 
rüşvet almış olmasından kaynaklandığı, bu suretle 
Türk Ceza ıKanununun 213, '225 ve 80 nci madde
lerini İhlal ettiği; 

4. 'Harun Gürel'in İpsala Gümrük Müdürlüğü
ne atanmasından sonra, hemşehrisi Ve yakın arkada
şı olan müteahhit Ş'aban EyÜıboğlu'nun azmettirme
si ve iştira'ki üzerine Refik Türk, Mehmet Adıgüzel 
As ve Mehmet Elbir adındaki kişileri, Atama Ko
misyonunun kararı olmaksızın yalnızca Bakan olur'u 
ile açıktan İpsala Gümrük Kapısına atayarak Harun 
Gürefin maiyetinde ve onun doğrultusunda bir 
kadro oluşturduğu, 'bunlardan IReifik Türk'ün atan
masının yapıldığı sırada gerekli hiçbir evrakının 
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bulunmayıp sadece dilekçesine dayanılarak atama 
işleminin gerçekleştirildiği, ziorunlu olan evrakının 
sonradan tamamlandığı, böylece memuriyet görevi
ni kötüye kullanarak Türk Ceza (Kanununun 240 ve 
80 nci maddelerini ihlal ettiğir, 

5. iKarayolu ile yapılan kaçakçılıklarda yalnız
ca bir gümrük 'giriş kapısındaki 'personelin elde edil
mesinin yeterli olmadığı, yüklerini yurtiçinde boşal
tan kaçak TÜR kamyonlarının çıkış işlemleriniin for
malitesine uyduırulalbilmesi içiin ayrıca bir gümrük 
çıkış kapısındaki personelin 'de kaçakçılara yardımcı 
olmaları gerektiği gerçeğinden hareket edilerek, gü
neydeki Habur Gümrük Kapısının ıslahı için ön
lemler alınmaya başlandığı, bu konuda ilk iş olarak 
teşkilatça dürüst ive namuslu tanınan personelden 
oluşan bir ekibin Habur'a gönderilmesi İçin Mer
sin ve İskenderun Gümrükleri Başmüdürleri ile Ba
kanlıktaki lAtama ive Yer Değiştirme Komisyonunun 
yoğun bir f alalı yete geçtiği, ancak bu aşamada Ba
yındırlık Eski iBakanı Şerafettin Elçi'nin, Gümrük 
ve Tekel Eski Bakanı Tuncay Mataracı'yı azmettir
mesi sonucunda, Komisyonca seçilen kadronun gön-' 
derilmediği, onların 'yerine bir kısmı Şerafettin El
çi'nin yakın akrabaları olan İsmail Salman, Şerif 
Yiğit, Selim Yiğit, Ata Elçi, Cemalettin Onursal, 
İsmail Değer, Necati Onur, Sait özal, Nizamettin 
Çelebi, Ahmet Dağdelen, Gündüz Oğuz, Mehmet 
Ali Araş, Ali Şimşek ve Hüseyin Müldür adındaki 
kişilerin, Komisyon kararı olmaksızın yalnızca Ba
kan Olur'u ile atandıkları, atama ve yer değiştirme 
Yönetmeliğine göre gümrük kapılarına o yöre sa
kinlerinin atanmaları kesinlikle yasaklanmış olma
sına rağmen Habur Gümrük Kapısına Şerafettin El
çi'nin iştirakiyle atanmış olan bu kişilerin hepsinin 
o yöreden oldukları ive bu suretle Gümrük ve Tekel 
Eski Bakanı Tuncay Mataracı'nın, Bayındırlık Eski 
Bakanı Şerafettin Elçi ile 'iştirak halinde Türk Ce
za Kanununun 240 ve 80 nci maddelerini ihlal ettii-
ği; 

16. İçlerinde Abuzer Uğurlu'ya ait araçların da bu
lunduğu kaçak TIR kamyonlarına el koyan Yeşil
köy Havaalanı Gümrük Muhafaza Müdürü Vefik 
özköse'nin buradan ^sürülmesi), İstanbul Mafiası 
diye tanınan kaçakçılar tarafından görüşüldükten son
ra bu müdürün, Çanakkale Gümrük Muhafaza Mü
dürlüğüne nakledildiği, bazı Çevrelere taviz verildiği
ni kanıtlarcasma bu işlemin acele bir telgrafla teb
liğ edildiği, ancak adı geçen müdürün emekliliğini 
istediği, bu suretle Gümrük ve Tekel Eski 'Bakanı 
Tuncay Mataracı'nın memuriyet görevini kötüye 

kullanarak Türk Ceza (Kanununun 240 nci maddesi
ni ihlal ettiği? 

7. İhsan iKalkavan adındaki kişiye alt tolien 
maddesi yüklü bir gemiye el koyduğu için İhsan 
Kalkavan tarafından '(şimdi gidiyorum. Sen 1̂5 gün 
sonra görürsün) denilerek tehdit edilen ve hakkında
ki bu tehdit olayı Bakanlığa da intikal ettirilen İs
tanbul Büyükdere Gümrük Muhafaza Bölge Amiri 
Niyazi Eren'i, bu olaydan 'sonra ve müdürüğe yük
seltmek bahanesiyle Çanakkale Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğüne naklettiği ve böylece, teşkilattaki dü
rüst Ve cesur elemanları kaçakçıların istekleri doğ-' 
rultusunda sindirmeye çalışarak memuriyet (görevini 
kötüye kullandığı ve bu suretle Türk Ceza Kanunu
nun 240 nci maddesini ihlal ettiği; 

8. Mehmet Kekili ismindeki personelin ataıma 
formuna i(Mersin Gümrükleri Baışmüdürlüğü Giriş 
Gümrük Müdür Muavini) şeklinde tamamen istisnai 
've maksatlı bir kayıt koyarak Mersin Gümrükleri 
Başmüdürünün inisiyatifini ve hizmet gereklerine 
ilişkin takdir yetkisini ortadan kaldırarak Mehmet 
Kekilityi, kaçakçılık yönünden etkin olan bir göre
ve özellikle getirmek suretiyle memuriyet görevini 
kötüye kullandığı Ve böylece Türk Ceza Kanununun' 
240 nci maddesini ihlal ettiği; 

9. Hakkında düzenlenmiş olan soruşturma ra
porlarına göre kaçakçılarla bürolarında ilişki kurdu
ğu tespit olunan ve bu nedenle Cillvegözü Gümrük 
Müdürlüğünden alınarak İskenderun Gümrükleri 
Başmüdürlüğünde pasif bir göreve verilmiş olan Tur
han Doğan adındaki kişiyi; kaçakçılık olaylarına adı 
karışan Necat Söyler'in isteği ve Bayındırlık Eskr 
Bakanı Şerafettin Elçi'nin azmettirmesi üzerine Gür-
bulak Gümrük Müdürlüğüne atamak suretiyle Türk 
Ceza Kanununun ı240 nci maddesini ihlal ettiği; 

do.* Yakın arkadaşı olan Öğretmen Orhan Tür-
fcer'i Gümrük ve Tekel Bakanlığında Müşavir kad
rosuna atadıktan sonra; Bakanlıkta bir Teftiş Kuru
lu ve yeterince müfettişin bulunmasına rağmen, de
mir kaçakçılarına karşı etkin önlemler alan İstan
bul Gümrükleri Başmüdürü Oktay Ergül'ü müstafi, 
saydırarak görevinden uzaklaştırmak için Müşavir 
Orhan Türker'i fonksiyon gaspı suretiyle kanunsuz 
işlerde kullanarak Türk Ceza Kanununun 240 nci 
maddesini ihlal ettiği; 

11. Lise mezunu olan ve tahsili itibariyle Trak
ya Gümrükleri Başmüdürlüğüne getirilmemesi gere
ken Yaşar Apak ismindeki personeli Abuzer Uğurlu' 
nun isteği üzerine ve yalnızca Bakan Olur'una daya-
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narak (müdürlüğe vekalet) adı altında bu göreve ge
tirmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 240 nci mad
desini ihlal ettiği; 

12. 1975 yılından heri Haydarpaşa Gümrüğün
de bekleyen ve ithali kanuna uygun olmadığı içini 
o tarihten heri çekilemteyen demirlerin Sürmen Fir
ması tarafından (hurda) adı altında çekilmesine yar
dımcı olmak karşılığında, yakın arkadaşı Salih Zeki 
Rakıcıoğlu'nun da aracılığıyla demir ithalatçısı Su
at Sürmen'den 30 000 000 TL. tutarında rüşivet aldı
ğı, hu demirlerle ilgili olarak daha önce Bakanlıkça 
yapılan olumsuz nitelikteki işlemlere imza koyduğu 
halde, aldığı hu rüşvetten* ısonra demirlerin verilme
si için her türlü çareye başvurduğu, akla gelen her 
formülü denediği ve demirlerin verilmesine karşı çı
kan personele baskı yaptığı, hu suretle Türk Ceza 
Kanununun 2113 ive 225 nci maddelerini ihlal ettiği; 

13. 30 000 000 TL. tutarında rüşvet aldığı hal
de bu demirlerin Sürmen Firması tarafından çekil
mesini başaramayınca, yakın arkadaşı Salih Zeki 
Rakıcıoğlu'nun aracılığı ile Sheraton Otelinde de
mir ithalatçısı Suat Sürmen'le buluşarak '(bırakın hu 
hurda işini, buradaki hurdadan ne olur. Başka de
mir memir getirin de para kazanalım. Bu fırsat bir 
daha ele geçmez.) diyerek yeni bir rüşvet anlaşması 
yaptıkları, bu rüşvet anlaşması uyarınca Suat Sür
men tarafından verilen listede adları geçen Mehmet 
Ali ©erk, Nuri Yığıhtaş, Ali Can, llyas Baydar ve 
özdemir Türker'li İzmit ve Derince gümrüklerine 
atadığı, demir ithalatçısı Suat Sürmen'in işlerine yar
dımcı olması için İzmit Gümrükleri Başmüdürü Er-* 
dinç Özerman'a telefon açarak talimat verdiği ve 
bilahara bu başmüdürü İstanbul Tarabya Otelindeki 
Özel dairesine ve Ankara'ya Bakanlığa çağırarak bas
kı yaptığı, demir kaçakçılığına elkoyan Kocaeli Va
lisi İbrahim Ural'a karşı hasımane davranışlarda 
bulunduğu ve böylece Suat Sürmen'in kanunsuz yol
larla demir ithal etmesine ve çok büyük paralar ka
zanmasına yardımcı olmak karşılığında, (ilk rüşvet 
anlaşmasından aldığı 30 000 000 TL.'dan başka) de
ğişik tarihlerdeki çeklerle toplam 85 000 000 TL.' 
daha rüşvet aldığı; hakkındaki söylentiler, basındaki 
eleştiriler ve Parlamentodaki soru ve soruşturma 
önergeleri nedeniyle, aldığı bu rüşvetleri kendi adına 
bir bankaya ya da açıktan açığa bir ticari 'faaliyete 
gayrimenkule yatırımasındaki güçlükler nedeniyle, 
hamiline çek olarak aldığı bu rüşvetleri yakın arka
daşları olan Salih Zeki Rakıcıoğlu, Halil İbrahim 
Demir ve Şaban Eyüboğlu adına açılan paravan 

banka hesaplarında topladığı, 25 000 000 TL.'lık kıs
mını ise müteahhit Ali Yıldız'ın ticari faaliyeltlerine 
aktararak bu yollarla gizlemeye çalıştığı, bu para
van hesaplarda toplanan rüşvet paralarından bir kıs
mını bilahara verdiği talimatlar gereğince kardeşi 
Koksal Mataracı, damadı Salih Aydın ve yeğeni 
Hakkı Kalkavan adına açtırdığı paravan banka he
saplarına geçirterek normal bir görünüme ve bir 
borç - alacak ilişkisi haline dönüştürmek istediği, 
Bakanlıktan ayrıldıktan sonra bu tehlikenin kısmen 
ortadan kalktığına ve daha fazla gizlemeye gerek kal
madığına kanaat getirerek kendi adına banka hesap
ları ve aylık kirası 25 000 TL. olan işyerleri açmaya 
başladığı, evvelce paravan banka hesaplarında top
lanan paraları tedrici olarak kendi adına açtırdığı 
hesaplara aktardığı, 6 - 7 milyon lira masraf yapa
rak dekore ettirdiği büroda ticari faaliyetlere ha
zırlanırken 12 Eylül Harekâtından sonra gözaltına 
alındığı, Komisyonumuzca yapılan sorgularında pa
ravan harika hesaplarındaki sirkülasyonu önce bir 
borç - alacak şjeklinde iddiaya yeltendiği, rüşvet 
suçlarına aracı olan Şaban Eyüboğlu, Halil İbrahim 
Demir ve Salih Zeki Rakıcıoğlu'nun bütün ayrıntı
ları ile ve kesinlikle tespit olunan banka hesaplan 
karşısında gerçek durumu itiralf etmeleri ve hatta 
yeğeni Hakkı Kalkavan'ın, evvelce kendisine yapı
lan telkin ve baskı Üzerine vermiş olduğu ifadele
rin doğru olmadığını, kendi adına açılan paravan 
banka hesabına giren ve çıkan paraların Tuncay Ma
taracı tarafından yönetildiğini ikrar etmesi karşısın
da bu defa bu paraların arkadaşları tarafından ken
disine '(yardımlaşma çerçevesinde) verildiğini, ken
disine rüşvet vermiş olan Suat Sürmen, Rahim Mey
dan, Paşa Ali Alaman, Nuri Akbulut, Nihat Kara-
dereli ve Vural Kazmaz'ın ortaya çıkan deliller ve 
banka kayıtları karşısında itirafta bulunmaları 've piş
manlıklarını izhar etmeleri üzerine hu defa bu para
ların bir (komplo düzenlenmek üzere) verildiğini ile
ri sürdüğü; 

Bu duruma göre Gümrük ve Tekel Eski (Bakanı 
Tuncay Mataracı'nın, demir ithalatçısı Suat Sürmen" 
den değişik tarihlerde toplam <8İ5 milyon lira 'rüşvet 
aknak suretiyle Türk Ceza Kanununun 213, 2125 ve 
80 nci maddelerini ihlal ettiği; 

114. Çay Kurumu Genel Müdürlüğünce Anado
lu ©asın Birliğinle, Rizespor Kulübüne ve Çocuk Esir
geme Kurumu Rize Şubesine daha önceki yıllardan 
itibaren çay tahsis edilmekte olduğu, Tuncay Mata
racı'nın Bakan olduktan sonra Çay - Kurumu Genel 
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Müdürlüğüne bir teleks çekerek bu uygulamayı dur
durduğu ive böylece çay tahsisi işinde büyük menfaat
leri olan bazı ilgilileri rüşvet vermeye sevkeden bir 
baskı ortamı yarattığı, nitekim Rize'deki Turist Otel
de 'Rizespor yöneticileri ile yaptığı konuşmada şa
yet 10 milyon lira 'verirlerse 1 000 ton çay tahsis ede
ceğini ve alacağı bu parayı Gençlerbirliği Spor Kulü
büne yardım olarak aktaracağını söyleyerek rüşvet 
anlaşmasına yönelik ilk adımı attığı, Rizespor Yöne
tim Kurulu Üyesi olan Paşa Ali Ataman ile Rizespor 
kulübü Başkanı Nuri Akbulut'un bu teklifi kabul 
ederek bilahara 'bakanın kardeşi Koksal Mataracı 
ile rüşvet anlaşması yaptıkları, (Koksal Mataracı'nın 
(ağabeyim parayı istiyor) demesi üzerine ileri tarihli 
üç çek düzenleyerek verdikleri; 5 milyon, 11,5 mil
yon ve 3,5 milyon lira tutarında olan bu çeklerin "ve
rilmesinden sonra Gümrük ve Tekel Eski Bakanı 
Tuncay Mataracı'nın Çay Kurumuna emir vererek 
ve devamlı surette baskı yaparak Rizespor'a çay 
tahsis edilmesini ve bu çayları 422)3 sayılı Kanuna 
aykırı olarak ıpiyasa fiyatından daha f2Zİa fiyatla 
satmalarına yol açan biir protokol imzalanmasını sağ
ladığı, çeklerin vadeleri geldiğinde 5 milyon ve 1,5 
milyon lira tutarında olanların nakit olarak ödendi
ği, 3,5 milyon liranın ise çek olarak Koksal Matara
cıya verildiği, Hakkı Kalkavan vasıtasıyla 'İstanbul' 
da bankadan tahsil olunan bu çek karşılığının Hak
kı Kalkavan tarafından bizzat IKöksal Mataracı'ya 
ödendiği, 10 milyon lira rüşvet veren Paşa Ali Ala-
man'ın bu işten 9*5 000 000 TL. dolayında gelir sağ
ladığı, bu paranın 46 milyon lirasını Rizespor'a ver
diği, Rizespor yöneticilerinden 10 milyon lira rüşvet 
isterken bu parayı Genıçlerbirliği Spor Kulübüne ve
receğini söyleyerek suçun 'işlenmesini kolaylaştırıcı 
bir ortam hazırlayan Tuncay (Mataracı'nın, rüşvet 
olarak aldığı bu (10 milyon liraya karşılık Gençler-
birliğine 5110 000 TL. bağışta bulunmak suretiyle söy
lentileri önlemeye ve gerektiğinde tevile müsait bir 
yol izlemeye çalıştığı ve bu suretle Türk Ceza Ka
nununun 2İ13 ve 225 nci maddelerini ihlal ©etliği;, 

15. Gümrük ve Tekel Bakanlığının denetim ve 
gözetimi altında bulunan Çay Kurumundan aynı şe
kilde Anadolu Basın 'Birliğine 100 ton çay tahsis et
tirmesi ve piyasada Tekel Genel Müdürlüğünce pe
rakende olarak 100 liradan satılan bu çayların 4223 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine aykırı olarak 250 
liradan satılmasına izin verilmesi için memuriyet gö
rev ve nüfuzunu kötüye kullanması karşılığında 
2 750 000 lira tutarında rüşvet aldığı, Anadolu (Basın 
Birliği adına hareket eden Nihat Karadereli ve Vu

ral Kazmaz'ın 19 000 000 TL. dolayında kazanç sağ
lamalarına karşılık Anadolu IBasın Birliği Genel 
Merkezine yalnızca 300 000 TL. ödedikleri, bu ki
şilerin ıKöksal Mataracı eliyle ödedikleri rüşvetin 
2 400 000 TL.'nın çek olarak verildiği, bu suretle 
Tuncay Mataracı'nın Türk Ceza Kanununun 213 
Ve 225 nci maddelerini ihlal ettiği; 

116. Çay Kurumunun ihtiyacı için yapılan kutu 
ihalesini kazanan Rahim Meydan'a; bu ihale nede
niyle kanun dışı yardımlar vadederek bu kişiden 
10 000 000 TL. rüşvet aldığı, 8 ve 2 milyon lira tu
tarında hamiline yazılı iki çek şeklinde aldığı bu rüş
veti, diğerlerinde olduğu gibi önce bazı yakınları ve 
arkadaşları adına açılan paravan banka hesaplarında 
topladığı, daha sonra verdiği talimatlar uyarınca 
yönlendirdiği ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 
213 ve 225 nci maddelerini ihlal ettiği; 

117., Refakatine koruma polisi olarak verilen ve 
•gelirleri ile giderleri arasında 'büyük bir dengesiz
lik olan Tahir İBozay'ı yalnızca kendi oluru ite Güm
rük Muhafaza Genel Müdürlüğünde bir memuriye
te atadığı halde, artık polislikle ilgisi kalmayan bu 
kişiyi (korunıa polisi) adı altında bütün seyahatleri
ne iştirak ettirerek ortaokul mezunu olan bu kişiye 
uçak bileti üzerinden yolluk ödettiği, menfaat çevre
leri ile kendisi arasındaki ilişkilerde aracı olduğu 
iddia olunan jbu kişiyi Bakanlıktan ayrılacağı günler
de Karaköy Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ata
dığı, ancak çpfc büyük tepkilerle karşılaşan bu ata-

uygulanamadığı ve Tahir iBozay'ın 
Gümrük Mubafaza Genel Müdürlüğünde pasif bir 
göreve alındığı, bu suretle memuriyet görevini kö-> 

bakanın Türk Ceza Kanununun 240 nci 
il ettiği; 

tüye kullanan 
maddesini ihl; 

a>ı Kanununa İş 
6 . 8 . 1975 
lüğe konulan 
gesindeki tekeli 
çi IBulma Kurjulu 
çi (Bulma 
çesi ve yöresinde 
rulan ve bütün 
fından (en 
genel ve 
kan olur olmlaz 
tamamen keyfi 
dirdiği, bu ar&da 
larından b 
'katarına ahnabak 
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objekt 
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dayanılarak çıkarılan ve 
gün, 7/6787 sayılı Kararname ile yürü-
tüzük hükümlerine göre, Samsun böl-

işçilerinin 1978 yılına kadar İş ve tş-
aracılığı ile işe alındıkları, İş ve lş-

Kulrumunun şubesi bulunmayan ıBafra il
işe kaymakamın başkanlığında ku-

muhıtarlardan oluşan bir kurul taıra-
muh'taç olanlardan başlanmak üzere) 

iif esaslara göre işçi alındığı halde ba-
bu uygulamaları ortadan kaldırarak 

i ve politik yollarla işçi alımını yönlen-
türeyen bir çok aracının işçi aday-

menfaatler sağladıkları, tekel fabri-
işçi miktarını senatör adayları ara-
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sında kontenjanlar tespit ederek ayarladığı ve politik 
pazarlık konusu yaptığı, ilgililere emir ıvererek ve 
baskı yaparak tbir çok kişileri keyfi bir şekilde işe 
yerleştirdiği ve böylece Bakanlık görev ve nüfuzunu 
kötüye kullanarak Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 
nci maddelerini itlal ettiği; 

(19. Derince Gümrük Müdürlüğünde görevli bu
lunduğu sırada şaibeli faaliyetleri nedeniyle Gümrük 
ve Tekel Bakanlığımda ıpasiiıf bir göreve alman Ali 
Galip Kayıran adındaki Ikiişiyi kaçakçıların ve bir 
kısım demir ithalatçılarının isteği üzerine, komisyon 
kararı olmaksızın ive bütün uyarılara rağmen yalnız-' 
ca kendi oluru <»», ile Haydarpaşa Gümrük Müdür 
Vekilliğine getirdiği, bu kanunsuz işlemden dolayı 
kimlerden ve ne miktarda rüşvet aldığı tespit edi
lemediği için ısuç vasfının (memuriyet görevini kötü
ye kullanmak) düzeyinde kaldığı ve böylece Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

20, Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine aitan-
masından kısa bir süre sonra (babalar operasyonu) 
diye bilinen soruşturma sırasında, tutuklaman >ve bir 
süre sonra tabiîye olunan Ali Ga% Kayıran'ıın yeni
den aynı göreve getirilmesi veya Haydarpaşa Gümrü
ğüne onun paralelindeki bir müdürün atanması için 
Ali Galip Kayıran\Ian 1 500 000 — lira, Yusuf Ya
mandan 5 000 000,— TL., et ihracatçısı Mustafa öz-
soy'dan 2 800 000,— TL. olmak üzere toplam 
9 300 000,— TL. tutarında rüşvet almak 'suretiyle 
Tür̂ k Ceza Kanununun '213, 225 <ve 80 nci maddeleri
ni İhlal ettiği; 

21. Kadrosu ve görevi Petrol Ofis Genel Mü
dürlüğünde olan bir memureyi, hizmet gerekleri yö
nünden herhangi bir ihtiyaç ve zorunluluk 'bulunma
masına rağmen, tamamen özel nedenlere ve ilişkilere 
bağlı olarak Gümrük ve Tekel 'Bakanlığının Özel Ka
leminde İstihdam ettiği, bu fiili durumu daha sonraki 
tarihlerde yapılan yazışmalarla resmi bir hüviyete sok
mak istediği ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesini İhlal ettiği; 

'22/ Dursun Ali Çırakoğlu ismindeki bir hemşeh
risini, Çay Kurumuna bağlı çay paketleme fabrika,-
sında geçici işçi kadrosuna aldırdıktan Sonra, burada 
bir gün bile çalışmayan bu geçici (işçinin Bakanlıkta 
görevlendirilmesi ive resmi ta|tMerle bayram talileri 
de dahil olmak üzere günde üç saat fazla mesai üc
reti ödenmesi için Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne 
emir verdiği, geçici işçi kadrosunda gösterilen bu kişi
yi Bakan sıf atiyle çıktığı bütün seyahatlere iştirak et
tirerek uçak bileti üzerinden yalnızca seyahat masra

fı olarak 109 497,— TL. ödeme yapılmasını sağla
dığı ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desini ihlal ettiği; 

23, 724 000 Ö00,— TL. üzerinden planlanan iz
mir Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evi Kompleksi 
inşaatı İhalesine, müteahhitlik karnesindekİ miktar iti
bariyle katılamayan Ali Yıldız ismindeki yakın arka
daşının ihaleye girmesini sağlamak için ilgililere tel
kin ve müdahalelerde 'bulunarak 724 000 000,— TL.' 
dan ibaret ihaleyi iki kısma böldürdüğü, müteahhit 
Ali Yıldiz'm bu ihaleyi kazanmasından sonra inşaatın 
kontrol mühendisini değiştirerek 'Ali Yıldiz'm hemşeh
risi olan ve görevi sırasında şüphe çekici faaliyetlerde 
bulunduğu müfettiş raporu ile de tespit olunan Tevffifc 
Ata'seKm ismindeki mühendisi bu inşaatın kontrol1 mü-
Ihendi'sliğine getirdiği, bu hizmetlerine karşılık Ali Yıl-
dız'dan edindiği menfaatin niteliği ve parasal mikta
rının kesin olarak tespit edilemediği; 'ancak diğer kişi
lerden aldığı rüşvetlerin 25 000 000,— TL.'lık kısmını 
Ali Yıldiz'm ticari şirket hesaplarına intikal ettirerek 
gayriresmi şekilde ona ortak olduğu, Ali Yıldiz'm ti
cari hesaplarını paravan olarak kullandığı, bu suretle 
ihaleye müdahalesinin ve kontrol mühendisini değiştir-
mesiinin Bakanlık görev ve nüfuzunu kötüye kullanma
sı sonucu gerçekleştiği Ve böylece Türk Ceza Kanunu
nun 240 net maddesini ihlal ettiği; 

'24. 7.1.1978 tarihinde Kemerburgaz Çiftalan Kö
yü mevkiinde karaya oturan, Amerikan sigarası ve 
viski yüklü Honduras bandıralı 300 gros tonluk Bo
lero gemisinde 12.1.1978 günü çıkan yangın sırasın
da hiçbir yetki ve sıfatı olmadığı halde gemiye çıkan 
Rıza Kalkavan'ın bu hareketini, 1978 yılı Bütçe Kar
ma Komisyonunda kendisine yöneltilen soruya verdiği 
cevapta gemi acentesi tarafından yangından bir gün 
sonra verilmiş olan bir yazıya dayanarak meşru İmiş 
gibi göstermek ve Rıza Kalkavan'ın 'bu gemi ve yük« 
lerle ilgili müteakip faaliyetleri hakkında kasten her
hangi bir işlem yapmamak suretiyle Bakanlık görev 
ve nüfuzunu kötüye kullandığı ve ibu ısiuretîe Türk Ce
za Kanununun '240 ncı maddesini ihlali ettiği; 

'25. Gümrük ve Tekel Bakanı sıfatryfc Amerika 
Birleşik Devletlerine yaptığı seyahat dönüşünde en az 
üç adet Smiht Wesson marka tabancayı Ve bir tüfeği, 
Bakanlık sıfatının doğurduğu nüfuzdan istifade ederek 
yurda soktuğu ve böylece Öl 36 sayılı Kanunun 12 ve 
13 ncü maddelerini ihlal ettiği; 

Komisyonumuza havale olunan, diğer konularda 
ise, raporumuzun ilgili 'bölümlerinde ayrıntılı olarak 
açıklandığı üzere Gümrük ve Tekel eski (Bakam Tun-
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cay Mataracı hakkırida kalmu davası açı'llmasmı iste
meye yetecek düzeyde delilerin mevcut olmadığı ka
naat ve sonucuna varılmıştır. 

"BJ Bayındırlık Eski iBakanı Şerafettin Elçi'riin; 
1) Kaçakçılığa karşı etkin önlemler alındığı ve 

özellikle güneydeki Habur Gümrük kapısının perso
nel kadrosu itibariyle ıslaha çalışıldığı bir dönemde, 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mafcaracı'yı az
mettirerek ve onun eylemlerine iştirak ederek, Güm
rük ve Tekel Bakanlığındaki atama ve yer değiştirme 
Ikdmiisyönunca oluşturulan dürüst ve namuislu perso
nelden müteşekkil kadro yerine, içlerinde yakın akra
baları da oîan 'kişilerin Habur Gümrük Kapısına atan
malarını sağlamak suretiyle Türk Ceza Kanununun 
64, 240 ve 80 nci maddelerini Mal ettiği; 

2) Hakkındaki soruşturma raporlarına göre ka
çakçılarla bürolarında ilişki kurduğu tespit olunan ve 
Ibu nedenle Cil'vegözü Gümrük Müdürlüğünden alı
narak İskenderun Gümrükleri Başmüdürlüğünde pasif 
bir göreve verilmiş olan Turhan Doğan adındaki ki
şiyi, kaçakçılık olaylarına adı karışan Nejat Söyler'in 
isteği üzerine, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay 
Mataracı'yı etkileyerek Gürbulak Gümrük Müdürlü
ğüne atanmasını sağlamak suretiyle Gümrük ve Te
kel eski Bakanı Tuncay Mataracı'nın memuriyet gö
revini kötüye kullanmak suçuna iştirak ettiği ve bu 
suretle Türk Ceza Kanununun 64 ve 240 ncı madde
lerini ihlal ettiği; 

C) Demir İthalatçısı Suat Sürmen'in; 
1) il975 yılından beri Haydarpaşa Gümrüğünde 

bekleyen demirlerinin çekilebilmesi için kanun dışı 
yollardan kendisine yardımcı olması karşılığında Güm
rük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı'ya 30 mil
yon lira rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Kanunu
nun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 

2) Bu demirlerin çekilmesi mümkün olmayınca, 
ithal yoluyla yurda getireceği demirler konusunda ka
nun dışı yollarla kendisine yardımcı olması, bu konu
daki engelleri ortadan kaldırması ve isimlerini verdiği 
bazı gümrük memurları ve kolcularını İzmit ve De
rince Gümrüğüne ataması karşılığında muhtelif tarih
lerde toplam olarak 85 000 000 TL. rüşveti Gümrük 
ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı'ya vermek 
suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 ve 80 nci mad
delerini ihlal ettiği; 

Ç) 'Müteahhit Salih Zeki Rakıcıoğlu'nun; 
1) Sürmen Firmasına ait olup 1975 yılından beri 

Haydarpaşa Gümrüğünde bekleyen demirlerin çekil
mesi için Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mâ  

taracı ile demir ithalatçısı Suat Sürmen arasında ya
pılan rüşvet anlaşmasına hem rüşvet verenin hem de 
rüşvet alanın aracısı sıfatıyla iştirak ettiği, Suat Sür
men'in rüşvet olarak verdiği 30 milyon lirayı alarak 
paravan banka hesaplarında gizlenmesine yardımcı 
olduğu, Tuncay Mataracı'nın verdiği talimat gere
ğince bu rüşvet paralarının paravan banka hesapların
dan Tuncay Mataracı'ya ve yakınlarına intikalini sağ
lamak suretiyle rüşvet suçuna iştirak ettiği ve böylece 
Türk Ceza Kanununun 65 ve 226 ncı maddeleri de
laletiyle, aynı kanunun 79 ncu maddesi de nazara alı
narak 213 ncü maddesini ihlal ettiği; 

2) Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Ma
taracı'nın kanun dışı çabalarına rağmen Haydarpaşa 
Gümrüğündeki demirlerin çekilmesi mümkün olma
yınca bu defa Suat Sürmen'in yurt dışından ithal ede
ceği demirlerle ilgili işlemlerde yardımcı olması ve 
Suat Sürmen'in verdiği isim listesindeki gümrük me
muru ve kolcularının İzmit ve Derince Gümrüklerine 
tayini için yeniden yapılan ikinci rüşvet anlaşmasın
da, hem rüşvet verenin hem de rüşvet alanın aracısı 
sıfatıyla iştirak ettiği, Tuncay Mataracı tarafından tz-
mit Gümrükleri Başmüdürü Erdinç Özerman'ın Ta-
rabya Oteline çağırılarak (bunlara yardımcı ol) diye 
talimat verdiği sırada yanlarında bulunduğu, bu ikin
ci rüşvet anlaşması uyarınca Suaıt Sürmen'in verdiği 
85 000 000 TL. yi Tuncay Mataracı adına Suat Sür-
men'den alarak paravan banka hesaplarında gizlediği 
ve bilahara Tuncay Mataracı'nın verdiği talimat doğ
rultusunda dağılımını sağladığı ve bu suretle Türk 
Ceza Kanununun 65, 226 ve 79 ncu maddeleri de
laletiyle aynı kanunun 213 ve 80 nci maddelerini ih
lal ettiği; 

D) Bakanın kardeşi Koksal Mataracı'nın; 

1) Rizespor Kulübü yöneticileri Paşa Ali Ala-
man ve Nuri Akbulut'dan 10 milyon lira rüşvet alın
ması olayında rüşvet alanın aracısı sıfatıyla suça 
iştirak ettiği, rüşveti bizzat alarak uygulanmasını sağ
ladığı ve böylece Türk Ceza Kanununun 65 ve 226 ncı 
maddeleri delaletiyle aynı Kanunun 213 ncü madde
sini ihlal ettiği; 

2) Anadolu Basın Birliği adına Nihat Karade-
reli ve Vural Kazmaz'a tahsis olunan çay karşılığın
da Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı 
tarafından Nihait Karadereli ve Vural Kazmaz adın
daki kişilerden 2 750 000 TL. tutarında rüşvet alın
ması olayına, rüşvet alanın aracısı olarak iştirak et
tiği, bu rüşveti bizzat alarak uygulanmasını sağ
ladığı ve böylece Türk Ceza Kanununun 64 ve 
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226 ncı maddeleri delaletiyle aynı Kanununun 213 
ncü maddesini ihlal ettiği;; 

3) Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MA-
TARACI'nm muhtelif kaynaklardan elde ettiği 
ve özellikle demir ithalatçısı Suat SÜRMEN'den 
aldığı rüşvetin 19 225 000 TL. nı ve yapmış olduğu ka
nunsuz atamalar karşılığında müteahhit Şaban Eyüb-
oğlu vasıtasıyla alınan rüşvetlerin 150 000 TL. lık 
kısmını; ayrıntıları raporun ilgili bölümlerinde 
açıklandığı üzere banka hesaplarında gizleyerek rüş
vet suçunun işlenmesine (müzaheret ve muavenette 
bulunmak suretiyle) Türk Ceza Kanununun 65 ve 
226 ncı maddeleri delaletiyle aynı Kanunun 213 ncü 
ve 80 nci maddesini ihlal ettiği; 

E) Çay - Kurumu Eski - Genel Müdür Yar
dımcısı Şahin BALTA'nın; 

1) Rizespor'a 1 000 ton çay tahsis edilmesi ve 
bunun 4223 sayılı Kanun hükümlerine aykırı ola
rak fazla fiyatla satılmasına izin verilmesi için Güm
rük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI ta
rafından yapılan kanunsuz müdahaleler ve etkiler 
sonucunda, Bakanın eylemine bağlı olarak memu
riyet görevini kötüye kullandığı ve bu suretle Türk 
Ceza Kanununun 64 ve 240 ncı maddelerini ihlal 
ettiği; 

2) Anadolu Basın Birliğine 100 ton çay tahsis 
edilmesi ve bunun 4223 sayılı Kanun hükümlerine 
aykırı olarak fazla fiyatla satılmasına izin veril
mesi için Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay 
MATARACI tarafından yapılan kanunsuz müdaha
leler ve etkiler sonucunda Bakanın eylemine bağlı 
olarak memuriyet görevini kötüye kullandığı ve bu 
suretle Türk Ceza Kanununun 64 ve 240 ncı mad
delerini ithal ettiği; 

F) Çay Kurumu Eski Genel Müdür Vekili 
Zeki GÖKTÜRK'ün; 

Rizespor'a 1.000 ton çay tahsis edilmesi ve bu 
çayların 4223 sayılı Kanun hükümlerine aykırı ola
rak fazla fiyatla satılmasına izin verilmesi için 
Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay Mataracı ta
rafından yapılan kanunsuz müdahaleler ve etfcii'er 
sonucunda, Bakanın eylemine bağlı olaralk memuri
yet görevini kötüye kullandığı ve bu suretle Türk Ceza 
Kanununun 64 ve 240 net maddelerini ihlal ettiği;-

G) • Rizespor Kulübü Yöneticisi Paşa Ali ALA-
MAN'ın; 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATA
RACI tarafından, bazı kurum ve kuruluşlara eski
den beri verilmekte olan çay tahsisini yasaklama
sından sonra, Rizespor kulübü adına 1.000 ton çay 

tahsis edilmesi ve bu çayların perakende piyasa 
i fiyatlarından daha fazla bir fiyatla satılmasını sağ

lamak amacıyla Tuncay MATARACI'ya, kardeşi 
; Koksal MATARACI aracılığıyla 10.000.000,— TL. 

tutarında rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Ka
nununun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 

G) Rizespor Kulübü Başkanı Nuri AKBU-
LUT'un; 

I Rizespor'a 1.000 ton çay tahsis edilmesi ve bu 
çayların 4223 sayılı Kanun hükümlerine aykırı ola
rak fazla fiyatla satılmasını temin için Gümrük ve 

j Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya Rize-
! spor Kulübü Yöneticisi olan ve çayların satış ve pa-
I zarlamasını bizzat ayarlayan Paşa Ali ALAMAN'la 

birlikte, Koksal MATARACI aracılığıyla 10.000.000,-
j TL., tutarında rüşvet vermek suretiyle TCK. nun 

220 nci maddesini ihlal ettiği; 

H) Matbaacı ve Gazeteci Nihat KARADE-
RELİ'nin; 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATA
RACI tarafından, bazı kurum ve kuruluşlara ve bu 
arada Anadolu Basın Birliğine verilmekte olan çay 
(tahsisini yasaklamasından sonra, Anadolu Basın 

• Birliği adına 100 ton çay tahsis edilmesi ve bu 
ı çayların 4223 sayılı Kanun hükümlerine aykırı ola

rak fazla fiyatla satılmasını sağlamak amacıyla Tun-
i 

j cay MATARACI'ya iletilmek üzere kardeşi Kök-
j sal MATARACI aracılığıyla 2.750.000,— TL. tuta-
j rında rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Kanu

nunun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 
I) Gazeteci Vural KAZMAZ'ın; 
Yukarıda belirtildiği üzere Anadolu Basın Bir

liği adına 100 ton çay tahsis edilmesi ve bu çay
ların fazla fiyatla satılmasını sağlamak amacıyla 
Nihat KARADERELİ ile birlikte Anadolu Basın 
Birliği adına hareket ederek Gümrük ve Tekel Es-

| ki Bakanı Tuncay MATARACI'ya iletilmek üzere 
kardeşi Koksal MATARACI aracılığıyla 2.750.000,-
TL. tutarında rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza 
Kanununun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 

İ) Kutu İmalatçısı Rahim MEYDAN'ın; 
Çay Kurumunun ihtiyacı olan çay kutusu yapımı 

ihalesi işinde kendisine kanun dışı yardım ve imkân 
sağlaması karşılığında Gümrük ve Tekel Eski Bakanı 
Tuncay MATARACI'ya 10.000.000,— TL. tutarında 
rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 
nci maddesini ihlal ettiği; 

J) İpsala Eski Gümrük Müdürü Harun GÜ-
REL'in; 
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ipsala Gümrük Müdürlüğüne tayini için bazı | 
iaçakçılar ve özellikle Abuzer UĞURLU'nun, Güm- j 
rük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI 
ile yapmış oldukları rüşvet anlaşmaları vereğince, j 
bu kişilerin kendisi için verdikleri rüşvetin 
10.075.000— TL. nı Tuncay MATARACFya iletil
mek üzere müteahhit Şaban EYÜBOĞLU'nun pa- I 
ravan banka hesabına değişik tarihlerde göndermek 
suretiyle Türk Ceza Kanununun 226 ncı maddesi 
delaletiyle aynı Kanununun 220 nci ve 80 nci mad- I 
desini ihlal ettiği;; J 

K) Haydarpaşa Eski Gümrük Müdür Vekili Ali 
Galip KAYIRAN'm; 

Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekili sırasında 
ünlü kaçakçılarla birlikte tutuklanıp tahliye olduk
tan sonra, açıkta bulunduğu sırada yeniden tayini 
için bir kısım kaçakçılar tarafından sürdürülen ça
balara iştirak ederek, Yaşar YAMAK'tan borç adı 
altında 1,5 milyon liralık çeki Tuncay MATARA
CFya iletmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 
nci maddesini ihlal ettiği; 

L) A1İ GALİP KAYIRAN'm tayini ile Igili ol
mak üzere Nüsret GERDAN eliyle 2.000.000,— TL. ve 
ayrıca Necati KUTLU eliyle 3.000.000.— TL. olmak 
üzere toplam 5.000.000.— TL tutarındaki rüşveti 
Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARA
CFya iletilmek üzere Şaban EYÜBOĞLU adına 
açılan paravan hesaba göndermek suretiyle Türk 
Ceza Kanununun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 

M) Beynelmilel kaçakçılık olaylarına adı karı
şan Uğurcan ELMAS'ın; 

Harun GÜREL'in İpsala Gümrük Müdürlüğüne 
atanmasıyla ilgili olarak Abuzer UĞURLU tara
fından verilen talimat gereğince Gümrük ve Tekel I 
Eski Bakanı Tuncay MATARACFya, iletilmek üze
re Müteahhit Şaban EYÜBOĞLU adına açılmış 
paravan banka hesabına 600.000.— TL. göndermek 
suretiyle Türk Ceza Kanunun 226 ncı maddesi de
laletiyle aynı Kanunun 220 nci maddesini ihlal et
tiği; 

N) Müteahhit Şaban EYÜBOĞLU'nun; 
1. Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MA

TARACI tarafından Harun GÜREL'in İpsala Güm
rük Müdürlüğüne getirilmesi için kaçakçılarla ve I 
özellikle Abuzer UĞURLU ile yapılan rüşvet anlaş- I 
masına aracı olduğu, Harun GÜREL'in tayini için 
verilen toplam 10.925.000.— TL. m paravan banka 
'hesaplarında gizlemek ve ayrıca Çankaya'daki inşaa
tından üç apartman dairesini Tuncay MATARACI' | 

j ya satma girişimleriyle bu rüşveti maskelemeye çalı-
I şarak suçun işlenmesine müzaharet ve muavenette 
I bulunmak suretiyle TCK. mın 65 ve 226 ncı madde-
j leri delaletiyle aynı Kanunun 213 ve 80 nci madde

sini ihlal ettiği; 
2< Ali Galip KAYIRAN'm atanması işiyle ilgili 

olarak bir kısım kaçakçılar ve Ali Galip KAYIRAN' 
la görüşerek Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay 

I MATARACI ile bu kişiler arasındaki rüşvet anlaş
masına aracı olduğu ve bu meyanda demir ithalat
çısı Yusuf YAMAN'ın verdiği 5.0CO.OCO,— lira, Mus
tafa ÖZSOY'un verdiği 2.800.000.— lira ve Ali Ga
lip KAYIRAN'm verdiği 1.500.000. —lirayı paravan 
banka hesaplarında gizlemek suretiyle ve bilahara 
Tuncay MATARACI'nın verdiği talimat gereğince 
gerek Tuncay MATARACFya gerekse onun belirtti
ği diğer kişilere intikalini sağlayarak suçun işlenme
sine müzaiharet ve muavenette bulunduğu ve böylece 
Türk Ceza Kanununun 65 ve 226 ncı maddeleri de
laletiyle aynı Kanunun 215 ncü ve 80 nci maddeleri 
ihlal ettiği; 

I 3. Tuncay MATARACI tarafından kaçakçılar
dan ve özellikle Abuzer UĞURLU'dan alınan 
10.925.000.— lira rüşvet karşılığında ipsala Gümrük 
Müdürlüğüne getirilen emekli Jandarma Astsubayı 

I Harun GÜREL'in maiyetinde bir kadro oluşturulma-
I sini temin amacıyla Mehmet Adıgüzel AS, Mehmet 

BLBİR ve Refik TÜRK ismindeki kişilerin îpsala 
Gümrük Kapısına tayinleri için Gümrük ve Tekel 
eski Bakanı Tuncay MATARACI'yı suça azmettir
mek ve Bakanın memuriyet görevini kötüye kullan
mak suçuna iştirak etmek suretiyle Türk Ceza Ka
nununun 240 ve 80 nci maddelerini ihlal ettiği; 

O) Müteahhit Ali YILDIZ'ın; 
1. 724.000.000.— TL. iık İzmir Yaprak Tütün 

I ve İşleme Evi Kompleksi inşaatı ihalesine, haiz bu
lunduğu müteahhitlik karnesi itibariyle girmesine irn-

[ kân bulunmaması karşısında bu ihale bedelini Güm
rük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın 
bakanlık sıfatından doğan görev ve nüfuzunu kötü
ye kullandırarak iki kısma böldürmek ve bu suretle 
ihaleye girme imkânına kavuşmak; ayrıca bu inşaatın 

I kontrol mühendisi keza bakanın kanalıyla değiştirt-
I mek suretiyle Tuncay MATARACI'nın memuriyet 
I görevini kötüye kullanmak suçuna iştirak ettiği ve 

böylece Türk Ceza Kanununun 64 ncü maddesi de-
I laletiyle aynı Kanunun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

12, Tuncay MATARACI'nın değişik kaynaklar-
I dan elde ettiği rüşvetlerden 25 milyon liralık kısmı-
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nı, kendi ticari hesaplan içerisinde gizleyerek rüşvet 
suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı müzaharet ve 
muavenette bulunduğu, hu suretle TCK. nun 65 ve 
226 ncı maddeleri delaletiyle aynı Kanunun 213 ncü 
maddesini ihlal ettiği; 

Ö) Müteahhit Haljl İbrahim DEMİR'in; 

Tuncay MATARACI'nın demir ithalatçısı Suat 
SÜRMEN'den aldığı toplam 115.CO0.pO0,— TL. tu
tarındaki rüşvetin 43.250.000.— lira tutarındaki kıs
mını Türk Ticaret 'Bankası Altınbakkal Şubesinde 
açtırdığı 111/4798 numaralı paravan banka hesabına; 
ll.OOÖ.OOO.— TL. lık kısmını ise Denizcilik Bankası 
Fermeneciler Şubesinde açtırdığı 1371 numaralı pa
ravan hesabına yatırarak; keza Tuncay MATARA
CI'nın Rahim MEYDAN'dan aldığı 10.000.000.— 
TL. tutarındaki rüşvetin tamamını Türk Ticaret Ban
kası Altınlbakkal Şubesindeki 111/4798 numaralı pa
ravan hesabına yatırmak ve bilahara Tuncay MATA
RACI'nın verdiği talimat üzerine damadı SaMh AY-
DIN'a, damadının kardeşi İbrahim AYDIN'a, yeğe
ni Hakkı KALKAVAN'a ve arkadaşı Ali YILDIZ'a 
intikal ettirerek bu rüşvet paralarının gizlenmesine 
yardımcı olmak ve dolayısıyla müzaharet ve muave
nette 'bulunarak suçun işlenmesine iştirak etmek su
retiyle Türk Ceza Kanununun 65 ve 226 ncı madde
leri delaletiyle aynı Kanunun 213 ve 80 nci madde
lerini ihlal ettiği; 

(P) Gümrük ve Tekel eski Bakanının yeğeni Hakkı 
KALKAVAN'ın; 

Değişik kaynaklardan alınan rüşvetlerin 9.800.000. 
TL. lık kısmını Yapı ve Kredi Bankası Amavutköy 
iŞubesiınde açtırdığı 5604/4 numaralı paravan banka 
hesabına yatuımak ve bilahara Tuncay MATARACI' 
mm verdiği talimat doğrultusunda Tuncay MATA-
RACI'ya ve Koksal MATARACI'ya gerek çek ge
rekse nakit olarak vermıek suretiyle suçun işlenme
sine yardımcı olduğu, Türk Ceza Kanununun 65 nci 
maddesinin ifadesiyle mıüza'haret ve muavenette bu
lunduğu ve böylece Türk Ceza Kanununun' 226 ncı 
maddesi delaletiyle aynı Kanunun '213 ve 80 nci 
maddelerini ihlal ettiği 

R) Gümrük ve Tekel eski Bakanının, damadı Sa-1 

liıh AYDUSTın; 

Kayınpederi olan1 Gümrük ve Tekel Eski Bakanı 
Tuncay MATARACI tarafından değişik »kaynaklar
dan alınan rüşvetlerden toplam 10 650 000 'liralık kıs-' 
mini Tuncay MATARACI'nın talimatı uyarınca Şa

ban EYÜBOĞLU, Salih Zeki RAKICIOĞLU ve 
rüşvete aracı olan diğer kişilerden alarak kendi para
van banka hesaplarına nakletmek suretiyle rüşvet su
çunun işlemesina müzaharet ve muavenetti© bulu
narak suça iştirak ettiği ve böylece Türk Ceza Kanu
nunun 65 ve 226 ncı maddeleri delaletiyle aynı Kanu
nun 213 ve 80 nci maddelerini ihlal ettiği; 

'Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 
Yukarıda belirtilen kişilerin bu fiillerine ilişkin 

yeminli tanık beyanları, ikrar, banka işlemleri ve çek 
fotokopileri gibi deliller raporumuzun özel bölümle
rinde ayrıntılı olarak açıklanmış ve değerlendirme
leri yapılmıştır. 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATA
RACI'ya rüşvet Verdikleri tespit olunanı Abuzer 
UĞURLUVla 'Mustafa ÖZSOY'un yurt dışında fi
rarda oldukları resmi yazılardan anlaşılmış Ve ifadele
rinin tespiti mümkün dlamamıııştır. İBu nedenle, bu 
kişilerin, iştirak hükümleri de nazara alınarak hakla
rında kamu davasının açılması, usul hükümleri ge
reğince talep olunamamıştır. 

Bu duruma göre; 
Yukarıda kimlikleri yazılı kişilerin belirtilen 

suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa 
Mahkemesinde haklarında kamu davası açılmasının 
gerekli olduğu; 

Gümrük ve Tekel eski 'Bakanı Tuncay MATA
RACI tarafından alınan 157 975 00Ö,— (Yüzelliyedi 
milyon Dokuzyüzyetmiişbeş bin) liradan ibaret rüşvet 
parasının Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi ge
reğince müsadere 'hükümlerine tabi bulunduğu; 

Gerek kendi beyanları gerekse banka hesapları 
üzerinde yapılan incelemelere göre, rüşvet olarak alı* 
nan paralardan 23 900 000,— lirasının Halil İbrahim 
DBMÎR, 25 000 OOfl lirasının Ali YILDIZ; 23 500 000 
lirasının Salih Zeki RAKICIOĞLU; 23 250 000 lira
sının Koksal MATARACI; 10/ 650 OOO lirasının Salih 
AYDIN ve 10 925 000 lirasının Şaban EYÜBOĞLU' 
nun uhdesinde bulunduğu ve T.CJK. nun 36 ncı mad
desi gereğince zapt ve müsadereye tabi olduğu; 

Raporumuzun uygun görülmesi ve kamu davası 
açılmasına karar verilmesi halinde, T.C.K. nun 36 
ncı maddesinin işlerliğini güvence altına almak için, 
'sanıkların taşınır ve taşınmaz malı varlıkları hakkında 
dava sonuna kadar gerekli önlemlerin alınması ve tu
tuklanmalarına karar verilmesinin yargılama maka
mından talep edilmesinin usul hükümlerine ve dava
nın niteliğine uygun düşeceği; 
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Komisyonumuzun müşterek mütalaası ve oybir
liğiyle alınan kararı olarak MİLLİ GÜVENLİK 
KÖNÎSEYl'nin takdir ve tensiplerine sunulur. 

2Q Marti 1981 
(Komisyon iBaşkanı 
Akdemir AJKMUT 

Dz. Hâkim 'Kd. Albay 
Askeri Yargıtay Üyesi 

Üye Üye 
M. Tevfik ODMAN Dursun Atalay KORAY 
Dz. Hâkim Ön. Yzb. (Başbakanlık Yüksek 
M.G.İK. Hukuk İşleri Denetleme Kurulu 

Kanunlar ve Kararlar Uzman Müşaviri 
Dairesi Başkanlığında 

Üye Üye 
Turgut AKMAN Ahmet SAĞAR 

Müşavir Maliye Müfettişi Maliye Başmüfettişi 
Üye Üye 

Celâl EREL Fevzi ERTÜRK 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Müşavir Müfettişi Müşavir Müfettişi 

BAŞKAN — Şimdi de Tuncay Mataracı'nın bu 
konudaki savunmasını okutuyorum : 
Milli Güvenlik Konseyi Sayın Genel Sekreterliğine 

Ankara 
Özü : Bakanlığım dönemine ilişkin olarak kurul

muş bulunan Soruşturma Komisyonunun raporuna 
karşı savunmam hakkında. 

Milli Güvenlik Konseyince Gümrük ve Tekel Ba
kanı olarak görev yaptığım dönemle ilgili olarak ku
rulmuş bulunan Soruşturma Komisyonu raporuna 
karşı Sayın Genel Sekreterliğin 30 Mart 1981 tarih, 
Özel Hukuk Müşavirliği 3012-15-81 sayılı yazılarıyla 
bir hafta içinde savunmam istenmektedir. 

Dört ayı aşkın bir sürenin ürünü olan 166 sayfa 
tutarındaki bir Soruşturma Komisyonu raporunda 
değinilen her noktayı bu aşamada ve bu koşullar al
tında ayrıntılı bir savunma ile değerlendirebilmem 
olanak dışıdır. Ancak, önemli ve hayati gördüğüm 
'birkaç noktayı belirtmeyi zorunlu sayıyorum. Şöy
le ki : 

A) Soruşturma, adalet ölçüleri içinde ve yasal 
gereklere uyularak yürü'tülmemiştir. 

— Herhangi bir sanığın hangi nedenle olursa ol
sun, gözaltında tutulma süresi 12 Eylül'den sonra çı
kan yasalarla (90 gün) olarak sınırlı bulunurken, hiç-
'bir yasal dayanağı olmaksızın ve şimdiye kadar ör
neği görülmemiş bir biçimde 150 gün gözaltında tu
tulmam sağlanarak gerek hakkımdaki soruşturmayı j 

yürüten Sayın Komisyonun ve gerekse soruşturmayla 
ilgili ifadelerine başvurulan kişilerin psikolojik etki 
altında bulundurulmalarına çalışılmıştır. 

— Hakkımdaki soruşturma ile ilgili olarak ifadele
rine başvurulan çeşitli kişiler içinde aleyhimde ifa
de vermeyenlerin tekrar tekrar ifadelerine başvuru
larak ve manevi baskı ile ifadelerini aleyhimde değiş
tirmeleri sağlanmıştır. 

— Yasalarımıza göre, gizlilik içinde yürütülmesi 
gereken bu soruşturma belirli siyasal çevrelerin ka-
sıtlarıyla kamuoyunda sürekli sıcak tutulmaya çalı
şılmış, basında sürekli yer aldırılmasına özen göste
rilmiş; böylece kamuoyu aleyhte bir şartlanmaya iti
lerek hukukun gerektirdiği tarafsızlık çiğnenmiştir. 

B) Soruşturma Komisyonunun çalışmalarına esas 
olan iddialar çoğunlukla hukuki dayanaktan yoksun, 
siyasal kökenli iddialardır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının başında bulundu
ğum süre içinde atamalar ve yer değiştirmelerle ilgili 
işleyiş, yasalar ve yürürlükteki mevzuat açısından 
benden önceki ve benden sonraki bakanların dönem
lerinden önemli ayrılıklar taşımamaktadır. Hatta, be
nim dönemimde yeni yönetmeliklerle düzensiz bazı 
işleyiş de belirli bir denetim altına alınmaya çalışıl
mıştır. 

Hal böyle iken, bakanlığım dönemiyle ilgili böy
lesine ağır bir suçlama kampanyasının çeşitli çevre
lerce - başından beri - açılmış bulunması bir başka 
önemli nedene dayanmaktadır. 

Bakanlığım boyunca yaptığım görevden alma ve 
yer değiştirmelerin büyük çoğunluğu, benden önceki 
'bakanın yine çoğunlukla, bakanlık dışından yaptığı 
atamalarla ilgilidir. Devleti en önemli kadrolarına iç
ten sızarak adım adım ele geçirmeye çalışan belli bir 
siyasal anlayışın militanlarını herhalde bakanlığımın 
bünyesinde ve hele - müsteşarlığa kadar ulaşan - önem
li görevlerde tutmam beklenemezdi. Ve nitekim, ben
den önceki bakanın döneminde kurulmuş bulunan ve 
bir özel militan yatağı haline getirilmiş olan «Kont
rolörlük» teşkilatını tümüyle lağvederek bu kadro-
Iardakilerin tümünü görevden aldım ve bu teşkilatı 
bir yönetmelikle yeniden oluşturmaya çalıştım. 

Dikkatinize sunarım ki, attığım her adımı, her iş
lemi pzel yaşamıma kadar kasıtlı olarak dile getiren 
ve karalamaya çalışan önerge ve suçlamalarda ba
kanlığım döneminde yaptığım bu önemli ve geniş kap
samlı tasarrufa değinilmekten özenle kaçınılmıştır. 

Oysa, benden önceki bakanın kurmuş ve atamış 
bulunduğu bu Kontrolörlük teşkilatının görevden al-
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dığım mensupları bugün ya sıkıyönetim mahkemeleri 
önündedir, ya da çoğu aranmaktadır. 

Önemli bir bakanlıkta örgütlenerek, devleti ele 
geçirmeye çalışanlar, bozduğum oyunlarını dile ge
tiremeyecekleri için Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
başında bulunan bir kişiye en kolay yapılabilecek suç
lamayı yolsuzluk ve mafia ile ilişki suçlamasını yap
mak ve beni bu yolla karalamak kampanyasını seç
mişlerdir. Benîm yaşamımın böyle haksız suçlama
larla karalanamayacak kadar açık ve gözönünde ol
ması bir yana, devletin arşivinde bulunması gereken 
çeşitli resmilik kazanmış belgeler asıl kimlerin bu tür 
ilişkiler içinde olduğunu veya olabileceğini göstermek
tedir. Bunlar, ciddi kaynaklarıyla günlük basında da 
yer almıştır. (11,8.1979 tarihli Günaydın ve Hürriyet 
gazetelerinde Uğurlu'larla ilgili haber) 

Hakkımdaki suçlamaların arasında yatan önemli 
siyasal gerçeklerden başlıcası budur ve özenle gizlen
meye çalışılmaktadır. 

C) Devletin her kademesinde görev yapan insan
ların bir gün hesap vereceklerini bilmeleri ve buna 
göre davranmaları devletin saygınlığını artırır. Maruz 
kaldığım çeşitli haksızlıklara rağmen, devlete karşı 
kaçınılmaz bir sorumluluğu yerine getirmek bu ba
kımdan benim için bir şereftir. 

Ancak, devletin saygınlığının gerçekten artması 
ve gölgelenmemesi ise, bu kuralın herkes hakkında 
ayırım gözetilmeksizin uygulanmasını gerektirir. 

Hakkımda yüzlerce soruşturma önergesi gündem
de bizden çok ön sıralarda yer alan «yolsuzluk» söz
cüğünü Türk siyasal hayatında adıyla birlikte çağrış
tıran ve geçmişte himaye ettiği yakınları devlete he
sap vermektense, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığın
dan çıkmayı seçenler, toplum önünde ellerini, kol
larını sallayarak gezer ve hatta geçmişteki siyasal öç
lerini almak istercesine güdümlerindeki basın aracı
lığıyla bizim hakkımızda kampanya sürdürmeye de
vam ederlerse, bununla devletin saygınlığı sağlana
maz. 

'Olsa olsa geçmişte cephecilik ve suiistimal anla
yışıyla toplumumuzu çıkmaza, demokrasiyi çürüme
ye sürüklemiş olanların bugün hâlâ etkin oldukları, 
adı hangi yolsuzluğa karışmış olursa olsun kendi 
safında kalanları ve kendi safına geri dönenleri hâlâ 
koruyacak güce sahip oldukları sonucu çıkar ki, ül
kemizin bugünkü yönetiminin böyle bir sonuca ulaş
mak istediklerini asla sanmıyorum. 

Sonuç olarak : 
Hakkımda hukuki dayanakları olmayan siyasal 

kaynaklı dedikoduya, varsayımlara ve .karinelere da

yandırılmaya çalışılan bu Soruşturma Komisyonu ra
porunun Milli Güvenlik Könseyinizce tarafsız ve 
âdil bir anlayışla ele alınacağını ve öylece değerlendi
rileceğini umuyorum. 

Sayın Kurulunuzca Yüce Divan önüne sevke'dil-
mem takdir edilirse, tarafımdan her iddiaya ayrıntı
larıyla cevap verilerek, benim ve ailemin durumu ve 
onuruyla ve geçmişiteki kişiliğimle asla bağdaşmayan 
bütün bu haksız suçlamaların asılsızlığı kanılanacak-
tır. 

Saygılarımla. 
6 Nisan 1981 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Tuncay Mataracı 

BAŞKAN — Evet. 
Efendim, gerek Soruşturma Komisyonunun ra

poru ve gerekse Tuncay Mataracı'nın savunması üze
rinde görüşme açıyorum. Söz almak isteyen var mı?.. 

Soruşturma Komisyonunun bir diyeceği var mı?.. 
«Bir hafta verildi» dediği husus doğru mudur? 
DENİZ HÂKİM KIDEMLİ ALBAY AKDEMİR 

AKMUT (9/2 Numaralı Soruşturma Komisyonu Baş
kanı) — Doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Ben, daha fazla verildi biliyordum 
bu günü, onun için uzatmıştık bunu. O mühim değil 
tabii, bir hafta içerisinde gerekli cevabı verebilirdi, 
savunmayı da verebilirdi. 

DENİZ HÂKİM KIDEMLİ ALBAY AKDEMİR 
AKJMUT (9/2 Numaralı Soruşturma Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Başkanım; bir hususu arz etmeme mü
saade ederseniz; süre dolmadan, yazılı olarak savun
masını göndermiştir, 7 günlük süreyi dahi beklemeden 
göndermiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Daha evvel gönderdi yani?.. 

DENİZ HÂKİM KIDEMLİ ALBAY AKDEMİR 
AKMUT (9/2 Numaralı Soruşturma Komisyonu Baş
kanı) — Daha önce göndefdi. 

iBAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Rapor üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi, raporun «Sonuç» kısmına bir bent eklen

mesi hakkında Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekre
teri Orgeneral Haydar Saltık'ın önergesi vardır, öner
geyi okutuyorum : 

'Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan raporda Abuzer Uğurlu'nun 

eski Bakana rüşvet verdiği ve bazı görevlileri atamak 
üzere Bakanı suç işlemeye azmettirdiği, ancak yurt 
dışında olduğu için sorgusunun yapılamadığı ve bu 
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nedenle hakkında kamu davası açılmasının isteneme-
diği belirtilmektedir. 

Oysa, Abuzer Uğurlu yurda dönmüştür. İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığınca hakkında takibat yapılmış
tır. Bakanla ilişkili olması nedeniyle görevsizlik ka
rarına bağlanarak, Adalet Bakanlığı aracılığı ile gön
derilen soruşturma evrakı arasında sorgusu da mev
cuttur. 

9/2 Esas Sayılı Komisyonca da konunun soruştu-
rulduğu ve eski Bakan hakkında dava açılmasının 
teklif edildiği, yeterli delillerin bulunduğu hususları 
gözönünde tutularak, raporun sonuç bölümüne (R) 
bendinden sonra aşağıdaki (S) bendinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

«S) Abuzer Uğurlu'nun; 
1. Harun GüreFin İpsala Gümrük Müdürlüğüne 

atanması için muhtelif tarihlerde 10 925 000 lira rüş
veti Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı' 
ya vermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220, 80 
ve 225 nci maddelerini, 

2. Kaçak TIR kamyonlarına el koyan Yeşilköy 
Havaalanı Gümrük Muhafaza Müdürü Refik Özköse' 
yi buradan uzaklaştırılması için başka bir göreve ta
yin etmek üzere eski Bakan Tuncay Mataracı'yı 
azmettirmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 64 ve 
240 ncı maddelerini, 

3. Yaşar Apa'k'ı Trakya Gümrükleri Başmüdür
lüğüne vekâleten atamak üzere eski Bakan Tuncay 
Mataracı'yı azmettirmek suretiyle Türk Ceza Kanu
nunun 64 ve 240 ncı maddelerini ihlal ettiği»; 

'BAŞKAN — Bu önerge üzerinde Soruşturma Ko
misyonunun bir diyeceği var mı efendim?.. 

'DENİZ HÂKİM KIDEMLİ ALBAY AKDEMİR 
AKMUT (9/2 Numaralı Soruşturma Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Başkanım, yok; katılıyoruz. 

iBAŞKAN — Evet. 
Bu önerge üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önergeye göre rapora, (R) bendin

den sonra (S) bendi eklenecektir. Bu ekleme, Mus
tafa Özsoy hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç 
ihbarında bulunulmuş olması gözönünde tutularak, 
raporun (R) bendinin altındaki 4 ncü fıkra çıkarıla
caktır. 
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Raporun sonuç kısmının (R) bendinden itibaren 
son şeklini tekrar okutuyorum : 

R) Gümrük ve Tekel eski Bakanının damadı 
Salih Aydın'ın; 

Kayınpederi olan Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Tuncay Mataracı tarafından değişik kaynaklardan 
alman rüşvetlerden toplam 10 650 000 liralık kısmı
nı Tuncay Mataracı'nın talimatı uyarınca Şaban Eyüb-
oğlu, Salih Zeki Rakıcıoğlu ve rüşvete aracı olan di
ğer kişilerden alarak kendi paravan banka hesapları
na nakletmek suretiyle rüşvet suçunu işlemesine mü-
zaharet ve muavenette bulunarak suça iştirak ettiği 
ve böylece Türk Ceza Kanununun 65 ve 226 ncı mad
deleri delaletiyle aynı Kanunun 213 ve 80 nci mad
delerini 'ihlal ettiği; 

S) Abuzer Uğurlu'nun; 
1. Harun Gürel'in ipsala Gümrük Müdürlüğü

ne atanması için muhtelif tarihlerde 10 925 000 lira 
rüşveti Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mata-
racı'ya vermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220, 
80 ve 225 nci maddelerini, 

2. Kaçak TIR kamyonlarına el koyan Yeşilköy 
Havaalanı Gümrük Muhafaza Müdürü Refik Özköse' 
yi buradan uzaklaştırılması için başka bir göreve ta
yin etmek üzere eski Bakan Tuncay Mataracı'yı 
azmettirmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 64 ve 
240 ncı maddelerini, 

3. Yaşar Apak'ı Trakya Gümrükleri Başmüdür
lüğüne vekâleten atamak üzere eski Bakan Tuncay 
Mataracı'yı azmettirmek suretiyle Türk Ceza Kanu
nunun 64 ve 240 ncı maddelerini ihlal ettiği; 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 
Yukarıda belirtilen kişilerin bu fiillerine ilişkin 

yeminli tanık beyanları, ikrar, banka işlemleri ve çek 
fotokopileri gibi deliller raporumuzun özel bölümle
rinde ayrıntılı olarak açıklanmış ve değerlendirmeleri 
yapılmıştır. 

'Bu duruma göre; 
Yukarıda kimlikleri yazılı kişilerin belirtilen suçla

rından dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahke
mesinde haklarında kamu davası açılmasının gerekli 
olduğu; 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı 
tarafından alınan 157 975 000 (yüzelliyedi milyon 
dokuzyüzyetmişbeş bin) liradan ibaret rüşvet parasının 
Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi gereğince mü
sadere hükümlerine tabi bulunduğu; 

Gerek kendi beyanları, gerekse banka hesapları 
üzerinde yapılan incelemelere göre, rüşvet olarak alı-
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nan paralardan 23 900 000 liranın Halil İbrahim De
mir; 25 000 000 lirasının Ali Yıldız; 23 500 000 lira
sının Salih Zeki Rakıcıoğlu; 23 250 000 lirasını Kok
sal Mataracı; 10 650 000 lirasının Salih Aydın ve 
10 925 000 lirasının Sahan Eyüboğlu'nun uhdesinde 
buluriduğu ve Türk Ceza Kanununun 36 ncı madde
si gereğince zapt ve müsadereye tahi olduğu; 

Raporumuzun uygun görülmesi ve kamu davası 
açılmasına karar verilmesi halinde, Türk Ceza Kanu
nunun 36 ncı maddesinin işlerliğini güvence altına 
almak için, sanıkların taşınır ve taşınmaz mal varlık
ları hakkında dava sonuna kadar gerekli önlemlerin 
alınması ve tutuklanmalarına karar verilmesinin Yar
gılama makamından talep edilmesinin usul hükümle
rine ve davanın niteliğine uygun düşeceği; 

Komisyonumuzun müşterek mütalaası ve oybir
liği ile alınan kararı olarak Milli Güvenlik Konseyinin 
takdir ve tensiplerine sunulur. 

20 Mart 1981 
Komisyon Başkanı 

ve 
Üyeleri 

BAŞKAN — Şimdi bu okunan raporu değişik 
şekliyle, son okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi özet olarak; Gümrük ve Tekel eski Bakanı 

Tuncay Mataracı'nın, raporun 134 ile 153 ncü sayfa
larında belirtilen iddialardan ötürü Yüce Divana şev
kine gerek olmadığı; 

Raporun «Sonuç» bölümünde belirtildiği gibi; 
memuriyet görevini kötüye kullanmak, rüşvet almak, 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanuna aykırılık suçlarından yargılanarak, fiillerinin 
karşılarında gösterilen Türk Ceza Kanununun 240, 
240 ve 80, 213, 213 ve 80, 225, 6136 sayılı Kanunun 
12 ve 13 ncü maddelerine göre cezalandırılmak üzere 
Yüce Divana şevki; 

Eski Bakan Tuncay Mataracı'nın suç teşkil eden 
fiillerine çeşitli sıfatlarla iştirak etmiş bulunan ve 
raporun değişik şeklinde isimleri yazılı Şerafettin Elçi, 
Suat Sürmen, Salih Zeki Rakıcıoğlu, Koksal Matara
cı, Şahin Balta, Zeki Göktürk, Paşa Ali Alaman, Nu
ri Aklbulüt, Nihat Karadereli, Vural Kazmaz, Rahim 
Meydan, Harun Gürel, Ali Galip Kayıran, Yusuf 
Yaman, Uğurcan Elmas, Şaban Eyüboğlu, Ali Yıl
dız, Halil ibrahim Demir, Hakkı Kalkavan, Salih 
Aydın ve Abuzer Uğurlu'nun da Bakanla birlikte yar
gılanmak ve haklarında uygulanması istenilen Türk 
Ceza Kanununun 36, 64, 65, 80, 240, 220, 213, 225 
ve 226 ncı maddeleri uyarınca cezalandırılmak üzere 
Yüce Divana şevkleri kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Bu konuyla ilgili olarak bir hususta daha Kon
seyin kararını alacağım : 

(Milli Güvenlik Konseyinin 27 Ekim 1980 tarihli, 
yürütme ve idare 30 sayılı kararıyla verilen yetki uya
rınca, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca ilgililer 
hakkında alınmış gözetim altında tutma kararlarının 
(Yüce Divanca tutuklanmalarına gerek olup olmadı
ğına dair bir karar verilinceye kadar) devamı husu
sunu da oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler efendim... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

W. — KAÎMUIN TASARI VE TBKIİFLERt 

/. — Atatürk'ün Doğumunun 100 ncu Yılının 
Kutlanması ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulman-» 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1 /l 35) (S. Sayısı : 148) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

1 nci sırada, Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yı
lının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurul
ması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve bu konudaki 
İhtisas Komisyonu Raporu vardır. Bu rapor 148 Sıra 
Sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

(1) 148 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci
leri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. Söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının 1 nci maddesini okutuyorum : 

Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının Kutlanması 
ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 23 , 9 . 1980 tarihinde kabul edilen, 
2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının 
Kutlanması ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» 
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Hakkında Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Madde 3. — Atatürk Kültür Merkezi Ankara'da 
kurulur. 

Atatürk Kültür Merkezi alanı; Ankara imar Pla
nında bu amaca ayrılmış olan ve tasdikli Ekli kroki
de gösterilen yerlerdir. 

'Bu alan içerisinde; Milli Mücadele tarihini, Türk 
Halk Kültürünü ve sanatlarını tanıtan yerler ve çeşitli 
müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi 
alanları, arşiv ve kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yer
lerden meydana gelen Atatürk Kültür Merkezi ile 
Milli Komitece saptanacak tesis ve alanlar bulunur. 
Bunların dışında Atatürk Kültür Merkezi alanına hiç
bir yapı yapılamaz. 

Atatürk Kültür Merkezi olarak tespit edilen alan 
içindeki taşınmaz mallardan özel idareye, belediye
ye veya katma bütçeli daireler ile diğer kamu mües
seselerine ait olanlar her türlü unsurları ile birlikte 
bu işe tahsis edilmek üzere Kültür Bakanlığının talebi 
üzerine Hazine adına tescil edilir. 

Ekli krokide sınırlan belirlenen alan içinde ka
lan özel mülkiyete ait yerler hakkında, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte başka bir işleme gerek kal
maksızın acele istimlak kararı alınmış sayılır ve 6830 
sayılı istimlak Kanununun hükümleri uygulanır. 

Ancak bu kamulaştırmalar hakkında 6830 sayılı 
İstimlak Kanununun 23 ncü maddesi hükmü uygu
lanmaz. 

ıBu Kanun kapsamına giren taşınmaz malların ver
gi borçları tescil işlemlerinin yapılmasına engel teşkil 
ötmez. Söz konusu taşınmaz malların vergi borçları 
kamulaştırma bedellerinden mahsup edilir. 

Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla taşınmaz 
malların ifraz, tevhit ve tescil işlemleri (Mali Denge 
Vergisi ve Değer Artış Vergisi hariç) ile ihale, söz
leşme ruhsatnameler her türlü vergi, resim ve harç
tan muaftır. 

Atatürk Kültür Merkezi bir kanunla kurulacak 
Atatürk Kültür Merkezi Vakfı ile yönetilir. 

Atatürk Kültür Merkezi alanı içerisinde yer ala
cak olan bütün tesis ve alanların bakım, onarım ve 
işletilmesi bir tüzükle düzenlenir.» 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz almak is
teyen var mı? 

Komisyonun bir diyeceği var mı efendim? Zaten 
Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiş. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım; her
hangi bir arzımız yoktur. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Konsey Üyesi arkadaşlardan söz al
mak isteyen var mı 1 nci madde üzerinde?.. Yok. 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım; 
biraz evvel okunan 3 ncü maddeye ekli kroki ile ilgili 
bazı hususlarda maruzatım olacak. 

Yüksek malumları, bu kanuna eklenen krokide sa
dece tasdik edilmiş bir çap ve şekil görülmekte. 

İleride doğabilecek bazı değişiklikleri ve bazı yan
lış anlaşılmaları bertaraf etmek üzere bu krokinin al
tına sınırları açıklayan bir ifade konmasında fayda 
olduğu inancındayım. 

Ayrıca, taslak olarak Hükümetin gönderdiği şe
kilde huzurlarınıza gelen bu kanun tasarısının, sondan 
bir evvelki fıkrasında «Atatürk Kültür Merkezi Vak
fıyla yönetilir» ibaresi var. 

Eğer tensip buyurulursa, vakıfla veya başka şe
kilde bir yönetimle kurulup kurulmayacağı, ileride, 
kanunlaştığı zaman kararlaştırılsın. 

O bakımdan o fıkranın da, «Atatürk Kültür Mer
kezi Alanı içerisinde yer alacak bütün tesis ve alan
ların yönetimi bir yasa ile; bunların bakım, onarım ve 
işletilmesi de bir tüzükle düzenlenir» şeklinde tadili
ni, uygun görülürse, Yüksek Heyetinize önereceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Bunun hakkında bir önerge var mı 
efendim? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Var efendim. 

BAŞKAN — Orgeneral Saltık'ın bir önergesi var
dır, okutuyorum efendim : 

Milli Güvenlik Konseyi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Atatürk Kültür Merkezi Ku

rulması Hakkındaki Kanun Tasarısının 1 nci mad
desine bağlı 3 ncü maddenin; 

a) 2 nci paragrafında bahsedilen ekli kroki üze
rine «Atatürk Kültür Merkezi Alanı, Doğusu Ata
türk Bulvarı, Batısı İskitler Caddesi (Konya Yolu), 
Kuzeyi İstiklâl ve İstanbul caddeleri (Birinci ve İkin
ci Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları, Sayıştay bi
nası, Ulus Atatürk Heykeli ve Ankara Palas binası da
hil), Güneyi Hipodrum Caddesi ve Talât Paşa Bulvarı 
ile çevrili ve İmar ve İskân Bakanlığının 3 Ocak 1973 
tarih ve 7610-43 sayılı onayı ile belirlenen (Adalet Sa
rayına tahsis edilmiş olan kısım hariç) yerlerdir» iba
resinin eklenmesini, 

ib) Aynı maddenin 9 ve 10 ncu paragraflarının 
birleştirilerek «Atatürk Kültür Merkezi Alanı içeri-
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sinde yer alacak bütün tesis ve alanların yönetimi 
bir yasa ile; bunların bakım, onarım ve işletilmesi 
bir tüzükle düzenlenir.» 

Biçiminde düzeltilmesini; 
Arz ve teklif ederim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BAŞKAN — Bu öneri üzerinde Komisyonun bir 
diyeceği var mı efendim? 

'KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hayır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümetimizin bir diyeceği var mı 
efendim?.. 

İBRAHİM TİRYAKİOĞLU (Kültür Bakanlığı 
Temsilcisi) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — iştirak ediyorsunuz. 
Krokiye açıklık getiriyor ve ayrıca bu alanı ya

zıyla da tarif etmiş oluyor, o bakımdan faydası var; 
işi ta'bkim etmiş oluyor. 

Diğer hususa gelince : «Vakıfla mı olur, başka 
bir şeyle mi olur, şimdiden söylemenin gereği yok. 
Belki o kanun çıkarken vakıf olmaz da başka bir ka
nun olur. Şimdiden vakıf deyip de bağlamanın doğru 
olmayacağı kanaatiyle yahut inancıyla bunun bu şe
kilde düzeltilmesini teklif ediyorum» diyor Orgeneral 
Saltık. 

Siz de buna iştirak ediyor musunuz Sayın Hükü
met?... 

İBRAHİIM T İ R Y A I K İ O Ğ L U (Kültür Bakanlığı 
Temsilcisi) — İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde Sayın Konsey 
üyelerinin bir diyeceği var mı efendim?.. Yoktur. 

O halde, 1 nci maddeyi, biraz evvel okunan' öner
geyle deği'şitiriîmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum, efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde gerek krokinin altı ve gerekse 1 nci mad
deye bağlı olarak 3 ncü maddenin dokuz ve onuncu 
fıkraları bu değişikliğe uygun olarak kabul edilmiş
tir. 

Madde ona göre düzeltilecektir. 
2 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 12 nci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Fonun tasfiyesi, Atatürk Kültür Merkezi Vakfı 

Kanunu ile düzenlenir. 
BAŞKAN — Tabii, 1 nci maddedeki değişikliğe 

göre bu maddenin de değişmesi lazım. 

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

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Yüce Heyetinizin kabul ettiği birinci değişikliğe uy
gun olarak, bu maddenin de, «Fonun tasfiyesi 3 ncü 
maddeye göre çıkarılacak yasa ile düzenlenir» şek
linde olmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, bu, önergeye gerek olmayan 
kısa bir değişikliktir. 

Maddeyi bu değişiklikle birlikte bir daha okutu
yorum : 

i^MADDE 2. — Aynı Kanunun 12 nci maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Fonun tasfiyesi 3 ncü maddeye göre çıkarılacak 
yasa ile düzenlenir.»ı 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
'BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

2. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1/114) {S. Sayısı : 129) (1) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi gündemimizin ikin
ci sırasındaki, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Ata
ma Usulüne İlişkin Kanun Tasarısı ve bu konudaki 
İhtisas Komisyonu Raporu 129 sıra sayısıyla basılıp 
dağıtılmıştır. 

(1) 129 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Konuyla ilgili ihtisas Komisyonu ve Sayın Ba
kan yerlerini aldılar. 

Şimdi tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Tümü üzerinde Komisyonun bir izahatı olacak mı 

eferidim?.. Buyurun. 

KURMAY ADBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bugünkü 
mevzuatımızda atama usul ve esasları genellikle teş
kilat kanunlarında gösterilmektedir. 

'Bununla birlikte hizmeti düzenleyen yasalarda ata
ma usulüne ilişkin değişik hükümlere rastlanmakta
dır. 

Çeşitli kanunlarda yer alan teklif, seçim, onay ve 
'benzeri mercileri gösteren hükümlerin atama usulle
rini dağınık ve karışık bir hale getirdiği yüksek ma
lumlarıdır. 

Halen yürürlükte olan kanun hükümlerine göre 
atama usulü ya barem derecesine ya da memuriyet 
unvanına bağlanmıştır. 

Kamu kuruluşlarında atama yetki ve usullerinin 
bütünüyle gözden geçirilmesi ve sağlam esaslara bağ
lanması hususu, idari reform çerçevesinde ele alın
ması gereken önemli bir konudur. 

Atama yetki ve usullerini düzenleyen mevzuat
taki çelişki ve tutarsızlıkların giderilmesinin, her şey
den önce örgüt, kadro ve unvan standardizasyonu 
çalışmalarına bağlı olduğu malumlarıdır. Bu çalışma
lar ise önce tüm bakanlıkların teşkilat kanunlarının 
bağlı olacağı genel esasları gösterir bir çerçeve ka
nunun çıkarılmasını, sonra da memuriyet ve mevki 
unvanlarının sınıflandırılmasını ve standart hale ge
tirilmesini gerektirmektedir. Ancak, bu faaliyetler 
uzun zamana ihtiyaç gösterecektir. Yeni düzenleme
ler yapılıncaya kadar, devletin atama politikasının 
yeknesak bir sistem içinde yürütülmesini sağlamak 
amacıyla, acil yasal önlemler alınması zorunluğu or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle hazırlanan tasarı yüksek tensiplerinize 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen sayın üye var 

mı?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

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

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 
İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Başbakanlık ve bakanlıklarla, bun
lara bağlı kuruluşlarda, teşkilat kanunu bulunup bu
lunmadığına bakılmaksızın, atama ve nakiller bu Ka
nunda belirtilen usullere göre yapılır. Türk Silahlı 
Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve 
Milli Savunma Bakanlığı ile birinci fıkra kapsamı 
dışında kalan diğer kamu kuruluşlarının kendi özel 
kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin 
uygulanmasına devam olunur. 

'BAŞKAN — «... Usullere göre yapılır» dan son
raki kısım ikinci fıkra olacak. Burada beraber yazıl
mış, ayrı ayrı hükümleri ihtiva ediyor, bu nedenle 
ikinci cümle ikinci fıkra olarak yazılacak. Böyle hep
si beraber okununca olmuyor. 

1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

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

'2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde 

gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Ku
rulu kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları 
taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır. 

'Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı 
usule göre olur. 

'Dışişleri Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde, dışişleri memurlarını, dış teşkilattan merke
ze, merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memle
ketten diğer bir memlekete daimi görevle gönderebilir. 
Bunlarla ilgili kararname derhal Başbakanlığa gön
derilir. 

'BAŞKAN — Ekli 1 ve 2 sayılı cetvelleri de oku
tuyorum : 

Tasarıya Bağlı Cetveller 
1 SAYILI CETVEL 

Valiler; 
Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler; 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri; 
Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu 

Üyeleri; 
Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri; 
Devlet Personel Heyeti Başkanı, Heyet Üyeleri 

ve Genel Sekreteri. 
2 SAYILI CETVEL 

Müsteşar ve Yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreteri ve Yardımcıları dahil); 

Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı 
Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine 
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Genel Müdürü ve MİİT Genel Sekreteri ve Yardım
cısı, içişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı 
ve Yardımcısı dalhil) 

Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire 
(Başkanları, 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üye
leri ve Genel Sekreteri, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü idare Meclis Başkan 
ve Üyeleri, 

üevlet istatistik Enstitüsü Başkanı, 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri, 
'Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri, 
(Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uz

manları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil), 
(Bakanlık Müşavirleri, 
Birinci Hukuk Müşaviri, 
'Bakanlık Daire Başkanları, 
il idare Şube Başkanları, 
Bölge Müdürleri ve Başmüdürler, 
Vali Muavini, Kaymakam, il Hukuk işleri Mü

dürü, il Emniyet Müdürü, 
Cumhuriyet Savcıları ve Savcı yardımcıları. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerimde Komisyonun 
izahatını rica edeceğiz; Dışişleri Bakanına neden bu 
yetki 'verilmek isteniyor? 

'Buyurunuz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
'Komisyonu Başkanı) — Sayım! (Başkanım, bu kanunda 
2 oeüvel var. 1 nci cetivelde yazılı olan valiler, (büyük
elçiler, daimi temsilciler, daimi delegeler, 'Milli Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri, Diyanet işleri Başkanı 
ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri, Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkan ve üyeleri ile Devlet Personel Heyeti 
Başlkanı, heyet üyeleri ve genel sekreterinin Bakanlar 
Kurulu kararı ile; bunun dışında kalan ve 2 nci cet
velde yer alam (görevlilerin 'de müşterek kararname ile 
atanmaları esası getirilmiştir. 

Ayrıca, gecikmesinde sakınca olan acil durumlarda 
Dışişleri Bakanlığı için istisnai (bir 'hüküm getirilmiştir. 
Bilahara derhal Başbakanlığa, ilgili kararnamenin gön
derilmesine ait hüküm yer almıştır .Derhal Başbakan
lığa gönderilecektir. 

Acil hallerde bir çözüm 'olmak üzere 'bu hüküm ge
tirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu konuda söz almak isteyen var 

mı?.. 
Sayın Oramlral Tümer buyurunuz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, bu verilen izahattan, Dışişleri Bakanlığına böyle 
(bir ayrıcalığın tanınmasının nedenlerini ben anlaya
madım. Yurt dışında görevli memur çalıştıran birçok 
bakanlıklar mevcut. O zaman onlar arasında bir ay
rıcalık meydana getirebilir, sakıncalı olur. Binaenaleyh, 
2 nci madde ile Dışişleri Bakanlığına .tanınan bu ayrı
calığın, 'bu (kanun 'maddesinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ediyorum. 

Çünkü, çok acil vaka diye, Ibİr tayinde problem çı
kabilir, kaldı ki diğer bakanlıklar için de bu varit
tir. 

(BAŞKAN — Sayın Bakanımıza söz verelim. 
Buyurunuz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, şimdi burada Dışişleri Bakanlığına ibir ay
rıcalık tanınıyor. Yalnız, muameleyi yapıp kararna
meyi arkadan sevk edecek. Bu ayrıcalığı tanımanın ne
deni, çok önemli 'görevler söz konusu olabileceği için, 
'süratle bir yerden, mesela bir büyükelçiyi almak veya 
oraya derhal bir büyükelçi göndermek veyaJhut yerini 
değiştirmek 'imkânlarını hükümet elinde tutabilsin; 
ama bu işi yapar yapmaz da hemen kararnameyi yük
sek tasdike 'sunsun diye düşünüldü. 

IBAŞKAN — Ama İliç olmazsa buraya «Başbaka
nın ve Devlet Başkanının şifahi muvafakatini almak 
kaydıyla» diye bir hüküm koyarsak (doğru olmaz mı?. 
Çünkü, doğrudan doğruya yetki şimdi Dışişleri Bakan
lığında oluyor. Eğer çok acil (bir durum varsa, zanne-
diyoruim izinli olarak 1 ay alıp buraya getirebilir, on
dan sonra kararnamesini çıkartabilir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanıim, burada zikredilmese dahi, usulen olacak 
bir muameledir, o. Zaten bunu yaptığı zaman, eğer Dış
işleri Bakanlığı tasvip edil'meyecak bir iş yapmışsa 
kararnamesini çıkartamayacak, bir gün 'sonra geri ala
caktır. Böyle bir riski önlemek için, muhakkak ki, bir 
şifahi ımultalbalkatı 'önceden alacaktır. Aksi takdirde 
kararnamesi geri dönecek, gid'en memur da tekrar 
geri gelecek* 

BAŞKAN — 'Devlet Başkanı yahut Cumlhuıbas-
kanı çok zor durumda kalır, emrivaki karşısında kalır; 
bir bakanı 'veya bir memuru 'harcamak durumunda 
kalabilir. Eğer imzâlalmazisa bakanın da artık istifa 
etmiş olması lazım. 

Onun İçin, onu göze alamayacağı için, Cumhur
başkanı zoraki imzalamak Zorunda kalabilir. 

Sayın Gözübüyük, buyuruınuz. 
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A. ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (ihtisas Kbmfeyonu 
Üyesi) — Sayın Başkanım, halen Dışişleri 'Bakanının 
'bu yetkisi var. Özel !bir (kanunla !bu yetki Dışişleri 
Bakanına tanınmıştır. 

BAŞKAN — Hangi kanunla?. 
A.. ŞEREF GÖZÜBÜYÜK '(lihitisals Komfeyonu 

Üyesi) — Şu anda numarasını hatırlamıyorum ama, 
•bulabiliriz. 4 bin küsur numaralı kanun olacak. 

Dışişleri Bakanı bu yetkisini iç görevde de (kulla
nıyor; bir genel müdürünü, bir genel sekreterini ka-
rarname konusu yapmadan değiştirebiliyor. Bu düzen
leme ile bu yetkisini yalnız dış görevler için kullanabi
liyor, içte kullanamıyor ve 'kararname sevk etme duru
munda 'kalıyor. Bu, asılında bulgun Dışişleri Bialkanlı-
mın sahip olduğu yetkiyi kısıtlayıcı bir uygulama, 
bir düzenleme oluyor. Halen yürürlükte olan mevzuata 
göre, Dışişleri Bakanı, meılköze aldıktan sonra, (belli 
bir süre - 3-5 ay - bekleyerek Ikararnaımesini ondan 
sonra sevk ediyor. Bu suretle bunu da önlemek 'için 
derhal sevk etme durumunu getirmiş oluyoruz. 

'BAŞKAN — Acaba, 'koalisyon hükümetleri za
manında kararnameler aylarca bir türlü çıkmıyor, 
bekliyordu onun için mi? 

A. ŞEREF GÖZÜBÜYÜK ('İhtisas Komisyonu 
Üyesi) — Değil efendim. 

BAŞKAN — O 'kişinin dışarıda kalması mahzurlu 
olabilir, Dışişleri Bakanı bunu evvela alisin,- kararna
me sonra cılksın diye mi? 

A. ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (İhtisas Komisyonu 
Üyesi) — Sayın Başkanım, dış görevlerden de doğu
yor, bazan sefiri derhal çekime gerekebiliyor. O saat 
içerisinde, bazan 214 saait içerisinde olması gerekebili
yor. 

BAŞKAN — Çirkin bir hadise olmuştur, bulun
duğu ülkenin hükümdü nezdinde belki bir sürtüşme 
olmuştur, hemen çekme gerekir. 

A. ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (ihtisas Komisyonu 
Üyesi) — Yahut bir yerde,- 'mesela Madrit'te olduğu 
gibi sefir bir kazaya uğramıştır, hemen yerine bir yer
den bir başkasını maslahatgüzar olarak göndermek ge
rekmiştir. Bu gibi işler için uygulamada kullanılan bir 
maddedir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Saym Başlka-
nım, «Sakınca bulunan lhallerde»diye yetlki verilirse 
balkan her işleminde «Ben bunu sakıncalı buldum» 
diyebilir. Bir kere, «Sakınca bulunan hallerde» iba
resi çok geniş manada Bakana hareket serbestisi ve
riyor. 
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Ayrıca, bu 'kadar önemli bir olayda, mutlak su
rette Bakanın, Başbakanın ve Devlet Başkanının, böyle 
bir devletlerarası münasebet yaratacak veya bozacak, 
'takviye edecek işlemlerde, - biraz evvel buyurduğu-
nuz gibi - mutlaka tasvibini alması ve oraya gönderi
lecek şahsı, Başbakanın da, Devlet Başkanının da 
(atama yapacağına göre) bilmesi gerekir; bu kadar 
mühim bir olayı. 

Bu nedenlerle ben, Dışişlerine böyle bir salahiyetin 
'verilmesinin - bugüne kadar uygulamanın bir devamı 
olduğu için teklif edildi kanısında olduğum için - çı
karılmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Çünlkü bu dış temsilcilikler daha zi
yade Cumhurbaşkanı Devlet Başkanının 'temsilcisidir, 
onu temsil eder. Binaenaleyh, «Dışişleri Balkanı ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde, Devlet Başkanı
nın şifahi muvafakatini almak şartıyla., Dışişleri me
murlarını, dış teşkilattan merkeze, merkezden dış teş
kilata, dış teşkilatta bir memleketten diğer bir mem
lekete daimi görevle gönderebilir» desdk, bundan' bir 
sakınca olur mu? 

DEVLET BAKANI tLHAN ÖZTRAK — Zaten 
öyle olması gerekir. 

BAŞKAN — Öyle olması lazım; ama buna uyma
yan «Kanun bana bu ydtlkiıyi vermiş, ben bunu alı
rım» diyen bir dışişleri bakanı zamanı gelir çıkabilir. 
<Hiç olmazsa bu önlenmiş olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, önlenmiş olur muhakkak; ama ben şundan 
endişeliyim': Devlet Başkanı seyahatta olur, bir yerde 
olur... 

'BAŞKAN — Telefonla, telsizle, her şeyle haber 
verilebilir; muhakkak irtibatı vardır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mu-
Ihakkak. Ancak, kararnamesinin geri dönmesi ihtimali 
kafi derecede bir müeyyide bir bakam için, yani ya
pamaz başka türlü, imkân yok. 

BAŞKAN — İyi, ama sağlam yapalım. Madem ya
pamıyor, o halde kanuna koyalım. O zaman daha sağ
lam olur, iş garantili olur. O ki, bir Dışişleri Bakanı, 
zaten Devlet Başkanına hatta Başbakana sormadan 
bunu yapmayacaktır, yapmayacağına, göre, bunu bu
raya kayarsak, dahat rahat olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Dü
zenleme şöyle mi olur: «Devlet Başkanının şifahi mu
vafakatini» veya «Devlet Başkanı veya Başbakanın 
şifahi muvafakatini...» 

BAŞKAN — Başbakan veya Devlet Başkanı da 
denebilir. Şu şekilde ıdüzenleneMir: «Dışişleri Bakanı, 
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gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Başbakanın 
ve Devlet Başkanının şifahi muıvafakaitlarım almak 
kaydı ile Dışişleri memurlarını, dış teşkilattan mler-
Ik'eze, merkezden dış (teşkilata, -dış teşkilatta, bir mem
leketten diğer ibir memlekete daimi bir görevle gönde
rebilir. Bunlarla ilgili 'kararname derhal Başbakanlığa 
gönderilir.» 

Buyurun Sayın Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreterli) — Sayım Başkanum, (mü
zakere edilen şekli ile büyükelçiler ve Devlet Başkanı-
ra tem'sii eden kademedeki, yani kararnameleri Devlet 
Başkanının onayına sunulan kişiler için buyurduğuınuız' 
fıkraya aynen iştirak mümkün; ama bu şekilde ka
leme alırsak, bizatihi bakan yeöklisıi ile tayin edilen 
daha aşağıdaki memurlar içki. de mutlaka soracakmış 
iztaitai olur. 

BAŞKAN — Oınlar zaten kademeden geçmiyor 
ki.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «<Dılşi:şferi memurları
nı» diyoruz efendim, 

BAŞKAN — Dışişleri memurlarının içine 'büyük
elçiler dahil değil mi?.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Dahil. Onu bir sınır-
lasak, onu sınırlayacak şekilde kaleme alsak. Büyük
elçi ve maslahatgüzarlar için Başlbakan ve Devlet Baş
kanının görüşünü alalım^ 

BAŞKAN —• Ama, onu Ika'sdediyor ki arkasından 
«Bunlarla ilgili kararname derhal Başbakanlığa gön
derilir» diyor devamında. Oradan belli. 

DEVLET IBAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
'Başkanım, tabii bunlar içinde Bakanlar Kurulu karar
namesini gerektirenler var, bir de üçlü kararnameyi 
gerektirenler var; onları kastediyoruz. 

BAŞKAN — Tamam. Üçlü kararname de olsa, 
Balkanlar Kurulu kararnamesi de olsa, muhakkak Baş
bakana ve Devlet Başkanına gidiyor. O halde hiçbir 
şeyi yok. Zaten bakanın direkt yetkisinde, yani üçlü ka-
rarnamesilz de gönderebildiği kimseler varsa, zaten ge
rek yok buna. O zaman kanun çıkarmaya gerek yok, 
zaten kendi yetkisindedir, çeker alır. 

ORIAMIİRAL NEJAT TÜMIER — Sayın Başka
nım, bu yalnız gecikmeden sakınca olan haller için uy
gulanacak hır 'statü, yoksa diğeri normal yürüyecektir. 

BAŞKAN — Tabii. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Şöyle 

de düş'ünebilir miyiz Sayın Başkanım1: Tabii, bir ka

nunun izahı, onun gerekçesi ve yasama organındaki 
zabıtlarıyla 'olur. Burada bütün bunlar zapta geçtiğine 
göre, ıbunun ibu şekilde kullanılacağı anlaşnlımış olur 
diye düşünürüm. Biraz evvel işaret buyurduğunuz 
kaydı koymasak, dahi, buradaki zabıtlara bu husus 
geçtiğine göre, bunun ancak bu şekilde kullanılabile
ceğini komisyonun ve Hükümetin ifade etmiş olması 
yeter sayılmaz mı? 

BAŞKAN — Ama işte o zaman zabıtlara bakmak 
kimsenin aklına gelmez. Ancak hukuki bir mevzu olur
sa, yani dava açılırsa belki zabıtlara müracaat edile
bilir, aks'i halde, zabıtlara bakmak kimsenin aklına gel
mez. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mlü&aa-
de buyurursanız bir noktayı daha ifade etmek iste
rim. 

Bazan çok acele ahvali düşünerek, «Başbakanın 
ve» denileceğine «Başbakanın veya Devlet Başkanı
nın» desek... Çünkü bir Başbakan da nihayet Devlet 
Başkanının «hayır» diyeceği bir konuda kolay kolay 
kararnamesinin geri dönme seçeneğini göze alamaz. 
'Böylece, bir kontrol hiç değilse olsun buyuruldu, o 
kontrolü sağlamış oluruz. «Veya» ile ısağlasak olur 
mu diye onu öğrenmek isterdim. 

'BAŞKAN — «Veya» dersek şu mana çıkar: Yani 
Başbakana sorar, olmazJsa Devlet Başkanına sorar. 
Yani soramamışsa Başbakana, ikisinden birisine sorar 
manası çıkar. «Başbakan ve 'Devlet Başkanının» der-
ısek her ikisine sorar; yani bu uzamaz. Başbakanı ve
yahut da Devlet Başkanını bulmak mesele değildir. 
'Devlet Başkanının yurt içinde olması halinde dahi, 
hemen telefonla konuşulabilir, söylenebilir. Başbakan 
için de öyle. Yurt dışında olursa zaten yurt dışında da 
konuşulur; daimi irtibatları vardır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Vekâleten bi
risi bakar. 

BAŞKAN — Öyle ya, o çıktıysa birisini vekâleten 
bırakmıştır, doğru Başbakana birisi vekâlet ediyor
dur. Hatta Devlet Başkanı da yurt dışında olsa yine 
birisini vekil bırakmıştır. 

Bu konuda başka söz almak isteyen var mı efen
dim? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Kortseyi Genel Sekreteri) — «Şifahi muvafakat 
mı» ıdiyelim, «tasvibi mi» d'iyelıilm? 

BAŞKAN — Tasvip ile muvafakat aynı şey; mu
vafakat demek tasvip demektir. Tasvip de olabilir. 

Şimdi üçüncü fıkrayı (bu (değişiklik şekliyle bir 
daha okur mutsunuz efendim? 
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«Dışişleri Bakanı, geciıklmdsiimıde salkımca bulunan 
hallerde Başbakanın ve Devlet Başkanının şifahi mu-
vafaıkatlarını almalk İkaydı ile Dışişleri mıemurlarını 
dış teşkilattan merkeze, miertkezdien 'dış teşkilata, dış 
teşkilatta bir ımeimlek'etterı diğer ıbir mömlekieıtıe daimi 
görevle gönderebilir. Bunlarla ilgili kararname 'derhal 
Başbakanlığa gönderilir.» 

BAŞKAN — Tabii, bizim 'bundan kaisdımi'z,. bü
yükelçiler ve konsoloslar falandır. Yoksa omun altında 
bulunan küçük memurlar liçiın bu esasımda mevzulbahiis 
değildir; ama bunu şimldü ayırt etmek zoır olur, bu
rada tadat etmek zor olur. Maldiemıki üçlü kararname 
ile veya Balkanlar Kurulu kararmaimiösi ile çıkacaktır, 
o halde gi'ümeden evvel, yani bu devlet çarıklının işle
mesi bakımından da doğru bir şeydir. Ama çok acele 
'bir durumdur; efendiım bu çolk uızar, belki üç güm, beş 
güm alabilir, Bakanlar Kurulunda balkanların bazıları 
olmayabilir; yurt içindedir, birtakım şeyler oluyor ni
tekim. Omun için bumu müsaade elderisem hemen çe
keceğiz, şöyle bir dunum hâsıl oldu, antik bunun ora
da k alim alsı doğru değildir, hernen çeki'lmıesi lazım dier, 
o da çekin der, mesele k'aıllmıaz. 

Taisarıya bağlı cetvel hakkımda benim bir ısiofum 
var. Simidi bir de özel katanları olan şeyler varıdır; 
mesela MİT Müsteşarının tayini, müsteşar yardıımcı-
sımım tayini Milli Güvenlik Kumlundam geçer. Şimdü 
bu kanunla bunu kaldırmış mı oluyoruz? 

Çünkü, maddle 1 'de d'edıik İki, «^Başbakanlık ve ba
kanlıklarla, bunlara bağlı ıkuruluşlarda, teşkilat Ikanunu 
bulunup bulunmadığıma bakılmaksızın, aitama ve na
killer bu kanunda belirtilen usullere göre yapılır.» 

A. ŞEREF GÖZÜBÜYÜK '(İhtisas Komisyonu 
Üyesi) — Sayın ıBaşkanım, durum değişmiyor, çünkü 
özel 'kanunlarında, inha, seçim, Iteklif gibi hükümler 
saklı. 

BAŞKAN — O hangisinde oluyor? 5 nci madde 
onu mu kapsıyor efendim? 

A. ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (ihtisas Komisyonu 
Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — «Bu kanunun kapsamlıma, gireni 'kuru
luşların teşkilat 'kanunları ile özel kanunlarındaki inlha, 
'seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkim hü
kümler saklıdır» 

A. ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (İhtisas Komisyonu 
Üyesi) — Eve*. 

BAŞKAN — Çünkü, var böyle bazı makamlar ki, 
özel seçime tabi tutuluyor. 

Peki, mesele yok. 

2 sayılı cetvelin üçüncü satırındaki «MİİT» iba
resi «MİT» olarak anlaşılabilir. Bu itibarla o ibare 
de «Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı» şeklin
de yazılsın. 

2 nci maddeyi, demin okuttuğum değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — Bu Kanuna ekli cetvellerde yer 

almayan unvanları taşıyan kadro ve görevlere yapı
lacak atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına 
giren kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel 
kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam 
olunur. Ancak bunlardan bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Bakanlar Kurulu kararı ile atanma
ları öngörülenler müşterek kararla, müşterek kararla 
atanmaları öngörülenler ise Bakan onayı ile atanır
lar. 

Bakanlar atama yetkilerini bu konuda hazırlana
cak yönetmeliklerde belirtilecek esaslara göre ait ka
demelere devredebilirler. 

'BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

Komisyonun bir diyeceği var mı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hayır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu, kararname ile alınıyor, evvela 
boşa alınıyor, sonra başka bir yere bakan onayı ile 
tayin ediliyor. Onu izah etmiyor mu bu madde? Ek
seriya öyle oluyor. Yani ilk olarak kararname geli
yor «Görevden alınmıştır» diye, nereye alınmıştır, 
belli değil, boşta. Ondan 3 gün, 5 gün sonra ya ka
rarnamesi geliyor veya bakan onu başka bir yere ta
yin ediyor. Şimdi, bu zorluk doğurmuyor mu? Bu 
konuda Sayın Gözübüyük'ün yahut Sayın Bakanı
mızın bir diyeceği var mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, hakikaten böyle bir şikâyet sözkonusu, 
esasında olmaması lazım, ama maalesef bazen ge
cikmeler oluyor. Yalnız öteki türlü de, hepsini aynı 
kararnamede belirtmek zorunluğu ortaya çıktığı za
man da, birtakım sakıncalar doğup, idarenin biraz 
zor hareket etmesi de ortaya çıkacak, ondan da şi
kâyet etmek mümkün. 

BAŞKAN — Yani üçlü kararname ile çıkmaya
caktır belki, yani alınmışt'r, ama başka bir yere tayin 
edecektir, o bakanın yetkisindedir. Şimdi bu sefer 
'kararname ile çıkmış olacak. Anlıyorum, o zorluğu 
var. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 
tarafta memurlara teminat, diğer tarafta da idareye 
seyyaliyet tanıyıp, bunun mümkün olan şekilde, Dev
let Bakanlığında kararnamelerin kabulü esnasında 
gerekçe olarak veya biri Bakanlar Kurulu Kararna
mesi, öteki üçlü kararname ise, her ikisinin aynı za
manda gönderilmesi veya birinin diğerinden 1 gün 
sonra gönderilip beraber imzalanması şeklinde bir 
yolla bunun telafi edilebileceğini düşündüğümüz için, 
bunu Hükümet teklifine koymadık. 

IBAŞKAN — Ben ekseriya soruyorum zaten, gel
diği zaman; «bu alınmıştır, nereye verilmiştir?» Bi
raz sonra geliyor, o zaman mesele yok; bazısı ise gel
miyor, açıkta kalıyor. Böyle oluyor. 

Sayın Saltık, buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
uygulamada hakikaten en çok karşılaştığımız zorluk
lardan bir tanesi bu konu; alınma işlemi yapıldığı za
man nereye verileceği kesinlikle bilinemiyor. Son za
manlarda pratikte uyguladığımız, alınma kararname
sine ekli atanacak personelin evveliyatını gösteren 
cetvelde, şu bakanlığa alınması kararlaştırılmıştır» 
diye bir kayıt koyuyoruz, ama bu bir idari tedbir ve 
bir süredir devam ediyor, bir fikir sahibi oluyoruz. 
Haddizatında bir görevden alınan kişinin (Bizim Si
lahlı Kuvvetlerde alıştığımız ölçüler içerisinde) ye
niden gideceği görevin aynı kararname içinde belir
tilmesine İhtiyaç var; ancak biraz evvel zatıâlilerinin 
de işaret buyurduğu gibi, devlet hizmetlerinde, yine 
bu kanunla da kabul ettiğimiz o kadar değişik ata
malar var ki, bir kamu görevinden alıp yine kamu 
görevi mahiyetinde başka bir göreve verdiğimiz tak
dirde, belki o kararname makamlarına kadar çıkmak 
iktiza etmeyecek. O nedenle, elimde bir müsvedde 
var, eğer arzu edilir de 2 nci maddenin tekriri mü
zakeresine karar verilirse, onu arz edeyim müsaade 
ederseniz efendim. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi konuştuk artık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel .Sekreteri) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Bu, anlaşma ile yapılabilir, yani 

bence kanuna geçirmeye bilmiyorum zaruret var mı? 
Bunun yerini bildirin, ben ondan sonra kararnameyi 
imzalayayım diyebilir. 

A. ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (İhtisas Komisyonu 
Üyesi) — Sayın Başkanım, bu, kararnamenin metni
ni hazırlarken dahi sağlanabilir: «Filan göreve atan
ması düşünülen filanın görevden alınmasına» demek 
suretiyle de aynı sonucu sağlayabiliriz, 

BAŞKAN — Yani bunu kanuna geçirmeye gerek 
yok diyorsunuz? 

A. ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (İhtisas Komisyonu 
Üyesi) — Aslında, kanuna geçirilirse iyi olur; fakat 
bugünkü koşullar altında idare belki güçlükle karşı
laşır. 

BAŞKAN — Çok zor. Çünkü oluyor; bazen alır, 
yerini de tespit etmemiş olabilir. Birkaç yer düşünü
yordur; şurası şurası şurası arasında diye, ama he
men alınması lazımdır, verilecek yer sonradan karar-
laştırılabilir. O yönüyle Hükümete biraz elastikiyet 
tanımakta zannediyorum fayda var; bu kadar da eli
ni kolunu bağlamak doğru değil. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
uygun görürseniz buna ilişkin olarak hazırlanacak 
bir yönetmelikte veya bir tebliğde de bu husus tav
zih edilebilir. 

BAŞKAN — Tabii, orada tavzih edilebilir. 
3 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — Bakanlıkların yurt dışı daimi gö
revlerine, atamalar müşterek kararla yapılır. Diğer 
bakanlıklara ait müşterek kararlarda ilgili bakanla 
birlikte Dışişleri Bakanının da imzası 'bulunur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen? Yok. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu Kanunun kapsamına giren ku

ruluşların teşkilat kanunları ile özel kanunlarındaki 
inha, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin 
hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen? Yok. 

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

Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE — Halen «Başyardımcı» gö

revinde bulunanlar, bu unvanla görevlerine devam 
ederler. 'Boşalan başyardımcı kadrolarına ancak «Yar
dımcı» unvanı ile atama yapılır. 

BAŞKAN — Bazı bakanlıklarda başyardımcı var; 
bir iki bakanlıkta var zannediyorum. Bir bakanlıkta 
ben 'bunun örneğini gördüm, takılmıştım da; ama 
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yerilmiş bir defa o unvan, şimdi onu geri almak da 
tuhaf olur, artık bu devam eder, ama alındıktan son
ra yeni atama «yardımcı» diye olacak. Dört - beş kişi 
içinde bir tanesi başyardımcı, bir tanesi son yardım
cı, bir tanesi orta yardımcı olmaz tabii. 

Geçici madde üzerinde söz alrnak isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
(MADDE 6. — Bu Kenun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

'BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum. 
ıMADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
'BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka
nım, tümünü kabul ettirmeden evvel 4 ncü madde 
ile ilgili bir hususun açıklanması için söz istiyorum. 

BAŞKAN — O halde 4 ncü madde üzerinde tek
riri müzakere talebi var. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 

'Buyurun efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, ta
sarının 1 nci maddesinde : «Türk Silahlı Kuvvetleri 
(Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savun
ma Bakanlığı ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan» 
tabiri var. Acaba 4 ncü madde bu şekliyle geçerse 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yurt dışına daimi ata
nacak bir atama listesinde, kararda Dışişleri Bakanı
nın imzası aranacak mı? 

iBAŞKAN — Bunu Hükümetimize soralım efen
dim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hayır, 
yoktur. 

BAŞKAN — Yoktur. 
O halde bu durum zabıtlara da geçmiştir. Teşek

kür ederim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

3. — 7457 sayılı Kanunun 10 ncu Maddesinin 
Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/127) (S. Sa
yısı : 190) (1) 

BAŞKAN — Şimdi efendim, gündemimizin 3 ncü 
sırasına, geçiyoruz. 

Gündemimizin 3 ncü sırasında, 7457 sayılı Kanu
nun 10 ncu Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ye bu konuda İhtisas 
Komisyonu Raporu mevcut. 'Bu rapor 190 sıra sayısı 
ile basılıp dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu ve Bakanlık temsilcileri yerle
rini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum efen
dim. Söz isteyen var mı? Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

7457 Sayılı Kanunun 10 ncu Maddesinin Son Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7457 sayılı Ziraat Vekâleti Top
rak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 10 
ncu maddesinin son fıkra1» aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 10. — Hükmi şahsiyeti haiz bulunmayan 
döner sermaye işletmelerine toplam 300 milyon TL. 
sermaye ayrılmıştır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu 
kararıyla 600 milyon liraya kadar çıkarılabilir. 

Sermayenin tamamı yukarıda belirtilen meblağa 
ulaştıktan sonra fazlası bir sonraki hesap yılının al
tıncı ayının sonuna kadar Hazineye yatırılır. Bu 
müddeti uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Zama
nında yatırılmayan kârlar bu görevi yürütenlerden 
6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir, 

BAŞKAN — Hükümet tasarısından farkı, onlar 
«2 katına» demiş, siz «600 milyona» demişsiniz. Ne
den lüzum hissettiniz buna? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 2 katı prob
lemli oldu; «2 katı daha» şeklinde de yorumlanabili
yor, kısmen «2 katı 600 milyon» olarak yorumlanabi
liyor, 2 katı daha olsa... 

BAŞKAN — «Daha» değil, «2 katına çıkarılabi
lir.» şeklinde idi. 

(1) 190 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCtL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. Çeşitli yorumlamalar 
olabilir diye... 

BAŞKAN — Yani kesin olsun diye 600' milyon? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet, kesin olsun, yoruma 
meydan vermesin diye. 

BAŞKAN — Zaten herhalde Hükümet teklifinin 
gayesi de bu; 600 milyona çıkarma; değil mi efen
dim? 

ADLİ ONMUŞ (Köy İşleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Evet. 

BAŞKAN — Peki. 
'Bu okunan 1 nci madde üzerinde söz almak iste

yen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen? 

Yok. 
iMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 
4. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Taz

minat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/168) 
(S. Sayısı : 186 ve 186'ya 1 nci Ek) (1) 

'BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 4 ncü sıra
sına geçiyoruz. 

4 ncü sırada, Yurt dışında Görevli Personele Nak
di Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanun Tasarısı, geçen 'Birleşimde 186 sıra sayısı 
ile yer almıştı; bunun tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak tasarının maddeleri Komisyona iade 

(1) 186 S. Sayılı basmayan 17.4.1981 tarihli 49 
ncu Birleşim tutanağına eklidir. 186'ya 1 nci Ek S. 
saydı basmayan tutanağa eklidir. 

edilmişti. Komisyonun yeniden hazırlamış olduğu ra
por 186'ya, 1 sıra sayısı ile basılıp dağıtıldı. 

Bu tasarı ile ilgili İhtisas Komisyonu ve Bakan
lık Temsilcileri yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde, Komisyon Sözcüsü ar
kadaşımın, geçen birleşimdeki iade sebepleri üzerin
de ne 'gibi işlem yapıldığı hakkında genel olarak iza
hat vermesini rica ediyoruz. 

Buyurun efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 17 Nisan 1981 tarihindeki birleşimde Yük
sek 'huzurunuza takdim edilmiş tasarı üzerinde, Yü
ce Konseyin genellikle 4 konu üzerinde hassasiyet 
gösterdiğini tespit etmiştik. 

Birinci klonu: 
Yurt dışında daimi veya geçici görevde bulunan Ika-

mu personelinin Türkiye'ye 'dönmeleri halinde, yurt 
dışındaki görevleri nedeniyle kendilerine tedhiş olayı 
veya sukast vukuunda ıkanun kaipsamına alınmışlardı; 
taunların Türkiye'ye döndükten sonra 'kanun kapsa
mında kalmalarının mahzurlu olduğunu, bunun tespi
tinim zor olacağını, Türkiye'deki diğer kamu persone
line bu türlü bir taarruz "vuku'bulduğunda tazminat 
ödenmediğini, ıbu itibarla (kapsamdan çıkarılabileceğini 
tezekkür buyurmuşlardı Yüce 'Konsey. 

İkinci konu : 
'Özellikle, Türtciye dışında bulunan bir ülkedeki 

;kamu pensöneliiiDİn, o üllkıedelki harp, iç harp, »ihtilal ve 
siyasi olaylar nedeniyle yapılan sabotajlarda mütees
sir olmaları, yatai ölmeleri veya saikait kalmalarında yi
ne Ikendilerine nakdi tazminat verilmesi ve maaş bağ-
lammaisı öngörülüyor idi. Bunulnı da, genelde dlevleit-
lerarası hükulklta var olmadığı, taDbilkati'nın zor oilaıca-
ğı, 'kapsamının çolk geniş 'bulunduğu, bu nedenle ta
sları 'kapsamımdan çılkarııliması ve özellikle Türkiye'nin 
herhangi bir harp vukuunda ıkendi vaitandaışiarıina »bu 
türlü zarar geldiğimde para ödemediği, dolayısıyla or-
dalki kişilere de para ödemenin yersiz bulunduğu üze
rinde durulmuştu. 

Üçüncü 'bir konu : 
Yine bu kamu personelinin kurs, staj, eğitim, öğre

tim, maksadı ile yurt dışında bulunmalarında da kanun 
(kapsamına alınması geçen ıtasarıda var idi, bunun da 
metinden çıkarılması temayülü ibelirmiş idi. 

Bu üç ,konu üzerinde Komisyonumuz tekrar konuyu 
tezekkür etti, özellikle metinden çikarmaya karar ver
di. 
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Bir Dördüncü Konu: 
Tedhiş olayının genel bir tarifinin bulunmadığı, 

bunun kapsamda 'kalıp kalmaması 'konusunda bir kere 
dalha Komisyonun bu hususu tezekkür etmesi, benim
senmiş idi; Komisyonumuz bu konuyu da 'tekrar te
zekkür etti. 

Tedhiş olayının hukuk salhalsmda genel bir tarifi 
olmamasına rağmen, özellikle 'bu gibi ortamda hukuk 
literatüründe yerleşmiş bulunduğunu ve tedhişin, ge
nel anlamı itibariyle kişiler 'üzerinde dehşet ve korku 
yaratmak, özellikle kişinin şahsı, vücut bütünlüğü 
üzerinde baskı yapmak, bir yerde, bugünkü var olan 
terörün veya bugünkü ibir ideolojik konunun kamuoyu
na benimsetilmesi, dikkatlerin üzerine toplanması yö
nünde tecelli ettiği ve devletlerarası hukukta da bunun 
yerleştiği, Türkiye'nin de bu 'konuda taraf olduğu tesptot 
edildi. Dışişleri Bakalnilığında da, mıilletlerarası hukukta 
bunun var olduğu, özellikle devletlerin bu türlü anlaş
malar yaptıkları ifade edildi. Tedhişçiliğin Önlenmesi
ne Dair Avrupa Sözleşmesinin 'onaylanmaisına dair 
de bir kanunun mevcut olduğu, bunu 2327 ısayılı Ka
nunla da gerçekleştiği ifade edildiği için, «tedhiş» ke
limesinin madde metninde kalmasına karar verildi ve 
tedhişin ne demek olduğu da, gerek raporumuzda ge
rekse gerekçelerde izah edilmiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN —Teşekkür ederim. 

Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efendim?... 
Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir 
l ndi maddeyi okutuyorum: 

Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat 
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — Yurt dışında sürekli görev veya 

her türlü geçici görev nedeniyle bulunan Türk uy
ruklu kamu personellinden; bu görevlerinden dolayı 
(görevleri sona ermiş olsa bite) yurt dışında maruz kal-
ıdıkıları tedhiş veya uğraidılkları suJkalst sıonucu öten, sakat 
ya da yaralananlar hakkında 3.11.1980 tarih ve 2330 
sayılı Nakdi Taızmdnaıt ve Aylık Bağlanması Haiklkında-
ki Kanun ilb ek ve değişiklikleri hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Buyurun, Orgeneral Sal
tık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
biraz evvel adı geçen 2327 sayılı Kanunla Tedhişçi

liğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasını, Yüce Heyetiniz bir kanunla kesinleştirme
sine rağmen, Türk hukuk dili içerisinde tedhiş 
biraz evvel arz edilen tarifin dışında, kanun madde
lerinde bulunması mümkün olmayan bir tarif. 

Ayrıca, bundan evvel bu kanuna temel teşkil 
eden 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanununda da 
tedhiş unsurunu nazarı itibara almadık. Eğer Yüce 
Heyetiniz müsaade ederse şöyle bir örnek vermek 
mümkün olur: Bundan evvelki 2330 sayılı Kanun 
gereğince herhangi bir kişi dükkânının, evinin önü
ne konan bir bomba sonunda, bir cam kırılması ne
ticesinde yaralanarak ölse, o kanundan faydalanama
yacaktır, tazminat alamıyacaktır; ben öyle anlıyo
rum. Ama, dışarıda hizmet vermiş olduğumuz ar
kadaşlar ölüm kastiyle değil ama korkutmak, yıldır
mak ve terör yaratmak amacıyla yapılmış herhan
gi bir hadisede, biraz evvel verdiğim örneği tekrar 
koyacağım, bir vitrinin önüne bir bomba konularak 
patlaması neticesinde, bir cam kesiği neticesinde öl
se veya (biraz daha belki mübalağalı olacak) bunun 
korkusuyla bir kalp krizi geçirerek ölse bu kanun
dan faydalanacaktır. 

Komisyonla görüşmelerimizde bu iki ayrılığı 
bertaraf etmeye imkân bulamadık ve tedhiş kelime
sinin de burada yer almasında zorunluk olduğuna 
inandık. Ama ben bu iki ayrıcalığın, bir kanunda 
başka bir çözüm, bu kanunda da başka bir yaklaşım 
getirilmesinin ileride bazı sıkıntılar doğuracağı en
dişesiyle, bir kere daha komisyonca, bu husustaki 
görüşlünün ve benim verdiğim örneğin açıklanması
nın faydalı olacağını düşünmekteyim. 

Tensiplerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu konuyu Ankara Hukuk Fakültesinin 
Ceza Hukuku hocalarıyla da tezekkür ettik; bize genel
de bir tarif ifade edemediler. Ancak, tedhişin ki
şiler üzerinde dehşet ve korku yaratmaya yönelik 
bulunduğunu, tedhiş olaylarının siyasi amaç güttü
ğünü, ölüm, yaralanma ve sakat bırakma, vücut bü
tünlüğüne herhangi bir taarruz olarak nitelendiğini, 
bu itibarla halen Devletlerarası umumi hukukda 
varolduğunu, öğrencilerine tedhişi bugün için okut
tuklarını, ceza hukuku literatürüne girdiğini beyan 
ettiler. 

Ayrıca biz, Yüce Heyetinizin kabul buyurduğu
nuz 1981 yılı Bütçe Kanununun (R) cetvelini kabul 
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ederken şu ibare kullanılmıştır: «Tedhiş ve sabotaj 
hareketlerine karşı koruma giderleri» diye bir fasıl 
ayrılmış ve burada yabancı ülkelerdeki temsilcilik
lerimiz ve bu temsilciliklerde görevli memurların 
tedhiş ve sabotaj hareketleri nedeniyle mallarına, 
kısmen veya tamamen tahrip olması koşuluyla, taz
minat ödeneceği de öngörülmüştür. 

Yine demin ifade ettiğim gibi, Yüce Heyetiniz 
tedhişçiliğin önlenmesiyle ilgili devletlerarası anlaş
manın onayı konusunda bir yasa çıkarmış bulunu
yorsunuz. 

Yüksek malumları bulunduğu üzere, bu konu 1973 
tarihinden günümüze kadar gelen bir mevzu. Genel
de de dikkatleri bir noktaya toplamak, siyasi amaç 
gütmek maksadına yönelik ve özellikle de yurt dı
şında bulunan bizim kamu personeline karşı girişilen 
eylem ve işlemlerden ibarettir. Bu, yine şunu ifade 
edeyim, hayat ve vücut bütünlüğünü veya malını 
ortadan kaldırmak için bomba, elbombası, füze, oto
matik ateşli silahlar, yine tuzaklı mektuplar tarzında 
halen kullanılmaktadır. Eğer Yüce Heyetiniz kabul 
buyurursa, tedhiş kelimesi bu yasa ile mevzuatımı
za girmiş bulunacaktır. 

Ayrıca da şunu ifade edeyim: Halen Dışişleri 
Bakanlığından 13 memur bu tarzda, tedhiş olayı 
neticesi hayatını kaybetmiş, özellikle 7 kişi de sakat 
kalmıştır. Emekli Sandığı tatbikatında da bugün bun
lara tedhiş olayı neticesi öldükleri veya sakat kal
dıkları nedeniyle emekli maaşı bağlanmış bulunmak
tadır. Türkiye'nin mali mevzuatında da halen 
varolan, tatbikatını bulan bir hükümdür. Biz bir 
başka kelime de bulamadık, kişisel yargımız, Ko
misyon olarak, Dışişleri Bakanlığı da bizim kanaatı-
mıza katıldılar, tedhiş kelimesinin burada bulunma
sıyla uygulamada bir aksaklık olmayacaktır. 

BAlŞJKJAıN — Birşey sorarak bir misal vereceğim': 
Yabancı ülkede temsilcimiz veya bir kamu görevli
miz bir sokaktan geçiyor, orada da bir tedhiş olayı 
var, ama bir başka kuruluşa karşı var; silahlar pat
lıyor falan, bu silahlar patlarken korkudan kalp 
krizi geçiriyor ve orada ölüyor. Bu şimdi alacak 
mı, bu tedhişçiden dolayı? Tedhiş kendisine karşı 
değil. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, kendisine karşı değilse almayacak. Şöyle 
ifade edeyim: Yasamız, Türk uyruklu kamu per
sonelinden bu görevlerinden dolayı yurt dışında ma
ruz kaldıkları tedhiş olayı hakkındadır. Yani, görev

leri nedeniyle kendisine yönelik tedhiş olması gere
kiyor. Kaldı ki, Emekli Sandığı bunu uygularken, 
mutlaka bu tedhiş olayının ona yönelik olup olma
dığını tespit ettikten sonra mutlaka bir işlem yapa
caktır, arz ederim. 

BAŞKAN — Bu konuda başka söz almak iste
yen var mı efendim?.. Buyurun efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Maddede 
«suikast sonucu» diye bir ibare de var. Burada ge
çen suikast sonucu ister ölsün, ister sakat kalsın, 
tedhişin meydana getirdiği sonucu kapsamıyor mu? 
Yani, yalnız «suikast» demek aynı sonuca götürmez 
mi bizi? Niye hem tedhiş, hem suikast diyoruz? 
Çünkü, vaktiyle tedhiş kelimesi yokken suikast ile 
bütün bunlar ifade ediliyordu. Binaenaleyh, suikast 
kelimesi halen de bu tedhişi kapsar diye düşünü
yorum, ikisi aynı manadadır, diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Evet, ne dersiniz? 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ihtisas Komisyonu Başkanı) Sayın Baş
kanım, suikast kelimesi, taammüden adam öldür
mek ve taammüden yaralamak anlamına geliyor ce
za hukukunda. Diğeri sadece korkutmak için, terör 
yaratmak için. Tedhişin karşılığı terördür. Birisi 
kişinin canına kasdederek yapılan, diğeri canına kas

tetmenin de ötesinde malına karşı da yapılıyor. 

BAŞKAN — tşte, bomba koyuyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bomba 
koymak sonucu ölüm de olabilir. Örneğin, tesadü
fen de olabilir. Otomobiline bomba koyması konu
su suikast değil, tedhiş olayıdır Ama, bir yere giz
lenip de otomobili geçerken bizatihi ateş edip onu 
öldürme kasdı, suikast konusudur. 

Yalnız suikastın taammüden adam öldürmekten 
bir farkı var; ister adam ölsün, ister ölmesin bunun 
ismine ceza hukukunda «Suikast» deniyor; ama 
adamın öldürülmesi halinde de «Taammüden öldü
rülmüş» deniyor. Suikast kelimesi, hem bunun te
şebbüs halini, hem hayatı son bulmuşsa, ikisini be
raber kapsıyor. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz almak isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim: 1 nci 

maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

— 216 — 



M. G. Konseyi B : 50 

MADDE 2. — Aynı olay ve durum nedeniyle; 
a) 2330 sayılı Kanundan yararlanmış olanlara 

birinci maddedeki hüküm ayrıca uygulanmaz. 
b) Kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık 

bağlananlar, 2330 sayılı Kanunun 4 ncü maddesin
deki $, 25 oranındaki aylık artırma hükmünden 
yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü, 2 nci maddeyi 
izah eder misiniz efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere 2330 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesine göre, genellikle gü
venlik kuvvetlerinde görevli personelin görevleri ne
deniyle ölmeleri veya sakat kalmalarında tazminat 
ve maaş bağlıyordu. Yurt dışında güvenlik görevlisi 
personelimiz de bulunduğu için, konu aynı olay ve 
durum nedeniyle 2330 sayılı Kanunun kapsamına gi
ren kişilerin bu kanundan yararlanmamalarıdır. 

BAŞKAN — Buna göre alacaklar, yani o ka
nuna göre değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Evet, 
buna göre alacaklardır. 

Maddenin (b) fıkrasındaki amaç ise şudur: Yurt 
dışında bulunan kamu personelinin, özellikle Dışiş
lerine bağlı kamu personelinin Emekli Sandığı Ka
nununun 45 nci maddesi gereğince vazife malulü 
sayılamayacağı zannına kapılmış zamanında Dışişleri 
Bakanlığı. Bu türlü ölen 13 personeline vatani hiz
met. tertibinden maaş bağlamış bulunmaktadır. Bila-
hara Emekli Sandığına müracatta, Emekli Sandığı 
ve Maliye Bakanlığı olaya olumlu bir yaklaşım yap
mış; vazifeden. olmamasına rağmen vazife malulü 
gibi kendilerine ayrıca da maaş bağlanmıştır. Yüce 
huzurunuza getirilen metinde, bu kanun kapsamına 
giren kişi tazminatını alacak, maaşını alacak, bir 
de maaşının % 25 fazlasını alacak. Şimdi biz, hu
zurunuza getirdiğimiz metinle, vatani hizmet terti
binden kendilerine maaş bağlanan kişiler artık bu 
Yasanın da % 25 imkânından faydalanmasını iste
medik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, şunu soralım : 
% 25 vermezsek yalnız vatani hizmet tertibin

den aldığı aylığı bırakırsak, hangisi daha fazla olu
yor? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Aşağı, 
yukarı bizim hesabımızda dengede kalıyor. 
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BAŞKAN — Yani, bir zarara uğruyorlar mı? 
HALÛK SAYINSOY (Dışişleri Bakanlığı Tem

silcisi) — Hayır Sayın Başkanım, uğramıyorlar. 
BAŞKAN — Uğramıyorlar. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bilakis 
lehlerine bir durum var. 

BAŞKAN — Lehlerine var. Mesele yok o zaman, 
Bunu yazmazsak, bir de % 25 alırlarsa çok daha 
fazla olur; bir ayrıcalık olur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Şimdi, 
Sayın 'Başkanım, tabii bulundukları derece ve kade
me çök önemli. (Bulundukları derece ve kademenin 
maluliyet maaşını alacakllar. Halbuki vatani hizmet 
tertibinden verilenler sabit bir fiyat olduğu için bazan 
aşağı baza,n yukarı oluyor, ama genelde lehlerine ölü
yor. Müktesep hak da teşkil et'tiği için dokunmak is
temedik. Arz dderim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür «derim. 
Başka 'siöz almak isteyen var mı, bu 2 nci madde 

üzeriride?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren per
sonelin, yurt dışında kendilerine veya mallarına yöne
len tedhiş veya yapılan suikast sonucu menkul veya 
gayrimenkullerinin kısmen veya tamamen tahrip o'J-
maisı halinde; sigorta şirketleri veya yabancı makam
lar herhangi bir tazminat Ödemedikleri takdirde ola
yın vuku (bulduğu ülkenin mevzuatına göre düzenle
necek hasar tespit raporurida belirtilen miktarda ha
sar tazminatı, hak 'sahibinin bağlı olduğu kurumca 
ödenir. Ancak, ilgXi ülke mevzuatının uygulama im
kânı bulunmaması gibi zorunlu hallerde en yakın 
misyon şefi tarafından teşkil edilecek ve uzmanlar
dan oluşan bir kurulca düzenlenecek hasar tespit ra
poru ödemeye esas alınır. 

Sigorta şirketleri ve yabancı makamların ödedik
leri tazminatın tutarı hasar tespit raporunda belirtilen 
miktardan az olduğu takdirde aradaki fark ödenir. 

BAŞKAN — «Araidaki fark kurumca ödenir» 
demek daha doğru olur. Kim öder? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNA'K (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Birinci 
fıkrada bulunduğu için, oraya öyle yazıldı. 

BAŞKAN — Oraya bağlı oMuğu için. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK .(İhtisas Komisyonu 'Başkanı) — Evet, Sa
yın 'Başkanım. 

'BASRA'N — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Kabu'l etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1 nci madde kapsamına giren per

sonel ile bunların ikinci derece dahil kan ve birinci 
derece sihri hısımlarından yurt dışında maruz kaldık
ları tedhiş veya uğradıkları suikast neticesinde ölen
lerin cenazelerinin nakil ve defin giderleri ile yara
lanan veya sakat kalanların tedavi giderleri persone
lin bağlı bulunduğu kurumca karşılanır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen olaylar neticesi ölen 
diğer Türk uyrukluların cenazelerinin nakil ve defin 
giderleri gerektiğinde Dışişleri Bakanlığınca karşılanır. 

BAŞKAN — İkinci fıkrada, «Yukarıdaki fıkrada 
belirtilen olaylar neticesi ölen diğer Türk uyruklula
rın cenazelerinin» deniliyor, bundan kastınız hangisi? 
Şimdi biz bu kanunu kamu görevlileri için çıkarı
yoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (lıhti'sas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
'Başkanım, kamu görevlisine yapılan tedhiş olayı veya 
suikast neticesinde onun çevresinde bulunan 3 ncü 
şahıslar varsa, onların oenazeUerin'in Türkiye'ye nak
lini tazammun etmektedir. Kasıt budur. 

'BAŞKAN — Diğer Türk uyrukluları, ama kamu 
görevlisi ^olmayabilir. Yani, bu kamu görevlisine ya-* 
pılan suikast veya tedhiş o'layı neticesinde, onunla be
raber ölenler ki, bazı yerlerde oldu... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Suikast 
veya tedhiş olayı içerisinde 'bulunan, yanında bulu
nan... Yalnız orada, «gerektiğinde» kelimesi de var, 
mutlaka ödemek mecburiyeti yok. Dışişleri Bakanlığı 
gerektiğinde defin ücretini ödeyecektir. 

Sayın 'Başkanım, maddenin birinci satırının «1 nci 
ma'dde kapsamına giren perisond ile bunların, eş ve» 
şeklinde olması gerek irken ı«eş» kel'imesi sehven gir
memiştir. Tensip buyurursanız bu tarzda okunursa 
yerinde olacaktu*. 

BAŞKAN — 'Birinci derece akraba değil mi? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
eş akralba olmuyor. 

BAŞKAN — Olmuyor. Basılırken bu unutulmuş 
mu? 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı)' — Evet, bu
nu lütfederseniz. 

BAŞKAN — ,«1 nci madde kapsamına giren per
soneli ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve bi
rinci derece sihri» şeklinde olacak. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Bu ikin
ci dereceye kadar olan kan torunlara kadar iniyor 
veya büyükbaba, büyükanneyi; sihri hısımlık kayın
peder, kayınvalideyi tazammun ediyor. Eşin akraba
lığı yok Medeni Hukukta. Bu, sözleşmeli akra'ba sa
yılıyor. «Eş» kelimesinin bulunmasında büyük yarar 
var diye mütalaa ediyoruz. 

Çocuklar birinci derece kan hışmı, torunlar İkinci 
derece, «'İkinci dereceye kadar» denildiği için çocuk
ları giriyor efendim. 

BAŞKAN — O halde 4 ncü maddede, birinci sa
tırda bir atlama olimuş «1 nci madde kapsamlına giren 
personel ile bunların eş ve ikinci derece dahil» diye 
•gidecek ve «Eş» kelimesi ilave edilecek. 

4 ncü madde üzerinde 'başka söz almak isteyen var 
mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi 'bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde l'i okutuyorum efendim ':' 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun uygulanma-
ısında 3 . 11' . 1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun; 

a) 3 ncü maddesinıin (a) ve (b) bentlerine göre 
ödenecek nakd'i tazminatlar 1 . 1 . 1973 tarihinden 
itibaren uygulanır. 1 . 1 . 1973 tarihi ile bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki döneme ilişkin 
ödemelerin hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununda, belirtilen 1 nci derece sön kade
me aylığının 'bu Kanunun yayımı tarihindeki brüt tu
tarı esas alınır. 

Ancak, yukarıdaki hükme göre ana ve bahaya 
nakdi tazminat ödenebilmesi, bu Kanunun yayımı ta
rihinde sağ olmaları şartına bağlıdır. 

1 . 1 . 1973 tarihinden itibaren nakdi tazmina
ta hak kazanmış bulunan eşlerden bu Kanunun yayı
mı tarihinden önce ölmüş olanların tazminat payları 
görev nedeniyle ölenin çocuklarına ödenir. Çocukları 
yoksa miras hükümleri uygulanır. 

!b) Bağlanacak aylıklarla ilgili 4 ncü maddesi; 
1 . 1 . 1973 tarihinden itibaren bu Kanunun şümu
llüne girecekleri de kapsayacak şekilde bu Kanunun 
yayımı tarihîni takip eden aybaşından, 

218 — 



M. G. Konseyi B : 50 

c) Öğretim yardımlarıyla ilgili 7 nci maddesi, 
I . 1' . 1973 tarihinden itibaren bu Kanunun kapsa
mına girenlerin çocuklarını da içine alacak şekilde 
yayımı tarihinden, 

Geçerli olarak ve anılan Kanunun geçici 3 ncü 
maddesinin mahsup hükümleri de dikkate alınmak 
suretiyle uygulanır. 

Ancak, kendilerine aynı ollay ve durum nedeniyle 
vatani 'hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar. 
3 . 1 1 . 1980 tarih ve 2330 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin, bağlanacak aylıkların % 25 artırılarak' 
ödenmesine ilişkin 'hükmünden yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Bu geçici 1 nci maddenin (e) fık
rasında, /«'öğretim yardımlarıyla ilgili 7 nci maddesi» 
deniliyor; hangisidir o? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNÂK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 2330 sayılı Kanunun 7 nci maddesi anar
şik olaylarda ölen ve yaralananların, sakat kalanla
rın çocuklarını devlete ait yurtlardan yararlanmasına 
yöneliktir. Buradaki metin, 1973 tarihinden bugüne 
kadar ölenlerin çocukları var rs'e, bunlar yurtlardan 
faydalansınlar. 

BAŞKAN — Bunlar da faydalansınlar. 
Geçici 1 nci madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı?.. 'Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
«Ancak» diye başlayan geçici ma'ddenin son fıkrasın
da belirtilen hususu, yani, 2330 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre % 25 artırma verilmeyecek olan va
tani hizmet tertibinden aylık 'bağlananları 2 nci mad
denin (b) fıkrasında yazmıştık. Buradaki bir tekrar 
olmuyor mu acaba, Komisyon 'buna ne der? Tensip
lerine arz ederim efendiirn. 

'BAŞKAN — Evet, buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tekrar oluyor izlenimini veriyor aslında. 
Ancak, kanun hazırlanırken bu 2 nci maddedeki 
«% 25'ten faydalanmaz» konusu, bu kanunun yayı
mı tarihinden sonra vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanır ise, onlara da uygulanmasın tarzında. 

'Bu 'geçici maddede ise, halen vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmış bulunanlara bu .'%' 25 öden
mesin tarzında kaleme alınmıştır. 

BAŞKAN — Yani, bundan sonra da çıksa. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Evet 
bundan s'onrada çıksa. 
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Şöyle düşünüldü : Aslında, bu geçici madde ile 
iktifa etmek mümkün idi; ama, ileri tarihlerde ölaki 
birisi vatani hizmet tertibinden de kendisine maaş 
bağlatma temayülünde olur. 

BAŞKAN — Yaptırabilir. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İhtisas Komisyonu (Başkanı)' — BunlaH 
% 25'den faydalanmasın, o bakımdan. Arz e'derim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Bu geçici 1 nCi madde üzerinde başka söz almak 

isteyen?... Yoktur. 
Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici mad'de 2'yi okuyunuz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 nci madde kapsamına 
giren personelin 1.1.1973 tarihinden itibaren bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yurt dışında 
kendilerine veya mallarına yönelen tedhiş veya yapı
lan suikast sonucu menkul ve gayrimenkul malları 
tamamen veya kısmen tahrip olanlardan, bütçe ka
nunları hükümlerine göre ödeme yapılmamış bulu
nanlara 3 ncü madde hükümlerine göre verilecek ha
sar tazminatı, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca tes
pit edilecek esaslara göre ödenir. 

Bu Kanundan yararlananlar 1981 Mali Yılı Bütçe 
Kanununun (R) cetvelinin 460 Harcama Kaleminin 
(f) bendinde yer alan hükümden ayrıca yararlana
mazlar. 

BAŞKAN — Bunu nasıl tespit edecekler, çok zor 
bir şey. 1973 senesinden beri, o zamanın fiyatlarına 
göre mi tespit edecekler? Neler kayboldu, neler ha
sar gördü? Zor bir şey. Gerçi «Dışişleri ve Maliye 
bakanlıklarınca tespit edilecek esaslara göre ödenir» 
denmiş ama, bu çok zor bir şey. 

Evet, bunu Hükümetimizin Temsilcisine soralım. 

HALÛK SAYINSOY (Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, bunlar bizatihi o zaman 
zararın ilk halinde tespit edilmiş, mesela, otomobili 
yanmış; bu otomobilinin yanmasından, tedhiş olayla
rı dolayısıyla; bir ödeme yapılamamış. Bu otomobi
lin bedeli belli; bunu Maliye Bakanlığı ile görüşerek, 
ya o zamanki bedeline göre ödeyeceğiz veyahut, eğer 
Maliye Bakanlığı da görüşümüze katılırsa, kendisinin 
tekrar otomobil alması için bugün ödemesi gereken 
miktar üzerinden ödeme yapılacak ve ödeme yapılabil
mesi için de mutlaka bunun bir vesikaya bağlanmış 
olması şartı aranacak. Yani, «ben kaybetmiştim» ya
hut, «işte iki şahit» gibi, böyle laflarla iktifa edilme-
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yip, bizatihi tıpkı kanunun diğer maddelerinde öngö
rüldüğü gibi ya mahalli makamlar tarafından düzen
lenmiş vesaike göre yahut yine eğer mahalli makam
larla düzenlenmesi mümkün olmamış ise şartlar dola
yısıyla, büyükelçilik veya konsolosluklarımız tarafın
dan düzenlenmiş vesikalara istinaden ödeme yapıla
cak. 

BAŞKAN — Peki. 
Komisyon Sözcüsünden şu hususu soralım : «(R) 

cetvelinin 460 harcama kaleminin (f) bendinde yer 
alan hükümden ayrıca yararlanamazlar.» hükmü var; 
o hangisi oluyor? 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (thtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, 1978 - 1979 - 1980 mali yıllarına ait bütçe ka
nunlarıyla 1981 yılında kabul buyurduğunuz Bütçe 
Kanununda zaten bu hüküm var. Yani, tedhiş ve sa
botaj olayları nedeniyle yurt dışında bulunan kamu 
görevlilerinin mallarına bir zarar vukubulmuş ise, dev
let bunu bu cetvelden ödüyor. 

BAŞKAN — Tamam. Ödemişse?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (thtisas Komisyonu Başkanı) — Ödenmiş
se almayacak zaten. 

BAŞKAN — Bütçeye konmuş da ödenmemiş olan 
var mı efendim? 

HALÛK SAYINSOY (Dışişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Var, Sayın Başkanım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İhtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, 1973'den 1978'e kadar bütçe yasalarına kon
madığı için bir ödeme yapmamışlar. Zaten olay bir 
yerde adli vakadır. Mutlaka vaka raporu tutulmuş
tur, şahitler vardır, konu mahkemeye intikal etmiştir. 
Onun tespitini mutla'ka Dışişleri Bakanlığı yapmıştır; 
Maliye Bakanlığı ile anlaşacaklar. Burada açığı kapa
tan konu, 1978 ile 1973 arasındaki döneme rastlar. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu dönem içerisinde filhakika Bütçe Kanununa öde
nek koyarak tazminat almaya veya hasarının bedelini 
almaya imkân bulamamış olanlar vardır. Ancak, bun
ların içerisinde başka şekillerde de tazmin edilenler 
olduğunu kişisel olarak ben hatırlıyorum; bazı ataşe
lerin Genelkurmaya müracaatından. Bu bakımdan, 
eğer uygun görürseniz, «her ne suretle olursa olsun» 
diyelim, oraya bir kayıt koyalım .«Bütçe kanunları 

— 220 

23 . 4 . 1981 O : 1 

hükümlerine göre ödeme yapılmamış» deyince, bu 
yalnız bütçeye bağlı oluyor. Bir defa mükerrer olur 
bu şekilde verdiğimiz paralar. 

Şöyle diyebilir miyiz efendim : «Bütçe kanunları 
hükümlerine göre veya herhangi bir suretle...» 

BAŞKAN — Başka kanallardan da olur; mesela 
para toplanmıştır personelden... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — örtülü ödenekten 
ödediklerimizi ben biliyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir de, teşkilatın personelinden para 
toplanarak yapılıyor; öyle de yardım yapılıyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O bir yardım 
tabii. 

Devletten çıkan, yani devletin bazen vermek zo
runda kaldığı para burada konu edilen. O nedenle, 
«Bütçe kanunlarına göre veya herhangi bir suretle öde
me yapılmamış bulunanlara» diye, bir kayıt koyarsak, 
mükerrer ödeme önlenmiş olur efendim. 

BAŞKAN — «Bütçe kanunları hükümlerine veya 
herhangi bir suretle ödeme yapılmamış bulunanlara...» 

Bu şekliyle geçici 2 nci maddeyi tekrar okutuyo
rum : 

«GEÇİCİ MADDE 2. — 1 nci madde kapsamına 
giren personelin 1.1.1973 tarihinden itibaren bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yurt dışında 
kendilerine veya mallarına yönelen tedhiş veya yapı
lan suikast sonucu menkul ve gayrimenkul malları ta
mamen veya kısmen tahrip olanlardan, bütçe kanun
ları hükümlerine göre veya herhangi bir suretle öde
me yapılmamış bulunanlara 3 ncü madde hükümleri
ne göre verilecek hasar tazminatı, Dışişleri ve Maliye 
bakanlıklarınca tespit edilecek esaslara göre ödenir. 

Bu kanundan yararlananlar 1981 Mali Yılı Bütçe 
Kanununun (R) cetvelinin 460 Harcama Kaleminin 
(F) bendinde yer alan hükümden ayrıca yararlanamaz
lar.» 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okuyunuz. 
Yürürlük : 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 



M. G. Konseyi B : 50 23 . 4 . 1981 O : 1 

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

6 ncı maddeyi okuyunuz. 
Yürütme ; 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Teşekkür ederim. 

Zaman gecikmiş olduğundan, bilahara tespit edile
cek gün ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 19.00 

- . . • . . 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

50 NCİ BİRLEŞİM ^ 

23 Nisan 1981 Perşembe 

Saat : 16.00 

I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

I. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üye
likler hakkında Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekre
terliği tezkeresi. (3/64) 

II. — SORUŞTURMA VE YÜCE DİVANA 
SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Ma-
taracı'nın; bakanlığı zamanında kayırma, usulsüzlük, 
yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal, menfaat 
temini suretleriyle Hazineyi zarara soktuğu iddiala
rını soruşturmak için Anayasanın 90 ncı, Anayasa 
Düzeni Hakkındaki 2324 Numaralı Kanunun 2 nci 
ve Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İçtü
züğünün 20 nci maddeleri uyarınca Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğinin önergesi üzerine kuru
lan Soruşturma Komisyonu Raporu. (9/2) (S. Sayı
sı : 176) 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının 

Kutlanması ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» 

Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1/135) (S. Sayısı : 148) 

2. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (1/114) (S. Sayısı : 129) 

3. — 7457 Sayılı Kanunun 10 ncu Maddesinin 
Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/127) (S. Sa
yısı : 190) 

4. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Taz
minat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/168) 
(S. Sayısı : 186 ve 186'ya 1 nci Ek) 

5. — Tekel Beyiyeleri Üçte Birlerinin Malûller 
İle Şehit Yetimlerine Tahsis ve Dağıtımına Dair Ka
nun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/26) (S. Sayısı : 191) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 129 

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Ka 
nun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1 /114) 

TC 
Başbakanlık 17 Aralık 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-722/07704 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.12.1980 tarihinde kararlaştınlan «Bakanaklar ve Bağlı Kuru
luşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL! GEREKÇE 

iBugünkü mevzuatımızda atama usul ve esasları genellikle Iteşkıilat fcanunlarındıa gösteditaiştiı\s Bununla 
birlikte hizmeti düzenleyen yasallarda atama usulüne ilişkin değişik IbJüfcümiere raslianmaîkîtadır. Çeşitli Ka
nunlarda yer alan «Teklif», «Seçüm», «Onay» ve benzeri mercileri gösteren hükümler atama usullerini da
ğınık ve karışık hale getirtmiştir. 

Halen yürürlükte olan kanun hükümlerine göre atama usulü ya «harem derecesine» ya da «memuriyet» 
unvanına bağlanmıştır, 

Kamu kuruluşlarında atama yetki ve usullerinin bütünü ite gözden (geçirilmesi ve sağlam esaslara bağlan
ması hususu ildari reform çerçevestaie ele alınması gereken önemli Ibir konudur^ Altama yetki ve usulerini 
düzenleyen mevzuattaki çelişki ve tutarsızlıkların giderümes'i herşeyden önce örgüt, kadro ve unvan standar-
dizasyonu çalışmalarına bağlıdır. Bu çalışmalar ise önce tüm bdkanîıkîarın teşkilat kanunlarının bağlı olaca
ğı genel esasları (gösterir bir çerçeve kanunun çıkarılmasını, sonra da memuriyet ve mevkii unvanlarının sınıf
landırılmasını ve standart hale getirilmesini gerektirmektedir.) 

Ancaik, Ibu faaiyetüer uzun zamana ihtiyaç göstereceğinden, yeni Idülzenlemeler yapılıncaya kadar Devle
tin latama politikasının yeknesak bir sistem içinde yürtiltütoıeslini sağlamak amacıyla acil yasal önlemler alın
ması zorunluluğu ortaya çılklmıstır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ilişikteki tasarı hazırlanmıştır. f 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede Kanunun amaç ve kapsamı açıklanmıştır. Aynı maddede Milli Savunma Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile bu Kanunun (kapsamı dışında bırakılan diğer kamu kuruluşları
nın kendi kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin esasların uygulanacağı hükme bağlanmıştır.; 

Madde 2. — ıBu maddede a'tama yetkisi gösterilmiştir. Dıştişleri memurları îçin gecikmesinde sakınca bu-; 
îunan halterle ilgili olarak Dışişleri Bakanına istisnai yetki tanınmıştın 
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Madde 3. — Tasarımın 3 noü maddesinde kanuna eklii cetvellerde yer almayan unvanları taşıyan ikadro ve 
görevlere yapılacak altama <ve nakillerde, kuruluşların tbeştkila't kanunlarımda veya özel ikanunlarındalki hüküm
lerin uygulanmasına devam ofunaöağı hükme 'bağlanmıştır. , 

Madde 4, — B u maddede bakıamlıikların yurt dışı da'imi görevlerine atamaların müşterek .kararla yapıla
cağı açılklartmışitır. Düğer 'balkanlılklairla ilgili kararlarda ayrıca Dışişleri Balkanınım da imzası bulunacağı hük
mü de aynı madde lile geltirilmişltir. 

Madde 5. — Bu madde lile tasarı kapsamına giren (kuruluşların teşlkÜat ikanudları ile özel kanunlanında 
yer allan (inha, ıseçfilmı, görüş allıma ve atama niteliklerine ilişkin hükümler salklı tutulmuştur. 

Geçici Madde — Kuruıml'ararasındıa unvan birliğini sağlamak amacıyla bu madde ile «Başyardımcıltk> 
!kadroî»rm*n büşafonası halinde bu göreve «Yardımcı» unvanı ile atama yapılacağı hükme bağlanmıştır^ 

Madde 6. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 7. — Yürütme maddecidir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Mili Güvenlik Konseyi , ' 22.4. 1981 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/114 ! 
Karar No. : 22 

Mm Güvenlik Konseyi Bacanağına 

Bakanlıklar ve Bağh Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun Tasarısı Komisyonumuzca lincelenip gö
rüşüldü. 

Başbakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı tüm kuruluşlarda atama ve nakilleri belli bir esasa göre yeni* 
den düzenleyen tasarı Komisyonumuzca uygun mütalaa edilerek madde metni aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına saygıyla arz olunur,, 

Cumhur EVCİL Attan ATEŞ A. Şeref GÖZÜ BÜYÜK 
Kurmay Albay Muhabere Yarbay Öğretim Üyesi 

İMİ. Kom. D. Bşk. V. Proje Yetkilisi 

Şevki GÖĞÜSGER 
DPD Uzmanı 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 129) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFt 

Bakanlıklar ve Bağfa Kurutuştanla Atama Usulüne İnşkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Başbakanlık ve bakanlıklarla, 'bunlara bağlı kuruluşlarda, teşkilât kanunu bulunup bulun

madığına bakılmaksızın, atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır. Türk Silahlı Kuvvetleri 
(Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma Bakanlığı ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan düğer 
kamu kuruluşlarının kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

MADDE 2. — Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvandan taşıyan görevlere Balkanlar Kurulu 
»karan ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atatma yapılır. 

Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur.ı 
Dışişleri Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, dışişleri memurlarını, dış teşkilâttan merkeze, 

merkezden dış teşkilâta, dış teşkilâtta bir memleketten diğer bir memlekete daimi görevle gönderebilir. Bun
larla ilgili kararname derhal Başbakanlığa gönderilir. 

MADDE 3. — Bu Kanuna ekli cetvellerde yer almayan unvanları taşıyan kadro ve görevlere yapılacak ata* 
ma ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunlarında veya öze] kanunlannd'aki 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bunlardan 'bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Ba
kanlar Kurulu kararı ile atanmalan öngörülenler müşterek kararla, müşterek kararla atanmaları öngörülen
ler ise Bakan onayı ile atanırlar. 

Bakanlar atama yetkilerini bu konuda hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilecek esaslara göre alt kademe
lere devredebilirler. 

MADDE 4. — Bakanlıkların yurt dışı daima görevlerine, atamalar müşterek kararla yapılır. Diğer ba
kanlıklara ait müşterek kararlarda ilgili bakanla ıbirlükte Dışişleri Bakanının da imzası bulunur. 

MADDE 5. — Bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilât kananları ile özel kanunlarındaki 
inha, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin hükümler saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE — Halen «'Başyardımcı» görevinde bulunanlar, bu unvanla görevlerine devam eder
ler. Boşalan başyardımcı kadrolarına ancak «Yardımct* unvanı ile atama yapılır, 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer., 
MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd. 

Z., Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı -
Ba$bafcyjn Yrd. 

T. Özai 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Davta Bakanı 
Prof. Dr. İ. öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
ProU Dr. 7\ Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Şh Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakamı 
5. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Ener. ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 129)' 
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Tasarıya Bağlı Cetveller 

1 SAYILI CETVEL 

Valiler; 
Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler; 
Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri; 
Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri; 
Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri; 
Devlet Personel Heyeti Başkanı, Heyet Üyeleri ve Genel Sekreteri. 

2 SAYILI CETVEL 

Müsteşar ve Yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil); 
Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Ge

me! Müdürü ye MİİT Genel Sekreteri ve Yardımcısı, içişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve 
Yardımcısı dahil) 

Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreiteri ve Daire Başkanları, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü idare Meclis Başkanı ve Üyeleri, 
Devlet îs'taltistlik Enstitüsü Başkanı, 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri, 
Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri, 
Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları va Baınikalar Yeminli Murakıpları dahil), 
Bakanlık! 'Müşavirleri, 
Birinci Hukuk Müşaviri, 
Bakanlık Daire Başkanları, 
İ! idare Şube Başkanları, 
Bölge Müdürleri ve Başmüdürler, 
Vali Muavini, Kaymakam, il Hukuk işleri Müdürü, ti Enmiyet Müdürü, 
Cumhuriyet Savcıları ve Savcı yardımcıları. 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
MADDE 2. — Tasarının 2 ndi maddesi aynen benimsenmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici madıdesi aynen benimsenmiştir. 
MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen benimsenmiştir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 129) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 148 

Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının Kutlanması ve Atatürk 
Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 

Raporu. (1 /135) * ^ 

TC 
Başbakanlık 2 Şubat 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-629/01425 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Küttür Bakanlığınca hazırlanan ve Mitti Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
30 . 1 . 1981 tarihinde kararlaştırılan «Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının Kutlanması ve «Atatürk 
Kültür Merkezi Kurulması» Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GEREKÇE 

iBüiyüflo Ötodıer ArTAfTÜRfKlümı dağıumuüumı 100 ncü y ılımımı kutllaınımıası nddenlilyle TÜRK Milletinin 
ATA'sıma ıbir armağanı ofliarak AINÎKARA'da ülkenin Başkentine yakışır bir iKiülltiüır Mertkezüınin kuımlllması 
2302 'sayılı Kaınurida bellitftiilmıiışjfrin 

ıKunulacafc Külttür Merkezi aianınıın tespiti ve Kültür Merkezi kuniuşuınuın isüraitıl'e sonuçlandırılması 
için adı geçen kamunda baza ıdeğişMIkılerin yapılması zomahı görüllmüişftıür, 

AITATÜRİK KMÎtür Merkezli, 2302 sayıllı Kanunun 3 ncü maddesinde esas itibariyi© ele alıridıığı için, bu 
miaddeide 'değişikMc yapılmaisı düşünülmüş ve ATATÜRK KüDüür İMerkezi'nfin ANjKlAfRA'da kurulmasını 
öngören iJflc iılkra aıynen muhafaza eidiilimti#r. 

IATATÜRİK IKİülitür Merkezi alan», İmâr ve Mân Bakanlığımca onaylanarak ANKAIRA İmar Fl&na içe-
ris'inde yer almış ve talsldilkıli fenofküsli kanuna eklenmek suretiyle, sımdiaR kesin olarak Ibel'Menmıişltir. 

Bu alan içerilsünlde yer alacak olara itesisler arasj/nda, Milli Mücadele Tarihimizi ısaiflha safiha lyamisutan 
eserlerden meyldana gelmliş bir kültürüm bulunması, bu Kültür Merkezinin anlammın bîr gereği olarak dü
şünülmüş ve ımıeltne dahıü edillrdişltir. 

ıBu Mızımıetıin gerçeMieş^dlımesimde birlik ve dayanış mayı sağlamak ve daiha eklonomik yollarla konuya bir 
çöztüm gdüirmek ve en lönemfisli odan arsa sorunumu en kısa yolfdan hallıeitmek amacıyla Özel îdareye, Bele
diyeye veya Ikalümıa bültçeli ida'ireler ite diğer kamu müesseselerine ait olan arsa ve arazîileniın, üızeriddefci her 
.türlü unsurlara ile birlikte (bina, Itelsiilsalt v.s) bu amaç için beldelsüz ©İde ediilime'gi iyoâıına gidilmiş; ayrıca özel 
mlülk'iydte konu olan taşunmiaız mat arın», özel mıüMyet hakkı zddelenmedem, tsitilml'âlk IKanununun Ihıükıüm'lieri-
ne ve özelikle «Acele 'isltimlâk'» hjükümlerine başvurularak kamulıaişitırıllmalan düşünlülimüştür. 
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ATATÜRK IKÜİüiir Merlkezlinlin bir ValMa yöne tiilmesli ve .bunun için 'de gerek kurucularının kimler 
olacağı ve gerekse reismıi ısenıedi Ih'azıırlaınırtkenı dikkat edilecek hususların tespit edfüımesi için. taıltışmaya yer 
vermeyecek: Ihükümlteri belirleyecek (bir kamun ile bafcıım, onarım ve liışlletiltaestadettci esasları (belirleyecek 
bir tlüizıüik çıkar ıllmıaısı, eisalsı getirilmiştir. Ayrıca' çıkarıilacaik ATATÜRK KüllBür Merkezi Valk'fı Karounu-
nun, 21302 sayılı Yaisa ile okuşiturulan fon'un Itaisıfiyesi ile 'ilgili hülkıüımieri de getirmesi öngtömMüşjtüir. 

IBu düşüncelerin ışığı alltıınlda ıbu kanun Itasl'ağı hazıtflaınınıiştır. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 22 Nisan 1981 
Esas No. : 1/135 
Karar No. : 37 

Müü Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

ATATÜRK'ün Doğumunun 100 ncü yılının kutlanması ve «ATATÜRK KüDtür Merkezi Kurulması» hak
kında Kanunun Baza Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı Komisyonumuzca incelenip gö-
rüşü!İlmüşıtür.| 

Kotaisyonumuz, teMÜf gerekçesini uygun mütalaa ederek ımaddJe metinlerinin incelenmesine geçmiş ve so
nuçta tasarıyı bütünüyle aynen benimsemiştir., 

Raporumuz Mili Güvenlik Konseyinin onayına arz edilir. 

Komisyon Başkamı Proje Yetkilisi Üye Üye 
Cumhur EVCİL M, Selim OKÇAY Ersin ESEROL Tahsin EKİNCİ 
Kurmay Allbaıy Kurmay Binbaşı Hakim Yarbay Maliye Binbaşı 

(Mili Gücenik Konseyi (S. Sayısı : 148) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının Kutlanması 
ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 23 , 9 . 1980 tarihinde kabul edilen, 
2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının, 
Kutlanması ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» 
Hakkında Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«Madde 3, — Atatürk Kültür Merkezi Ankara'da 
kurulur.: 

Atatürk Kültür Merkezi alanı; Ankara İmar Plâ-
nı'nda fbu amaca ayrılmıış olan ve tasdiki Ekli kroki
de gösterilen yerlerdir. 

'Bu alan içerisinde; Milli Mücadele tarihimi, Türk 
Halk Kültürünü ve sanatlarımı tanıtan yerler ve çeşitli 
müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi 
alanları, arşiv ve kitaplıklar, atölyeler ve ibenzeri yer
lerden meydana gelen Atatürk Kültür Merkezi ile 
Milli Komitece saptanacak tesis ve alanlar 'bulunur. 
Bunların dışında Atatürk Kültür Merkezi alanına hiç
bir yapı yapılamaz. 

Atatürk Kültür Merkezi olarak .tespit ©dilen alan 
içindeki taşınmaz mallardan özel idareye, belediye
ye veya katıma bütçeli1 daireler ile diğer kamu mües-
seselerıine aıit olanlar her türlü unsurları ile 'birilikte 
bu işe tahsis edilmek üzere Kültür Bakanlığının talebi 
üzerine Hazine adıma tescil edilir. 

Ekli krokide sınırları belirlenen alan 'içlinde ka
lan özel mülkiyete ait yerler hakkımda, 'bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte başka 'bir işleme gerek kal
maksızın acele istimlak kararı alınmış sayılır ve 6830 
sayılı Isttiımlak Kanununun 'hükümleri uygulanır. 

Ancak bu kamulaştırmalar hakkında 6830 sayılı 
İstimlak Kanununum 23 ncü maddesi hükmü uygu
lanmaz. 

Bu Kanun kapsamına giren taşınmaz malların ver
gi 'borçları tescil işlemlerinin yapılmasına engel teşkil 
etmez. Söz konusu taşınmaz malların vergi (borçları 
kamulaştırma (bedellerinden mahsup edilir. 

Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla taşınmaz mal
ların iifiraz, tevhit ve tescil işlemleri '(Mali Denge Ver
gisi ve Değer Artış Vergisi hariç) ile ihale, sözleşme 
ve ruhsatnameler her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

Milli Güvenlik Konse 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının Kutlanması 
ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE l, — Tasarınım 1 ned maddesi aynen 
benimsenmiştir. 

»yi (S. Sayısı : 148) 
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(Hüküırretm Teklifi) 

Atatürk Kültür Merkezi bfir ikanunl'a Ikurula-
caik Atatürk Külltüır Menkıezi Vakfı öle yönetilir. 

Atatürk Kültür Mertkesai alanı açerisikıde yer 
alıacalk alan bütün tesis ve alanların baıkan, onaran 
ve lişletıilmıesi bir tüzüMedüızenlenık.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 12 inci ımıaıddesıindn 
İkinci fıkrası aşağıdıaikıi şeklide değiştiriltoniştir : 

Fonun tasfiyesi Ataüürik Kültür Merkezi Vak
fı Kamunu 'ile dıüjzıenillen'ir. 

MADDE 3. 
rürlüğe girer. 

MADDE 4. 
rütür. 

Yürürlük 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Yürütme 

— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

MADDE 3 
benimsenmiştir 

MADDE 4 
benimsenmiştir 

(İhtisas Komisyonunun Takif Bittiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
benimsenmiştir. 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

— Tasarının 4 ncü maddesi aynen 

30 . 1 . 1981i 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd< 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Ticaret Bakara 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı • 
Başbakan Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Prof. Dr, N.__ Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr, T, Esener 

tmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş, Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakan) 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

» • • « « 

İMMi Güven» Konseyi (S. Sayısı : 148) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 176 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay Mataracının; Bakanlığı 
Zamanında Kayırma, Usulsüzlük, Yolsuzluk, Nüfuz Ticareti, Va
zifeyi Suiistimal, Menfaat Temini Suretleriyle Hazineyi Zarara 
Soktuğu İddialarını Soruşturmak İçin Anayasanın 90ncı, Anayasa 
Düzeni Hakkındaki 2324 Numaralı Kanunun 2 nci ve Milli Gü
venlik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci Maddeleri 
Uyarınca Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin Önergesi 

Üzerine Kurulan Soruşturma Komisyonu Raporu. ( 9 / 2 ) 

T.C, 
Milli Güvenlik Konseyi 20 Kasım 1980 

Genel Sekreterliği 
Özel Huk. Müş : 3012-2,-80 

Konu : Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tun
cay Mataracı Hk. 

MiHi Güvenlik Konseyi Bajkanhğma 

1. Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın Bakanlığı döneminde, aşağıda belirtilen 
önergelerle memuriyet görevini ihmal veya suiistimal ettiği TCK.'nun ilgili hükümleri (230, 240) uyarınca 
cezalandırılması isteği ile hakkında Meclis Soruşturması (*) istenilmiştir. 

a) 14.1.1978 gün ve 9/215 sayılı önerge: 
Kilyos önlerinde karaya oturan HONDURAS Bandıralı, gerçek adı SEEBERA iken BOLERA olarak 

gösterilen kaçak sigara ve viski yüklü gemide çıkan yangının söndürülmesine Bakan'a yakınlığı ile bilinen 
Zilya KALKAVAN'ın kaçalkçılılk amacıyla yardım ettiği, Gümrük Muhafaza görevlilerinin bu duruma en
gel olmadıkları, Bakanın sorumlular hakkında ceza kovuşturması yapmadığına ilişkindir. 

b) 10.1.1979 gün ve 9/237 sayılı önerge: 
CHP Samsun eski Senatörü Bahri CÖMERT'in basma yaptığı açıklamaya dayanılarak, Bakan Tun

cay MATARACI'mn işçi alımlarını keyfi bir şekilde yaptığı, Bakanın davranışları ile görevini suiistimal 
ettiğini kapsamaktadır. 

(Konu Bakanlığın 19 Kasım 1979 günlü emirleri ile Teftiş Dairesine incelettirilmiştir. Müfettişçe dü
zenlenen 30 Kasım 1979 gün ve 9 sayılı raporda, Sam sun tş ve tşçi Bulma Kurumunun aracılığı kullanıl
maksızın Köprübaşı AHULU, BALLICA ve Merkez iş yerlerine işçi alındığı, Bakan Tuncay MATARA
CI'nın imzasını taşıyan ve 10.1.1978 günlü belgede isimleri yazılı 83 kişinin daimi işçi olarak alınması
nın aynı şekilde ve usulsüz olarak yapıldığı saptanmış tu*.) 

C) 19 . 1 . 1979 gün ve 9/242 sayılı önerge : 

BOLERA adlı geminin yanması olayımın bir yıldan bu yana soruşturma konusu yapılamamış olmasının 
Bakanın cesaret ve cüretini artırdığı belirtilerek : 

(1) Çok yakınını îpsala Gümrük Müdürlüğünle atadığı, 
(2) Damadını ÇAY - KUR inşaatlarının müteahhidi haline getirdiği, 
(3) Kardeşimin gördüğü himaye tiJb Türkiye ölçüsünde komisyonculuk ve müteahhitliğe başladığı, 

(*) Bu konuda daha önce verilmiş olan; (9/215), (91237), (9/242), (9/258), (9/265), (9/269), (9/270) ve 
(9/272) esas numaralı Meclis Soruşturması önergeleri, TBMM Birleşik Toplantısının 24.5.1978 tarihli 7 nci, 
2.5.1979 tarihli 8 nci, 6.6.1979 tarihli 10 ncu ve 24.10.1979 tarihli 13 ncü birleşimlerinde okunmuştur. 
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(4) Güney sınırı üzerindeki bir gümrük müdürlüğüme 5 milyon TLS Jkjarşılığında yeni bir atama 
yapılmak üzere olduğu haberinin basında yayınlanmasından bu yana Bakanın herhangi bir iş
lem ve açıklama gereğini duymadığı, 

(5) Belli yerlerde hizmete devam edebilmenin ağır ödemeler karşılığında mümkün olabildiği, 
(6) Bakanın yakınları ile binlikte haftanın dört gününü İstanbul'da çok paihjalı otellerde geçirdiği, 
(7) Çay Kooperatifine olan dört yüz bin TL. borcunun Bakan olduktan hemen sonra ödendiği, 
(8) Kadrosu Petrol Ofis'te olan bir bayan memıureyi Bakanlık Özel Kialem Müdürlüğünde çalıştır

dığı, hizmet aracım bu bayan memurenıin emrine tahsis ettiği, 
(9) Oğlunun dövülmesi olayına karışan polislerin tutukevinde dövülmelerini sağladığı, 

(10) Geliri ile ölçülü olmayan çok masraflı bir yaşam sürdüğü, Çankaya'da 4 milyon TL.'ye fikd dai
re satınaldığı iddialarını kapsamaktadır. 

Bu iddialardan bir bölümü Bakanlıkça soruşturma konusu yapılmıştır. Sözü edilen Harun Gürel'in atlan
ması işleminin ve görevde bulunduğu kısa süre içeri sinde karıştığı olayların seyri şöyledir : 

— Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük ve Muhafaza kuruluşları memurlarının, allama, yükselme ve 
yer değiştirme Yönetmeliğinin hükümlerinin öngördüğü koşul ve komisyon kararı lalınmadan, ilgilinin baş
vurusu ve beyanına dayanılarfak 9 . 3 . 1978 günlü Bakan oluru ile Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü em
rinde Gümrük Müdürü olarak 5 nci derece ile göreve alınmış aynı günlü onayla ipsala Gümrük Müdürlü
ğüne vekâlet etmesi kararlaştırılmıştır. 

23 Mart 1978 günlü 3'lü Kararname ile 4 ncü dereceli Gümrük Müdürlüğüne atanmıştır. 
— Gümrük bölgesi içerisindeki Tekel'e ait FREE/SHOP'tan devamlı olarak ve usulsüz alımlar yapmış

tı^ 
İpsala C. ıSaıvcılığında ceza kovuşturması devam ediyor. (13.3.1980 gün ve 1 sayılı rapor) 
— 13.10.1979 günü Makam Odasında yapılan jaramada kaçak olarak yurda sokulmuş ve perde arkasım-

da saklanmış 4 takım kayak malzemesi bulunmuştur. 

İpsala C. Savcılığında ceza kovuşturması devam ediyor. (17.4.1980 gün ve 2 sayılı rapor) 
— Yayladağı Gümrük Kapısından çıkış yaplarkenkaçakçılrk planlarıyla yalkialanan Harry Saleh Adam-

son ile yakın ilişkilerinin bulunduğu, bu klişiiye ait duvar saatleri ve otomobıil yediek malzemeleri bedel ve 
miktarlarım noiklsan göstermiştir. Bu fiilinden ötürü Yayladağı C. Savcılığından kovuşturma istenmiştir. 
(30.5.198Q gün ve 2 sayılı rapor) 

— Kızına BM W Otomobil aldığı, blok inşaat yapımlarına girdiği, kazancı ile ölçülü olmayan yaşantı sür
düğü (4.3.1980 gün ve 5 sayılı rapor) 

d. 26 , 4 . 1979 gün ve 9/258 sayılı önerge : 
1977 yılında Ayşekadın Giriş Kapısından yurda kaçak olarak sokulan 10 vagon dolusu MONORAY 

ve vinç malzemesinin Bulgaristan Ticaret AHaşeüğimden sağlanan belgelerle yurt dışına çıkarılıp, tekrar kaçak 
olarak yurda sokuladağı gazetelerde yayınlanmıştır. 

BaJkanın konu ile yakından ilişkili olduğu iddia edilmektedir. 

e. 11.5.1979 gün ve 9/265 sayılı önerge : 
(1) Anadolu Basın Birliği Rize Şubesine, Rizespor Gençlik Kulübüne, Çocuk Esirgeme Kurumu Rize 

Şubesine özel ambalajlı ve yüksek fiyatlı çay satmak yetkisi verdiği, ÇAY - KUR yüksek faizle 
kredi temin etmek mecburiyetinde iken, uzun vadeli satışlarda Kurumun zarara uğratıldığı, il
gililere milyonlar kazandırdığı, 

(2) İstanbul Çay Paketleme Fabrikası ihalesinin Bakanım dünürlerinle yapıldığı, '% 50 avansla işe 
başlandığı, tahsis edilen demir ve çimentonun karaborsada satılarak yakınlarına yarar sağladığı, 

(3) ÇAY - KUR'un iştiraki ile kurulmuş amlbalaj ıtesisi varken, Hüseyin MEYDAN Firmasına ihale 
yapıldığı. Yönetim Kurulunda 'bu ihaleye karşı çılkan TEK - GIDA İŞ Sendikası Başkan ve Yö
netim Kurulu Üyesine, üzülme sana da bir ihale veririz dediği, 

(4) Kurumun elindeki 40 ton kaliteli dökme çayın Ali ŞAN'a satılmak istendiği, 
(5) ÇAY - KURla ilgli ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporu ile saptanan 27 milyon TL. sı hak

kında işlem yaptırmadığı iddialarını kapsamaktadır, 
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Bu önergede söz konusu edlen Mdiaİann <bıiır bölümü Başbakanlığın 12.1Q.1979 gün ve 310-7481 Sayılı 
yazısı ekinde belirtilen 27 madde içerisinde dle yer almaktadtrs Maiye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bâ  
kanlığı Müfettişlerince ortaklaşa incelenmiştir. 

— Bunlardan Büyükdere Çay Paketleme Fabrikası inşaatı (ihalesi, Rahmi MEYDAN'a yapılan teneke 
kutu lihaflesli, işlemlerinin soruşturmasının bittiği rapor-larının yazılmakta okluğu öğrenilmiştir. 

— Anadolu Basın Birliğine 100 ton çay vadeli olarak satılmış, ödemeler vadesinde yapılmamış 'birçok kez 
ertdenmıiştir. 

Rize Spor Kulübüne yapılan çay satışında fiyatın ÇAY - KUR fiyat düzeyinde olmasını sağlayan kara
rın 4 ncü maddesi sonraki bir kararla değiştirilmiş, Çocuk Esirgeme Kurumu Rize Şubesi adına KOTlL 
OĞULLARI Kolektif Şirketine çay saitışı yapılmış, piyasada çay darlığı mevcut iken ıbu kuruluşlar yüksek 
fiyatla satış yapma imkânına kavuşturulmuşlardır. 

ÇAY - KUR Yönetim Kurulu üyeleri hakkında TC Kanununun 240 ncı maddesi uyarınca ceza kovuştur
ması yapılması Rize C. Sa'vcılığına duyurulmuştur. 

(29.1.198 gün ve 1 sayılı rapor, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ÇAY - KURUMU 1978 yılı rapo< 
ru sayfa 16, temenni madde 10, sayfa 152) 

f< İİ3.6.1979 gün ve 9/269 sayılı önerge ? 
(1) (Diyarbakır'da inşa edilen Rakı Fabrikası kaltü hesaplarının düzenlenmesinde müteahhide 12 mil

yon TL. sı fazla ödeme yapılmasını sağlamak için, kontrol mühendisine Bakanın (baskı yaptığı, 
direnme üzerine görevden alınarak yerine başka bir mühendisin atandığı ve onaylanan raporla 
1*2 milyon TL. fazla ödeme yapıldığı, 

(2) îzmir Yaprak Tütün Balkım ve işletme Kompleksi ihalesine yakını olan 'bir müteahhidin katılma-
®ını sağlamak için ihalenin iki kısma bölünerek eksiltmeye çıkarıldığı, Bakanın yakını olan mü-

jteahhide ıhate edildiği, iş yapılmadan 100 mıilyon TL. civarında fazla ödeme yapıldığı, 
(3) îzmir Çamaltı Tuzlası Savak inşaatı ihalesine sadece aynı müteahhidin katimasını sağlamak 

amacı ile makine ve teçhizat şartnamesine «08 V Paleti» aracının özellikte konulduğu, 
(4) Bursa ve Samsun Tüttün Depolarının eş, dosit kayırma 'belgelerinin ortadan kaldırılması amacı 

ile yaktınldığı, 
(5) Gümrüklerde yolsuzluk, kaçakçılık ve rüşvet olaylarının gündelik dedikodular arasına girdiği, 

halklarında rüşvet sucundan soruşturma yapılan ve yargılanan kişilerin gümrük kapılarına atan
dıktan iddia ediimekltediir. 

— İzmir - Yaprak Tütün Bakım ve işletme Evi Kompleksi inşaatı ihalesi Başbakanlığın yukarıda tarih 
ve sayısı belirtilen emirleri ile incelenmiştir. 

Gerçekten birinci ve ikinci kısım inşaatların birleştirilerek ihaleye çıkarılması kararlaştırılmış iken, daha 
fazla isteklinin ihaleye katılmasını sağlamanın yararlı olacağı şeklindeki Bakanın önerisi üzerine Tekel Genel 
Müdürlüğünce konu Müdürler Kuruluna götürülmüş, ihale iki bölüme ayrılmıştır. 

Birleşik ihaleye katılabilecek 4 firma yerine böylece 17 firma yeterlik belgesi alabilmiş, bunlardan 12'si 
ihaleye katılmış, Balkana yakınlığı söz konusu edilen ve S. S. K. nun ihalelerindeki soruşturmalara konu olan 
ALÎ YILDIZ da böylece ihaleye girmiş, % 25.55 oranında bir indirimle ihaleyi almıştır. 

Bu inşaatın dolgusunda kullanılan malzemenin Turgutlu ve Işıklar Bölgesinden geldiği yolunda istihkak 
düzenlenmiş ve ödeme yapılmış ise de, Tekel Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunca yapılan soruşturma sıra
sında tayin edilen bilirkişi bu yöre kökenli dolgu malzemesinin toplamda % 10'u geçmeyeceği, daha ziyade 
Menemen Bölgesinden ve başka bir ocaktan taşınmış olduğunu 'belirtmiştir. (9.5.1980 günlü ortak rapor) 

— izmir Çamaltı Tuzlası idame, Yenileme ve Genişleme Projesi Kompleksi tevsii inşaatı beş kısım ha
linde 1975, 1976, 1978 ve 1979 yıllarında ihaleye çıkarılmış üç ve dördüncü kısım ihalelere ALI YILDIZ ka
tılmıştır. 

ihaleleri kazanamadığı, eksiltme şartnamesi makine ve teçhizat bölümünde D8 V Paletinin öngörülmediği 
belirtilmektedir. (25.9.1980 gün ve 11 sayılı rapor) 
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h. 18.6.1979 gün ve 9/270 sayılı önerge : 
Bakanın 12.6.1978 tarihi bir genelge ile bakanlığa ait kıymetli evrak Basım ve Satım yetkisini Marksist 

eğlimli GÜM - YAR - DER adlı "bir Derneğe verdiği, böylece anarşiye silah ve malzeme sağlayan bir der
neğe yıllık 12 -18 milyon TL. gelir kaynağı hazırladığı iddia olunmaktadır. 

g. 22.6.1979 gün ve 9/272 sayılı önerge : 
Gümrük depolarından çalınan 283 traktör hakkında bakamın herhangi bir (işlem yapmadığı iddiasını kap

samaktadır. 
Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığının 27.6.1978 gün ve 29/1452 sayılı yazıları üzerine Gümrük ve 

Tekel Bakanlığı Müfettişlerince konu incelenmiştir. Sözü edilen yazı ve soruşturma münderecatına göre; 
HEMA TRAKTÖR SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.'ce akreditifli kabul kredisi ile BELÇİKA'dan ithal edilen 
512 traktörden 165'i Gümrükten çekilmiş, bakiye 347'si gümrük depolarında olması gerekirken bulunamamış, 
sorumlular hakkında kanuni kovuşturma yapılması için Çerkezköy ve Polatlı C. Savcılıklarına suç duyurusun
da bulunulmuştur. (16.10.1978 gün ve 16/2, 20.10.1978 gün ve 4 sayılı raporlar) 

2. Önergelerde genel ifadelerle belirtilen, Başbakanlığa yapılan ihbarlarda ortak olan konulardan biri 
de Bakanlık Teşkilatına memur alımlarınıın kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde ve sadece Bakan onayı ile 
yapıldığı, bu atamalar ile önemli gümrük müdürlüklerine atamaların Bakanın da adının karıştığı menfaat 
karşılığı yapıldığı, daha önce yolsuzlukları saptanmış kişilerin atandırıldıkları şeklindedir. 

Bu konularda çeşitli tarih ve nedenlerle soruşturmalar yapılmıştır. Bu raporlar içeriğine göre : 
a. 7 Ocak 1978/Kasım 1979 tarihlerini kapsayan dönem içerisinde gümrük memurluklarına 1529, Güm

rük Muhafaza memurluklarına 452 atama yapılmıştır. Bu atamalarda genellikle ve özetle : 
(1) 1 - 1 5 noi dereceler dahil bütün atamalar sadece Bakan Olur'u ile (Beyaz Formül - Paraf esiz) 

yapıldığı, 
(2) Atanan memurların tümünün bir belediye sınavını kazandıklarını belirten belgelerle işe alındığı bu 

belgelerden bir bölümünün sahte olduğu, 
(3) Memuriyete girişte aranması gereken belgelerin noksan veya sonradan tamamlandığı, 
(4) Atamaların çoğunun tahsil durumuna göre girebilecekleri derecelerin üstünde yapıldığı, 
(5) 18 yaşını tamamlamamış veya kazai rüşt kararı almamış kişilerin göreve alındıkları, 
(6) Naklen atamalarda ilgililerin geldikleri kurumlarda atanmalarının sonra gerçekleştMldiği, 
(7) Kadrosuz atamalar yapıldığı, 

(11.2.1980 gün ve 2 sayılı rapor. 3.1.1979 gün ve 1/2-2/3 sayılı raporlar, 31.3.1980 gün ve 6 sayılı rapor, 
30.6.1980 gün ve 6 sayılı rapor.) 

b. Memur atamalarındaki kanunsuzluklar nedeniyle personel ve Eğitim Genel Müdürü Nuri İsmet Ergök-
men, Müsteşar Yardımcısı Oğuz Anter ve Metin Yavuz haklarında yapılan kovuşturmada Bakan Tuncay MA
TARACI kendi dönemine aiiıt atanma işlemlerinin inceleme konusu yapılmamasını özelikle 'istemiştir. 

c. Harun GÜREL'in atanmasının sadece Bakan oluru ile yapıldığı yukarıda belirtilmişti. 
d. Talhir BOZAY Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Polis Memuru iken, Bakan Koruma Polisi 

olarak görevlendirilmiştir. Görevin devamı sırasında Gümrük ve Tekel Bakanlığında görev istemiş, 3.9.1979 
tarihli ve sadece Bakan imzalı onayla Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne tayini çıkarılmış, Koruma Polisliği 
görevine devam etmiştir. Adı geçenin kazancının çok üstünde bir yaşam sürdürdüğü, Bakana yakınlığının 
amir - memur görev ilişkisinin ilerisinde olduğu iddia edilmiştir. (23.6.1980 gün ve 5 sayılı rapor) 

e. Silah Kaçakçısı ve Muhbiri İbrahim TELEMEN'in ölümünden önce yazdığı mektupta adı geçen ve 
önemli silah kaçakçılığı olaylarına adı karıştığı ifade edilen Ali Galip KAYIRAN Bakan MATARACI'nın 
sözlü emriyle Haydarbapa Gümrük Müdür Vekilliğine atanmıştır. Adı geçenin evinde ve işyerinde İstanbul 
Sıkıyönetim Askeri Savcılığınca yapılan aramada 590.000 TL. nakit, 1.000.000 TL. lik banka hesabı, 
1.774.000 TL. lik 19 adet bono bulunmuştur. 

İlgilinin dosyasında Karaağaç Gümrük İdare Memurluğunda çalıştığı sırada adının yolsuzluk iddialarına 
karıştığı, kazancı ile ölçülü yaşantısı olmadığı, Derince Gümrük Müdürlüğünde hakkında suçlayıcı sonuçlar 
elde edilememiş ise de, maaşla karşılanmayacak bir yaşam sürdürdüğü belirtilmiş ve pasif göreve alınması 
hakkında raporlar bulunmaktadır. Bu nedenle Merkezde Sulbe Müdürü olarak çalıştırılmakta iken, Bakanca 
Haydarpaşa Gümrük Md. V. ne atanmıştır. (14.3.1980 gün ve 3 sayılı rapor) 
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f< Memuriyete girdiğinin hemen akabinde adı bir çok olaya karışan Harun GÜREL de Bakan Tuncay 

Mataracı'nın onayı ile Bakanlıkta göreve alınmış ve Gümrük Müdürlüğüne atanmıştır. 
g. Bazı görevlilerin kaçakçılığa engel oldukları için yer değiştirme işlemine tabi tutuldukları iddia edilmek

tedir. 
Örneğin, 
Mersin Gümrük Müdür Muavini Haüm YAVUZ, Ruhi BEYAZIT, Feramuz DURMUŞOĞLU (7.1.1980 

gün ve 2 sayıh rapor) 

istanbul Gümrük Başmüdürü Oktay ERGÜL'ün Suat SÜRMEN firmasınca yurda sokulmak istenen 
3 bin ton temir girişine engel olduğu için başlangıçta Trakya Gümrük Başmüdürlüğünde incelemeler yapmak 
üzere kısa bir süre kaydıyla görevlendirildiği (13.7.1979) sonra Ankara'ya yıldırım telgrafı ile çağırıldığı 
(13.8.1979), akabinde ikinci bir emre kadar Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğünde görevlendirildiği 
(17.8.1979), göreve katılmadığı gerekçesi ile müstafi sayıldığı (12.9.1979) iddiaları Tuncay MATARACI' 
inin bakanlığı dönemine rastlamakta ve tümü bakan onayı ile yapılmış bulunmaktadır. (12.2.1980 gün ve 
3 sayılı rapor) 

3. Samsun'da fahiş fiyatla depo kiralandığı, İzmit'te Nikos ve Zehra GÜVELt Gemileri hamule faz
lası demirlerin yurda sokulmasına Gümrük Sundurma niteliği olmayan yerlere depolanmasına göz yuman 
sorumlular hakkında gerekli işlem yapmadığı, Habur Gümrük Kapısındaki eski görevlilere baskı yapıldığı, 
bu kapıya çevre halkından kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak atamalar yapıldığı, yurt içinde kaybolduğu 
iddia olunan 20 TIR konusunda taşımacı şirket ve Mersin - iskenderun - Habur Gümrüğü personeli hak
kında idari ve yasal işlemlerin yapılmadığı, Pazar - Melyat Çay Fabrikası yerinin değiştirildiği, Mısır B. A, C. 
tinden ithal edilen Tuz Taşımacılığı ihalesinde yolsuzluk, Tuz Bayiliği dağıtımında usulsüzlükler yapıldığı, 
kuru çay taşımacılığı ve Kaçkar çay ambalajı ihalelerinin yasalara aykırı surette gerçekleştirildiği, istanbul 
SHRATON ve TARABYA OTEL'lerine Bakanlıkça usulsüz ödemeler yapıldığı iddiaları ile Başbakanlığa 
çeşitli ihbar ve şikayetler yapıllmışltiır. 

4. Münhasıran Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI hakkında verilen ve mahiyetleri yukarıda 
belirtilen önergelerden hiç birisi hakkında Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu kurulması aşamasına 
dahi gelinmemiştir. 

Başbakanlığa yapılan ihbar ve şikayetlerin bir bölümü Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca ortaklaşa, bir bölümü Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ve ilgili kurumlarca soruşturma konusu yapıl
mıştır^ 

Kişisel çıkarlar, hükümet olma hevesi gibi düşüncelerle iddiaalar üzerine gMil'ememiş olması Devlet Otori
tesini zayıflatmış, görev suiistimali, maddi yararlar sağlama iddiaları yaygınlaşmıştır, 

5< Farlamenıto feshedilmiş ise de, soraşturma önergeleri ve suç iddiaları hukuki varlıklarını korumak-
taıdır. 

Adalet Bakanlığının 27 Ekim 1980 gün ve Ceza işleri Genel Müdürlüğü 62111 sayıfh yazısında da belir
tildiği gibi, 2324 sayılı Anayasa Düzeni hakkında Kanunun 1. ve 334 sayılı T. C. Anayasasının 90 ve 147 
noi maddeleri, Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri içtüzüğü hükümleri karşısında Bakanların görev
leri ile ilgili suçlarından ötürü soruşturmaların kurulacak bir komisyonca yürütülmesi, Yüce Divana sevk 
hususundaki ikararlarm Mili Güvenlik Konseyince alınması, yargılanmalarının Anayasa Mahkemesinde ya
pılması zorunludur. Adalet Bakanlığının sözü edilen yazısı yapılmış olan soruşturmalar, diğer bilgi ve, bel
geler soruşturma açılmasına yeterli bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen konular ile yapılacak soruşturma sı
rasında meydana çıkacak diğer hususlarda Bakanın ve iştiraki olan diğer kişilerin sorumluluıklannı tespit et
mek üzere Soruşturma Komisyonu 'kurulması gerekmektedir. 

a. Soruşturma Komisyonunun ekli listede yazılı personelden oluşmasını, 
b. Komisyonum : 

(1) ilgi1! bakan, iddialara karışan diğer kişiler, tanık ve bilirkişileri dinlemek, ayrıca komisyona so
ruşturma 'konularında uzman kişileri davet ederelk görevlendirmek, 

(2) Soruşturmalarını gerektiğinde başka yerlerde kurul ve alt 'komisyonlar şeklinde de yapmak, 
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(3) Kamu ve özel kuruluşlardan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri toplamak, 
(4) Geza Muhakemeleri Usulü Ranununun tanıklarla, bilirkiş>l,erlle, zabıt ve arama ile ilgii olarak 

adlM mercilere verdiği hürriyeti kısıtlayıcı yetkilerin kul^nılınasını görevli adli mercilerden iste
yebilmek, 

Yetkilerine sahip olmasını. 
c. Çalışmalarını devamlı ve gizlililk içerisinde sürdürmesini ve en gsç (30) gün içerisinde bitirmesini, 
d. Hazırlayacağı raporunu Milli Güvenlik Konseyine sunmasını, 
Arz ve teklif ederim, 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 
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GÜMRÜK VE TEKEL ESKİ BAKANI TUNCAY MATARAa HAKKINDAKİ KONSEY 
SORUŞTURMA KOMİSYONUNDA GÖREVLENDİRİLECEK ÜYELER LİSTESİ 

1. BAŞKAN Dz. Hâ'k. Kd. Mb. Akdemir AKM UT Askeri Yargıtay Üyesi 

2. ÜYE Dz. Hâ'k. Yzb. Tevfik ODMAN Mili Savunma Bakanlığı Kanunlar Daire Başkanlığında 

3. » Dursun Ataılay KORAY Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Müfettişi 

4 . »ı Ahmet SAĞAR Maliye Bakanlığı Müfettişi 

5. * Turgut AKMAN Maliye Bakanlığı Müfettişi 

6 . »> Celal EREL Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi 

7. » Fevzi ERTÜRK Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi 
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TC 
., Milli Güvenlik Konseyi 
9/2 Numaralı Soruşturma 20 Mart 1981 

Komisyonu 
Sayı : 4500-259 

Kbmı : Klamisyon raıpotruımın göndierilmeisıi Hk. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : MiUi Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 20 . 11 . 1980 gün ve Özet Hukuk Müş. 3012.2.80 
sayılı yazılan. 

Gümrük ve Tekel Eski Bakamı Tuncay MATARA CFnın Bakanlığı döneminde ve Bakanlık görevine iliş
kin olarak işlediği İddia olunan suçlar île Bakanın suçuna iştirak edenler hakkında Komisyonumuzca 
yapılan soruşturma sonunda düzenlenen rapor İlişiktir. 

Gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

Akdemir AKMUT 
Dz. Hâkülm Kd, Albay 

Soruşturma Komisyonu 
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Gümrük ve Tekel eski Balkanı Tuncay MATARACI Hakkında Hazırlanan Komisyon Raporunun 

F İ H R İ S T İ 
Sahif e No. 

I. — Görev, yetikti ve sunuş. r 11 

n . — Gümrük ve Tekel «akli Baflcam Tuncay MATARACI hakkında verilen soruşturana öner-
geüeıti ye lileıji sürülen «suçlamalar. 11 - 14 

III. — Soruştımmada elde edilen dieUDer ve elde edilen delillerin talhia ve değerlendirılmesli. 14 
lw Baklan tarafımdan yasalara aylan olarak yapılan atama ve yer değiştirme işlemleri ve 

bu işlemler yoluyla rüşvet alındığı ve menfaat sağlandığı iddiası. 14 

A) Atama ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen yasal hükümler, 14 * 15 
B) Atama ve yer değiştirme i$emlleııinldle balkanın keyfi ve yasa dışı davranışının gendi 
görünümü ve 'boyutları. 1 5 - 1 9 

C) Emekli Jandarma Astsubayı Harun GÜREL'in İpsala Gümrük kapısına müdür ola
rak aitanması, İpsala ve Habur 'kapılarına yapılan atamalarla kaçakçılığa elverişli kadro 
kurulması, Irak ile güney sınırımız arasında kaçakçılık trafiğinin sağlanması. 19 -36 
Ç) Kaçakçılığa engel olan personelin başka yerlere gönderilmeleri ve menfaat sağlan 
maya yöneik düğer atama ve yer değiştirmeler. 3 6 - 5 0 

IV, — Tuncay MATARACItun balkan' olduğu tarihe kadar sahip bulunduğu mal varlığı ve di
ğer gelirleri ile bakan olduktan sonra parasal durumu ve edindiği haksız kazançlarını 
kaynakları. 50 •< 55 
1. Tuncay MATARACI'nun Bakanlık görev, sıfat ve nüfuzunu kötüye kuHaıniarak aldığı 

rüşvetlerin gene] görünümlü. 5 5 - 5 8 
A) Gümrük ve Tekel eski Bakam Tuncay MATARACI'nın Demir ithalatçısı Suat SÜR-

İMEN'den toplam 115 milyon lira rüşvet alması olayı. 58 - 68 
B) Ali Galip KAYIRAN'ın Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine getirilmesi, bu kişi

nin tutuklanması ve açığa alınmasından sonra yeniden bu göreve verilmesi veya onuln 
paralelindeki başka bir müdürün tayin edilmesi karşılığında demir tüccarları ve kaçak
çılar tarafından Tuncay MATARACI'ya verilen rüşvetler. 68 - 15 

C) Çay Kurumundan Rize Spor'a 1 000 ton çay tahsis öttürmesi karşılığında Gümrük , 
ve Tekel eski Bakam Tuncay MATARACFnın 10 milyon lira rüşvet alması olayı. 7 5 - 8 1 

Ç) Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın Anadolu Basın Birliğine Çaty 
Kurumundan 100 ton çay tahsis ettirmesi ve fazla, fiyatla satılmasını sağlaması 'karşı
lığında 2 milyon 750 bin lira tutarında rüşvet alması olayı, 82 •> 85 

D) Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'mn çay kutusu ihalesi karşılı
ğında Rahim MEYDAN^lan 10 milyon lira, rüşvet alması olayı. 85 - 90 

E) Gümrük ve Tekel eski Bakam Tuncay MATARACI'nın Abuızer Uğurlu'dlaö 
10 925 000 bin lira rüşvet alması olayı. 90 « 95 

F) İzmir yaprak tütün balkım ve işjemeevi komleksi inşaatı ihaleslinıin özel amaçlarla 
'ikiye bölünerek müteahhit A ! YILDI Z'a verilimesü ve Tuncay MATARACI'nın 
muhtelif yerlerden almış olduğu rüşvet paralarından 25 000 000 İrasının Ali YİL-
DIZ'ın şirketlerine yatırılmak suretiyle gizli ortaklık kurulması ve bu surede rüşvet 
suçunun gizlenilmeye çalışılması̂ , 95 - 104 
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Sahif e No. 

V. — Gümrük ve Tekel ©siki Balkanı Tuncay MATARACI'nın değişik kişilerden aıldığı toplam 
157 925 000 lira tutarındaki rüşvetleri gizlemek için başkaları adına açtırdığı paravan 
banka hesaplarının ayrı ayrı inlcelenmıesi. 104 -> 105 
A) Hali İbrahim DEM'ÎR'in paravanbanka hesapları. 105-110 
B) Hakkı KALKAVAN'm paravan banka hesabı. 110 - 113 
C) Tuncay MATARACI adına açılan banka hesapları. 113 - 118 
Ç) Salih AYDlN'ın paravan banka hesapları. 118 - 119 
D) Koksal MATARACI'nın banka hesapları. 120 - 122 
E) Şaiban EYÜBOGLU <nun paravan banka hesapları. 122 ^ 125 

VI. — Gümrük ve Tdkel eski Balkanı Tunıday MATARACI'nın resimli sıfatla gittiği A.B.D. seyaıha-
tinıden yurda dönüşünde silah getirmesi. 125 - 127 

VII. — İşçi alımındaki suiistimaller. 127 * 128 
VIII. — Dursun Ali ÇIRAKOĞLU isimli işçilylte ilgili olarak Balkanın yasa dişi işlemleri. 128 •« 130 

IX. — Kadrosu Petrol Ofiste bulunan bir memurenin Gümrük ve Tekel Bakanlığı özel Kaleminde 
kullanılması. 130-131 

X. — ©olerio Gemisi olayı. 131-133 
XI. — Samsunca Ali Rıza AIYDTN islimli fcişliıden fahiş fiyatla depo kirafanlmaisı olayı. 134 - 135 

XII. — Rüyükderie Çay Paketleme Fabrikası inşaatı ihalesinin Tuncay MATARACI'nın dama-' 
dinin kardeşi olan İbrahim AYDIN'a, verilmesi. 135 * 137 

XIII. — Çay - Kur Yönetin Kurulu Üyesi ilkten sorumlulkığunu saptayan tnlüfetifiiş raporların* 
Gümrülk ve Tekeli Balkanı olduktan sonra kasten takip etmemek ve engellemek sıuıretiylliö 
Tuncay MATARACI'nın memuriyet görevinli kötüye kullandığı iddiası, 137 - 139 

XIV. — Tuz nakliyatı ihalesinde yolsuzluk yapıldığı 'iddiası. 139 - 141 
XV. — Tuz Bayiliği dağıtımında usulsüzlük yapıldığı iddiası. 141 

XVI. — Diyarbakır Rakı Fabrikasının inşaaltınlda müteahhide 12 000 000 TL. fazla ödeme yapıldığı 
iddiası. 141 - 142 

XVII. — Kuru çay taşımacılığı ihalesinin yasalara aylkın olarak gerçelkle^tirildiğine ilişkin iddia. 142 - 143 
XVIII. — Yurt içinde kaybolduğu ileri sürülenTIR kamyonları ile ilgili iddialar. 143 - 144 

XIX, — Güm - Yar - Der (isimli dernekle il|gli olarak Meri sürüleniddialar. 144 •> 145 
XX. — Otellere usulisüz ödemeler yapıldığı (idldtiiası. 145 - 146 

XXI, — İthali yasaklanmış bulunan 10 vagon doluş u komple Monoray ve Vinçlerle ilgili iddia. 146 - 147 
XXII, — Çamaütı tuzlası inşaatının ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiası. v 147 •< 148 

XXIII. — Yenli Kaçkar Çay Kutusu ihalesinin yasalara aykırı olarak gerçdklieştiriMiğinie ilişkin iddia. 148 

XXIV. — Şatosun ve Bursa Yaprak tütün ve 'işleme ateîyelerinde meydana gelen yangınlarda Güimı-
rük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın sorumlu olduğu iddiaları. 148 •> 149 

XXV. — Çay - Kurumunun elindeki 40 ton kalM'i dökmle çalyın çok ucuz fiiyaıtüa saitıllimak istendiği 
iddiası. 149 - 150 

XXVI, — Balkan Tuncay MATARACI'nın oğBiunuı dövdükleri iddiasıyla tutuklananı polib memurla
rının tutukevinde dövdürüldükleri Ve şiişletidlikleni iddiaları. * 150 - 151 

XXVII, — Gümrük depolarından çalınanı 283 Traktör hakkında Bakan Tuncay MATARACI'nın her-' 
hangi ıbir işlem yapmadığı iddiası. 151 •• 153 

XXVIII, — Suç vasfı Ve iştirak durumuna ilişkin 'bazı özelikler. 153 - 156 
SONUÇ 156-166 
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9/2 Numaralı Soruşturma 20 Mart 1981 
Komisyonu Raporu 

Esas No : 1 
Karar No : 1 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI Hakkında Yapılan Soruşturma Sonunda Düzenlenen 

ve Milli Güvenlik Konseyine Sunulan 

R A P O R 
1 — GÖREV, YETKİ VE SUNUŞ : 
5 . 1 . 1978 (tarihinden 1İ6 . Tl . 1979 tarihine kadar Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapan Tun

cay MATARACI'mın, ıbu süre 'içerisinde «Kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz ticaret», görevli kötüye 
kullanma vıe menfaat temini suretiyle Hazineyi zarara soktuğu yolundaki iddiaları isioruşturmalkila» görevli 
bulunan ve Mili Güvenlik Konseyi Yasama görevleri içtüzüğünün 20| ncli maddesine dayanılarak Mlili Güven
lik Konseyinim 21 ali1.1980 gün ve 4 sayılı Karan île kurutan ıKom'foyonıımiuz, 24 Kasım 1980 Pazartesi gü
nü göreve başlamıştır. 

27 Elkim 1980 tarihli ve 23124 sayılı Anayasa Düzeni Hakkımdaki Kanunun gerekçdsıinde de belirtildiği 
üzere «Rejimlin ıtemel müesisesösi olan Parlamentonun görevini yapamaz hale getirtilmesi ve demokratik sis
temli normal olarak istetebilecek yolların kapanması;» ,na bağlı olarak, adı geçen Bakam hakkında TJB.M.M. 
Birleşik Toplantısı Başkanlığına verilen iSoruşturma Önergelerinden hiç Ibirisi hakkında herhangi bir 'işle
mim yapılamamış olduğu /tespit edilımüştir. 

Bu nedenle; aradan üç yıla yakın bir zaman geçtikten sonra itoplanabüen 'delillerin önemi açıktır. 
Zira, küçük bir devlet memurunun, görevine ülişikin olarak (işlediği suçların kovuşturullmasinda bite, Idelü-

leroın yok edilmesini önlermek için (işten el çektirmek, görevden uzaklaştırmak) gibi yaisal önlemlerin varlığı
na rağmen; bir Bafcainm delileri yok etmesi konusundaki imlkânıliarınm ve etkinliğinin gözönünde ıbulun 
durulması, her şeyden önce (delillerin serbestçe değerlendirilmesi) ilkasli açısından ida düşündürücüdür. 

Bir fazilet 'rejimi olan ve 'dolayısıyla ancak faziletli kişilerin işbaşına getirilmesiyle 'işlerlik kazanialbilen 
Demlokrasiinlin Türkiye'de hangi girdaplara sürüklendiği ve Demokrasıi kavramının hangi kaymaklara daya-
nuflıarak yorumlanmak istenildiği hususu, bu soruşturmanın niteliği ve özü ile temelde sıkı» sıkıya 'ilgilidir. 

Keza, Devlete karşı duyulan saygı ve güvenin, Devlet adamlığının vasıflarına Ibağlı olduğu ve Devlet -
vatanldaış ffişikilerindekji bunalımlarda1 kişisel davranışların önemlli bir rolünün bul umduğu açıktır, 

lAnicak, 'bütün bu sosyal ve ekonomik ortamın, suça bağlı otlaraik [tahlil ve değerlendiriılmesinin, yargıla
ma makamının ıtakdirine bağlı bulunduğu inancıyla; Komisyonumuz tarafından yalnızca maddi olguların 
ve suç deliHerMn saptanmasına özen gösterilmiş, hukuk çizgisi dışında kalan sosyal ve politik iritibatlan-
dırmalar'dan özellikle kaçınılmaya çalışılmıştır. 

II. — GÜMRÜK VE TEKEL ESKİ BAKANI TUNCAY MATARACI HAKKINDA VERİLEN 
SORUŞTURMA ÖNERGELERİ VE İLERİ SÜRÜLEN SUÇLAMALAR : 

1—) Ankara Senatörü Yiğit Köfcer tarafından Türküye Büyük Millet MecM Birleşik Toplantısı Baş
kanlığınla verilen 9/215 sayılı lönerge iile; 

A —• Viski ve sigara yüklü olarak Kilyos'ta karaya oturan Honduras Bandıralı BOLERO gemisinin 
kaçakçılıkta fcuianıldığı ve Bakamın 'bir yakınının çok oüzii bir fiyatla geminin enkazını satın aldığı 'yolunda 
basımda çıkan haberlere rağmen Bakan tarafından gerekli işlemiin yapılmadığı; 

B — Çok yakın Ibir akrabasını ipsala Gümrük Müdürlüğüme tayin ettikten sonra 'bu kapıdaki kaçakçı
lık olaylarının arttığı; 

•C — 'Samsun'da oturan damadının direkt ve endirekt yollardan ÇAY - KUR inşaatlarının müteahhidi 
durumuna geldiği ve Bakamın kardeşinim Türküye çapında komisyonculuk ve müteahhitliğe (başladığı; 
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Ç — tsltanbullda yayınlanmakta olan büyük trajlı bir gazetenin fıkra sütunlarında; Gümrük ve Tekel 
Bakanlığımın güney sınıriımıız üzerindeki bir Gümrük Müdürlüğüne 5 milyon civarında bir meblağ karşılı
ğında yeni bir atamanın yapılmak üzere bulunduğu, bu (işle ilgili bonoların bile hazı^andığının yazıldığı, ara
dan 4 ay geçmesine rağmen bu haberin tekzip edilmediği, keza bir pazarlık sonunda, daha 'önce IBakanlık 
emrine alınmış bir zatın Trakya dümrükleri (Başmüdürlüğüne atanma'sı ve atanan bu zatın ağur şartlan yerine 
getirememesi üzerine Ankana'da daha pasif bir göreve alındığı; 

D — Haftanın asgari 4 gününü lî'sltanbul'da geçirdiği, servis ücreti ile vergi ıhariç bir gecelik oda ücreti 
1 975 lika olan bir oitielde devamlı suretfte kaldığı; aylılk faturaların 'Bakanın yakını oldukları iddia olunan 
bazı kişilerce ödendiği, kumar oynanan bazı kulüplerde Balkanın büyük meblağlarla şans denediği, hayranı oldu
ğu bazı sıes sanatkârlarının sahneye çiktılklanıı bazı gece Ikıutoiipleıline, hemen hemen İstanbul'da bulunduğu her 
gece gitmeyi itiyat haline getirdiği, Yılbaşı gecesi sadece gMş ücreti 7 500 lftra olan bk gece kulübüne koruma 
polisleri ve kalabalık bir 'toplulukla beraber gittiği; 

E — 1977 ıseçimlerinde milletvekili olduğu 'tarihlerde Rize'deki Çay (Kooperatifine 400 000 liraya ya
tkın bk borcunun olduğu bilindiği halde, bu borcun çok kısa bir süre zarfında ive IBalkan ofciukltan ısonra 
ödenmesinin, bk ıtalkıım şüphelerini doğmasınla yardımcı olduğu; 

F — Çankaya'da 7 500 İka kira ile bk apartman 'katında oturduğu bünen Tuncay MATARACFnın 
1978 yılının «on aylarında yine aynı semıtte bulunan bir apartmanım 2 dairesiini 4 milyon lira civarında bir 
bedelle satın alarak 2 daireyi birleştirdiği, Ibütün bu durumilaırın mal yarlığı ive Serveti ile mütenasip olma
dığı; 

G — (Kadrosu Petrol Ofiste olan ve maaşı bu Genel Müdürlükçe 'ödenen bir mıemureyi özel ^Kaleminde 
çalıştırdığı ve 'kendisine bk araç • ıtahisis ©Ttüği, bk tatil günü (Kızılcahamam'a giKtlkleri sırada geçirdikleri 
trafik kazası ısionuıcu (bu mernıurenin yaralandığı; 

ö —• IBk bardaki olay isıraisıında oğlunu (döven ve ıtultıuklanao polislerle üigii olarak «IBiz hiç bir hadise
de taraf ve davacı olmayız, kendi işimizi kendimiz görür inlfcikamıımıızı alırız» şeklinde gazetelere beyanat 
verdikten sonra, tutukevinde bulunan polislerin şişlenip bıçaklandıkları; 

İddia olunarak Türk Ceza (Kanununun 240 ncı maddesi gereğince hakkımda kovuışturma yapılması ta
lep edikniştk, 

2. —) Kocaeli Milletvekili (İbrahim TOPUZ, Kahramanmaraş Milletvekili (Mehmet ŞEREPOĞLU, 
Eskişehir Milletvekili Yusuf Cemal ÖZKAN, Bilecik Milletvekili Cemıaiettiin (KÖKLÜ, Aydın Milletvekili 
Alhrnelt SAYIN tarafımdan T. (B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına vertüen 9/237 sayılı önerge ile: 

CHP Samsun Senatörü İBaihri CÖME'RT'in basına yaptığı açıklamaya igöre, Gümrük ve Tekel' Bakanı 
Tuncay MATARACFnın işçi tayinlerinde keyfi davrandığının belirtildiğini Ve bu beyanatta, işe girmesini 
temin ettiklerinden 50 000 İkaya kadar rüşvet almaya başladığı îddıiasına temas edlifaiş ve soruşturma ya
pılması talebinde bulunulmuştur. 

3. —) (Konya Senatörü Osman Nuri CANPOLAT, Balıkesir Senatörü Raalf EİRÎS ve Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demk YÜCE (tarafından T.B.M.M. Birleşik Toplanlfcısıı (Başkanlığına verilen 9/242 sayılı önergede; 
Yiğit KÖKER tarafından verilen 9/215 sayılı önergedeki hususlar 'tekrar edilerek Bakan hakkında Türk 
Ceza Kanununun 240 net maddesi gereğince soruşturma yapılması ilstenilmliştk. 

4. —) Kocaeli Milletvekili Adem Ali SARIOĞLU ve Aydın 'Milletvekili Behiç TOZKOPARAN ta
rafından T. (B. M. M. Birleşik Toplantısı 'Başkanlığına veriilen 9/272 sayılı önergede; (13 Hazkan ıgüniü Dev
letin Gümrüklerinden 283 (traktör çalındığı, 22 . '6 . 1979 (tarihli gazete haberlerinin bu olayı doğruladığı be
lirtilerek ©akan hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gereğince soruşturma açılması Menlimiş-
<bk. 

5. —) Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu tarafından TJB.MJM. Birleşik Toplantısı, (Başkanlığına 
verilen 9/258, 9/265, 9/270 sayılı 'önergelerle; 

A —' Gümrük ve Tekel (Bakanlığı içimde, yasa dışa Marksist kuruluşlara silah yardıma yapan GÜM -
YAR - DER isimli bk demeğin mevcut olduğu, IBafcan tarafınldan yayınlanan '12 , 6 . 1978 'tarihi bk genelge 
üe bu derneğe Bakanlığın tüm kıymetli evraklarını basıp saltma yetkisinin verildiği ve bu dernek mensupları 
hakkında Altındağ 'Kaymakamlığımın yazdığı yazının ıtakiipsliız kaldığı; 
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ıB — Rize'de (kendi yakınlarına, paravan dermek ve kumluşlara, kendi menfaat arzularına ıbağlı olarak 
piyasa Ifiyaitı 100 - 150 lira olan çayları 10 -12 liradan satarak Devleti ısoydurttuğu; 

C — 1978 yılı 'başında Rize Basın 'Birliğine 10 liradan 50 :toıı çay satıldığı, 'bu Ibiırlik 'haftamda 13 mil
yon 'lira kazanınıoa yenıj ıteklîflerün gelmeye başladığı; 

Ç _ 1973 yit ısonlaonlda, Balkanın çolk yakınları olan Vural KAZMAZ ve Nihat KARADERELt' 
ye peşini para alınmadan vadeli çeMe 100 ıton çay satıldığı, bu çekin karşılığının mevcut olmadığı, 6 aydır 
ertelemen bu 1 milyon liralık çekin hâlâ ödenmediği ve cezai (bir tedbir uygulanmadığı, çayı alan bu kişiler 
milyonlar vururken ÇAY - KlUR'un zarar ettiği, Devlet takelndeki çayın vadeli satılmasına dair herhangi 
bir yasal hükmün bulunmadığı; 

D — İstanbul Çay Paketleme Fabrikası ihalesinli «Bakanın dünürlerinin aldığı, daha işe başlamadan de
mir ve çimıenlto tahsisi yapıldığı, % 50 miktarında avans verildiği, bu avansla demir ve çimento alınarak 
karaborsada «değerlendirildiği; 

E — Çay IKuramıunun «işitirak'iyle kurulan ambalaj ıfaibrikalsı varken, Bakanın çok yakını olan Hüseyin 
MEYDAN firmasına, 2 yıl sonra 'teslim «edilirmek kaydıyla 85 milyon liralık hayali ambalaj fabrikasının 
usulsüz olarak verilıdiği, hiç bir ekspertizi ve projesi olmayan Ibu «hayali fabrika içtin 1979 yılında 15 milyon 
liralık avans verildiği, TEK - GJDjA - tş Sendikası Başkanı ve 'Kurumun Yönetim 'Kurulu Üyesi olan bir 
kişinin direnmıesi üzerine Balkanım «Üzülme «sana da bir ihale veririz» dediği; 

F — Kurumun elinde 40 000 tona yakın kaliteli dökme çay bulunduğu, bu çaylar paketlenip İhraç edil
diği «takdirde 150 - 200 milyon lira gelir sağlayacak durumda olmasına nağmen bu çayların Bakan tarafın
dan Ali ŞAlN (isimli bir (tüccara 1'2 liradan satılması için büyük bir 'gayret içine girildiği; 

G — 1977 yılı ısonıunıda, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84.22.50 pozisyonuna ıgiren rejim dışı ve 
itfhıaıli yasaklanmış ıbulunan 10 vagon dolusu komple rnıonoray ve vincin, A'yşekadm ıgiriş kapısından yurda 
girdiği, zamanın Hükümetinin ıbu malları yafcalayaraik emniyet altına aldığı, olayın adliyeye intikal' ettiği, 
ancak, (Edirne Asliye Ceza (Mahkemesinin 977/5ı23 sayılı «dosyası ile 'sumen altında (beklemeye alındığı, 1978 
başında kumulan Hükümet zamanında Edirne Asliye Ceza Mahkemesindeki (hâkim 've savcıların değiştirildi
ği ve «Bulgaristan'dan bu malıların yanlış geldiği şeklinde sunu lişlemlıer yapıldığı, Devletin zararına yol açan 
bu olayda Bakan Tuncay (MATARACI'mın görevini savsaklaldığı ve kötüye kullandığı iddia olunarak Türk 
Ceza Kanununun 240 neı maddesi gereğince isoruşturmıa açılması 'talep edilmiştir. 

6. —) (İstanbul IMitetveMlıi Turan KOCAL ve Tokat Milletvekili Faruk DBMİRTOLA tarafından 
verilen -9 /2169 isayıiı önergede: 

A — Diyarbakır'da inışa e'dilen rakı fabrikasının kati hesaplarının yapılmasında müteahhide usulsüz 
olarak 112 milyon lira ödendiği; 

iB — «197)8 yılında yapılan 700 milyonluk İzmir Yaprak Tütün Evi 'ihalesini, alhibabt olan bir müteah
hide verilmesini sağlamak için (Bakan 'tarafından İhalemin 350 milyon. liralık kısımlara bölündüğü, 'ihalenin 
projeleri 1978 yılında tastik edilmediği, hiç bir yatarını ve iş başlangıcı yapılmıamış olduğu halde, bu müteah
hide 100 milyon lira civarında istihkak ödenmesini temin ettiği; 

C — İzmir Çamaltı Tuzlasında yapılacak Savak inşaatı ihalesinin de MATARIACI'nın yakını olan ay
nı müteahhide verildiği ve bunu temini için şartnameye (elimde D-8-V paleti olanlar) kaydının özelikle ko
nulduğu; 

Ç — 1978 yılında Bursa'da, 1979 yılında Samsun'da ısalbotaj sonucu çıkan ve Devlete miTyarlatrca liraya 
malolan yangın olaylarında ıBakanın ağır sorumluluğunun 'bulunduğu; 

D —• Halkkında tahkikat yapılan, rüşvet suçlarından yargılanan bazı kişilerin gümırük kapılarında 'gö
revlendirildiği; 

îddia edilerek Türk Ceza Kanununun 240 noı maddesi gereğince soruşturma açılması talep edilmiştir. 
7—) Ayrıca Mili Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 20 Kasım 1980 gün ve 3012 - 2 - 80 sayılı 

soruşturma istemlini İçeren yazılarında yer alan hususlarla, Tuncay MATARACI'nm Gümrük ve Tekel Bakanı 
sıfatıyla Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmli gezÜ sırasında satmaldığı siahlan yurda soktuğu iddia
sı da, soruşturma kapsamı içerisinde bulunmaktadır. 
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III — (SORUŞTURMADA ELDE EDİLEN DELİLLER VE DELİLLERİN TAHLİL VE (DEĞERLENDİ
RİLMESİ : 

1 — BAKAN TARAFINDAN YASALARA AYKIRI OLARAK YAPILAN ATAMA VE YER DEĞİŞ
TİRME İŞLEMLERİ VE BU tŞLEMLER YOLUYLA RÜŞVET ALINDIĞI VE MENFAAT SAĞLANDIĞI 
İDDİALARI : 

5.1.1978 tarihlînden 16.111.1979 tarihime kadar Gümrük ve Tekel Bakanı sıfatıyla görev yapan Tuncay 
MATARACI (tarafından izlenilen atama ve yer değiştirme politikasının bilinmesi ve belirlenmesi, bu kişi 
Hakkındaki iddiaların ve suç kasltmın aydınlaıülmalsı yönünden zorunludur^ 

Kamu hizmetiiniin yasal düzenlemelere ve objektif ölçülere göre en iyi şekilde yürütülmesiiyle görevli bulu
nan Devlet memurlarının, Gümrük ve Tekel Eslki Bakanı Tuncay MATARACI tarafından bir takım menfaat 
çevrelerinden ve özelikle Gümrük kaçakçılarından rüşvet almak suretiyle atamalarının ve yer değiştirmele
rinin yapıldığı şeklindeki iddiaların incelenmesine geçmeden önce, bu işlemleri düzenleyen yasal hükümle
rin gözden geçirilmesinde fayda görülmektedir. Zira, Bakanlık üst kademe yöneticileri, bölge başmüdürleri 
ve bakanlık müfettişleri tarafından yapılan uyarılara rağmen bizzat Bakan tarafından gerçekleştirilen atama 
ve yer değiştirme işlemlerinin temelinde sadece siyasi sorumluluğu gerektiren bir basiretsizlik ve usulsüzlü
ğün mü, suç işlemeye yönelik planlı ve programlı bir istihdam politikasının mı yatmakta olduğunun araştı-
rıîmlası büyük bir önem ve özellik arz etmekltedir. 

A — ATAMA VE YER (DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİM (DÜZENLEYEN YASAL HÜKÜMLER : 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 46 ncı maddesine göre, ilk defa Devlet memurluklarına ata

nacakların yarışma veya yetenek sınavı geçirmeleri asıldır. 
Aynı Kanunun 47 nci maddesinde; kurumların merkez teşkilatı ile atanmaları merkeze ait memurluklar 

ve kurumlarınca uygun görülecek il ve bölge kuruluşuna ait memurluklar için 46 ncı maddeye göre yapılacak 
sınavlar, merkezde ve o kurumun ilgili il veya bölge teşkilatında; bunlar dışında kalan memurluklar için 
açılacak sınavlar ise, ilgili il veya bölge merkezinde yapılacaktır. Bu sınavlara ilişkin duyurular Resmi Ga
zete, Radyo veya uygun görülecek diğer vasıtalarla yayınlanacaktır; 

Aynı Kanunun 50 nci maddesinde yarışma ve yeterlik sınavlarının tabi olacağı genel şartları belirten bir 
yönetmeliğin Devlet Personel Dairesince hazırlanacağı hükmü yer almaktadır. 

b) IBakanlar Kurulunun 7/7734 sayılı ve 15.1.1974 tarihli Kararı ile yürürlüğe konulan (Devlet Memur
luğuna Atanacaklar için Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği) nde, atamaların bağlı 
olîacaikları temel «İlkeler ayrıntılı olarak ve bağlayıcı bir 'biç'imdle düzenllenmliştir. 

e) 5 Ocak 1979 gün ve 16510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük 
ve Muhafaza Kuruluşları memurlarının Atama, Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği) genel ve objektif 
hükümleri içermektedir. 

Bu yönetmeliğin 4 ncü maddesine göre (sınavı kazananlar isteklinin müracaatı ve kadro durumu dikkate 
alınarak, Personel ve Eğitim Genel Müdürlüğünün önerisi, Atama ve Seçme Komisyonunun kararı, Bakanın 
veya yetkili kılınan hallerde müsteşarın onayı ile göreve atanırlar.) 

(Herhangi bir kamu kuruluşunda halen çalışmakta olanların veya evvelce görev yapmış olanların naklen 
Bakanlığa atanmaları da, isteklinin müracaatı ve kadro imkanları dikkate alınarak Personel ve Eğitim Genel 
Müdürlüğünün önerisi, Atama ve Seçme Komisyonun Kararı, Bakanın veya müsteşarın onayı ile yapılır.) 

Yönetmeliğin 5 nci maddesine göre (ATAMA VE SEÇME KOMİSYONU) kurulması zorunlu olup Ata
ma ve Seçme Komisyonu, Müsteşarın başkanlığında bir Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Perso
nel ve Eğitim Genel Müdürü ve Hukuk Müşavirinden oluşur. Gümrük muhafaza ve diğer merkez kadrolarına 
yapılacak atamalarda, ilgili genel müdürler rey sahibi olarak Komisyon çalışmalarına iştirak ederler. Ko
misyonun raportörlüğünü Personel ve Eğitim Genel Müdürü yapar. Alınan kararlar Bakanın veya yetkili kı
lınan hallerde müsteşarın onayı ile yürürlüğe girer. 

Yönetmeliğin 18 nci maddesine göre (kara ve demiryolu giriş - çıkış kapılarına, o yer il veya ilçe nüfusuna 
kayıtlı memurlar atanamazlar.) 
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(Yönetmeliğin 2 nci maddesinde de açık ve kesin bir ifade ile belirtildiği üzere (bu yönetmeliğin amacı; 
yönetmelik kapsamına giren memurların atama, yer değiştirme, üst göreve terfi gibi özlük işlemlerini objektif 
ve hizmetin gereklerine uygun bir biçimde düzenleyerek göreve bağlılığı ve verimi artırmaktır.) 

d) (Gümrük ve înlh'isarlar Vekilliği Teşkilat ve Vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 6410 sayılı Ka
nunla eklenen madldie) gereğince Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruluşundaki merkez ve il kadrolarına, 4 
ncü ve daha yukarı derecede bulunanlarla müfettişlerin atamalarının, üçlü kararname ile yapılması gerekmek
tedir. 

B — ATAMA (VE YER İDEĞÎŞTİRME İŞLEMLERİNDE [BAKANIN KEYFİ VE YASA DIŞI DAVRA
NIŞININ İGENEL GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI : 

Atama ve yer değiştirme işlemlerinin (Objektif ve hizmetin gereklerine uygun bir biçimde düzenlenme
sini amaçlayan) yönetmeliğe göre mutlaka (ATAMA VE SEÇME KOMİSYONU) kararıyla gerçekleştiril
mesi yasal bir zıoranluluk olmasına rağmen : 

7.1.1978 tarihinden 1979 Kasım başına kadar Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına gümrük memuru ola
rak 1520, gümrük muhafaza memurluklarına 452 olmak üzere toplam 1972 atamanın tamamına yakın kısmı, 
Komisyondan geçirilmeksizin doğrudan doğruya Bakan Tuncay MATARACI'nın (BEYAZ FORMÜL) tabir 
edilen şahsi ve keyfi (Olur) u ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu suretle yapılan atamalarda : 
— ilk kez kamu görevine atananların tümünün bir belediye imtihanı (kazandı kağıdı) ile memuriyete 

alındıkları, bu belgelerden bir kısmının sahte olduğu; 
— Devlet memuriyetine girişte bulunması gerekli belgelerin noksan verildiği, bu noksan belgelerin memu

riyete girdikten sonraki günlerde tamamlattırıldığı; 
— Atananların bir kısmının, tahsil durumlarına göre gelebilecekleri derecenin üstünde işlem gördüğü; 
— 18 yaşını tamamlamamış olanların memuriyete alındıkları; 
— Bir kısım naklen atamalarda, gümrük memurluğuna atama yapıldıktan sonra geldikleri yerde işe 

başlamış oldukları; 
— Atanan bir kısım memurların bir imtihan kazanmadan memuriyete alındıkları, bunların daha sonra im 

tabana girip kazanma belgesi getirdikleri; 

— Naklen gelen memurların bir kısmının, geldikleri teşkilatta kötü şöhrete sahip oldukları halde Bakan
lık teşkilatına alındıkları; 

— İlk kez yapılan atamalarda veya nakillerde, memuriyet tecrübesi olmayan bir çok kişiye, atamadan çok 
kısa bir zaman sonra şef, müdür muavini, müdür olarak kadro verildiği Veya bu görevlerin kendilerine 
Bakan emri, Bakan mucibi yoluyla tebliğ edildiği; 

— Karşılığı kadro olmadığı halde atamaların yapıldığı; 
— Derece ve unvan yükseltmesine dair yapılan atamaların büyük bir çoğunluğunun doğrudan doğruya 

Bakan tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu belirlemeler, personel dosyaları üzerinde yapılan incelemelere ve müfettiş raporlarına dayanmaktadır. 

(K. 7.S.1- 288) 
Nitekim, müfettiş Hüsnü YILMAZ ve müfettiş Nazım BİLİCAN tarafından düzenlenen 11.2.1980 günlü 

ve 2 sayılı inceleme raporunda : 

1. — 7.1.1978 tarihi dahil, Kasım 1979 başına kadar Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı gümrük me
murluklarına 9777 sicil numarasından 11296 sicil numarasına kadar 1520 personelin ve gümrük muhafaza 
memurluklarına 6965 sicil numarası dahil 7417 sicil numarasına kadar 452 adet olmak üzere toplam 1972 
adet atama yapıldığı, bu atamaların genellikle açıktan ve Bakan tarafından beyaz formül tabir edilen tek 
imza ile sağlandığı; 

2. — Bu atamaların bir kısmının, tahsil durumuna göre gelebilecekleri derecelerin üstünde yapıldığı, ör
nek olarak 11192 slicil numaralı Elif AY, 11195 sicil numaran Fersao DURSUN, 11191 sidil numaralı Nec
mettin MALKOÇ'un kayıntaıış olduğu; 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 176) 



— 16 — 

3. — Memuriyete girişte bulunması ve Bakanlığa tevdi edilmesi gereken belgelerin noksan, olduğu veya 
bilahara tamamlattırıldığı, bu tip atamalara örnek olarak 11032 sicil sayılı H. Volkan ALtKOÇ, 11284 sicil 
sayılı Merih ŞENDİL, 11168 sicil sayılı Abdülkadir SELÇUK'un gösterilebileceği belirtilmiştir. (K. 7, S. 1-10) 

Müfettiş Hüsnü YILMAZ tarafından hazırlanan 28.11.1980 gün ve 4 sayılı raporda : 

1. — Yaklaşık 2000 personelin sicil dosyaları üzerinde yapmış olduğu incelemede (çok az bir kısmı di
ğer kamu kuruluşlarından olmak üzere) tamamına yakınının muhtelif belediyelerden temin edilen (İMTİ
HAN KAZANMA BELGESİ) ne istinaden beyaz formülle tayin edildiği, bunlardan 130 memurun imtihan 
kazandı belgelerinin, üzerindeki kayıtlı mercilerden alınmadığı ve 4 yıl öncesine dayandığı, mesnedi bulunma
yan eski yıllara ait olduğu, her hangi bir sınava katılmadan, verMiği, açıldığı ileri sürüten sınavların, beledi
ye memuru almak için değil tamamen keyfi bir tasarruf şeklinde yapıldığı ve düzenlendiği, yukarıda zikredi
len 130 kişiden 2rinin Rize'den, 17'sinin ise Mardin veya ilçelerinden tayin edilen şahıslar olduğu. (K. 7, 
S. 11 -24) 

Müfettiş Hüsnü YILMAZ ve Nazım BlLÎCAN tarafından yapılan incelemeler sonunda tanzim edilen 
31.3.1980 gün ve 6 sayılı raporda : 

1. — Yukarıda belirtilen atamalardan 9 kişinin 18 yaşından küçük olarak işe alındığı; 
2. — 12 kişinin memuriyete atandıktan sonra sınava girdikleri; 
3. — 8 memurun kadrosu olmadığı halde atanmış olduğu belirtilmiştir. (K. 7, S. 25 - 29) 
Personel işleri ile görevli Müsteşar Yardımcısı Metin YAVUZ tarafından (BAKANLIK MAKAMINA) 

hitaben yazılan ve Müsteşar aracılığı ile tevdi edilen 8.8.1979 tarihli yazıda : 
Bakan tarafından yapılan atama, yükselme ve yer değiştirme şeklindeki personel işlemlerinin mevzuata 

aykırı olduğu, gümrüğün son derece kötü olan itibarım daha da sarstığı, bu atamaların rüşvet ve kaçakçılık 
hususunda çirkin söylentiler doğmasına sebep olduğu belirtilmiştlir. (K. 7, S. 30 - 33) 

Sahte imtihan belgeleri ile memuriyete alındıkları tespit edilen personelin memuriyetlerinin iptalleri için 
Personel ve Eğitim Genıel Müdürünün, Müsteşar Yardımcısı Metlin YAVUZ'un ve Müsteşar Teoman YA-
YIN'ın imzalarını taşıyan ve Bakana sunulan 28.3.1979 tarihli müzekkerenin üzerine Bakan tarafından : 

1 «Sayın Başbakanla görüşmelerimde, sayıları 200'e yaklaşan bu şekildeki personelin işlerine son verilip so
kağa atılmasının pek çok problemler doğuracağı ve mahkeme sonucuna göre hareket edilmesinin uygun 
olacağı» görüşünü 6.4.1979 tarihinde belirttiği halde bu uyarı üzerine önleyici tedbirler alması lazım gelir
ken emsal tayinlere tek başına ve daha yoğun bir şekilde devam etmiş olduğu anlaşılmıştır. (K. 7, S. 153) 

Personel ve Eğitim Genel Müdürü ismet ERGÖKMEN, Bakana verilen bu müzekkereden sonra hiç bir 
atamaya imza koymadığını ifadesinde belirtmiştir.(/İL. 7, S. 45) 

Yalnızca Bakan (OLUR)'u ile yapılan bu usulsüz ve keyfi atamalar nedeniyle teşkilatta meydana gelen 
görünüm müfettiş Nazım BİLÎCAN tarafından hazırlanan 14.12.1979 tarih ve 9 sayılı raporda tasvir olun
muştur. 

Bu raporda : 
«Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğünde mesai mefhumu tamamen ortadan kalkmıştır. Devlet otoritesi de

nilen otorite kesinlikle yoktur. Başmüdürlüğün bu duruma sokulmasının tek nedeni de vekâlet adı altında be
lirli zamanlarda hiç bir mesnede dayanmaksızın, sadece birtakım çevrelerin desteğiyle hiç bir idarecilik vasfı 
olmayan kişilere başmüdürlüğün teslim edilip idare ediliyor gösterilmesidir... Trakya Gümrükleri Başmüdür
lüğü emrine teknik bir mevzuat olan Gümrük Kanunundan, Kaçakçılık Kanunundan, TIR Sözleşmesinden 
ve gümrüklerde uygulanan mevzuattan habersiz, sadece belli kişilere veya belirli çevrelere yakınlıktan başka 
bir özelliği olmayan ve söylenenler doğru ise para ile ve beyaz kartla atanan müdür, müdür muavini, amir 
ve memurlarla kaçakçılık önlenemeyeceği gibi, toplumda gittikçe artan (gümrükçü) imajını da ortadan kal
dırmaz. Ayrıca teşkilatta var olan namuslu kişiler de kendilerini gümrükçü olarak tanıtmaktan çekinir ol
muşlardır. Çünkü Trakya Gümrükleri Başmüdürlük bağlantılarına idareci olarak atanan kişilerin çoğunlu
ğunun temsil yeteneğinden yoksun, öğretici olmaktan çok öğrenen durumunda olan kişilerden oluştuğu acı 
bir gerçektir. Bu durumun, personel ve eğitim genel müdürlüğünün görevini yerine getirmemesinden kaynak
landığı da ortadadır. Belediye ve zabıtadan, objektifliği tartışmalı sınavlardan geçerek veya başka kurumlar
dan tavassutla personel ihtiyacım karşılamak, uzun vadede telafisi mümkün olmayan sorunlar doğurmuştur, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 176) 



— 17 — 

doğuracaktır. Artık Bakanlığımızca yapılacak atamalarda işin önem ve gereğine uygun bir personel politika
sının tatbiki ve sonuçlarının izlenmesi kaçınılmaz bir görev olmalıdır... Özellikle son yıllarda bu Başmüdür
lüğe atananların teşkilatın, sonra da Edirne mülki ve adli kuruluşlarının tepkisini çeken kişiler olması çok 
üzücüdür. Haklarında Bakanlığa kadar ulaştığı bilinen söylentiler, müfettiş raporlarıyla aktif görev yapmala
rının mahzurlu olduğu belirtilmiş, davranışları dolayısıyla disiplin cezaları teklif edilmiş kişilerin atanmaları 
bu tepkilerin nedeni olmuştur.» 
denilerek, memur isimleri ve olaylar ayrı ayrı belirtilmiş, bu atamaların sonucu somut bir şekilde sergilen
miştir. (K. 7, S. 58 • 91) 

Müfettiş Hüsnü YILMAZ tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 8.5.1980 gün ve 8 sayılı 
raporda (K. 7, S. 104 - 113) Müfettiş Nazım BÎLÎCAN ile Müfettiş Hüsnü YILMAZ tarafından müştereken 
hazırlanan 22.2.1980 tarih ve 3 sayılı raporda (K. 7, S. 114 - 117) beyaz formülle bizzat Bakan tarafından 
atanan memurların yasa dışı faaliyetleri belirtilmiştir. Hizmet gereklerine dayanmayan, tamamen keyfi bir 
şekilde gerçekleştirilen atama, yer değiştirme ve terfi işlemlerinde ayrıca çok önemli bir husus dikkati çek
mektedir. (Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 6410 sayılı 
Kanunla eklenen madde) gereğince (kadroları 4 ncü veya daha yukarı derecelerde bulunanlarla müfettişlerin 
tayinlerinin Başvekil ile Gümrük ve inhisarlar Vekilinin müşterek kararına istinaden) yapılması zorunludur. 

Oysa ki, Tuncay MATARACI, yakın arkadaşı ve hemşehrisi olan Cemil TARAKÇFyı (Dereköy Güm
rük Müdürlüğüne) asaleten ve üçlü kararname ile getiremeyeceğini bildiği için dolaylı yollarla (VEKÂLE
TEN) atandırmak suretiyle, yasal zorunluluklara karşı hileli yollara başvurmuştur. (K. 7, S. 278 - 287) 

ileride yeri geldikçe (VEKÂLETEN) atama işlemlerinin dayandığı amaçlar her personel için ayrı ayrı 
belirtilecektir. 

tik memuriyete atanmasından çok kısa bir süre sonra hakkında soruşturma açılan, mahkemece tutuklanan 
ve dolayısıyla kişiliği ve faaliyetleri açığa çıkan Cemil TARAKÇI hakkında Bakanın başvurduğu (VEKÂ
LETEN TAYİN) formülüne sık sık itibar ettiği görülmektedir. 

Zira, Bakan tarafından korunmak istenen kişilerin faaliyetleri ve hizmet yönünden tutarsızlıkları nedeniyle 
Bakanlık üst kademe yöneticileri tarafından yapılan itirazlar ve karşı çıkmalar yanında, tayin komisyonu
nun bu şekildeki şaibeli kişileri atamak istemeyişi de, Bakanın doğrudan doğruya İçendi OLUR'u ile (VE
KÂLETEN TAYİN) yoluna başvurmasını gerektirmiştir. 

Ayrıca, üçlü kararname ile yapılmak istenen atama 'tekliflerinin Cumhurbaşkanlığınca incelemeye tabi tu
tulduğu ve bir kısmımın geri çevrildiği gerçeği nazara alındığında, Bakanın neden dolayı (VEKALETEN VE 
BEYAZ FORMÜLLE TAYİN) yoluna başvurduğu daha çok açıklık kazanmaktadır. 

Nitekim, Trakya G'ümrüıkleri Başmüdürlüğüne üçlü kararname ile atanması Tuncay MATARACI tarafın
dan önerilen Naımık Doğan KÜÇÜKKUTLU hakkındaki işlem, Cumhurbaşkanınca olumlu karşılanmamış ve 
Bakanın bu 'kişi hakkımdaki önerisi ve 'kararı onaylanmamıştır. (K. 16, S. 346 - 344) 

Ayrıca, Ankara Yenimahalle Oğuzlar İlkokulu Öğretmeni Ramiz GÜNLEK, Tuncay MATARACI tara
fından Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne üçlü kararname ile getirilmek istenilmiş, bu atama 
girişimi üzerinde Cumhurbaşkanlığınca hassasiyetle durulmuşltur. (K. 16, S. 335, 331 - 337) 

Cumhurbaşkanınca Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğüne atanması uygun görülmeyen Namık KÜÇÜK-
KUTLU'nun; (ileride faaliyetlerinden geniş olarak bahsedilecek olan, Bakan tarafından rüşvdt karşılığında İp
sala Gümrük Müdürlüğüne atanan ve başka bir tezkiye amiri 'tarafından, İpsala'daki yolsuzluikların baş so
rumlusu olarak nitelendirilen (K. 16, S. 80) Harun GÜREL'e verdiği sicilde (MÜKEMMELDİR) diyecek ka-
diar çelişki ve tutarsızlık içerisinde 'bulunan kişi (K. 16, S. 78 - 79) 'olduğunu işaret etmek yeterlidir. 

Yalpılara (incelemelerde, Balkan tarafından özel bir gayret sonucu beyaz formülle 'gerçekleştirilen atama iş
lemlerinde, (himaye edildiği anlaşılan kişilerin hemen hemen hepsinin teşkilat içerisinde şalilbeli kişiler olarak 
tanınması ve haklarında daha önce işlem yapılmış olması dikkati çekmektedir. 

Niteldim evvelce Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürü olarak görevli 'iken, hakkındaki ihbarlar ve 
incelemeler üzerine buradan alınan ve verildiği İstanbul Posita Müdürlüğünde de aynı faaliyetleri sürdür
düğü için Yüksekova Gümrük Müdürlüğüne nakledilen Yaşar APAK bu görevine gitmemiş, buna rağmen 
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Baıkan Tuncay MATARACI tarafından 5 . 6 . 1978 tarihinde beyaz formülle Trakya Gümrükleri Başmüdür 
VeMEiğüıııe atanmıştır.. (K. 7, S. 92 - 93) 

Lise mezunu olan ve tahsili 'itibariyle bu göreve getirilmesi kanunen mümıkün olmayan Yaşar APAİK'ın, 
Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü gibi çok önemli bir yerda görevlendirilmesi, keyfiliğin de ötesinde özel 
amaçlar taşıyan bir davranıştır. (K. 7, S. 92-93) 

Keza. 'Bakan MATARACI, yakın arkadaşlarından olan Ali RAKICI'yı beyaz formülle ve hizmet gerek
lerine talmamen ters düşecek bir ölçüsüzlükle Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü emrine atamıştır. (K. 17-S. 79) 

Hakkında düzenlenen raporlara göre; iş sahipleriyle, kaçakçılarla bürolarında çok sam'imi ilişkiler kuran, 
bu davranışlarından dolayı iskenderun Gümrükleri Başmüdürlüğünce Cilvegözü Gümrüğünden alınarak Baş
müdürlük emrinde pasif bir görevde çalıştırılan Turan DOĞAN isimli kişi, keza Bakan Tuncay MATARA
CI'nm özel gayretleri sonucu olarak Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne getirilmiştir. (K. 7, S. 127 -133) 

Necat SÖYLER adındaki kaçakçının aracılığıyla, eski Bayındırlık Bakanı Şerafettıin ELÇl'ye başvurularak 
menfaat mukabili gerçekleşittirildiği iddia olunan ıbu tayin konusuna ileride tekrar değinilecektir. 

Komisyonumuzun görevi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına getirilen Tuncay MATARACI'nın politik tutar
sızlıklarını, tarihi misyon itibariyle devlet adamlığıyla çelişen yönlerini vurgulamak ve dolayısıyla siyasi so
rumluluğunu 'belirtmek değildir. Bu husus, ileride siyasi tarihçilerin ve sosyologların inceleyecekleri bir konu
dur. Ancak MATARACI'nın beyanları ile uygulamaları arasındaki dengesizliğin sergilenmesi, içinde bulun
duğu (suç kastı) nın belirlenmesi için zorunludur. 

Şöyleki, tayin tasarruflarında ve izlediği istihdam politikasında yasal ve objektif ilkelere uymak lüzu
munu hiç duymayan Gümrük ve Tekel Balkanı Tuncay MATARACI'nm, 1978 mali yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısının Bütçe Karma Komisyonunda görüşülmesi sırasındaki konuşması ilginçtir: 

«Muhterem arkadaşlar; 

Evvelâ Bakan olduktan sonra Bakanlığımdaki kadrolar üzerindeki tasarruflardan Söze başlamak istiyo
rum. Hükümet olarak hukuk devletine, hukuka saygı duyduğumuzdan Danıştay kararlarının tümü
nün uygulanmasını karar altına almış bulunuyoruz. Ancak, hu demek değildirki, ismi şaibe ile şüyu 
'bulmuş, tefitişlieri sonunda yolsuzlukları tespit edilmiş kişiler, Danıştay kararı dahi olsa, göreve baş
latıldıktan sonra derhal görevlerinden tekrar alınacaklarını da arz etmek iıslteriım. Ancak, bizden evvel
ki hükümet bazı tasarruflarda Bakan olarak kendi yetkisini kullanmış, asli görevi olan bazı nokta
lardaki arkadaşlarımızı Genel 'Müdür Muavini, grup müdürü, grup müdür muavini, fabrika müdürü 
gibi bazı noktalara getirmişlerdir. IBu geltıirilenkişiler arasında saygıdeğer, devlet idaresinde tecrübeli 
olan kişiler yok diye iddia etmiyorum, ancak /tespitimizde, odacı kadrosunda bulunan ve devlet me
muru olarak görev yapan, geldiği noktaya yasa icabı gelmesi mümkün olmayan, Genel Müdür 'Mua
vini, grup müdürü ve fabrika müdürü g'i'b'i birnoktEDya gelmişse, takdir buyurursunuzki, bizden evvel, 
benden evvelki Bakan arkadaşımın «ÖLUR^'la o noktaya getirdiği kişiyi ben orada ıtultaataı.» (Basılı 
tutanak sayfa 612) 

«Kaçakçılık nerede görülürse görülsün, kim olursa olsun Bakan olarak şiddetle üzerine gidilecek ve 
en ağır tedbirlerle cezalandırılacaktır.» (Basılı tutanak sayfa 614) 

5.2.1979 tarihli Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisinin 363 ncü sayfasında yer alan bir konuşmada ise 
şöyle dediği görülmektedir: 

«Sayın senatörler; 
Şu ana kadar, Cumhuriyetin kurulduğu andan bu tarihe kadar, maalesef Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının personel eğitimi üzerinde en ufak bir çalışma yapılmamıştır. Biz, personel yönetmeliğini ele 
almış ve çıkartmış durumdayız. Bundan sbnra her önüne gelen, eğitime tabi tutulmayan kişi gümrük
çü olamayacaktır.» 

Millet Meclisinin 24.2.1979 tarihli oturumunda ise, 5 Ocak 1979 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe giren, Gümrük Memurlarının Atama, Yer Değiştirme ve Terfilerine ilişkin Yönetmeliğe temas ede
rek; 
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«Bu yönetmelik, Bakanlık tarihinde ilk defa amir ve memurların özlük haklarını OBJEKTİF esasla
ra bağlamıştır.» demiştir. 

Oysa ki, yasalara, yönetmelik hükümlerine ve hizmet esaslarına aykırı olarak, beyaz formül denilen ve 
yalnızca Bakan «OLUR»u ile gerçekleştirilen keyfi şekildeki atama, yer değiştirme ve terfiler hakkında müs
teşar, müsteşar muavinleri, genel müdürler, müfettişler ve başmüdürler tarafından Bakana ısrarlı uyarılarda 
bulunulmuş, hatta yazılı muhtıralar verilmek zorunda kalınmıştır. (K. 7, S. 154) 

Bu konudaki başka bir belge, Bakan MATARA CI'nın beyanları ile davranışları arasındaki çelişkiyi ve 
uygulamalarının denetlenmesini bile istemediğini göstermektedir: 

Atamalarla ilgili olarak yapılan yasa dışı işlemlerin tespiti ve ilgililer hakkında yasal işlemlere başvu
rulması hakkında Başbakanlıktan alınan 8.5.1978 tarihli genelge Gümrük ve Tekel Bakanlığı Personel ve 
Eğitim Genel Müdürünün bir yazısı ile Bakanlık makamına sunulmuş ve bu genelge uyarınca 6.1.1978 ta
rihinden önce Bakanlığa alınan memurların atama işlemlerinin yasa, yönetmelik ve Başbakanlık genelgesi
ne uygunluğu araştırılarak gerekli işlemlerin yapılacağı ve ayrıca, 6.1.1978 tarihinden sonra Bakanlığa açık
tan ataması yapılan memurların sınav belgelerinin de yasa ve yönetmelik muvacehesinde araştırılması gere
ği belirtilmiştir. Bu yazının altına, müsteşar yardımcısı ve müsteşar (uygundur) mütalaasını koyarak imza
lamışlar, fakat Tuncay MATARACI kendi el yazısı ile (6.1.1978) öncesi uygundur) şerhini vererek imzala
mıştır. (K. 7, S. 153) 

Göreve başladığı tarihten önceki kanunsuzlukların araştırılmasını uygun gördüğü halde 6.1.1978 tarihin
den sonra, yani kendi dönemindeki keyfi ve kanunsuz tasarrufların araştırılmasını engelleyen Bakanın bu 
tutumu, Parlamentodaki ve basındaki beyanlarının ciddiyet ve samimiyet derecesini göstermesi yanında (suç 
kastı) yönünden de önem taşımaktadır. 

C — EMEKLİ JANDARMA ASTSUBAYI HARUN GÜREL'İN İPSALA GÜMRÜK KAPISINA 
MÜDÜR OLARAK ATANMASI, İPSALA VE HA BUR KAPILARINA YAPILAN ATAMALARLA 
KAÇAKÇILIĞA ELVERİŞLİ KADRO KURULMASI, TRAKYA İLE GÜNEY SINIRIMIZ 

ARASINDA KAÇAKÇILIK TRAFİĞİNİN SAĞLANMASI 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI'nın 5.1.1978 tarihinde göreve başlamasından sonra, ta
mamen kendi inisiyatifi ve Bakan oluru ile yaptığı ilk tayinlerinden birisi, Harun GÜREL ismindeki emekli 
Jandarma astsubayının 9.3.1978 tarihinde İpsala Güm rük Müdürlüğü Vekaletine getirilmesidir. 

Tuncay MATARACI'nın Bakan olmadan önce, bir kısım menfaat çevrelerinin ve özellikle (MAFİA) di
ye adlandırılan kaçakçıların etkisiyle Gümrük ve Tekel Bakanlığına getirileceği söylentilerinin olduğu - ta
nık beyanlarından anlaşılmaktadır. 

Kaçakçı Abuzer UĞURLU ile itkileri olduğu anlaşılan (K.18 S. 157,151) VİTUS WÖRL ve GUNT-
HER TROSBACH isimli ve Alman uyruklu kaçakçıların, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Necati 
CAN'a özel olarak verdikleri bilgiler (K.2, S'.407, 413-415) ve keza UĞURLU'iaria bMkte çalıştığı Interpöl 
kayıtlarından anlaşılan (K. 18- S. 20 - 21) Süleyman Necati TOPUZ ismindeki kaçakçının bu konudaki 
iddia ve beyanları ilginçtir. 

Halen Batı Almanya'da tutuklu bulunduğu anlaşılan ve daha önce de bu konularda gönderdiği bir mek
tup dolayısıyla NURNBERG Başkonsolosluğumuz vasıtasıyla bilgisine başvurulan Süleyman Necati TO
PUZ ismindeki beynelmilel kaçakçı şöyle demektedir: 

«Türkiye'de çok güçlü bir MAFYA teşkilatı vardır. Bu t MAFYA teşkilatı Türk politik hayatında 
da etüdü tok rol oynamaktadır. Birçok politikacılar şahsi menfaat veya politik kariyer temin et
mek için tou MAFYA teşkilatı ile işbirliği yapmaktadırlar.; Ben UĞURLU ailesi 'ile birlikte ve 
onların hesabına (kaçakçılık işlerinde çalışmakta iken 1978 Şubat ayı ortalarında İstanbul'a git
miştim. Son attı ayda Gün SAZAK'ın Gümrük ve Tekel 'Bakanı olması dolayısıyla Türk mafyası 
istediği görevlileri istediği mevkilere getirtmekte güçlük çekmekte idi. Bu sebepten kaçakçılık iş
leri bir hayli bozuktu. Birkaç namuslu kişinin Gün SAZAK, tarafından göreve getirilmesi dola
yısıyla Mafya île çalışan diğer Gümrük Bakanlığı mensupları etkisiz hale gelmiştir. 
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Bu sebepten Abuzer UĞURLU d'le aramda şöyle bir konuşma geçti1: Dayı yakında her şey eski
sinden daha iyi alacak (Abuzer UĞURLU aramızdaki sihri hısımlık dolayısıyle hana dayı diye 
hitap eder). Zira Hükümet değişecek. Bizimkiler Bakan olacaklar, dedi. Ağustos 1978'de tekrar 
İstanbul'a gittiğimde Gümrük şefleri, gümrük muhafaza memurları, gümrük muayene memurları 
ki, çoğunu eskiden şahsen tanırım, hergün UĞURLU'nun evine gederek Bakan nezdinde tavas
sutta 'bulunarak kendilerinin şu veya buraya tayin edilmelerini istiyorlardı ve bu tayin gerçekleş
tiğinde eskisi gibi çalışacaklarını söylüyorlardı. Nitekim bu şahıslar zaman içinde istedikleri yere 
tayin ediliyorlardı. Örneğin daha önce Kapıkule TIR Güımırülk Müdürü olan Yaşar Beyin 1978 
başlarında istanbul Posta Gümrüğü Müdürü iken Abuzer UĞURLU'nun Yaşar Beyle anlaşması 
sonucu Bakanla 'konuşularak (Tuncay MATARACI ile) Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğüne tayin 
ettirdi. Yalnız Abuzer UĞURLU bunları kendi hesabına değil Mafya hesabına yapıyordu. Abu
zer UĞURLU Tuncay MATARACI dile genel olarak tüm Mafya adına görüşmelerde ıbulunuyordu. 
Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, UĞURLU ailesinin asıl şefi Mustafa UĞURLU idi. 
Tuncay MATARACI her ay Trakya Gümrük Kapılarında (Dereköy, İpsala, Kapıkule Kapılarından) 
5 milyon TL. sı alıyordu. Bu parayı ya Gümrük '(Trakya) Müdürü Yaşar Bey vasıtası 'ile ya da is
mini Bayram olarak hatırladığını ve Bakırköy"de inşaat müteahhitliği yaptığını duyduğum kel kafalı 
Karadenizli 'bir hemşehrisi vasıtasıyla alıyordu. Bu 'Bayram isimli kişi Mafya ile Tuncay MATARA
CI arasındaki irtibatı temin ediyordu. Diğer taraftan Tuncay MATARACI Abuzer UĞURLU'dan 
ıbizzat öğrendiğini kadarı ile kendisi ile (Abuzer UĞURLU dle) bir çok defa Ankara'da Büyük An
kara Otelimde buluşmuştur. 

Tuncay MATARACI ve Türk Mafyası hakkındaki iddialarımı Türkiye'ye getirilmem mümkün oldu
ğu takdirde şahit ve belgelerle ispat etmeye" hazırım.» (K. 5 - S. 1 - 5) 

İddia olunan suçlamaların gereğince anlaşılabilmesi için, olaylar zinciri içersindeki iddiaların tam bir pers
pektif içerisinde gözden geçirilmesi zorunludur. Bu nedenle Balkan Tuncay MATARACI'ya izafe olunan ey
lemleri ve suçlamaları, geneldeki kaçakçılık faaliyetlerindön soyutlaştırmıak mümkün olamaz. Zira, geneldeki 
tablo çizilmedikçe, Bakan hakkındaki iddiaların ve delillerin ifade ettikleri gerçeklerin anlaşılması kolay ol
mayacaktır. 

İleride faaliyetlerinden bahsedilecek olan Haydarpaşa Gümrük Müdürü Ali Galip KAYIRAN ile birlikte 
(BABALAR OPERASYONU) sırasında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesince tutukla
nan NizameMn AYTEMİZ'in ifadesinin, bu tabloya ilişkin bölümlerinin ıbiinmesinde yarar vardır. 

Basında ve kamuoyunda kaçakçılığa ilişkin faaliyetleriyle tanınan Nizamettin AYTEMİZ yeminli ifade
sinde şöyle demektedir : 

«Tuncay MATARACI'nın Gümrük ve Tekel Bakanı oluşunu İstanbul'un meşhur Baba'larından 

Abuzer UĞURLU'nun babası Hamal Hüseyin'in büyük paralar vererek sağladığını duydum. 
Ben Ali Galip KAYIRAN ile 1979 yılımda İbrahim TELEMEN adlı kaçakçının Beyoğlu'nda otelden 
düşerek ölmesi olayı nedeniyle tutuklanmamız sonucu Selimiye'de yattığım sırada tanıştım.» {K. 3, 
S. 138 -140) 

İlgili makamlara ve bu arada İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına ihbar mektupları göndererek Türkiye' 
deki kaçakçılığın içyüzünü açıklayan fakat bu ihbarından sonra esrarengiz bir şekilde bir otel penceresinden 
düşerek ölen beynelmilel kaçakçı İbrahim TELEMEN'in, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına gönderdiği 25 
Mart 1979 tarihli ihbar «mektubu (K. 12, S. 152 - 155) Türkiye'deki kaçakçılık olaylarının en yetkili ağızdan 
aktarılmasıdır. 

Gümrük ve Tekel Bakanı olduktan hemen sonra Tuncay MATARACI'nın emekli jandarma astsubayım 
önce şahsi oluru ile ve vekaleten, bilahara üçlü kararname ile İpsala Gümrük Müdürlüğüne ataması, rüşvet 
aüaralk hareket ettiği şeklindeki iddiaların mtırakını teşkil etmektedir. 

Bu itibarla bu atamanın hizmet gereklerine uygun olup olmadığı ve bu tasarrufun dayandığı özel ve yasa 
dışı nedenlerle ilgili delillerin (tartışılmasından önce, Harun GUREL'ıin (kamu hizmetleri yönünden) 'kişiliğinin 
ve faaliyetlerindn belirlenmesi, gerçek kastm aydınlanması açısından gereklidir : 
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1) 1935 Rize doğumlu olan Hamın GÜREL 29.7.1956 tarihinden itibaren Jandarma Astsubayı olarak 
muhtelif birliklerde bulunmuş ve 3 Kasım 1977 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır. (K. 16, S. 64) 

2) Jandarma Astsubayı olarak görevli bulunduğu süre içerisinde; resmi elbise ile bara girmek ve sarhoş 
olarak silah atmak, manevi cebirle 12 yaşındaki bir kızın ırzına geçmek, memuriyet görevini kötüye kullan
mak, yalan yere usulsüz şikayeit, görevi ihmal, mesken masuniyetini ihlal, sarkıntılık, sarhoşluk ve şartlı töhdit 
suçlarından ve çeşitli disiplin kabahati ve tecavüzlerinden dolayı hakkında soruşturma açılmış bir kısmı hakkın
da men'i muhakeme ve beraat kararı almış, bir kısmında ise mahkûm olmuştur. (K. 16, S. 45) 

3) Bakırköy Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutam olarak görevli bulun
duğu sırada, kaçak naklinde kullanılan bir aracın, sanki daha önceden meçhul kişiler trafondan çalınmış olduğu 
şeklinde sahte zabıt varakası düzenleyerek kaçakçıları kurtarmaya teşebbüs etmiş ve bu hareketinden dolayı 
istanbul İli dışına tayin edilmesi, gerek Bakırköy Kaymakamlığınca gerekse istanbul Jandarma Alay Komu
tanlığının 25.11.1976 tarihli yazısı ile istenilmiştir. (K. 16, S. 45, 59, 60) 

Bu fiili ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesi gereğince hakkında dava açılmış, ancak 
Bakırköy 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 30.11.1976 gün ve 976/581 - 986 sayılı kararı ile (mahkûmiyetine 
yeterli delil bulunmadığı) gerekçesiyle beraatine karar verilmiştir. (K. 16, S. 53, 54) 

Delil yetersizliğine dayalı olarak mahkûmiyeti cihetine gidilememiş ise de, bu olay, adı geçenin daha o za
mandan kaçakçı çevreleri ile ilişkileri konusunda ciddi kuşkular uyandıracak bir nitelik taşımaktadır. Nite
kim, ÎNTERPOL kayıtlarına geçecek düzeyde beynelmilel kaçakçı olduğu anlaşılan Uğurcan ELMAS; daha 
jandarma başçavuşluğu sırasında Harun GÜREL'le tanıştıklarını ifade etmektedir. (K. 6, S. 424) 

4) 1975 tayinlerinde, istanbul'da kalması sakıncalı personelden olduğundan alınması isteğinde bulunul
muş ve tayini çıktığı halde bilahara durdurulmuştur. (K. 16, S. 59) 

5) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 20 Aralık 1976 tarihli bir yazı ile (haksız menfaat temin 
etmeye mütemayil olduğu yolunda şüphelere sebebiyet verdiği) belirtilerek kendisine gizli tebligat yapılmış 
ve (bu tebligatı aldıktan sonra görev -içinde ve dışında hareketleriniz taklip edilerek, görev anlayışınızda emir 
isteklerine aykırı durumunuz tespit edildiğinde hakkınızda astsubay sicil yönetmeliğinin 53 - 54 ncü mad
delerine göre kesin işlem yapılacağının bilinmesi) ihtar edilmiştir. (K. 16, S. 56) 

6) 3 Kasım 1977 tarihinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılmıştır. 

7) Bu safahatına rağmen, Jandarma Genel Komutanlığından Gümrük ve /Tekel Bakanlığına yazılan ve 
Harun GÜREL tarafından elden takip edildiği anlaşılan cevabi yazı'da (sicil durumu müspettir) denilmiş ol
duğundan (K. 16, S. 51) bu kaydın gerçek olup olmadığı ve bu işlemde Harun GÜREL'in bir iştirakinin bu
lunup bulunmadığının araştırılması Komisyonumuzca Jandarma Genel Komutanlığından talep edilmiştir. 
(K. 16, S. 65 - 67) 

Jandarma Astsubayı olarak görevli bulunduğu sıradaki faaliyetleri yukarıda kısaca belirtilen Harun Gürel' 
in Gümrük ve Tekel Bakanlığına geçtikten sonraki durumunun öncelikle bilinmesi de, konunun anlaşılması 
ve aydınlatılması yönünden gerekli görülmüştür : 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına mensup 2 müfettiş tarafından yapılan soruşturma sonunda düzenlenen 
28.11.1979 tarihli raporda şöyle denilmektedir : 

«Eski Gümrük Müdürü Harun GÜREL'in İpsala'mda görev yaptığı sürece, ipsala Gümrük Müdür
lüğünün büyük şaibe altında olduğu müşahede edilmiştir. Zira adı geçen şahsın, kendisini birtakım 
çevrelerin adamı olarak tanıtıp, Devlet memurluğu ile bağdaşmayan sorumsuz davranışlarıyla ipsala 
Gümrük Müdürlüğüne, adeta gayrimeşru işlerin yapıldığı yer görünümünü verdirip bölgede idareye 
karşı büyük bir antipatinin doğmasına neden olmuştur. Aslında ipsala Gümrük kapısının kaçakçılığa 
elverişli bir 'kapı olduğunun daha önceden de bilindiği halde, yolcu ve TIR işlemleri açısından çok 
önemli olduğu anlaşılan bu kapının, 2 yıla yakın bir süre, gümrük mevzuatı bilgisi olmayan emekli 
bir jandarma astsubayına teslim edilmesi gerçekten düşündürücü ve üzücüdür. (K. 17 - S. 18 - 19) 

14.12.1979 gün ve- 9 sayılı müfettiş raporunda ise, Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğünün durumu belirtil
dikten sonra : 

«Fonksiyonu itibariyle Türkiye'nin en büyük kapıkrmın bağh olduğu Trakya Gümrükleri Başmü
dürlüğü emrine, teknik bir mevzuat olan Gümrük Kanunundan, Kaçakçılık Kanunundan, TIR Söz-
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leşmesimden ve gümrüklerde uygulanan düğer mevzuattan habersiz ve sadece belli kişilere ve belirli 
çevrelere yakınlıktan başka bir özelliği olmayan ve söylenenler doğru ise para ile ve beyaz kartla 
atanan müdür, müdür muavini, amir ve memurlarla (kaçakçılık önlenemeyeceği gibi, toplumda git
tikçe artan (gümrükçü) imajını da ortadan kaldırmaz. Ayrıca, teşkilatta var olan namuslu kişiler de 
kendilerini gümrükçü olarak tanıtmaktan çekinir olmuşlardır. Çünkü Trakya Gümrükleri Başmü
dürlük bağlantılarına idareci olarak atanan kişilerin çoğunluğunun temsil yeteneğinden yoksun, öğre
tici olmaktan çok öğrenen durumunda olan kişilerden oluştuğu acı bir gerçektir.» (K. 17, S. 58 - 91) 

Harun GUREL'in birçok kaçakçılık olaylarına karıştığı, ipsala'dan yurda giriş yaparken muayeneye ve 
kayda tabi tutulmayan kaçak eşya yüklü TIR kamyonlarından bazılarının yakalandığı belirtilerek, Edime Valili
ğince Gümrük ve Tekel Bakanlığına uyanda bulunulmuştur. 

Edirne Valisinin bu davranışlarına karşı Bakanın takındığı tavra, özellikle suç kasdımm tahlili kısmında 
ileride değinilecektir. 

Harun GÜREL hakkında soruşturma yapmaya giden müfettişin çantasında bulunan evrak İpsala'da ça
lınmış, en önemlisi Harun GUREL'in Gümrük ve Tekel Bakanlığımda muhafaza edilmesi gereken dosyalan 
kaybolduğu için, sidil, gizli tezkiye varakaları ve suç ihbarlarına ait belgelerin mahiyetleri ayrıntılı olarak 
bilinememekle birlikte, adı geçen hakkında 6.1.1980 tarihinde düzenlenen gizli tezkiye varakası, bir fikir ve
recek düzeyde bulunmaktadır. 

Bu gizli tezkiye varakasında Harun GUREL'in güvenilemeyecek bir kimse olduğu, ipsala Gümrük Ka
pısındaki yolsuzlukların en önde gelen sorumlusu olduğu, kendisi Sle (işbirliği hallinde olmayan maliyetine karşı 
zalıim olduğu belirtilmiştir. (K. 16, S. 80) 

Gerek Jandarma Astsubayı, olarak görevli bulunduğu süre içerisinde, gerekse emekli olarak müracaatı 
üzerine Gümrük ve Tekel Bakanlığına geçtikten sonraki dönem içerisinde tezahür eden kişiliği Ve özellikleri 
kısaca belirtilen Harun GUREL'in, Gümrük ve Tekel Bakam Tuncay MATARACI tarafından ipsala gibi, 
kaçakçılık yönünden Türkiye'nin en önemli Gümrük Kapısına Müdür olarak atanmasının arz ettiği özellik
lerin incelenmesine geçebiliriz : 

Harun GÜREL, Gümrük ve Tekel Bakanlığına hitaben verdiği 9 Şubat 1978 tarihli dilekçe ile görev ta
lebinde bulunmuştur. 

Herhangi bir kayıt numarası ihtiva etmeyen ve Bakana elden verilen bu dilekçenin üzerine Bakan tara
fından aynı gün kendi el yazısı ile (kadro incelensin, derhal tayini) emri verilmiştir» (K. 16, S. 1) 

9.3.1978 tarihlinde Bakan Olur'u ile (5 nci derecenin son kademe aylığı ile atanması yapılmış (K. 16, S. 85) 
ve aynı gün 136631 sayılı Bakan Olur'u ile (ipsala Gümrük Müdürlüğüne VEKALET etmesi) sağlanmıştır. 
(K, 16, S. 2) 

15.3.1978 günü bu göreve bçaşlayan Harun GUREL'in (4 ncü 'derece kadrolu Gümrük Müdürlüğüne) atan
ması için Bakan Tuncay MATARACI tarafından hazırlanan Kararname Başbakan ve Cumhurbaşkanının 
imzalarımdan da geçirilerek, önce vekaleten yürüttüğü ipsala Gümrük Müdürlüğüne asaleten ataması yapıl
mıştır. (K. 16, S. 71 - 77) 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI tarafımdan büyük bıir sürat ve ilgi ile gerçekleştirilen bu 
atamadan sonra, Harun GUREL'in yasa dışı faaliyetleri karşısında Bakanın takındığı tutum ve davranışlar, bu 
atamanın temelinde rüşvet ve menfaatin bulunduğu şeklindeki iddialar yönünden ilginçtir. 

Birçok yasa dışı faaliyetlerde bulunan bu kişi hakkında müfettiş raporlarıyla yapılan resmi duyurulara 
ve Edirne Valisinin bizzat el koymak mecburiyetinde kalmasına rağmen, Bakanın idari bir önlem almaması 
bir yana Harun GÜREL'i koruyucu rolüne girmesi ve Valiye baskı yapması dikkat çekicidir. 

Emekli Jandarma Astsubayı Harun GUREL'in (istanbul Mafiası) diye adlandırılan kaçakçı çevrelerinin 
adamı olduğu ve Abuzer UĞURLU tarafından Tuncay MATARACI'ya, müteahhit Şaban EYÜBOĞLU ara
cılığıyla 5 milyon lira rüşvet verilmek suretiyle ipsala Gümrük Müdürlüğüne getirildiği iddia edilmekte ol
duğundan, Harun GUREL'in kaçakçılarla ilişkilerine değinilmek lüzumu duyulmuştur. 

Yayladağı Gümrük Kapısında yabancı uyruklu Harry Saleh ADAMSON'un çantasında bir kaçakçılık şebe
kesi ile ilgili belgelerin ele geçirilmesi üzerine Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Akın USEL ve Zeki GÜL 
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tarafından yapılan soruşturma sonunda düzenlenen 4.10.1979 gün ve 4966/37-46 sayılı raporda; kaçakçı Harry 
Saleh ADAMSON'un adres defterinde, diğer gümrük memurları ile birlikte Harun GÜREL'in evine ait te
lefon numarasının, son rakamı başa alınmak suretiyle kayıtlı olduğu, ADAMSON'un İpsala Gümrüğünden 
geçirdiği mallara ait 4 adet transit beyannamesinin üzerinde Harun GÜREL'in imzasının olduğu belirtildikten 
sonra;1 

«İpsala Gümrük Müdürlüğünce tescilli 48/3.1.1979, 5, 6, 7/12.4.1979 sayılı ve günlü transit beyannameleri 
kapsamı amortisörler, saat aksamı ve kimyevi maddelerin, gerek kıymetlerinin noksan takdir edilmesi ve 
gerekse kimyevi maddelerin tahlilinin yaptırılmaması nedeniyle söz konusu eşyanın kaçağa gitmesine, başka bir 
ifade ile bu eşyanın Türkiye'ye boşaltılmasına imkân hazırlamıştır. ZÜra, gerçekte saatlerin faturada kayıtlı 
kıymeti ve gene amortisörlerin emsal faturadaki kıymetleri üzerinden teminat alınmış olsa idi, bu eşyanın ka
çağa gitmesine, caydırıcı rol oynaması sebebiyle engel olunacaktı. Halbuki idarece böyle yapılmayarak, sem
bolik bir rakam üzerinden teminat alınmak suretiyle âdeta eşyanın Türkiye'ye boşaltılmasına imkân hazır
lanmış ve dolayısıyla gümrük yetkililerinin alayda dahillerinin bulunduğu ortaya çıkmıştır.» denilmektedir. 
(K. 7, S. 359 - 389) 

1978 Kasım ayında Alman uyruklu şoför Haberlant CLAUS'un kullandığı MB-W 423 MB-RH-36 plakalı 
TIR kamyonu ile Türkiye'ye 25 ton kadar kaçak kakao sokulduğu ve bu kaçakçılığın adıgeçen şoförle birlikte 
İpsala'dan giriş işlemini yapan Gümrük Müdürü Harun GÜREL tarafından gerçekleşitıirildiği iddiasıyla toplu 
kaçakçılık suçundan dolayı Alman uyruklu Haberlant CLAUS ve Gümrük Müdürü Harun GÜREL hakkında 
Edirne Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır. Bu kamu davasının halen sonuçlanmadığı anlaşıl
maktadır. (K. 16, S. 144 - 145 - 146) 

Harun Gürel'in İpsala Gümrük Müdürlüğüne kaçak çilardan, özellikle UĞURLU ailesinden rüşvet alınmak 
suretiyle Bakan Mataracı tarafından atandığını kanıtlayan belgelerin ve banka kayıtlarının incelenmesine geç
meden önce, bu atamaya ilişkin tanık beyanlarının göz den geçirilmesi gerekli görülmüştür. 

Tanık olarak yeminli ifadesine başvurulan Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Necati CAN, Tuncay 
MATARACI'nın Gümrük ve Tekel Bakanı olduktan so mra (bazı önemli kapılara tayinler yapmaya başladığını) 
belirttikten sonra; 

«Bizim dikkatimizi çeken en önemli tayin İpsala Kapısına yapılan tayindir. Çünkü şimdiye kadar 
gümrük mevzuatına ve gümrük bilgisine haiz bulunmayan ve tecrübesi olmayan kişilerin direkt ola
rak gümrük müdürü tayin edilmesi görülmüş bir şey değildir.» 
(K. 2, S. 407 - 408) dtemekıtedir. 

Bu anormal tayin sebebiyle Müdür Muavini Ahmet ARABACIOĞLU'na, Harun GÜREL üzerinde dik
katli olmasını ikaz eden Necati CAN : 

«Aradan zaman geçtikten sonra bu müdür muavini bize bilgi verdi bazı konularda, sallama şek
linde vasıta geçirildiğini ve bunun dışında normal belge tanzim edilerek, normal TIR karnesi düzen
lenerek eşya Kuveyt'e gidecekmiş gibi, gerek fatura gerekse TIR karnesi düzenlenerek kamyonla-
ırın aynı kapıdan girdiği ve Türkiye'de boşaltıldığını biz öğrendik, tespit ettik, nitekim bir kaç ta
nesini yakaladık.» 
(K. 2, S. 409) demektedir. 

Yolsuzlukları nedeniyle Edirne Valisi tarafından işten el çektirilen Harun GÜREL'in, görevinden ayrılma
dan bir gün önce (bu kapıdan ya ben giderim, ya vali gider, ya Bakan gider veya Hükümet gider) (K. 2, S. 
409) şeklindeki sözleri bu kişinin İpsala Gümrük Müdürlüğüne getirilişindeki psikolojik ortamı ve faaliyetle
rindeki dayanağım belirtmesi yönünden önemli görülmektedir. 

İpsala Gümrük Müdürü Harun GÜREL'in şaibeli davranışları nedeniyle Edirne Valisi tarafından işten 
el çektirilmesini müteakip, Bakan MATARACI'nın Vali nezdindeki özel çabalarım ve baskılarını anlatan Edirne 
eski Vafei Bekir ÖZTÜRK'ttn yeminli ifadesi (K. 2, S. 173 - 186) üe Gümrük Ve Tekel Bakanlığı Müfettişi 
İsmail YANLAR'ın yeminli ifadesi (K. 2, S. 247 - 306) nazara alındığında, bu tayin işinden Bakanın angaje 
olduğu tamsın» uyandıran, Harun GÜREL'i ipsala Gümrük Müdürlüğünde tutmak için özel bir gayret içerisin
de bulunduğunu gösteren bir sonuca varılmaktadır. 
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Yapılan uyarılara rağmen, Harun GÜREL'in özellikle İpsala Gümrük Müdürlüğüne atanması için Per
sonel ve Eğitim Genel Müdür Vekili Vecibi KUTENGÎZ'e Bakanın (kesin emir verdiği) (bu konu
da ısrarlı olduğu) bu şahsın yeminli ifadesinden anlaşılmaktadır. (K. 2, S. 391 - 393 - 396 -399 - 400) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşar Muavini Cemal ERBAY : 
«Yapılan atamalarda evraklar üzerinde görülmeyen bazı olaylar var. Mesela bizi rahatsız eden müdür 
atamaları vardı... O düzeye çıkıpta bir Bakana İpsala'ya verdiğiniz müdür şöyle adamdır diyemezdik 
bir memur olarak. Görevimizi daha doğrusu geleceğimizi tayin eden bir kişi olarak. Bir Haydarpa
şa tayini olmuştur ki, bizim için büyük bir öl çü olmuştur. Sonra zaman bizim haklı olduğumuzu gös
terdi, oraya tayin edilen müdürü görevden aldılar, Ali Galip KAYIRAN diye birisi. (K. 2, S. 373 -
376) 

Müfettiş İsmail YANLAR ise yeminli ifadesinde : 
«Kaçakçılık için en uygun İpsala kapısıdır. Şöyle ki, Kapıkule'de bir kaçakçılık olayı cereyan ettiği 
zaman bunun ayarlaması çok zordur. Yahut ta büyük bir ekseriyet onu öğrenme durumundadır. Ama 
İpsala, Meriç Nehrinin İki başında iki tane memur vardır. Yani girişte bir muhafaza memuru di
kilir, bir de muayene memuru ayarlandığı zaman o kapıdan her şey gelir geçer. İşte Tuncay MA
TARACI Bakan oüdaıktan sonra, Müsteşarından sonraki ikinci tayinini bu kapıya Harun GÜREL isim
li emekli Jandarma Başçavuşunu müdür olarak göndermiştir.;» (K. 2, S. 248) 

Harun GÜREL hakkında tahkikata giden ve onu işten el çektiren bu müfettişin, içimde tüm soruşturma 
evrakı bulunan çantası Îpsala'dafci gümrük binasında geoe açılarak evraklar çalınmış ve özel arabası yakılmıştır. 
Harun GÜREL hakkında soruşturma yapan bu müf et tişe Bakan tarafından yapılan baskılar müfettişin yeminli 
ifadesinde belirtilmiştir. 

Müfettiş İsmail YANLAR, Harun GÜREL'in yö netimindeki İpsala Gümrük Kapısını (bir nevi kurtarıl
mış bölge) olarak tanımlamış ve Harun GÜREL için : 

«Orada astığı astık, kestiği kestik. İstediği adamı yanına alıyor, İstediği adamı atıyor. Kim hoşuna git
mezse ertesi gün Tuncay MATARACI'ya söylüyor ve alınıyor» demektedir. (K. 2, S. 258) 

Gerçekten de Harun GÜREL'in gerek doğrudan doğruya Tuncay MATARACI'ya başvurarak gerekse mü
teahhit Şaban EYÜBOĞLU'nun aracılığı ile kendi maiye tine yaptırdığı özel atamalara ileride yine temas edile
cektir. 

Bu kapıda yapılan ve Edirne Valisi Bekir ÖZTÜRK'ün de elkoyduğu yolsuzluklar müfettiş İsmail YAN-
LAR'ın yeminli ifadesinde de belirtilmektedir. 

Bu ifadede, Harun GÜREL'in İsmail YANLAR'a hitaben «...Tuncay MATARACI Çankaya'da bir müte
ahhidin bürosunda bana müfettişten memnun musun?» demiş olduğunu nakletmektedir, 

Bu husus tanık Nedim KARADENlZ'in ifadesindeki bilgiler açısından dla önem kazanmaktadır. 

Nedim KARADENİZ (Emekli bir jandarma astsubayının İpsala Gümrük Müdürlüğüne para karşılığı 
tayin ettiğini Bakanın Özel Müşaviri Orhan TÜRKER'den duyduğunu) ve (Şaban EYÜBOĞLU'nun Har
ran GÜREL'i Îpsalla Gümrük Kapısına tayin edilmesi için MATARACI'ya getirdiğini duyduğunu) söyle-
mekıtedür. (K.3.S.131 -132) 

Müfettiş. İsmail YANLAR'm ifadesinde bahis konusu edilen (Çankaya'da bürosu olan bir müeahhit) 
şeklinde belirtilen kişi müteahhit Şaban EYÜBOĞLU'dur. 

Basında (BABA) oKarak tanınan Nizametfın AYTEMÎZ, tanık olarak tespit olunan yeminli ifadesinde : 

«Tuncay MATARACI Bakan olduktan sonra Harun GÜREL, Mehmet ESKİÇIRAK, Al YIL
DIZ; Harun GÜREL'in İpsala'ya müdür olarak tayin edileceğini ve bunu da Mustafa UĞURLU 
lile Abuzer UĞURLU'nun Tuncay MATARACI'ya büyük rüşvetler vererek sağladıklarını bana açık 
açık söylediler. Zlira o zamanlar ben kendileri ile yakın arkadaştım. Özelikle Harun'un İpsala'ya 
müdür olanak tayin edilmesi Abuzer UĞURLU çetesinin silah, mermi, sigara ve düğer kaçakçılık 
olaylarını kolaylaştırmak amacıyla idi. İpsala laKpısında kaçakçılık olayları artınca Edirne Valisi 
Bekir ÖZTÜRK bazı TIR'lara elkoymaya başladı ve Harun GÜREL'i görevinden aldı. Ancak 
Tuncay MATARACI Harun GÜREL'i tekrar göreve başlattı, Daiha sonra ikinci sefer görevden 
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ataca, Tuncay, Harun GÜREL hakkında yeni bir tayin çıkarmak zorunda kaldı. İpsala Kapısı bir 
darphane idi. Darphaneden maksat, kaçakçılık yoluyla buradan büyük paralar elde ediliyordu 
ve bu paraların 'bir kışımı MATARACFya kadar dayanıyordu. Zira MATARACI Bakan olduğun
da beş kuruşu yoktu. Sonradan bu kadar mülk edinmesine, yiyip içmesine nasıl imkân olur.» 

Demektedir. (K. 3, S. 138 - 140) 

Kaçakçılık olaylarının içinde bulunan bu kişinin, Harun GÜREL'in tayinıindeiki özellikleri, Edirne Vali-
sü Bekir ÖZTÜRK tarafındlan görevden alınması, Valiye Bakanın baskıları, dlkıind defa görevden alınması 
üzerine Harun'u göreve MATARACI'nın iade ettiğini bilmesi bu 'beyanın gerçekliği açısından üzerinde du
rulmaya değer bir nitelik taşımaktadır. 

Keza (sigara kaçakçılığını finanse ettiğini) açık açık söylemekten çekinmeyen Yavuz Yaşar YAMAK 
adındaki başkla bir tanık yeminli ifadesinde : 

«İpsala Kapısına emekli astsubay Harun beyin, MATARACI tarafından, UĞURLU ailesiyle il
gili oraya gönderildiğin! duydum. Harun beyi UĞURLU ailesinin oraya tayin ettirdiğini herkes 
bilir. Bende duydum.» 

Demektedir. (K.4.S.174 - 175) 

İpsala'ya giderek Harun GÜREL hakkında soruşturma yapan müfettiş Isma'il YANLAR tarafından iş
ten elçektirilen Harun GÜREL'in «müfettiş bey işte şimdi anamı sk. ettiniz. Yalnız benim değil, Tuncay 
MATARACI'nın da anasını sk. ettiniz.» şeklinde feveran etmesi kayda değer bir özellik taşımaktadır. 
(K. 16, S. 182) 

Gerek Harun GÜREL'in yönetimindeki İpsala Hudut Kapısına, gerekse Haibur Kapısına bizzat Baklan 
tarafından yapılan tayinlerle oluşturulan kadro da büyük bir önem ve özellik taşımaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Metin YAVUZ (ekip teşkili) ve (örgütsel faaliyet) man
zarası gösteren bu tayinler konusunda şu bilgileri vermektedir : 

«Gerek Haibur Kapısının gerekse Kapıkule Kapısının tamamen Balkan tarafından yönetildiğini, 
tayin komisyonu olarak 'buralara bizim yetkimizin olmadığını belirlemiştim. Nitekim daha da ileri giderek 
Habur Kapısında o zamanki Bayındırlık Bakanı Sera f ettin ELÇİ'nin de etkili olduğunu, hatfe bir kaç defa 
Tuncay beyin yanındayken Şer af ettin ELÇİ'nin gelip Habur ile ilgili bazı taleplerde bulunduğuna muttali 
olmuştum. Bu yolda söylentiler vardı. Fakat lıabiatiyle birtakım belirgin olaylar dimizde yoktu. Bu kapılarda 
tayin komisyonunun etkisi olmayınca burtaya istenilen ıkişiler tayin ediliyor, TIR kamyonlarının giriş ve çı
kışını kolaylaştıracak kişiler bulunabiliyor diye söylenti vardı.» (K.2.S.131 -132) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi İbrahim TEZER ise Habur Kapısı ile ilgili alarak şu bilgiyi ver
mektedir : 

«®u konu genel bir konu, 'kanayan bir yara bu, yani Habur Kapısının bir Devlet sorunu haline 
gıeldiği. Yetkili .olarak ben de defaatle gittim. Hatta oradan bir görevlinin alınmasını bir tahki
kat nedeniyle istemiştim. Kanayan bir yara bu. Yani memleket için. Çıkmadığı halde çıkmış gibi 
gösterilen TIR'lar, özellikle o kapıdan çıkmayı, çıkmış gihi göstermeyi tercih ediyorlar. Herhalde 
daha kolay sağlanabiliyor bir takım bağlanitılar.» (K. 3, S. 125) 

Müfettiş İbrahim TEZER, Harun GÜREL'in İpsala Hudut Kapısına tayini için : 
«Anlamsız, tutarsız bir tayin... Belirli birtakımı menfaat teminine yönelik bir tayin olabilir yani. Vic
danen ben bu kanaati taşıyorum. Tabii somut ibir şey söylemek mümkün değil Açıklıkla ifade ete-
mek isterim bunu.» 

Demektedir. (K.3.S.127) 
Tanık olarak yeminli ifadesine başvurulan Gümrükler Genel Müdürü Hayrettin HANAĞASI ise, MATA

RACI tarafından yapılan keyfi ve tutarsız tayinlere değindikten sonra : 
«MATARACI hakkında hepimizin duyduğu bir çok şeyler var. Ama bunların bir çoğu dedikodu 
mudur, gerçek midir, bunu ben bilemem. Allah'ı da ben görmedim. Sizler de görmediniz. Ama Al
lanın varlığını emarelerinden anlıyoruz, kanaat getiriyoruz, inanıyoruz»). 

Demektediı. (K. 2, S. 328) 
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Harun GÜREL'i İpsala Gümrük Müdürlüğüne tayin etmesi için müteahhit Şaban EYÜBOĞLU aracılı
ğıyla kaçakçı Abuzer UĞURLU'dan 5 milyon İra rüşvet aldığı iddia olunan Gümrülk ve Tekel Bakanı Tun
cay MATARACI'nın, bu kıişiyi işten el çektiren Edirne Valisi nezdindekii çabaları, bu iddia yönünden, çok il
ginçtir. 

Yeminli ifadesine başvurulan ve halen Sivas Valisi dîarak görevli bulunan Bektir ÖZTÜRK bu konuda 
şöyle demektedir : 

«ıHarun GÜREL'in İpsala Kapısında özellikle giren çıkan bazı TIR kamyonlarından menfaat sağla
dığı hususunda duyurular geliyordu. Bir hudut birliğindeki bilgilere göre, bir aylık bir süre içinde 
tutulan kayıtlardan bazı TIR'ların giriş yaptığı 'halde giriş yapmadığı, kayıiarıııın tutulmadığı belir-
lenmd'ş 'birlik komutanı bunu gayri resmi olarak bana intikal ettirdi. Ben bana intikal eden bu notu 
bilahare Gümrük ve Tekel Balkanlığı Müfettişi İsmail YANLAR'a verdim. Diğer bilgim dahilinde 
olan konularla birlikte. Harun GÜREL'in kapıdaki bazı tutumları, Jandarmanın oraya girmesini en
gellemesi, diğer lilişlkilerinden de, bu aldığım ihbarlar dolayısıyla hakkında soruşturma açtırdım ve 
bu soruşturma nedeniyle işten el çektirmiştim. Bakanlık makamından bana bazı tazyikler yapılmak 
istendi tekrar göreve başlatmam için. İçişleri. Balkanı ile Yerel Yönetim Bakanı Mahmut ÖZDEMlR' 
in Edirne'de bulunduğu gün, Gümrülk ve Tekel Bakanı kendisi Edirne'ye kadar geldi. Gümrük Baş
müdürlüğü odasında yalnız konuştuk. Harun GÜREL'i tekrar göreve başlatma konusunda ısrarda 
bulundu. Ben de, bu ısrarın kendi adına da 'löke sürdüğünü, Harun GÜREL konusunda bir çok id
dialar bulunduğunu, söylentiler bulunduğunu, kendisini ve Hükümeti lekeleyeceğini kendlisine söyle
dim ısrarla. Israr etti ve (size namus sözü veriyorum, siz göreve başlatın, bu bir onur meselesidir. 
Ben lilki gün sonra kendisini İpsala kapısından alacağım.) dedi ..... Ankara'dan tekrar telefon etti. Sö
zümü hatırlattı, ben telefon konuşmasından sonra göreve başlattım. Ben de kendisine telefon konuş
masında (siz de sözünüzde durunuz lütfen. Ben göreve başlatıyorum. Fakat siz de sözünüzde dü
rün) dedim. Göreve başlattıktan sonra yine uzunca bir zaman geçti. Sanırım 15-20 gün kadar bir 
zaman geçti. Tayinli çıkmadı. tpsala'daJki görevine devam ediyordu. Diğer bazı kanıtlarla yeni bir 
soruşturma açtırdım ve ikinci defa işten el çektirdim. Bundan sonra Sayın Bakan aracılarla haber
leşme yolunu seçti ve (ben sözümde durmadığım için Vali beyle doğrudan doğruya konuşamıyorum) 
demiş. Tekrar rica etti. Ben de kesin olarak tekrar göreve iadesiinin mümkün olmadığını, soruştur
ma sonuçlanıncaya kadar göreve başlatmayacağımı söyledim. Onun üzerine kendisi yazılı emir ver
di. Bu yazılı emir konusunda bazı münakaşa lanınız oldu. Ben, Valinin görevden uzaklaştırdığı bir 
memuru Bakanın göreve başlatamayacağmı, doğrudan doğruya Gümrük Başmüdürlüpne de emir 
vermeyeceğimi, bu emri de uyguliatmayacağınıı söyledim kendisine. (Gerekirse Valiyi görevden alır
lar ondan sonra başlatırlar, ama Valinin yaptığı bu tasarrufu Bakanın bozması mümkün değildir.) 

dedim.» (K. 2, S. 174 -176) 
Demektedir. 

(Kaçakçılardan rüşvet alarak İpsala'ya tayin ettiği) iddia olunan bir Gümrük Müdürü hakkınlda, bir Ba
kanın bu derecede faaliyet göstermesi, onu 'kaçakçılığın en yoğun olduğu bir gümrük kapısında tutmakta 
ısrar etmesi, hiç olmazsa hakkındalki soruşturma tamamlanıncaya kadar işten el çektirilmesine bile taham
mül edemeyerek göreve iadesi için bir çok yolara başvurması», (alıdığı rüşvet sebebiyle angaje olmanın bir 
sonucu) şeklindeki kanaatlerin doğmasına yol açmaktadır. 

Vali tarafından görevden uzaklaştırılan ve hudut kapısına sokulmaması emredilen Harun GÜREL'in, işten 
el çektirilmiş olmasına rağmen zaman zaman gümrük sahasına girdiği ve (ben Bakanın emrimi dînlerim. Vali 
kim oluyormuş, ben girerimi) diyebilecek cür'eti göstermesi (K. 2, S. 186) bu kanaati teyid edecek bir özellik 
taşımaktadır, 

İpsala hudut kapısında kaçakçılarla işbirliği yapmaya müsait bîr personel kadrosunun oluşturulduğu, Edir
ne Valisinin yeminli ifadesinden de anlaşılmaktadır : 

«Sayın Bakan Edirne'de iken, özellikle Kapıkule'ye gümrük muhafaza memuru veya kısım amiri 
olarak bazı kimseleri, tanıdıklarını usulsüz tayin ettiği kanısında idim. Rize'nin blazı belediyelerin
den, sınav kazanmıştır şeklindeki belge ile Gümrük Tekel Bakanlığına başvuran kimseler, özel Ka-
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lemden bir yazı çıkartılarak Bakanın onayı ile memur olarak alınıyor, 6 ayı doldurduğu anda 
adaylığı onaylanıyor ve kısım amir vekili olarak gönderiliyordu. 10-15 yıl ortaokul ve lise mezun
larından muhafaza memuru olup da kısım amirliği bekleyenler dururken 6 ayılık adaylığım yeni dol
duran ilkokul mezununun kısım amiri olarak görevlendirilmelerini doğru bulmadım. Tekel Bakan
lığına yazdım. Gümrük ve Tekel Bakanlığınca layıkıyla değerlendirilmeyeceği kanısıyla da yazının 
bir örneğimi bÜ'gi olarak İçişleri Bakanlığına ve Başbakanlığa yazdım.» 

Demektedir. (K. 2, S. 177) 
Harun GÜRELMn arzusuna uygun olarak yapılan 'tayinlerin incelenmesinden ve bu tayinlerin yapılma

sında Bakanın tamamen keyfi olarak hareket etmesinden dolayı gerçekleştirilen tasarrufa ait listenin ince
lenmesi, yeterli bir kanaat edinilmesini sağlamaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI' nın, kamuoyunda kaçakçı olarak tanınan kimselerle 
olan ilişkilerine ait beyanların belirtilmesinde fayda umulmaktadır. 

(LAZ NİZAM) lakabıyla tanınan, halen İstanbul'da kaçakçılık suçundan hakkında soruşturma yapıl
makta olduğu anlaşılan Nizamettin AYTEMİZ'in, güveriliik görevlilerince tespit olunan 1.11.1980 tarihli 
tutanaktaki ifadesi şöyledir : 

«Tuncay MATARACI'yı yakından tanırım. Kendisıi ile münasebetim bulunmaktadır. Adı geçen 
Gümrük ve Tekel Balkanı ilken 5 milyon liraya, Ali Galip KAYIR AN'ın tavsiye ettiği bir memuru, 
Karaköy Gümrük Başmüdürlüğüne getirilmesini kabul etti Pazarlığı bizzat ben yaptım. Ancak bi
lahare Abuzer UĞURLU ve Mustafa UĞURLU'nun daha büyük paralar ödemesi üzerine Tuncay 
MATARACI işimizi yapmaktan vazgeçti. Ben de olaya Sinirlenip 'kendisi ile ilişkimi kestim.;» (K. 18, 

S. 206 - 211) 
Tanılk olarak yeminli ifadesine başvurulan ve kaçakçılıkla ilgili yayınları olan gazeteci Uğur MUMCU 

17 Aralık 1980 tarihli ifadesinde : 
«Yine Tuncay MATARACI iilie bir dolaylı diski, 'dün yayınladığtırr makalede vardır. Bu silah kaçak
çıları ile lügılki yayınları yaparken, tahmin edersiniz 'ki çok yoğun baskı altında tutulduk. Özelikle 
ımekıtup, telefon, gecemin geç saatlerinde öldürülme şeklimize ayrıntıya varacak kadar anlatan tele
fonlar aldık, özelikle ünlü Kabadayı Dündar KILIÇ gazetemize telefon ederek 'bu yayınların kesil-
meşini istedi. Aldırmadık devam ettik.» (K. 2, S. 151) 

Demektedir. 
İNTERPOL kaklarına Hüseyin ve Abuzer UĞURLU Be bera'ber geçtiği anlaşılan (K. 18, S. 19) Süleyman 

Necati TOPUZ ismindeki kaçakçı tarafından gazeteci Uğur MUMCU'ya gönderilen bir mektupta Tuncay 
MATARACI ile Afcmet KARAASLAN haklarında (Türk mafiasının altın çocukları) deyimi kullanılmakta 
ve (Tüık mafiasma yaptıkları hizmet ve sadakat hiç trawtufaaz) denituektedlir. (K. 18, S. 20 - 21) 

Gümrük ve Tekel 'Bakam Tuncay MATARACI'ya tahsis olunan 00 25 plakalı makam otosunun Isitan-
bulda'M şoförü Mehmet BÜYÜKTURNA tanık olarak alman yemini ifadesinde J 

l«Tuneay MATARACI'ının 'birlikte olduğu kişilerin bazılara Salih RAKICI, Nedim KARADENİZ, 
soyadını bilmediğim Yaşar, ŞAŞKINBAKKAL'da müteahhit Haîıl İBRAHÜM'dir 'Sadece bir ke
resinde meşhur Dündar KİLİÇ Shereton Oteline, Tuncay MATARACI'ya geldi. Şoförü arabayı 
park etmek için yer bulamamıştı. Ben kendisine yandım ettim. Ben kendisine gelenin kim olduğunu 
sorunca Dündar KILIÇ olduğunu öğrendim.» 

Demektedir. (K. 3, S. 148) 

Tuncay MATARACT bu konuya ilişkin sorgusunda : 'Dündar KILIÇ'la illgü olarak; 
«Hayır efendim. Tanımıyoıum. Öyle bir şeyi de, kimseyi de tanmııyorum. Yalnız bunlar bana, bir 
gün birisi vurulmuş, telefon açmışlardı. Emniyet Müdürü ve şimdiki Adana Emniyet Müdürü Sa
yın Hayri KOZAKÇIOĞLU'na bir cenazeye gideceklerdi. Bir oıay olmaması için Hayrı Beye tele
fon açtım. Böyle böyle bana söylediler, Karadenizlilerle Doğulular arasında böyle bir olay olmuş. 
Cenıazeye gidecekler, emniyet tedbiri alınsın diye 'kendisinden ricada bulunmuştum. Bana telefon 
açmışlardı,. Başka hiç.... 
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— Telefon açan kikidir? 
— Dündar'aı efendim.» 

Demek suretiyle Dündaı KILIÇ'la olan (münasebetini tevili bir şekilde beyan etmiştir. (K. 1, S. 120) 
Hailen Mersin Gümrükleri Başmüdürü olan ArifKutlu TUNA'mn yemini ifadesinde, bir personel ta

yini 'konusunda, kaçakçıların komisyoncusu ve aracısı olarak tanınan Necait SÖYLER dısmıindeki Mşinikı Tun
cay MATARACFya 2 mİyon İra rüşvet verdiğini naklen duyduğunu ifade etmesi (K. 3, S. 66) ve Necat 
SÖYLEıR isimi kişimin faaliyetlerine ait Anlkara Mai Polis Müıdürlügünün yazıları (K. 16, S. 354 - 356) 
(muvacehesinde özellik arz ettiği gibi, Necat SÖYLERE aiit işyerlerinde yapılan aramada 'bulunan not 
defterimde (ABUZER)'in muhteif telefon numaralarınınbuilunması da (K. 16, S. 353) bu iddiaların Ve adı geçen 
kişilerin münasebetlprin'ın tamamen soyut, bir iddia düzeyinde bulunmadığını göstermektedir. 

Nitekim bilahare tarik olarak ifadesine başvurulan Necat SÖYLER'in ifadeleri, bu münasıebeltller yönün
den büyük önem taşımaiktadır. (K. 4, S. 324 - 341) 

Şaibeli faaiyetlefi nedeniyle daha önce pasif bir göreve alınmış olan Turhan DOĞAN dsiirnfli kişinin 
(Güıbuklk Hudut Kapısına) müdür olarak tayini konusunda Necat SÖYLER şöyle demektedir : 

«Turhan DOĞAN'i arkadaşım olarak Kuliste Oivegözü'nde gümrük müdürlüğü yaptığı zamanlar
dan tanırım. Turhan DOĞAN OilVegözü'nden Anlkara'ya merkeze alındı. Tesadüfen Ankara'da Ikar-
şılaştık, GaSıba bir iktidar değişikliği olmuştu. Bu nedenle pasif bir görevde idi. Bir yere gitmeyi dü
şünüyordu. Bana durumunu izah etti. (Benim çalışmalarım var, 'iyi bir yere gitmek 'istiyorum göre
vim icabım dedi, Ben, Eski Bayındırlık Bakam Şerafettin ELÇt hcmşerim olması sıfatıyla kendisine 
ı'Meteceğimi söyledim. Gittim ricada bulundum. Bana bu kelimeyi sıarfetti. (Mazisi temiz bir insansa, 
(kendisine yitirdımeı olurum) dedi. Rilahaıra Turhan DOĞAN'ı Güroulaık Gümrük Müdürlüğüne tayin 
ettiler. Fakat aradan M gün geçti Turhan DOĞAN geri döndü. Merkeze atadı. Geri alınışının 
nedenini, hır mahkeme, bir yere rüşvet verme iddiası vardı - işin detayım bimiyorum - ve Gürbu-
ibulakta iki gün görev gördü.» (K. 4, S. 324) 

Necat SÖYLER ifadesinde ayrıca, birçok: 'kişinin Tahlif ÖKTEjM ve Şerafettin ELÇÎ'nin aracılığı ile 
Habur Gümrük Kapısınla tayin edildiğini belirtmiş ve, 

«Tahıir ÖKTEM, Şerafettin Beye yaptırmıştır. Siyasi yönden, particilik yönünden bir bağlantı soru
nu olablir veyahut daha başka... bilemiyorum.. Palkat bunların tayinlini Tahir ÖKTEM yaptır
mıştır. Çünkü o Ikapı tamamen Tahıir ÖKTEM'in linhıisan altında idi» 

Demiştir. (K. 4, S. 326) 
— Kimdir Tahir ÖKTEM? 
Sorusuna ise : 
«Tahir ÖKTEM Habur'da Gümrük Komisyonculuğu temsilciliği yapan insandı.» cevalbını vermiş 
{K. 4, S. 326) ve Tahir ÖKTEM'in faaliyetleri hakkındaki başka bir soruyu ise : 
«Uu adam kaçakçılık da yapar, ikürtçülük de yapar, silah (kaçakçılığı da yapar. Her şey beklenir bu 
iadamdan.» diyerek cevaplandırmıştır. 

Turhan DOĞAN, 30 Aralık 1980 tarihli ifadesinde şöyle demektedir: 

«Necat SÖYLER ile temas kurdum. Tayinimin yapılmasını istedim. Necat SÖYLER yanılmıyorsam 
Mardinli'dir. İskenderun'da onunla temas kurdum. Necat SÖYLER kanalıyla Şerafettin ELÇİ beye 
söylendi. Tayinim konusunda hiç Tuncay MATARACI beye çıkmadım. Bu vaziyette yapıldı tayi
nim» (K. 3, S. 381) 
«Ankara'ya geldim, Bakan beyle, yani Şerafettin ELÇl beyle kimin arası iyidir. En iyi kimdir? Ora
da, İskenderun'da gördüm, İskenderun'da dölayısıyle bu vaziyette bir torpil (işin gerçek tarafı) ara
dım, bana torpil olabilecek, sabit bir görevde bulunabilecek 'bir kişi aradım. Necat SÖYLER'le bu 
vaziyette temas kurdum. Bana tayinini yaptırırız dediler. Söz aldım.» (K. 3, S. 383) 

Bu konuşmadan bir süre sonra Gürbulak Hudut kapısına tayini gerçekleşen Turhan DOGAN'ın (K. 3, 
S. 380 - 393) ifadesinden anlaşıldığına göre, Gürbulak'a gitmesinin sakıncalı olduğu Gümrük ve Tekel Bakanı
na söylendiği ve Genel Müdürler tarafından Bakan Tuncay MATARACI uyarıldığı halde, MATARACTnın 
ısrarıyla Turhan DOGAN'ın Gürbulak'a tayini gerçekleşmiştir. (K. 3, S. 384 - 392) 
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Gümrük ve Tekdl Bakanlığı Müfettişi Necati CAN tanık sıfatıyla alınan yeminli ifadeslinde : 
«Necat SÖYLER, Turhan DOĞAN isimli bir Gümrük Müdürünün Gürbulak'a tayini konusunu 
anlattı. Necat SÖYLER'in Habur kapısındaki işlemlerini mahallinde takip eden bir ortağı bulunu
yor - 'ki bir daha önceki bir tahkikattan dolayı bu şahsı da tanıyoruz - Tahir ÖKTEM isimli bir şa
hıs. Bu şahısla aralan açılmış, dolayısıyla para yönünden bir anlaşmazlık ortaya çıkmış ve Necat 
SÖYLER eski kazancını Habur kapısından temin edemediği için yeni bir kapının açılmasını düşün
müş ve Turhan DOĞAN'ın Gürbulak Hudut kapısına tayini için Bakanlığa müracaatta bulunmuş. 
Bunun için Gümrük ve Tekel Bakanına 750 000 lira ödediğini şifahi olarak bize söyledi. Kendisi 
750 000 lira para ödediğini, fakat Personel ve Eğitim Müdürlüğünde olan bir olay dolayısıyla - ki 
ben 'bunu sonradan öğrendim - 50 000 liralık bir mesele, Gazete kâğıtları içinde bulunan 50 000 
liralık konu yüzünden bu olayın gerçekleştirilemediğini de kedisi ifade etti 'bize. Bunun dışında, 
Şerafettin ELÇİ'nin kendisine büyük yardımlarda bulunduğunu, Şerafettin ELÇt'ye Ankara'da bir 
kat hediye ettiğini, sünnet düğünü masraflarına da yardımcı olduğunu şifahi olarak izah etti bize. 
Tuncay MARATACFya bu 750 000 liralık ödemenin hamiline yazılı bir çek vasıtasıyla yapıldığını 
söyledi. Bu çekin hangi bankadan olduğunu şu anda hatırlayamayacağım. Sonradan bu tayin işi 
gerçekleşmeyince parayı geri mi aldı, almadı mı o konuda bir şey söylemedi bize. Onu da bilemiyo
rum.^ (K. 2, S. 413) demektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanı eski Müsteşarı Teoman YAYIN ise bu konuda şu bilgiyi vermektedir : 
ı«Habur'a ve belirli noktalara biz komisyon olarak zaten giiremedik... çok büyük şikayetler geldi. Biz
zat ben vali ile konuştum. Vali bunların burada tutulmaması icabettiğini söyledi. Biz sayın bakana 
durumu arz ettik... Komisyon olarak yeni bir liste hazırladım... Bir kısmı imzalı ... imzaladığı bir 
kısmı yerine dört beş tane de başka adamlar gönderildi. Bunun sebebini girip sorduk (neye bunları 
söküyorsun, bu liste !bir bütün listedir. Belli birtakım kişilerden oluşmuştur) dedik (bunlar politiktir. 
Siz karışmayın) Her seferinde aldığımız cevap budur. (K. 6, S. 33 - 34) 
«Beyaz formül o kadar çok olurduk! artık neyi takip edeceğimizi biz de şaşırmıştık.» (K. 6, S. 36) 

Gümrük ve Tekel eski Müsteşarı Teoman YAYIN, personel atamaları konusunda da «Çok muhtemelen 
bir arkadaşının, Şerafettin ELÇl'nin de isteği olabilir. Odasına gittiğim zaman gördüğüm kişilerden bir ta
nesi de odur.» (K. 6, S. 34) demektedir. 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI bu konudaki sorgusunda : 
«Şerafettin ELÇt benden bir kaç atama için ricada bulunmuştu. Onun gibi bir çok Bakanlar da ara
kla mületveMleri de bulunmuştur. Biliniliyorum.» (K. 1, S. 71) 
^Bayındırîılk Balkanı, zannımca Bayındırlık Bakanı bana bir 'M taylin orada yaptırdı, O yörenin par-
lamenterlteni yaptırdı.» (K. 1, S. 89) 
Demektedir. 

Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin ELÇt ise, (Turhan DOĞAN'ın tayinine aracı olduğunu, bu konuda 
Necat SÖYLER'in bir ricası olup olmadığını -kesin olarak hatırlayamadığını) (K. 4, S. 496-497) beyan etmiştir. 

(Tahir ÖKTEM'in isteği üzerine herhangi bir tayin yaptırdınız mı? İyice düşünün ve öyle cevap verin.) 
şeklindeki soruya karşılık olarak 

«Olabilir de, olmayabilir de, kesin olarak bir şey diyemem bu konuda.,» şeklinde cevap vermiştir. 
(K. 5. S. 498) 

Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin ELÇt, Turhan DOĞAN'ın kendisine geldiğini «elinde zannedersem 
bir Danıştay Kararı olduğunu, bunun uygulanmadığını ve işte Van'lı mağdur edildiğini kendisine yardımcı 
olmamı, ben de o sırada Sayın Bakana telefonla bildirmiştim. Sonra bu dediğimiz hadise nedeniyle iş 
akim kalmıştı.» demektedir. 

Turhan DOĞAN dışında ve özellikle Güneydeki Habur Kapısına yapılan birçok tayinlerde aracı oldu
ğuna dair iddiaların belirtilmesi üzerine Şerafettin ELÇt şöyle demektedir : 

«Sadece ben değil Mardin Milletvekillerinin çoğu ve hatta onlar benden daha fazla; arz ettim. 
Değişik nedenlerle vatandaşlar gelir, bizden ricada bulunur, bu politikanın gereğidir, politikacının 
çevresi geniştir, tanıdıkları çoktur. Türkiye'de bu malumunuz. Yani bilinmeyen bir şey değil. 
Herkes kendisine bir destek, bir yardım isteyebilir. Benim Tuncay MATRACI'dan bu konularla 
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ilgili bazı isteklerim olmuştur, Elbette olmuştur. Ben bunu inkar etmiyorum. Yalnız benim gibi, 
diğer Mardin Milletvekillerinin benden daha fazla. Yani bir araştırılsın, diğer Mardin Milletvekil
leri, ben Bakan olmama rağmen bu konularda benden daha fazla istekte bulunmuşlardır» demiştir. 
(K. 5, S. 503) 

Habur Kapısında yapılan ve çok yoğun bir düzeye gelen kaçakçılık olaylarının önlenmesi için yapılan 
öneriler ve özellikle Mersin ve İskenderun Gümrükleri Başmüdürlerinin önerdikleri dürüst ve namuslu Güm
rük memurlarının bir kısmı Komisyon kararıyla Habur'a tayin edilirken, tamamen keyfi olarak Tuncay 
MATARACI taralfınıdan 'beyaz formülte Habur kapısına tayiin olunan kişilerden tsmıalü SALMAN, Şerif 
YİĞİT, Oeraailettin ONURSAL, Sevini YİĞİT, Necati ONUR, Ata ELÇİ, İsmail DEĞER, Sait ÖZAL, 
Nizamettin ÇELEBİ, Ahmet DAĞDELEN, Gündüz OĞUZ, Mehmet Ali ARAŞ ve Hüseyin MÜLDÜR'ün 
isimleri Şerafettin ELÇİ'ye bildirilerek bunları tanıyıp tanımadığı sorulmuş, Şerafettin ELÇİ : 

«Bu kişileri tanırım. Çünkü bizim oralı bunlar. Bunlardan Ata ELÇİ, Selman YİĞİT, İsmail 
SELMAN, Cemal ONURSAL benim ricalarım üzerine tayin edilmiştir...» (K. 5. S. 504) demiştir. 

Bunlardan Ata ELÇİ'nin amcazadesi, Cemal ONURSAL'ın yeğeni olduğunu belirten Şerafettin ELÇİ 
bunların bir kısmının evvelce başka memuriyetleri olduğu halde Habur gibi bir mahrumiyet bölgesinde gö
rev almak isteyişlerinin nedenini tevil yollu açıklamıştır. 

Turhan DOĞAN, şayet bir haksızlığa uğramış ise ve Danıştaydan karar almış ise, müracaat makamının 
kendisi değil Gümrük ve Tekel Bakanlığı olması gerektiği ve keza Habur kapısına tayin edilen kişilerin de 
muhatabının bu Bakanlık olması gerekirken kendisinin Gümrülc Bakanı nezdinde neden tavassutta bulunduğu 
hususunu da makul bir şekilde açıklayamamıştır. 

Keza, Habur'a tayin edilen kişiler hakkında Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI'nın özel bir 
gayret göstermesinin sebebi, kendisinin de, lehlerine aracılıkta bulunduğu kişilerin memuriyetlerine ilişkin 
faaliyetleri, bunların şaibeli kimseler olup olmadıklarını araştırıp araştırmadığı sorulduğunda «hayır efen
dim ben araştırmadım» cevabını vermiştir. (K. 5. S. 514) 

Bayındrılık Bakam olmasına rağmen, Gümrük ve Tekel Bakanlığındaki işleri konusunda kendilerine yar
dımcı olabileceğini bu kişilerin nasıl sezinlediği sorusuna ise Şerafettin ELÇİ : 

ı«Onu bilemem, onu artık vatandaş hisseder. Nasıl yardımcı olunabilir...» 
Cevabını vermiştir. 
Habur Gümrük kapısına tayin ettirdiği bazı kişilerin gümrükle alakası olmayan görevlerde bulundukları 

ve bir tanesinin sağlık memuru olduğu belirtilerek böyle bir aracılığın hizmet gereklerine uygun olup olmadığı 
sorulduğunda Şerafettin ELÇİ : 

«Onu istemiştir, herhalde kendisine daha cazip gelmiştir.» (K. 5. S. 517) 
Cevabını vermiştir. 
Fahrettin KURU, Hacı AR1KAN ve Muhittin GÖNLÜŞEN ismindeki kişilerin de kendisi tarafından ve 

Tahir ÖKTEM'in etkisi üzerine tayin edildiğine dair Necat SÖYLER'in ifadesi hatırlatılarak Şerafettin 
ELÇİ'ye bu husus sorulmuş, Şerafettin ELÇİ : 

«Bu konuları benim şu anda hatırlamam mümkün değil... Tahir'i tanırım. Benden ricada bulunmuş 
olabilir. Yani, bilemiyorum.» (K. 5. S. 518-519) şeklinde cevaplandırmıştır. 

Habur kapısının ıslahı için başmüdürler ve bakanlık ileri gelenleri tarafından büyük bir çaba gösterilirken, 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI'nın bu kabil ricalar karşısında kendisine neden ret cevabı 
vermediği hususu Şerafettin ELÇİ'den sorulmuş (K. 5. S. 519-520) ancak Şerafettin ELÇİ bu hususu 
makul olmayan sözlerle cevaplandırmıştır. 

Keza Necat SÖYLER'in ifadesinden, (Ali ŞİMŞEK) (ismindeki ikisinin de TaMr ÖKTEM'in aracılığıyla ve 
eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin ELÇİ kanalıyla Habur kapısına atanmış olduğu anlaşılmaktadır. (K. 3, 
S. 392) 

Evvelce de belirtildiği üzere, bir taraftan kaçakçılığa müsait olan Trakya'daki İpsala kapısı personel kad
rosu itibariyle yönetmeliklere ve hizmet gereklerine tamamen ters düşecek bir biçimde şaibeli kişilerden 
oluşturulurken, diğer taraftan aynı şekilde kaçakçılığa çok müsait olan ve kaçakçılık trafiğinin sağlanmasında 
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ele geçirilmesi zorunlu olan Habur kapsına yapılan tayinlerle oluşturulan kadro da Tuncay MATARACI 
- Şerafettin ELÇİ işbirliğinin hâkim olduğu ve böylece Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI'nın 
memuriyet görevini kötüye kullanmasında Baymdırlık Eski Bakam Şerafettin ELÇt'nin de etkin bir rolü ve 
iştiraki olduğu anlaşılmaktadır. 

Halen İskenderun gümrükleri Başmüdürü olarak görevli bulunan Yunus Nadi KURAL'ın tanık olarak 
tespit olunan yeminli beyanları, Habur Kapısına yapılan tayinlerle kaçakçıların menfaatlerine uygun b/ir ekip 
kurulduğu gerçeğini aydınlatmaktadır. 

Bu tanık, Habur Gümrük Kapısının kaçakçılık yönünden arz ettiği önemi ve kaçakçılık olaylarım ayrıntılı 
olarak anlattıktan sonra, kaçakçılığım önlenmesi 'için alınması gereken önlemleri Bakanlığa yazdığını, şifahi 
olarak da, arz ettiğini, Habur Gümrüğünün behemahal ıslah edilmesi gerektiğini izah ettiğini beyan etmiştir. 

Bu başmüdürün konu ile ilgili anlatımları, kaçakçılık işlemlerinin ve Habur Kapısının bu faaliyetlerdeki 
yeri ve özelliği bakımından büyük önem taşımaktadır.{X. 4, S. 89 -108) 

Yunus Nadi KURAL şöyle demektedir : 

«Ankara'ya defalarca geldim. Konuyu müsteşar muavini Metin YAVUZ'a anlattım. Müsteşar Teo
man YAYIN'a anlattım ve beni haklı buldular. Dediler ki, (Mersin Gümrükleri Başmüdürü Arif Kut
lu TUNA ile beraber Habur içlin bu bölgeye daha yakın, bu bölgeye daha alışık ve namuslu kadro 
oluşturun.) Oturduk, birlikte çalıştık 2 - 3 güm. Evvela Mersin'de sonra İskenderun'da. Müdüründen 
memuruna kadar tüm kadroyu değiştirecek bir organizasyon yaptık ve bunu bir teklif raporuyla Ba
kanlığa sunduk. (K. 4, S. 195 - 199, K. 17, S. 174) Teklifimiz, başlangıçta kabul edildi. Gayet mut
luyduk. Habur Gümrüğü ıslah olacak her şey yoluna girecek şekilde fakat bir haber aldık. Daha 
tahakkuk etmeden (5 kişi değişiyor dediler) Değişecek kişilerin isimlerini öğrendim. Değişecek kişiler, 
dama önce saptadığımız yolsuzluğun faillerimden. Bir tanesi müdür muavini olarak oraya gidiyor. 
Ve seçme 3 kişi kaçakçı elebaşısı Necat SÖYLER'in teşviki ve gayretiyle Habur'a yönetici olarak ta
yin edildiler. Yönetici ve muayene memuru. Bunu ben Müsteşar Muavini Metin YAVUZ'a telefonla 
bildirdim. Metin bey not aldı. Müsteşar beye arz etti. Müsteşar bey sayın bakana durumu arz etti 
fakat sayın bakam (bu kadar kişi si'zden bunlarda bizden) diye cevap vermiş.» (K. 4, S. 92) (K. 7, 
S. 73 - 213) 

Burada çok önemli olan bir özelliğin belirtilmesi zorunludur: 

Karayolu ile yapılan kaçakçılıklarda yalnızca bir gümrük kapısının değil, giriş ve çıkış olmak üzere iki 
gümrük "kapısının ele geçirilmesi gereklidir. Bu nedenle Trakya'daki İpsala Gümrük Kapısı yanında, Güney
deki Habur Gümrük Kapısının da personel kadrosu yönünden kaçakçılara yardım edecek bir düzeye getiril
mesi gerekmektedir. 

Konuya bu açıdan bakıldığında, Gümrük Müdürü olarak İpsala Hudut Kapısında Harun GÜREL'in baş
kanlığında oluşturulan memur kadrosuna paralel olarak Habur Kapısında da doğradan doğruya Bakan Tuncay 
MATARACI'nım (OLUR)'u veya (BEYAZ FORMÜLLE) yapılan atamalar büyük bir önem arz etmekte ve 
anlam kazanmaktadır. 

Kaçakçılık olaylarının behemahal önlenmesi için namuslu kimilerden bir kadro kurularak Habur'a gönderil
mesi için önlemler alınırken ve Mersin Gümrükleri Başmüdürü ile İskenderun Gümrükleri Başmüdürü tarafım
dan tekilf edilen namuslu, dürüst ve tecrübeli kişilerden bir kısmı usulüne uygun olarak, yönetmelik gereğince 
KOMİSYON TARAFINDAN tayin edilirken, kaçakçılarla işbirliği yaptığı saptanan ve meslekte kötü şöhret-
leriyle tanınan bir kısım personelin, BEYAZ FORMÜL denilen ve doğrudan doğruya bakanın keyfi tasarrufu 
ile tayinlerinin gerçekleştirilmiş olması (kasıt unsuru) yönünden ve kaçakçılardan rüşvet alınarak tayinlerin 
yapıldığı iddiası açısından dikkat çekicidir. 

Bu konuda açık ve kesin olarak yapılan tüm uyarılara rağmen Bakan Tuncay MATARACI'nın (Bu kadar 
kişi sizden, bunlar da bizden) diyerek, kaçakçıların adamı tanınan kişileri Habur Gümrüğüne tayin etmiş olma
sının (ifade ettiği anlam açıkça anlaşılmaktadır. 

Bir tarafta tayin yönetmeliği mevcut iken ve tayin komisyonu tarfından (Habur Kapısını ıslah için) dü
rüst ve namuslu tanınan kişiler buraya tayin edilirken, diğer taraftan yalnızca Bakan OLUR'u ile tayin edilen 
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memurlarla ilgili olarak, Başmüdür Yunus Nadi KURAL tarafından verilen aşağıdaki bilgiler, bu tayinler-
deki maksadı daha çok aydınlatmaktadır : 

«Müdür muavini olarak tayin edilen Saadettlitin SÜER, İskenderun'da bundan önceki yolsuzlukların 
organizatörü idi. Muayene memuru Eyüp ERDOĞAN gittiğinin ertesi ayı tutuklandı.» (K. 4, S. 92) 
«'Bizim oraya namuslu olarak gönderdiğimtiz ve gerçekten de Bakanlıkta temayüz etmiş arkadaşlar, 
Müdür Muavini Şenol DİCLE ve Müdür Muavini Ahmet GANİOĞLU rapor alıp kaçtılar. Çünkü, 
çirkefe ve batağa bulaşmak istemediler. Kolculardan, gönderdiğimiz memurlardan kaçmak isteyen ve 
kaçanlar oldu. Rapor alıp, çeşitli yollarla uzaklaşmak isteyenler oldu. Sonuç : HABUR GÜMRÜĞÜ 
YİNE HABUR GÜMRÜĞÜ OLARAK KALDI. Yüzlerce arabanın sahte çıkış beyannamesi onay

landı.» (K. 4, S. 93) 
İpsala ve Habur kapılarının, yani kaçakçılığın Türkiye'de giriş ve çıkış trafiği olarak bilinen yerlerin per

sonel kadrosunun oluşturulmasındaki usulsüzlük ve yolsuzlukların çizdiği tabloyu, politik basiretsizlik veya 
teknik tecrübesizlik şeklinde kabule, gerek hukuken gerekse mantıken imkân yoktur. 

Bu şekilde tayin edilen personelin kaçakçilarîa ilişkileri banka kayıtları (K. 4, S. 324 - 341) ve tanıt ola
rak 'ifadesine başvurulan, kaçakçılık olaylarının faili Necat SÖYLER'in beyanları ile de teyit edilmektedir. 

Necat SÖYLER sahibi bulunduğu araçların hudut kapısından kolaylıkla geçmesi için memurlara rüşvet 
verdiğini ikrar ettiği gibi (K. 4, S. 328) Necat SÖYLER'in banka kayıtlarından da Gani METE isimli Gümrük 
Memuruna 210 bin lira ödemiş olduğu belgelenmekte'dir. (K. 21, S. 109) 

Ayrıca, bu personel atamaları sonucunda meydana çıkan kadrolar, bir nevi (örgütlenme) manzarası da 
göstermektedir. 

Mevcut bilgilere paralel olarak İskenderun gümrükleri Başmüdürü Yunus Nadli KURAL bu konuda şöyle 
demekltedû". 

«Bölgedeki tayinler Ahmet KARAHAN ve Serafettin ELÇİ'nin tahrikiyle yapılıyor. Özellikle Isla-
tıiye'liler Ahmet KARAHAN Habur kapısı da Serafettin ELÇl'ye ait görünüyordu. Habur Kapl
ısının bütün tayinleri zannediyorum Serafettin ELÇl'nin tazyiki ile yapılıyordu. (K. 4, S. 94) 

Bu kapılarda ve bölgede yakalanan kaçak silah ve mermi olayları ve özellikle Yunus Nadi KURAL'ın 
ifadesine temas edilen 2500 tabanca ile ilgili hususlar, 'itiraflarını da taşıyan bıir ihbar mektubu gönderdikten 
sonra bir otel penceresinden atılarak öldürüldüğü söylenilen kaçakçı İbrahim TELBMEN*in mektubunda 
da yer almaktadır. (K. 12, S. 152-155) Ayrıca bu husus, kaçakçılarla irtibatı olan Yaşar YAMAK isimli 
tanığın beyanlarından da anlaşılmaktadır. (K. 4, S. 172-202) 

Necat SÖYLER Habura yapılan tayinlerde (Tahir ÖKTEM) isimli kişinin ve eski Bayındırlık Bakanı Se
rafettin ELÇİ'nin etkin bir rolü olduğunu ve Tahir Ö'KTEM isimli kişinin kürtcü olduğunu, Habur kapısını 
tamamen bunların ele aldıklarını, Tahir ÖKTFJM'in Serafettin ELÇİ vasıtasıyla Tuncay MATARACI'ya 
personel tayinlerini yaptırdığını, memur isimlerini de zikrederek anlatmaktadır. (K. 4, S. 324-341) 

5.1.1979 tarihli ve 16510 savılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
memurlarının atama, yer değiştirme ve yükselmelerine ait yönetmeliğin 18 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü, 
bu tasarruflar yönünden çok büyük önem taşımaktadır. 

Yönetmeliğin bu maddesünde; «KARA VE DEMtRVOLU G*R*Ş-ÇIKIŞ KAPILARINA O YER tL VF 
İLÇE NÜFUSUNA KAYITLI MEMURLAR ATANAMAZLAR» amir hükmü yer ailmaktadır. 

Oysa kti, Komisyon tarafından yapıfen atamalarda bu madde hükmüne riayet edlMğli halde, Gümrük ve 
Tekel Balkanı Tuncay MATARACI tarafından tamamen keyfi olarak ve beyaz formül1 île Habur Gümrü
ğüne atadığı 29 memurdan 8'li öızre'H (İsntafil SALMAN, Şerif YİĞİT, Cematofctin ONURSAL, Ata ELÇİ, 
Şevlim YİĞİT, Necati ÖNÜR, İsmail DEĞER, M. Sait ÖZALP) 3'ü MidyatMı (Nizamıettün ÇELEBİ, Ahmet 
DAĞDELEN, Gündüz OĞUZ) İli Nusaybünli CM Atili ARAŞ) l'i SitopiDi (Hüseytin MÜLDÜR) olmak 
özere 1'3 kişi Mardin doğumludur. (K. f, S. 159-172, 184-209) 

İskenderun Gümrüklerinde muayene memuru iken görevli bulunduğu sırada itimada şayan bulunmadığı 
öelirtilerek kendisine Personel ve Eğitim Genel Müdürlüğünce gizli tebligat yapılan 6791 sicil sayılı Muzaffer 
KORKMAZ, Bakan Tuncay MATARACI'nın tek imzasını taşıyan 10.5.1979 günlü OLUR'la Habur'a mua
yene memuru olarak atanmıştır. 
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Tuncay MATARACI'nın beyaz formülü ile atanan kişilerden Cemalettin ONURSAL Cizre Sağlık Ocağı 
Sekreterliğinden, Necati ÖNÜR Cizre Belediyesi Zabıta Memurluğundan, îsınalil SALMAN Cizre Belediyesi 
elektrikçiliğinden Habur Gümrüğüne Gümrük Memuru olarak naklen atanmışlardır. (K. 7, S. 184, 203, 208) 

Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu mezunu olan Kimya Mühendisi 1949 Gaziantep doğumlu Sabit 
KILIÇ, Beden Terbiyesi Kars Bölgesi Mühendisi olarak" iş sahibi olmasına rağmen 11.4.1978 günlü beyaz 
formül ile Habur Gümrüğüne aynı derece ve kademe ile MATARACI tarafından atanmıştır. (K. 7, S. 161) 

Eski görevlerinde aldıkları maaşlardan fazla olarak gümrükteki görevlerinde parasal yönden farklı 
bir durumları olmayan bu kişilerin Habur'a gitmelerinin taşıdığı anlam da dikkat çekicidir. 

'Keza Midyatlı memurlardan Nizamettin ÇELEBİ Kars Gümrüğünden, Gündüz OĞUZ ise Petrol Ofisi 
Batman İrtibat Bürosu Şefliğinden naklen Habur Gümrüğüne atanmışlardır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Hüsnü YILMAZ ve Nazım BİLÎCAN tarafından düzenlenen 
22.2.1980 gün ve 3 sayılı raporda (K. 17, S. 114-116) gümrük sahası içerisine girmesi bile sakıncalı görülen 
Hüseyin BÜLBÜL ismindeki kişinin Bakan TUNCAY MATARACI tarafından beyaz formül ile uzun süre 
Habur'da görevlendirildiği, Şehmuz BEKEDtZ ve tsmalil DEĞER adlı şahısların, komisyon kararıyla başka 
yerlere uzaklaştırılmalarına rağmen, komisyon kararıyla atandıkları yerlere gitmedikleri ve Bakanın tasarru
fuyla Habur'da kaldıkları belirtilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Bahri ÖKTEM'in 19.11.1577 tarih ve 7 sayılı raporunda faaliyetleri 
ve hizmet durumu belirtilen (K. 17, S. 21) Şehmuz BEKEDİZ, 8.6.1979 tarihinde komisyon kararıyla Trab
zon'a nakledildiği halde, Balkan Tuncay MATARACI tarafından komisyonun bu yer değişimi iptal edilmiş ve 
adı geçen memur yerinde bırakılmıştır. (K. 17, S. 11-24) 

İsmail DEĞER isimli şahıs, Cizre İlçesi Muhasebe Memuru iken 13.10.1978 tarihinde Bakan Tuncay MA
TARACI'nın OLUR'u ille Habur Gümrüğüne atanmış, ancak kaçakçılığa sebebiyet verdiği gerekçesiyle Gire
sun Gümrüğüne nakledildiği halde, komisyonun bu tasarrufu Bakan MATARACI tarafından iptal edilerek 
Habur'da bırakılmıştır. 

Necalt SÖYLER ve KARAGÜLLE kardeşlerle işbirliği yaptığı yolunda mahalli jandarmaca yapılan ihbar 
ve şikayet üzerine îskenderunMan Enez'e nakledilen Sadettin SÜER, tayin edildiği bu yere gitmemiş ve 
3.5.1979 tarihinde Bakan Tuncay MATARACI tarafından beyaz formülle Habur Gümrük Müdürlüğü Mua-
vinliğÜnıe getirilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın, Trakya'daki ve güneydeki hudut kapılarına 
yaptığı atamalar dışında, denizyolu ile yapılan kaçakçılık olaylarının, özellikle demir kaçakçılığının nirengi 
noktaları olan İZMÎT, DERİNCE VE HAYDARPAŞA gümrük teşkilatlarına yaptığı atamalarla; kurmuş oldu
ğu kaçalkçılık ağını pekleştirdiğini kısaca anlatmada, genel manzaranın daha net görülebilmesi yönünden 
yarar vardır. 

Şöyleki; 
Raporumuzun ileriki bölümlerinde bütün ayrıntıları ile açıklanacağı üzere; Tuncay MATARACI'ya 115 

milyon lira rüşvet verdiği belgelerle, banka kayıtları ve banka çekleri gibi kesin delillerle de tespit edilmiş bu
lunan demir ithalatçısı Suat SÜRMEN, (Mehmet Ali BERK, Nuri YIĞILITAŞ, Ali CAN, llyas BAYDAR 
ve özdemir TÜRKER) ismindeki memur ve kolcuların atamalarını Tuncay MATARACI'ya kendisinin yaptır
dığım samimi olarak ikrar etmiş. (K. 6, S. 323, 324, 332, 333) ve Salih Zeki RAKICIOĞLU bu beyanı doğru
layarak, Sheraton Otelinde Suat SÜRMEN ile birlikte demir ithali ile ilgili rüşvet konusunu Tuncay MATA
RACI ile görüştüklerinde bu memur ve kolcuların isimlerini kendisine verdiklerini söylemiştir. (K. 6, S. 187, 
323,324,333) 

Nitekim yapılan incelemelerden : 
ıŞahsi dosyasındaki belgelere ve sicil özetine göre 2.7.1977 tarih'inde kaçakçılığa iştirakten dolayı Bakanlık 

emrine alınan, bilahare 2.9.1978 tarihînde (vergileri ödenmeden eşya ithalime sebebiyet verdiiğli) gerekçesiyle 
memuriyetten çıkarılması teklif edilen Nuri YIĞILITAŞ'ın, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MA
TARACI'nın şahsi oluru ile (müdür muavinliğine) getirildiği anlaşılmaktadır. (K. 7, S. 264, 262, 263, 277) 

4171 sicil sayılı Özdemir TÜRKER hakkında 1918 sayılı Kanuna göre işlem yapılmış olup bu kişi 17.8.1978 
tarihînde emekliye şevkini istemiş, 24.8.1978 tarihli işlemlerle emekliliği onanmış, 13.9.1978 tarihinde emek-
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liliğe sevkedildiğine dair zabııt düzenlenmiş olmasına rağmen, aynı tarihte verdÜği dilekçe üzerine Tuncay 
MATARACI tarafından 16.10.1978 tarihinde verilen emirle bu kişinin emeklilik işlemleri iptal edilmiş ve 
9.11.1978 tarihli beyaz formülü ite de Derince Gümfük Muhafaza Bölge Amiri olarak atanmıştır. Bu kişi
nin, keza Bakan MATARACI'nın 7.8.1979 tarihli beyaz formülü il'e istanbul Gümrük Muhafaza Başmüdür
lüğü emrine Bölge Amiri olara'k atandığı görülmektedir. (K. 7, S. 270-277) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü emrinde kolcu olan Ali CAN ve îlyas BAYDAR 8.9.1978 ve 2.10.1978 
tarihli 'beyaz formüllerle (K. 7, S. 265-268), açıktan İzmit Gümrüğüne kolcu olarak atanmışlardır. 

Hüşvet karşılığında Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI tarafından demir ithalatçılarının 
arzularına uygun olarak atanan bu kişilerden Mehmet Ali BERK, Nuri YIĞILITAŞ, Ali CAN Kocaeli Valisi 
ibrahim URAL tarafından el konulan kaçakçılık olayından dolayı izmit Cumhuriyet Savcılığına teslim edil
mişler ve haklarında gerek adli makamlarca gerekse Danıştay 2 nci Daire Başkanlığınca işlem yapılmıştır. 
(K. 7, S. 276-277) 

Karayolu ile yapılan kaçakçılıklarda, yalnız bir gümrük kapısının personel kadrosu itibariyle de geçirilme
sinin yeterli olmadığı, yüklerini yurtiçinde boşaltan TIR'ların giriş ve çıkış işlemlerinin formalitesüne uydu-
rulabilmetsi için karşılıklı iki gümrük kapısının ayarlanmasının gerekli olduğu hususu bir kere daha vurgulan
dıktan sonra; jandarma astsubaylığından emekli Harun GÜREL'in ipsala Gümrük Müdürlüğüne atanmasının, 
kaçakçılar tarafından verilen rüşvet karşılığında yapıldığı iddiasına dönebiliriz. 

Emekli Jandarma Astsubayı Harun GÜREL'in ipsala Gümrük Müdürlüğüne getirilmesi, Abuzer UĞURLU 
tarafından verilen 10.875.000.—TL. rüşvete, dayanmaktadır. Şaban EYÜBOĞLU ismindeki müteahhit Abu
zer UĞURLU tarafından verilen bu rüşvete aracılık yapmıştır. Müteahhlit Şaban EYÜBOĞLU'nun Çan-
kaya'daki inşaatından önce, bir, sonra i'ki ve daha sonra üç daire satın alınması şeklînde bir görünüm verilmek 
sureciyle kamufle edilmek istenilen bu rüşvet olayı, Şaban EYÜBOĞLU'nun İfadeleri ayrı ayrı incelendiğinde 
bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmaktadır. 

13 Ocak 1981 tarihi ifadesinden anlaşıldığına göre Şa'ban EYÜBOĞLU Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 
hiç bir ilişkisi oflmlaınasjna rağmen Bakan Tuncay MATARACI'ya tayin ve nakiller yaptırabilmekte, işçi 
adımlarında aracı olabilmekte, Abuzer UĞURLU ile tanışmialkta ve Ali Gaip KAYIRAN'ı tanımaktadır. 

Abuzer UĞURLU'yla nierede ve ne münasebette tanıştığı şeklinde sorulan bir soruyu Şaban EYÜBOĞ
LU şöyle cevapHanıdırmuşitır: 

«Ya Kent Otelde ya Bulvar Palas'da arkadaşlarla otururken arkadaşlar (meşhur Abuzer UĞURLU 
şudur) dedilfer. Yanli (meşhur silah kaçakçısı filan) dediler. Ben de kendisJiyto belkü bir silah alırım 
diye tanışmak istemiştedir ve kendisinden' bir silah istemişlilmdir. Fakalt banla (ben 1972 de mi hani 
1960 da mı bilmem nerede bir siülıalh kaçakçılığı yüzünden şey yapmışım. O zaman en büyük yemini 
etmişindir. Bunu bir Zalmlan yaptım. Her şeyi yaparım amia silah kaçakçıliğı yapmam. Ben silah tut
mam. Onu yapamam) dedi. Ben bir silah istemişimdir omdan ve ondan sonra da bir daha görmemâ-
ş'imdir. (K. 4, S. 264-265) 

Şaban EYÜBOĞLU, ilerde kendisinden ve faaliyetlerinden, Tuncay MATARACI ile ilişkilerinden ayrıntılı 
olarak bahsedilecek olan ve keza MATARACI tarafından rüşvet karşılığında Haydarpaşa Gümrük Müdür 
Vekilliğine atanan, bu görevde bulunduğu sırada kaçakçı babalarıyla birlikte tutuklanan Ali Galip KAYIRAN 
ile tanışmasını, 13 Ocak 1981 tarihli fifadeslinde şöyle anlatmaktadır :j 

«Yine otelde tanıdım. (Büyük operasyon, diye gazetelerde yazdığı zamanda) Yani Bulvar'da her 
zaman bu kaçakçılık mevzuları konuşulurdu. O da gelmiş BulVar'a, böyle yanda bir yerde oturu
yordu. Ben o gazeteyi okuduktan sonra aradan bir kaç gün geçmişti (gazetede okuduğunuz meş
hur Ali Galip KAYIRAN budur) böyle gittik yanına arkadaşlarla, bir bakalım nasıl adam, nasıl tiptir 
diye. Böyle olmuştur.» (K. 4, S. 265) 

Yukarıda belirtilen ifadesinde, Abuzer UĞURLU ile Ankara'da bir defa görüştüğünü söylemesine rağ
men, Harun GÜREL'in 17.1.1981 tarihli ifadesinde (istanbul'da Şhereton Otelinde Abuzer UĞURLU ve Şa
ban Eyüboğlu ile buluşup yemek yedikleri) ni belirtmiş «olduğu söylendiğinde bu defa Şaban EYÜBOĞLU : 
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«Şimdi hatırladım. İstanbul'da bir otelde Harun GÜREL'le bir masada beraber yemek yerken ya
nımızda bulunan kişiye Harun GÜREL (Atilla bey) diye hitabediyordu. Bilahara Ankara'da Bulvar-^ 
da rastladığımda, evvelce Harun'un Atilla Bey dediği kişinin Abuzer UĞURLU olduğunu anladım» 
demektedir. (K. 4, S. 391) 

Abuzer UĞURLU'nun Enternasyonel Polis «İNTERPOL» deki kayıtlara göre (ATİLLA) Kod adıyla 
anılmakta olduğu (K. 18, S. 19) nazara alındığında, bu kişilerin kaçakçı Abuzer UĞURLU ile münasebetle
rinin derecesi daha çok anlaşılmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Esıki Bakanı Tuncay MATARACI ile, (BABA) olarak tanınan büyük kaçakçılar ara
sındaki ilişkilere ait tablonun gözler önüne serilebilmesi için, bu tablonun motifleri olan olaylara sık sık deği
nilmek, raporumuzun bir çok yerinde tanık ifadeleri ve diğer olgulara dönmek zorunluluğu doğmaktadır. 

Bu nedenle, müteahhit Şaban EYÜBOĞLU'nun ve kaçakçılarla Bakan Tuncay MATARACI arasındaki 
rüşvet olaylarında aracı durumunda bulunan kişilerin ve banka hesaplarındaki özelliklerin tahlil ve değerlen
dirilmesine geçmeden önce, ifadelerdeki önemli noktalarla, Bakanın atama ve yer değiştirme politikasının 
dayandığı esaslar ve yönelik bulunduğu amacın bütün çıplaklığıyla belirlenmesine çalışılacaktır. 

Müteahhit Şaban EYÜBOĞLU, Refik TÜRK ismindeki kişinin İpsala Gümrük Müdürlüğüne memur 
olarak atanması konusunda : 

«Ben Tuncay'a yaptırdım onu» demektedir. (K. 4, S. 266) 
Harun GÜREL ise, İpsala Gümrük Müdürlüğüne atanmasında Şaban EYÜBOĞLU'nun rolü olup ol

madığına dair soruyu şöyle cevaplandırmıştır : 
«Şaiban'ın şey olarak, bilfiil olarak rolü yoktu. Fakat işlerimi kısmen olsa telefon ederdim. Takip 
ederdim kendisine. Yani bu işi olsun, diğer işler olsun.» (K. 4, S. 288) 

İpsala'ya Gümrük Memuru olarak tayin edilen Refik TÜRK için Harun GÜREL şöyle demektedir : 
«Refik TÜRK benim amcamın oğludur. Bunlar Rize'de dört kardeştir. Kendisini İstanbul'da işe 
tkoytmıuştum ben,: YSE^de çalışıyordu. Bilahare öyle arzu etti. Ben de gönderdim Şaban EYÜBOĞ
LU'na «ayonimi yaptı.» (K. 4, S. 285) (K. 4, S. 310 - 311) 

Keza, 'Mehmet Adıgüzel AS ve diğerlerinin tayinlerinin nasıl yapıldığını anlatan Harun GÜREL : 
«Bazen şahsen gelirdim. Ankara'ya bazan da Başmüdürlüğe bildirirdim. Başmüdürlük özel olarak 
bildirirdi Ankara'ya. Zaten bir kaç memur orada 9 sene 10 sene kalmış memurlar vardı. Onlar 
için.» cevabını vermiştir. (K. 4, S. 285, 309) 

Harun GÜREL ve Şaban EYÜBOĞLU tarafından Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI'ya 
menfaat mukabilinde yaptırılan tayinlerden birisi de evvelce Harun GÜREL'in yanında Jandarma uzman 
Çvş. liken emekli olan Mehmet Adıgüzel AS'a aittir. 

İpsala'da oluşturulan (Kadro) ya dahil bulunan Mehmet Aldııgüzel AS, İsparta'ya atanmasından önce Şa
ban EYÜBOĞLU'nun Ankara Yukarı Ayrancı Yapı ve Kredi Bankası Şubesine 1,5 milyon bir ve 625 bin 
bir olmak üzere 2 milyon 125 bin lira göndermiştir. (K. 20, S. 393 ve 394) Mehmet Adıgüzel AS bu konu
daki ifadesinde : 

«Tayinim esnasında Şaban EYÜBOĞLU'nu tanımam, onunla ilişkim de olmamıştır. Kendisi ile Ha
run vasıtasıyla İstanbul'da tamştım.» demekte (K. 4, S. 440) ve Şaban EYÜBOĞLU'na gönderdiği 
2 milyon 125 bin lira ile ilgili olarak, gülünç denecek derecede tutarsız ve çelişkili beyanlarda bu
lunmaktadır. (K. 4, S. 440 - 452) 

Emekli Jandarma uzman Çvş. iken (Şaban EYÜBOĞLU ve Harun GÜREL aracılığı ile) İpsala Güm
rük kapısına Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI'nın OLUR'u ile memur olarak atanan Mehmet 
Adıgüzel AS'ın ifadesi bu konuya ayrı bir açıklık getirmektedir. 

Mehmet Adıgüzel AS bu ifadesinde : 
«Bakanhk demek Harun GÜREL demekti. Harun GÜREL'in dediği her şey olurdu... Harun GÜ
REL istediğini tayin ettirirdi, istediğini ettirmezdi... Bakan benim hemşehrim, çocukluk arkadaşım 
derdi.» demektedir. (K. 4, S. 441). 

İpsala Gümrük kapısında kalmasını istemediği personeli (Şaban EYÜBOĞLU'na telefon açarak başka 
bir yere tayin ettirebildiği) bizzat kendi ifadesinden de anlaşılan (K. 4, S. 313 - 314) Harun GÜREL için «Is-
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tediğini alır, istediğini atar, astığı astık, kestiği kestik» şeklindeki anlatımların (K. 2, S. 258) gerçekliği ve 
İpsala'da oluşturulan kadronun Bakan Tuncay MATARACI'dan kaynaklanan kudreti daha çok anlaşılmak
tadır. 

Şaban EYÜBOĞLU ile (borç, alacak veya bunların dışında her hangi bir suretle parasal bir ilişkisi olup 
olmadığı ve bu kişiden para alıp almadığı veya para alıp vermediği) sorusuna (kesinlikle) diyerek cevap ve
ren Harun GÜREL (K. 4, S. 386) Şaban EYÜBOĞLU'nun, Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şu
besinde bulunan 43 - 44 numaralı hesabındaki kayıtlar ve özellikle 151 927 numarah çekle Harun GÜREL' 
in hesabından 20.5.1980 tarihinde Levent Şubesi kanalıyla 150 000 lira çekmiş olduğu hususu belirtildiğinde 
bu defa Harun GÜREL : 

«Benim Şaban EYÜBOĞLU'ndan alacağım vardı. Ankara'ya geldiğimde Çankaya'daki yazıhanesin
de bana 150 000 liralık bir çek verdi. Ben de istanbul'a döndüğümde bu çeki Levent Şubesinden 
tahsil ettim.» Demiştir. (K. 4, S. 387) 

Harun GÜREL 17.1.1981 tarihli ifadesinde ayrıca : 
«İstanbul'da Shereton Otelinde bir veya iki defa Abuzer UĞURLU ile görüşmüşümdür. 1978 veya 
1979 yılları olabilir. Bu buluşmalarımızdan birisinde yanımızda Şaban EYÜBOĞLU da vardı. Tah
min ediyorum beraberce yemek yedik. Şaban EYÜBOĞLU bir defa istanbul'dan ipsala'ya kadar 
benimle geldi. Benim arabamla gitmiştik. Bir gece misafirim oldu ve ertesi gün döndü. Abuzer 
UĞURLU'ların ise Avrupa ile daimi irtibatları olduğu için, giriş ve çıkışlarda ipsala'ya uğrardı. Bu 
giriş ve çıkışlarda bana uğrardı. Fakat özellikle beni ziyaret için ipsala'ya gelmemiştir. Tuncay MA
TARACI ile Abuzer UĞURLU aynı otellerde bulunmuşlardır. Hatta hediye alıp verme münasebet
leri de olmuştur. Fakat ben kendi gözlerimle görmedim.» Demiştir. (K. 4, S. 388) 

Kendisine yöneltilen sorulara kaçamaklı, muğlak ve müphem ifade vermeyi bir savunma tarzı olarak 
tercih ettiği anlaşılan Tuncay MATARACI, personel atamaları ve yer değiştirmelerinde hangi ölçüye dayan
dığı hususunu da, (delillerin serbestçe değerlendirilmesi) yönünden ve (kasıt) açısından büyük özellik arz 
edecek bir biçimde cevaplandırmıştır. 

Tuncay MATARACI'nın tamamen özel gayretleri ve yasadışı davranışları sonucu gerçekleştirilen atama 
ve yer değiştirme işlemlerinin gerek münferit olarak gerekse olaylar zinciri içerisinde birbirine bağlantılı 
olarak incelenmesinden, Bakanın kaçakçı çevreleri ile çok sıkı ilişkiler içerisinde bulunduğu ve bu personel 
işlemlerinden dolayı büyük ölçüde menfaat sağladığı kanaat ve sonucuna varılmaktadır. 

Ç — KAÇAKÇILIĞA ENGEL OLAN PERSONELİN BAŞKA YERLERE GÖNDERİLMELERİ, 
MENFAAT SAĞLAMAYA YÖNELİK DİĞER ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELER 

ı (Kaçakçılarla mücadele eden Vefik ÖZKÖSE ve Niyazi EREN'in, kaçakçıların isteği üzerine başka 
yerlere sürülmeleri, Oktay ERGÜL'ün, görevinden uzaklaştırılması ve müstafi sayılması için uygulanan 
tertipler, Ali Galip KAYIRAN'ın Haydarpaşa Gümrük Md. Vekilliğine getirilmesi, Yaşar APAK, Meh
met KEKÎLİ, Turhan DOĞAN, Orhan TÜRKER ve "Tahir BOZAY'la ilgili işlemler ile varılmak istenen 
hedef) ı 

Bakan MATARACI, bir önceki bahiste belirtildiği üzere, kaçakçıların arzu ettiği personeli önemli güm
rük kapılarına ve kaçakçılığa yardımcı olabilecek ak tif görevlere atamakla kalmamış, kaçakçılarla müca
deleye girişmiş bulunan dürüst, namuslu ve cesur gümrük personelini en akıl almaz yollara başvurmak sure
tiyle başka yerlere atayarak pasifize etmiştir. 

Şöyleki : 
1) Veffflk ÖZKÖSE Yeşilköy Havaalanı Muhafaza Müdürü iken kaçakçılık yapan bir çok TIR kamyo

nunu yakalamıştır. Vefik ÖZKÖSE'ye bundan sonra tehditler yapılmaya başlanılmış, Arnavutköy'deki 
Boğaziçi Kulübünde istanbul Mafyası diye tanınan kaçakçılar onun başka bir yere naklini görüşmüşlerdir. 
Yeşilköy Havaalanı Muhafaza Müdürü Vefik ÖZKÖSE tarafından yakalanan TIR kamyonları ile ilgili 
soruşturma Gümrük ve Tekel Bakanlığı müfettişleri Necati CAN ve Zeki GÜL tarafından yapılmıştır. . 

Vefik ÖZKÖSE tarafından yakalanan bu TIR'lar içerisinde Abuzer UĞURLU'ya ait olan araçlar da 
bulunmaktadır. Bu olaydan hemen sonra Vefik ÖZK ÖSE, bizzat Tuncay MATARACI tarafından Yeşil-
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köy Havaalanı Muhafaza Müdürlüğünden alınmış ve Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne gönde
rilmiştir. Bu konularda Vefik ÖZKÖSE'nin yeminli ifadeleri (K. 3, S. 23 - 31) konuya ışık tuttuğu gibi, 
bakan tarafından gerçekleştirilen bu yer değiştirme işlemindeki tutum da, bu yer değiştirme işleminin ka
çakçıların isteklerine uygun olarak yapıldığı kanısını kuvvetlendirmektedir. 

Yeşilköy Gümrük Muhafaza Müdürü Vefik ÖZKÖSE, kaçak TIR kamyonlarına el koyduktan he
men sonra, Bakan Tuncay MATARACI'nın 27.7.1978 tarihli olur'u ile Çanakkale Gümrük Muhafaza Mü
dürlüğüne naklen atanmış ve bu atama emri (ACELE VE GÎZLl) bir telgrafla Vefik ÖZKÖSE'ye tebliğ 
edilmiştir. (K. 18, S. 148) 

Kaçakçılara ve özellikle Abuzer UĞURLU'ya ait kaçak TIR kamyonlarını yakaladıktan hemen sonra 
bir Gümrük Muhafaza Müdürünün acele bir telgrafla görevinden uzaklaştırılması, Bakan MATARACI'nın 
ne derecede angaje olduğunu gösteren ilginç bir olay niteliğindedir, 

Sigara kaçakçılığı ile iştigal ettiğini ifadesinde bizzat belirten ve tanık sıfatıyla yeminli ifadesine başvu
rulan Yavuz Yaşar YAMAK (Topal Yaşar) UĞURL U ailesine ait TIR kamyonunu yakalayan Vefik ÖZKÖ
SE'nin bu nedenle Yeşilköy Havaalanı Müdürlüğünden alınarak Çanakkaleye gönderildiğini ve bu iş için 
milyonlarca liranın döndüğünü söylemektedir. (K. 4, S. 173 -174) 

2) Büyükdere Gümrük Muhafaza Bölge Amiri olarak görevli bulunan ve kaçakçılarla mücadelesiyle 
tanınan Niyazi EREN, son olarak thsan KALKA VAN ismindeki şahsa ait kaçak Tolien maddesi yüklü ge
miye el koymuştur. Kaçak tolienlerin sahibi olan İhsan KALKA VAN, Büyükdere Gümrük Muhafaza 
Amiri Niyazi EREN'e gelerek kendisini tehdit etmiş ve (şimdi gidiyorum. Sen 15 gün sonra görürsün) de
miştir. Bu husus Niyazi EREN'in yeminli ifadesinden anlaşıldığı gibi (K. 3, S. 27 - 31) İhsan KALKA VAN' 
in 'bu tehdüdinıin 27.7.1979 tarihli bir zabıt varaıkasıyla tespit edilerek ilgili mercilere resmen bdldüriimiş olması 
îte de doğrulanmaktadır. (K. 18, S. 130 -131) 

Bu olay üzenine Niyazi EREN 12.9.1979 tarihli Bakan Olur'u ile İstanbul'dan alınmış Çanakkale'ye gön
derilmiştir. (K. 18, S. 133) 

3) Demir kaçakçılığına el koyan İstanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL Balkan Tuncay MA
TARACI tarafından girişilen tertipler sonucunda ve kendi özel müşaviri Orhan TÜRKER'e düzenlettirilen bir 
rapor üzerine müstafi sayılarak görevden alınmıştır. (K. 15, S. 26 -115) 

Şöyle iki: 
Demir ithalatçısı Suat SÜRMEN%ı de varisi bulunduğu Şeref. SÜRMEN'e ait 1 999 385 Kg. demir, 1975 

yılından beri devam eden 'ihtilaflar nedeniyle Haydarpaşa Gümrüklerinde muhafaza edilmekte ve mal sahi
bi firma tarafından çekilememekıtedir. 

Yasalara aykırı 'bir şekilde ithal edilmek istenilen ve dolayısıyla kaçak vasfında bulunan bu demirlerin 
çeMlebilımesini temıin için, kaçakçılara karşı mücadelesiyle tanınan ve yukarıda alınan demirlerin çekilmesine 
engel olan İstanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL'ün bu görevden alınması ve demirlerin çekilme
sine' yardımcı olabilecek: bir kişinin Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne getirilmesi planlanmıştırv 

Nitekim Oktay ERGÜL, gülünç denilebilecek bir şekildeki tertipler sonucu müstafi sayılmış, aktif bir 
göreve" getirtilmesi kesinlikle sakıncalı olan Ali Galip KAYIRAN ismindeki İkisi, bütün uyarılara ve müfettiş 
raporlarına rağmen Bakan tarafından şahsi Olur ile Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine getirilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığında bulunan, bahis konusu demirlerle ilgili evrakın incelenmesinden anlaşıl
dığına göre : 

Bu demirlerin Haydarpaşa Gümrüğüne 16.4.1975 tarihinde geldiği, gümrüğe tescil edilen 21.10.1975 
tarih ve 14497 sayılı giriş beyannamesinde malın mük olefince 73.13, 73.14, 73.11 ve 73.10 Gümrük Tarife 
Pozisyonlarına girecek şekilde oeyan ve muayene memurunca da aynı şekilde tespit edildiği, mevcut ithal 
müsaadesinin ise demir hurdalarını kapsayan 73.03 pozisyonunda bulunduğu, bu ithal müsaadesiyle ithali 
mümkün olmayan demirlerin, mevcut permi ile ithali için yapılan müracaatın da Ticaret Balkanlığmca 
28.1.1976 günü reddedildiği, ithalatçı veya vekillerinin, her Bakan değiştikçe bu demirleri çekebilmek için gi
rişimlerde bulundukları, Tuncay MATARACI Bakan olduktan sonra da bir müfettiş tarafından konunun ay
dınlığa kavuşturulması için Bakanlık üst kademe yöneticilerinin etkisi ile incelendiği, Gümrükler Genel Mü-
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dürlüğünün 6.4.1978 gün ve 12245 sayılı müzekkeresinin 4.4.1978 tarihinde Müsteşar Teoman YAYIN 
tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edildiği, Müfettiş Alkım USEL tarafından düzenlenen 24.5.1978 
gün ve 7 sayılı Soruşturma Raporunda, mevcut ithal müsaadesine göre bu demirlerin ithaline iımikan bulun
madığı ve eşyanın Gümrük (Kanununa göre bir an ön od tasfiye hükümlerine talbi tutulmasının gerektiği, bu 
müfettiş raporuna göre işlem yapılmasının 15.12.1978 gün ve 13348 sayılı yazıyla ve Müsteşar Muavini 
Cemal ERBAY imzasıyla İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne bildirildiği, bu durum karşısında artık Ba
kanlıkça yapılabilecek bir şey olmadığı ve bu demirlerim ithal edilemiyeceği anlaşılmış bulunmasıına rağmen; 
bu sırada her nasılsa devreye giren Tuncay MATARACI, Bakanlığın en son ve kesin tutum ve görüşünü yan
sıtan yazıdan 12 gün sonra, 27.12.1978 gün ve 14771 sayılı yazıyla İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne 
bir emir göndermiştir. 

©akan imzasını taşıyan ve hangi müracaata dayanarak yazıldığı anlaşılamayan bu emirde «söz konusu ba-
yanmame muhteviyatı denilirler içinde 73.03 pozisyonuna girecek (demlir ve çelik döküntü ve kırpıntıları ile 
dökme demir veya çeldikten mamul eşya hurdaları) olanların ithallerinin yapılmasını, diğer bölümü hakkın
da talep vukuunda ve yasal soruşturma sonuçlandığı takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanması» emredilmliş-
tir. (X. 15, S. 1 - 25) 

Bu yazılı dmir üzerine İstanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL, Haydarpaşa Gümrük Müdürlü
ğüne 19.1.1979 gün ve 16171 sayılı bir yazı göndererek Bakanlık emrinin, mutemet kişiler olan muayene 
memura Samıi PENERGlOĞLU ve Hulusi OOŞKUN tarafından yerine getirilmesini istemiştir. (K. 15, S. 24) 

Mevcut evrakın incelenmesinden ve yeminli tanık ifadelerinden edinilen kanaate göre, daha önce Bakan
lığın kesin görüşünün beirlenmesine rağmen Balkan MATARACI'nın (hurda) vesilesiyle bu demirlerin SÜR-
MEN'ler tarafından çekilebilmesi ilcin böyle bir yol bulduğu ve hurda adı altında demirlerin çekilmesinin 
Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine bizzat getirdiği Ali Galip KAYIRAN tarafından seçilecek memurlar
ca temin edilmesinin amaçlandığı sonucuna varılmaktadır, istanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL 
ise, Bakanın amacını sezdiği için, emrin icrasını Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekili Ali Galip KAYIRAN'ın 
ins'iyatifine bırakmamış, emrin yerine geitirilmeısinin gümrük teşkilatınca dürüst kişiler oldukları bilinen mua
yene memurları Sami FENERGİOĞLU ve Hulusi COŞKUN tarafından yapılmasını Haydarpaşa Gümrük 
Müdürlüğüne özellikle yazmıştır. Keza Oktay ERGÜL, Suat SÜRMEN'in 29.6.1979 tarihli dilekçesinin altına, 
anılan demirlerin Gümrük Kanunu gereğince tasfiye hükümlerine talbi 'tutulmasını 2.7.1979 günü not alarak 
yazmış ve Bakanlığa gönderdiği 12.9.1979 gün ve 2/77411 sayılı yazıda ise, bu demirlerin tasfiye 'tüzüğüne -göre 
CİF kıymeti üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devredilmesini talep dtmiştir. (K. 15, S. 44 - 46) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL'ün aldığı bu yasal önlemler sonucu, söz konusu demirlerin 
ithaline mani olunduğu, bunların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devri gerektiği açıktır. Bu işlemlerden do
layı SÜRMEN'lerin büyük kayıplara uğrayacakları telüdiır., Oktay ERGÜL'ün 'bu tutumu ve girişimlerine 
göre, SÜRMEN'lerin bundan sonra Haydarpaşa Gümırüğüne gelecek olan demMeriı^ ve usul
lere talbi olacağı kesindir. Bu itibarla, 'bundan sıonraki olayların Oktay ERGÜL'ün istanbul Gümrükleri Baş
müdürlüğünden uzaklaştırılmasına yönelik bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu amaca yönelik olarak istanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL, Trakya gümrüklerinde incele
nişlerde bulunmak ve bu «üre içinde Trakya Gümrükleri Başmüdürüne vekalet etmek ve Trakya'da alınması 
gereken önlemler hakkında bir rapor düzenlemek ıkaydıyla, Balkan Tuncay MATARACI'nın 13.7.1979 tarihli 
oluru ile Edirne'ye gönderilmiştir. (K. 15, S. 41) 

Oktay ERGÜL'ün istanbul'dan uzaklaştırılmasına yönelik bu işlem bir muvazaa ve bahane görünümünde
dir. Çünkü Trakya gümrüklerinde alınacak önlemler hakkında esasen en ince ayrıntılarına kadar önerileri 
içeren müfettiş raporları Bakanlıkta mevcut olduğu gilbi Bakanlığın üst kademe yöneticileri de 'konuyu çok ya
kından bilmektedirler. 

Bakan Tuncay MATARACI'nın oluru ve yazılı emri üzerine Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğüne geçici 
olarak vekalet etmek üzere Isltanibul Gümrükleri Başmüdürlüğünden ayrılmak zorunda kadan Oktay ERGÜL, 
yaptığı incelemeler sonunda Bakanlık makamına bir rapor göndermiştir. (K. 15 S. 96 -106) 
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Bu raporda, Traikya Gümrüklerinin durumu anlatıldıktan sonra «Müdürlük mevkii öğrenen değil, öğreten 
bir mevki olduğu halde Gümrük Kanunundan, TIR Sözleşmesinden ve gümrüklerde uygulanan mevzuattan 
bihaber, belli kişilere yakınlıktan başka özelliği olmayan kişilerin müdür veya müdür muavini olarak görev
lendirilmeleri ne kaçakçılığı önler ve ne de efkârı umumiyede giderek artan gümrükçü imajının kalkmasını te
min eder ki, bunun neyi 'ifade ettiğinin açıklanması zait bulunmuştur. Gümrük teşkilatında namushı 'kimiler 
vardır ve bu kişiler karşı gruptakilerden çok daha fazladır. Bütün konu, bu namuslu kişilere normal bir çalış
ma ortamı sağlanması ve karşı gruptakilere müzahir olunmamasıdır... Kaldı iki, burada vurgulanmak istenen, 
bazı kişilerin teşkilatı ne hale getirdiğinin gözönüne getirilmesidir.» mealindeki 'kanaat bildirilmiştir. Bu ra
porun verlmes'inden sonra, esasen Trakya'daki görevi biten Oktay ERGÜL 6.8,1979 günü İstanbul'daki göre
vine dönmüştür. (K. 15, S. 38) 

Oktay ERGÜL'ün İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden uzaklaştırılarak geçici bir süre için de olsa 
Edirne'ye gönderilmesindeki gerekçe gerçekten samimi olsaydı, hazırlanan rapor doğrultusunda birçok önlem
lerin Balkan tairafından alınması gerekirdi. Oysa iki, Bakan Tuncay MATARACI Oktay ERGÜL'ü İstanbul 
dışında tutmak istediğinden, istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne dönmesini bahane ederek kendisini bir 
kaç keç Ankara'ya çağırmıştır. (K. 15, S. 37) 

Oktay ERGÜL'ün istanbul dışına gönderilmesi için yeni tertipler aranırken; Personel ve Eğitim Genel Mü
dürlüğünce, Traikya Gümrükleri Başmüdürlüğünün boş olduğu, Kapıkule Yolcu Salonu ve TIR gümrükleri 
işleri için gereikli önlemlerin alınması konusunda Bakanlık makamına bir müzekkere verilmiş ve Bakan Tuncay 
MATARACI bunu fırsat bilerek bu müzekkerenin altına (daha önce geçici görevle gönderilen İstanbul 
Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL'ün ikinci bir emre kadar Traikya Gümrükleri Başmüdürlüğünde gö
revlendirilmesi ve yenine yardımcısı Yaşar KIZILTUĞ'un vekâlet etmesi uygundur) şeklindeki notu yazarak 
17.8.1979 tarihinde imzalamıştır. (K. 15, S. 34 - 35) 

Oktay ERGÜL'ü ilk defa Trakya'da geçici olaralk görevlendiren yazıda, istanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğüne vekalet edecek olan şahsin Oktay ERGÜL tarafından seçileceği yazık olduğu halde, Bakan tarafın
dan ikinci defa bu kişiye verilen geçici göreve aüt yazıda, Oktay ERGÜL'ün yerine İsitanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğüne Yaşar KIZILTUĞ'un vekalet edeceğini bizzat yazması, Haydarpaşa Gümrüğündeki demir
lerle ilgili işlemlerde Oktay ERGÜLMn etkinliğini tamamen ortadan kaldıracak bir niteliktedir. (K. 15, S. 
35-38) 

Personel ve Eğitim Genel Müdürlüğünün K. 1/GS-4978.18080 sayılı müzeikkeresinde Oktay ERGÜL'ün 
Traikya Gümrüklerinde göreve başlamadığını bildirmesi üzerine, Bakan Tuncay MATARACI müzekkerenin al
tına (konunun incelenmesi ve bir raporla makama bilgi vermek üzere Bakanlık Müşaviri Orhan TÜRKER'in 
görevlendirilmesi uygundur) notunu 19.9.1979 günü yazmıştır. 

ıBu arada bir noktanın bilinmesi zorunludur: Oktay ERGÜL, Suat SÜRMEN'in Haydarpaşa Gümırüik Mü
dürlüğüne tescil etttlirdiiğti 940 ton tutaraıldaki başka bir demire ait 5005 ve 5007 sayılı 29.8.1979 tarihli giriş 
beyannamelerine elkoymuş ve malm ikinci muayenesini (miktar, kıymet ve ithal rejimi batanından kontrolü
nün yapılması için) mal sahibi Suat SÜRMEN'in müracaatını isitemiştir.(.K. 15, S. 32 - 33) 

Halbuki Suat SÜRMEN bir kaçakçılık ihbarı üzerine adliyeye verilmiş ve hakkında mahkemece gıyabi 
tutuklama kararı çıkarılmıştır. Suat SÜRMENUn bu olayı ile ilgili olaralk Bakan Tuncay MATARACI'nın 
o tarihteki Kocaeli Valisi İbrahim URAL'a yaptığı baskı ve müdahaleler, tanı'k olarak yeminli ifadesine baş
vurulan İbrahim URAL'a ait tutanakta vurgulanmıştır. Bazı çevrelerin menfaatleri bahis konusu olduğu za
man Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI'nın valilerle sürtüşmelere girmesi ayrı bir önem ve an
lam taşımaktadır. 

Nicos ve Zehra GÜVELİ gemileriyle yapüimak istenen demir kaçakçmğına bizzat elkoyan, bu arada birçok 
gümrük memuruyla birlikte Suat SÜRMEN'in de gıyaben tutuklanmasını sağlayan Kocaeli Valisi İbrahim 
URAL'a karşı Bakan Tuncay MATARACI'nın takındığı tavır; ipsala Gümrük Müdürü Harun GÜREL'i yol
suzlukları sebebiyle işiten el çektiren Edirne Valisi Bekir ÖZTÜRK'e takındığı tavırdan farksızdır. Hakkın
daki gıyabi tutuklama müzekkeresi bir türlü infaz edilemeyen Suat SÜRMEN, Oktay ERGÜL'ün yukarıdaki 
çağrısına icabet etmeyişini bu gıyabi tutuklama ile açıklamak istemiştir. (K. 4, S. 462) 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 176) 



— 40 — 

Tuncay MATARACI tarafından İstanbul'a gönderilen özel müşavir Orhan TÜRKER, bir gün içerisinde 
incelemesini tamamlamış ve istanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL'ün müstafi sayılmasını bir ra
porla Balkana teklif etmiştir. Bu (konuda önemli odan 'bir 'husus, Bakanlık malkamına bitalben yazdan bu rapo
run, taşıdığı tarihe nazaran bir gün önce Yeşilköy Havaalanında Orhan TÜRKER tarafından Tuncay MATA-
RACI'ya alel acele sunulmuş olması ve rapor tarihine nazaran bir gün önceki bir şerhin MATARACI tara
fından raporun altına yazümasıdır. (K. 15, S. 107 -108) 

istanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL'ünmüsitafi sayılması için başvurulan işlemde rol alan 
Orhan TÜRKER isimli 'kişi görev, sıfat' ve ehliyet itiilbariyle de teftiş ve incelemie yapacak durumda değildir. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığında bir Teftiş Kurulu ve geniş (bir müfettiş kadrosu mevcut olmasına rağmen, 
'Bakanlıkta müşavir sıfatıyla görevli buluoıan bu kişinin Balkan tarafından böyle bir işte kullanılması da, kas
tım aydınlatması yönünden önemlidir. Orhan TÜRKER, Samsun ve çevresindeki işçi alımları suHstimaline adı 
karışan, daha önce öğretmen olmasına rağmen bizzat Tuncay MATARACI tarafından Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına alınan kişidir. Bakanın çok samimi arkadaşı olan ve Bakanın suiistimallerine karıştığı iddia olunan 
Orhan TÜRKER'in bu (müstafi'sayılma) işlinde görevlendirilmesi esasen 'başlııbaşına aydınlatıcı bir özellik 
arz etmektedir. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL'ün Bakan tarafından müstafi sayılıp görevinden uzaklaş
tırılmasından birkaç gün önce Suat SÜRMEN firmasının Avukatı DAĞDEVÎREN ile tartışmasından sonra 
bu avukatın «bu adam hala burada mı, Bakan onu görevinden alacaktı» şeklinde sözler sarf etmiş olması 

. da, değerlendirmeler yönünden önem taşımaktadır. 

Faaliyetlerinden biraz sonra bahsedilecek olan Ali Galip KAYIRAN'ın Komisyonumuzca tespit olunan 
ifadeleri bir bütünlük içerisinde değerlendirmeye tabi tutulduğunda (K. 4, S. 398-433) Bakan Tuncay 
MATARACI tarafından Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine neden getirildiği ve Oktay ERGÜL'ün İs
tanbul'dan neden uzaklaştırılmak istendiği hususu daha çok aydınlık kazanmaktadır. 

Halen kaçakçılık suçundan Selimiye'de tutuklu bulunan Nizamettin AYTEMİZ, Ali Galip KAYIRAN'ın 
(büyük ibaibalar operasyonu sırasında) tutuklanıp tahliye edildikten sonra tekrar Haydarpaşa Gümrük Mü
dürlüğüne tayin edilmesi için çalışıldığını ve bunun için büyük meblağların göze alındığını söylemektedir, 
(K. 3, S. 139) Keza Yavuz Yaşar YAMAK, Ali Galip KAYIRAN'ın tahliye olduktan sonra tekrar 
aynı göreve başlamak için çabalarda bulunulduğunu, bunun mümkün olamayacağı anlaşılınca, kaçakçılar
dan toplanılan paraların iade edilme durumunun doğduğunu ve Ali Galip KAYIRAN'ın Haydarpaşa 
Gümrüğüne (SAÇCILAR) olarak tanınan demir tüccarlarının ve özellikle Suat SÜRMEN'in getirdiğimi söy
lemektedir. (K. 4, S. 173, 176, 178, 181, 187, 198) 

Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk SÜKAN'm yeminli ifadesi (K. 2, S. 39-55) ve komis
yona sunduğu yazışma evrakı (K. 23, S. 1-257) ile Kocaeli Eski Valisi ibrahim URAL (K. 2, S. 198-210) 
Cemal ERBAY (K. 2, S. 363-376) ve Oktay ERGÜL'ün yeminli ifadeleri (K. 2, S. 95-106) ışığında 
Bakan Tuncay MATARACI'nın bu yasa dışı tutumunun boyutları daha isabetli bir şekilde değerlendirilebil-
mektedir. 

En önemlisi, bütün uyarılara rağmen Ali Galip KAYIRAN'ı Bakan oluru ile ve (VEKALETEN ATAMA) 
formülüne sığınarak Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne getiren Tuncay MATARACI bu konuya ilişkin ola
rak : 

«Efendim, ben bunu ilk önce bir denemek için böyle beyaz formla tayin ettim. Ondan sonra 
kendisi eğer orada başarı gösterirse o şekilde de üçlü kararname yapacaktık» Demektedir. (K. 1, 
S. 112) 

Tuncay MATARACI'nın (tevilli ikrar) niteliğindeki bu beyanı, Ali Galip KAYIRAN'ın ifadesi (K. 4, S. 
398-433) açısından değerlendirildiğinde varılacak sonuç (suç kastı) yönünden daha da belirginleşmektedir, 

4. Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilatım, iş sahiplerinin ve kaçakçıların menfaatine uygun bir şekilde 
planlamak ve kadrolaştırmak gayreti içerisinde olduğu birçok olay ve işlemlerle saptanan Gümrük ve Tekel 
Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın bu konuda yaptığı en önemli atamalardan birisi de Ali Galip 
KAYIRAN isimli kişinin, bütün uyarılara ve müfettiş raporlarına rağmen (VEKALETEN) Haydarpaşa 
Gümrük Müdürlüğüne getirilmesidir. 
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Bu işlem ile varılmak istenen hedefin ve Bakanın gerçek amacının ne olduğunun saptanması için, Ali 
Galip KAYIRAN isimli personelin memuriyet itibariyle kişiliği ve faaliyetlerinin gözden geçirilmesinde 
zaruret vardır. 

Gümrük ve Tekel Baaknlığının çeşitli görev yerlerinde bulunan Ali Galip KAYIRAN hakkında birçok 
müfettiş soruşturmaları yapılmış ve raporlar düzenlenmiştir^ 

Şöyleki : 
a) Müfettiş Oğuz ANTER tarafından Edirne Gümrük İdare Memurluğunun 6.11.1968 ile 16.11.1968 ta

rihleri arasında yapılan teftişi sonunda bu yer gümrük muayene memuru Ali Galip KAYIRAN'ın, 
« — Mesleki bilgisinin son derece zayıf olduğu, vazifesine karşı ilgisiz kaldığı, 

— İş sahipleri ile son derece laubali olduğu, itimada şayan olmadığı» 
Kanaatine varılmıştır. Yukarıda açıklanan sebepler itibariyle «İş hacmi fazla olan kapı gümrüklerinde 

çalıştırılmaması gerekir.» şeklinde 16.11.1968 tarihli tezkiye varakası doldurulduğu (K. 12, S. 100) 

b) Müfettiş Oğuz ANTER tarafından düzenlenen 21.11.1968 tarih ve 55 sayılı raporda «idare memuru 
ile 'birlikte yolcu muayenelerini ve yurt dışı işlemlerini büyük ölçüde suiistimal ettiği kanaatine varılan ve şe
hirde yabancı plakalı araba ile dolaşan 5098 sicilli mua yene memuru Ali Galip KAYIRAN'ın, iş hacmi az olan 
başka bir gümrüğe nakledilmesinin» istendiği, (K. 12, S. 136 - 139) 

c) Müfettiş Doktor Turhan ATAN tarafından düzenlenen 5.10.1970 gün ve 9 sayılı raporda «Ali Galip 
KAYIRAN'ın reiskâr bir görevde istihdam edilmemesi gerektiğinin» belirtildiği, (K. 12, S. 140) 

ç) 13.3.1971 tarihli İstanbul Gümrükleri Başmüdür ve ikinci tezikiye amiri Ünal YALTRAK tarafından 
gizli tezkiye varakasına «çok tehlikelidir. Daima kontrol altında tutulmalı ve sıkı müdürler yanında çalıştırıl-
mahdır. Yukarı göreve iktidarı yoktur, yeterlik bakımından ise orta derecelidir.» şeklinde not yazıldığı, (K. 
12 ,S. 103 - 105) 

d) Müfettiş Doktor Turhan ATAN tarafından düzenlenen 12.4.1972 tarihli raporda «5.10.1970 tarih ve 9 
sayılı raporda 'izah edildiği gibi» şeklinde atıfta bulunularak «Ali Galip KAYIRAN'ın reiskâr vazifede is
tihdam edilmemesinin ve posta gümrük müdür muavinliğinden alınarak pasif bir göreve verilmesinin uy
gun olacağının» açıklandığı, (K. 12, S. 140 - 142) 

e) 30.9.1977 gün ve 8 sayılı, Müfettiş Akın USEL ile Zeki GÜL tarafından düzenlenen raporda «hakkın
da suçlayıcı sonuçlar elde edilememiş olmakla beraber, maaşla karşılanamayacak bir yaşam sürdüğü öğrenilen 
ve şaibe altında bulunan Derince Gümrük Müdürü Ali Galip KAYIRAN'ın Derinoe'den en kısa zamanda alı
narak pasif görevlerde çalıştırılmasımın» mütalaa edildiği, (K. 12, S. 143 - 147) 

Görülmektedir. 
Ayrıca Müfettiş Oğuz AOTER'in teftişi sırasında; 
«Ali Galip KAYIRAN'ın İstanbul'dan telefonla günde bir kaç defa arandığının dikkati çektiği, arayan şa

hısları tanımamazlıktan geldiği ve büyük sıkıntı içinde (saat 5.00ten sonra ben... seni ararım) gibi cevaplar 
verdiği» Müfettiş Oğuz ANTER'in raporunda, (K. 12, S. 138) 

«•Kanıtlanmamış olmakla birlikte silah ve cephane kaçakçılığı ile ilgisinin olduğunun söylendiği» Doktor 
Turhan ATAN'ın 12.4.1972 günlü raporunda (K. 12, S. 141) 

Yer almaktadır, 
Tüm bu raporlar ve Ali Galip KAYIRAN'ın gümrük teşkilatında izlenen tutumu karşısında pasif görev

lerde bulundurulması konusunda müfettişlerce fikir birliğine varıldığı, hatta bu nedenle, Yeşilköy ve Sirkeci 
Gümrüklerine atandınlmasma ilişkin istemine karşı, Seçme Komisyonunca 28.1.1975 tarihinde «bulunduğu 
yerde kalması uygundur» şeiklinde karar verildiği, Gümrük ve Tekel eslkli Bakanı Gün SAZAK imzalı ve mühürlü 
gerekçede de Ali Galip KAYIRAN'ın sakıncalı (durum ve davranışları dile getirildikten sonra «Derince Güm
rüğünde çalışmasının kamu hizmeti açısından mahzurlu olacağı nazarı itibara alınarak ilgili gümrüğe başkası
nın atanmasının yapılabilmesi için Ali Galip KAYIRAN' in bu görevden alınması uygun görülmüştür» ibaresinin 
yer aldığı ve daha sonra Bakanca son satır karalanarak «Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atan
ması uygun görülmektedir» (K. 12, S. 107) biçiminde ekleme yapıldığı, kişiliği hakkında yeterli bilgiler ver
meye yetmektedir. 
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Kaildi ki, Ali Galip KAYIRAN'ın (Babalar operasyonu) olarak bilinen ve silah ve mermi kaçakçıları ile 
ilgili olarak yapılan tutuklamalar sonucu 23.4.1979 tarihinde İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahke
mesince tutuklanması ve evinde yapılan aramada 590 bin lira nakit, 1 milyon lira banka hesabı, 1 milyon 
774 bin 500 liralık 19 adet bononun bulunması da, onun kişiliği ve faaliyetleri hakkında önemli bir kanıt teşkil 
etmektedir. (K. 12, S. 181) 

Hakkındaki menfi sioMer, rapor ve yazılar esas alınarak Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün SAZAK ta
rafından üçlü kararname ile 31 Ekim 1977 tarihinde Ali Galip KAYIRAN'ın başka bir göreve atanmak 
üzere Derince Gümrük Müdürlüğünden alındığı (K. 12, S. 109) ve 11.11.1977 tarihinde İzmir Gümrükleri Baş
müdürlüğü emrine uzman olarak atandığı, (K. 12, S. 110) Danıştay 5 nci Dairesinin 12.1.1978 tarih ve Esas 
No. 1977/13005 ve 1978/271 kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verdiği (K. 12, S. 111) ve bu kararın 
Bakanlıkça uygulandığı anlaşılmaktadır. 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Gün SAZAK'ın Ba kanlık görevinden ayrıllmaisından sonra Bakan olan Tun
cay MATARACI'ya da, 3 ncü ve 4 ncü derece kadrolu görevlere atanacak memurlara ilişkin biyografi ve ge
rekçe formu hazırlanarak sunulmuş ve Balkan tarafından bu form imzalanmış (K. 12, S. 113) ve daha sonra 
Danıştay 5 nci Dairesinin 19.4.1978 tarih ve 1977/13005 esas, 1978/2058 karar sayılı ilamıyla yürütmenin dur
durulması hakkındaki istemin reddine karar verilmesi üzerine Ali Galip KAYIRAN'ın Kontrol Genel Müdür
lüğü Şube Müdürlüğüne atanması uygun görülmüş bu ummaktadır. Bakanca verilen bu 'direktif karşısında De
rince Gümrük Müdürü Ali Galip KAYIRAN'ın Danış tay Kararından hemen bir hafta sonra Kontrol Genel 
Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atanmasına ilişkin Kararname Personel ve Eğitim Genel Müdürlüğünce hazır
lanarak 25 Nisan 1978 tarih ve Tuncay MATARACI imzasıyla Başbakanlık makamına arz edilmiş (K. 12, S. 
115) ve 11 Mayıs 1978 gün ve 20333 sayılı üçlü kararname ile de atama işlemi yapılmıştır. (K. 12, S. 116) 

Ancak, bu altama işlemimden 5 - 6 ay gibi kısa bir zaman «sonra Müsteşar Teoman YAYIN, Müsteşar 
Muavinleri A. Metin YAVUZ, Oğuz ANTER., Personel ve Eğitim Genel Müdürü Nuri îsmet ERGÖKMEN' 
in tüm karşı çıkmalarına ve çabalarına rağmen, Ali Galip KAYIRAN'ın Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne 
atanması için Tuncay MATARACI tarafından emir verildiği, ancak hazırlanan kararnamenin sakıncalı oldu
ğu konusunda ısrar edilmesi üzerine, kararnamenin geri alındığı ve fakat bundan bir kaç gün sonra 23.11.1978 
tarihinde sadece Tuncay MATARACI'nın onayı ile Ali Galip KAYIRAN'ın Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
ne (VEKALETEN) atanmasının yapıldığı görülmektedir. (K. 12, S. 120) 

Ali Gaip KAYIRAN'a ilişkin biyografi ve gerekçe formu Tuncay MATARACIYa sunulduğuna ve bu 
gerekçeye dayanıHarak Derince Gümrük Müdürlüğünden pasif görev yeri olan Kontrol Genel Müdürlüğü Şu
be Müdürlüğünle üçlü Ikararnamıeyle tatlanması yapıldığına göre; Tuncay MATARACI'nın, hangi düşünce ve 
amaçla, çok kısa süre önce yaptığı tasarruflaırdan geri dönerek Türkiye'nin 2 veya 3 ncü büyük gümrük ka
pısı niteliğimi taşıyan Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne Ali Gaip KAYIR AN'ı kanuni usulden ayrılarak 
(VEKÂLETEN) ataması kaçakçı çevrelerimin etkisini göstermesi yönünden önem taşımaktadır, özelikle Ali 
Galip KAYIRAN'ın tayini sımasında Gümrük ve Tekel Bakanlığı üst kademe yöneticilerini oluşturan Müste
şar, Müsteşar 'Muavinleri ile Personel ve Eğitim Genel Müdürünün yeminli ifadelerine göre, Tuncay MATA
RACI'nın Ali Galip KAYIRAN'm tayini konusundaki aşırı denecek derecedeki ısrarı ve tutumu, bu tayinle 
varılmak istenen atmacı göstermektedir. 

Bu konuda Gümrük ve Tekel Eski Müsteşarı Teoman YAYIN; 
«Ocak 1979 tarihindie Personel Yönetmeliğinin Resmli Gazetede yayınlandığım, bu yönetmeliğe göre 
tek taraflı atama denilen Bakan tasarrufunun otoıaıması gerektiğini ve bunu Tuncay MATARACI' 
ya defalarca arz ettiklerini... Haydarpaşa'ya yapılan tayini önlemek içtin girişimlerde bulundukları
nı.... Fakat muvaffak olamadıklarını; Oğuz ANTER, Metin YAVUZ ve Cemal ERJBAY lilte 'birilik
te toplu olarak, bu tayini yapmamasını söylediklerini, fakat kendisanin hunun (politik olduğunu) 
ileri sürdüğünü, arkadaşlannm uyarısıyla Bakana (bu adamı tayin etme, makbul adam değil) dedi
ğimi, Balkanın da (bu adamı politik olarak tayin etmeye mecbuıum) cevabını verdiğini», (K. 2, 
S.: 56 - 88) 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşar Muavini Oğuz AINTER; 
i«Mtöfettişliği sırasında, 1967 veya 1968 talihlerimde Al Gaip KAYIRAN hakkında Karaağaç Güm
rüğümü teftiş ederken rapor düzenlediğini ve anılan kişimin akt'f görevde çalıştırılmaması yolunda 
bir teklifte bulunduğunu... Özelikle Bakamın Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne adı geçen şahsı 
atamak istemesi üzerine bir Karamıame hazırlandığının duyulduğunu, (idareci arkadaşlarla konuşup 
adı geçenin dosyasını tekrar Bakana çıkarttıklarını, ve hazırlanan Kararnameyi sevk ettSnnediMeriiıni, 
fakat sonradan Bakanın kendi yetkisi dahiinde Müdür olarak atadığını, 'bu durumun 'bir hayli üzün
tüyü mucip olduğu, batta daha önce Bakanın anılan kişiyi Kontrol Genel Müdürlüğü emrine allan 
(bir kararn ımeyli imzalaması nedeniyle bumun tenakuz olacağını kendisine hatırlattığım, bazı tartış
malardan sonra Bakanın, meselenin politik olduğumu ve oraya atayacağımı, kemdlierimim karışmama
sını söylediğini», (K. 2, S. 107 - 123) 

Müsteşar MuavM Ali MeHin YAVUZ; 
«8.8.1979 tarihinde Bakanın personel Yönetmeliğine aykırı davranışlarımı belirleyen 4 sayfa ve 8 mad
deden oluşan bir müzekkereyi Teoman YAYIN'a -arz ettöğlimb. <K. 2, S. 124 - 135) 

Personeli ve Eğirim Genel Müdürü İsmet Nuri ERGÖKIMEN; 
«Alili Galip KAYIRAN'ım, Haydarpaşa Gümrüğüne tayinimi Bakamın emrettiğimi, dosyasını incele
diğimde Oğuz ANTER'tin, anılan ılöişiiınıin pasif yerde göre/viendMmesi içim düzenlediği raporum gözü
ne iliştiğini, Balkana bumu arz ettiğini daha evvel de 'Bakanın imzasıyla anılan kişiyi Derince Güm
rük Müdürlüğünden aldıklarını, amcak Balkanım bu kişiyi Haydarpaşa'ya tayin etmesinde birtakım 
politik 'baskılar olduğunu söylediğini, en son Oğuz ANTBR ile eski kararnamedeki imzasını da gös
termek suretiyle sakıncasını anlaıttılklarını, fakat bir zaman sonra yalnızca Bakam (Oiur'u ile ve 
^VEKÂLETEN) atamanın yapıldığını Ali Gaip KAYIRAN'ım dosyasındaki bütün bilgileri Bakana 
tiietfiilkkrini,» (K. 2, S. 124 -135) 

Belirtmektedirler. 
Tanık (ifadelerinin en can alıcı noktası «Bakanın kendi yetkisine dayanarak 'beyaz formüılle birçok ata

malar yapması, M Galip KAYIRAN'ım dosyalarına ve hakkında düzenlenen müfettiş raporlarına göre Derin
ce Gümrüğünden, üçlü kararname 'ile pasif görev yeri olan Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüme 
ataması, ancak bir müddet sonra, karşı girişimlere ve yapılan uyarılara rağmen önce hazırlattığı kararna
meyi geri alarak sa.lece Bakan onayı ile vekâleten Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne ataması ve bunu politik 
baskılar nedeniyle yapmak zorumda kaldığımı (ileri sürmesi» hususudur., 

Konuya açıklık getirmek bakımından (BAlBA'lar) olarak adlandırılan kaçakçılardan olan ve 23.4.1979 ta
rihinde muhbir İbrahim TELBMEN'in mektubu üzerine Al Galip KAYIRAN dle birlikte İstanbul Sıkıyö
netim Komutanlığı Askeri Mahkemesince tutuklaman, hakkımda kaçakçılık suçlarından soruşturma yapılan 
Nizamettin AYTEMİZ'ın ifadesinin önemli bölümlerimi aktarmakta yarar vardır. 

Anılan kişi şöyle demektedir; 
,«Tuncay MATARACI'nın Gümrük ve Tekel Bakamı oluşunu istanbul'un meşhur Baba'larandan 
Albuzer UGURLU'num babası Hamal Hüseyinlim büyük paralar vererek sağladığımı duydum. Ben 
(Ali Gaip KAYIRAN ile 1979 yılımda îbrahlîm TELEMEN adlı kaçakçımın Beyoğlu'nda otelden 
düşerek ölmesi olayı nedeni lile tutuklanmamız sonucu Selimiye'de yattığım sırada tanıştım. Ali Galip 
(KAYIRAN bu sırada bunalımlar geçiriyordu ve (intihar etmeye kalktı. Biz 'de kendisime neden 'böy
le davrandığım sorumca (Elazığ, Palu'lu Mustafa ÖZER adlı kişi beni devamlı tehdit ediyor ve Tun
cay MATARACI'ya 5 - 7 rnlilyon ödememi işitiyor. Bumun için intihar edeceğim) cevabını verdi. Bu 
tehditler sonunda Ali Galip KAYIRAN Mustafa ÖZER'e bir çek doldurup verdi. Ancak çek] za
manlında ödemedi. Çek bir kere tazelendi. Tekrar ödenmeyince Ali Galip KAYIRAN'm Adana'dan 
arkadaşı Ahmet ALTUNAL 'kefil oldu. Fakat çek tekrar ödenmeyince Ahmet ALTUNAL hakkında 
İstanbul Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca tututuklama müzekkeresi çıkarıldı ve birtakım soruştur
malar yapıldı.» (K. 3, S. 138 - 140) 
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Beyoğlu Cumhııryet Savcılığından temin edilen ve Ahmet ALTUNAL tarafından düzenlenen 2.250.000 
liralık çek fotofcop'sj, Nizamettin AYTEMİZ'in ifadesini doğrular nitelikte bir kanıt teşkil «itmektedir. 
(K. 12, S. 175 - 177) 

Tuncay MATARACI'ya sorulduğunda, Nizamettin AYTEMİZ'i ısrarla tanımadığını belertmektedir. (K. 1, 
S. 155) Oysa kü, N;zamettin AYTEMİZ'in dfadlesi incelendiğinde, Tuncay MATARACI hakkında ayrıntıya 
varacalk nitelikte bilgiye sahip olduğu ve bu bilgilerin başka tanıklarca da doğrulandığı görülmektedir. 

Ayrıca, Nizamettin AYTEMİZ'in ifadesinde adı geçen ve kaçakçılık olaylarına karıştığı iddia olunan Ya 
şar YAMAK'da ifadesinde; 

« Ali Galip KAYIRAN'ı Haydarpaşa'ya, (ithıaüaıt mevzuunda uğraşan Saçcalann tayin 
ettiğini, bunların Suat - Fuat SÜRMEN, Cemi CESUR, Yusuf YAMAN olduklarını, A l 
Gallip KAYIRAN'ın 1979 toplamalarında alıkonulduğunu, 15 gün tutuklu kaldıktan san
ıra blahara serbest bırakıldığını, Tuncay MATARACI için, yeriyle veya bir baş
müdürlükle ilgili olarak tüccarlardan aldığı paralar nedeniyle tüccarların kendisini sıfcıştırdıklan-
nı, bu nedenle kendisinden 2 milyon İra istediğini, fakat 1 milyon Ira verebildiğimi... Ali Galip 
KAYIRAN'ın ithalat mevzularıyla uğraşanlarla beraberlik kurmak istediğini ve birtakım organize-
<$&A tahakkuk ettiğini, bunların karşılığında Tuncay MATARACI'ya elden değil de, inşaat ve daire 
karşılığında dolaylı olarak para verildiğini, bu paranın sahiplerine iade edilmesi gerektiğini veya ta
yinlerin yapılmasının söz konusu olduğunu ikrar ettiğini., Ahmet ALTUNAL ve çekle ilgili konula
rı A i Galip KAYIRAN'dan duyduğunu... Sadece Tuncay MATARACI'ya aktarılmak üzere 5 mil
yona yakın biı paranın verildiğini... Daireyi veren müteahhidi tanımadığım, dairenin Ankara'da 
olduğunu, Tuncay MATARACI Bakan olduktan sonra Abu/.er UĞURLU ve babasının devreye 
(girdiklerini .... İnce Mehmet namıyla maruf Mehmet CANTAŞ'ın Abuzer UĞURLU ile çok es
kiye dayanan bir işbirlikleri olduğunu, Ali Galip KAYIRAN'ın da Mehmet CANTAŞ ile ortak
lıklarının söz konusu olduğunu, Beyoğlu'nda yazıhanelere gidip geldiklerini..» (K. 4, S. 172 - 202) 

Beyan etmektedir.: 
Nitekim Ali Galip KAYIRAN ifadesinde Yaşar YAMAK'tan 1 milyon lira aldığını kabul etmekte 

(K. 4, S. 419 - 420) kaçakçılarla ve iş sahipleriyle olan parasal ilişkileri hakkında çok geniş bilgi vermektedir. 
Ali Galip KAYIRAN'ın bu çok önemli ve aslında ilginç olan ifadesi tümüyle incelendiğinde (K. 4, 

S. 398 - 433), Bakan Tuncay MATARACI'nın, bu kişiyi Haydarpaşa Gümrük Vekilliğine hangi nedenlere bağ
lı olarak atadığı hususu bütün çıplaklığıyla tecessüm edebilmektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakam Tuncay MATARACI, diğer Ibütün konularda olduğu gibi bu konuda da muj 
müphem, çelişkli ve olayların cereyanına tamamen ters düşen mantık dışı 'bir yöntemi uygulamakta, kesin 
ve açık ifade vermekten kaçınmaktadır. 

Nitekim Ai Galip KAYIRAN'ın tayini ile ilgili olarak (K. 1, S. 80 • 157 nci) sayfalarda yer alan ifadesi 
tutarsızhlklarla doludur. 

«Ben bunu ilk önce 'bir denemek için beyaz formla »tayin ettim. Ondan sonra eğer kendisi orada 
basan gösterirse o şekilde de üçlü kararnameyle yapacaktık.» (K. I, S. 112) 

Diyebilen MATARACI'nın; Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Genel Müdürlerin bürokratik hiyerarşiye 
rağmen kendisine yaptıkları 'ısrarlı uyanlar karşısında, Ali Galip KAYIRAN'ı (politik baskılar) üzerine Hay
darpaşa Gümrük Müdürlüğüne tayin etmek zorunda olduğunu söylemiş olması nazara alınmalıdır. 

Bilhassa Ali Gaip KAYIRAN'ın sorgusunun incelenmesinden sonra bu (baskrlann) politik nitelikte ol
mayıp, bir kısım çevrelere angaje olmasından kaynaklanan baskılar olduğu daha keskin çizgililerle belirmek
tedir. 

Ali Galip KAYIRAN, Komisyonumuzca tespit olunan 20 Ocak 19811 tarihli ifadesinde; Tuncay MA
TARACI ile görüştüğünü, bunun üzenine 'tayininin Haydarpaşa Gümmük Müdürlüğüme vekaleten çıktığını 
(K. 4, S. 400) Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekili olarak görevli bulunduğu sırada kaçakçılarla ilgili olarak 
yapılan operasyonda tutuklandığını, evinde yapılan aramada 590 bin lira nakit para ile bonoların bulunduğu
nu, bu bonoların Adananda kumarhane işleten Ahmet ALTINİAL ismindeki arkadaşına ailt olduğunu, Suat 
SÜRMEN ve bu firmıanan komisyoncusunun Haydarpaşa'ya gelerek kendisi ile konuştuklarını, kendilerine 
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«Sen git Bakanlıktan işini hallet» dediğini, bu hadiselerden sonra Bekir ÇELENK'in kendisine gelerek it
halat yapacaklarını, kendisiıni oritak ötmek istediklerini, 1 milyon lira nispetinde bu ithalat işine ayrıca Fe 
nol ithali işine iştirak ettiğini, tutuklanıp cezaevine konulduktan sonra kendisimin 'tayini ile uğraşıldığını, 
(tayinini yaptırursaın sana 2 milyon lira para veririm) dendiğimi, bu konuda Ahmet ALTINAL isimli kumar
haneci ve ithalatçının 2,5 milyon liralık bir çek verdiğini beyan etmiş, çekin ve paramın İkime verildiği soru
sunu bilmiyorum) diye cevaplandırmış ve ayrıca (Ahmet ALTINAL'ın sizin tayininizde ne menfaati var ki 
size 2,5 milyon liralık bir çek veriyor) 'sorusuna karşılık olarak.da (beni onore etmek için, 'yani arkadaş 
olarak) cevabını vermiştir. (K. 4, S. 401-405) 

Ayrıca Kumarhane 'işleten, ithalat işleriyle uğraşan vs ayrıca Mecidiiyeköy'de (Altınal Ticaret Şirketi) 
diye bir firması olan Ahmet ALTINAL'ın bu şirketine (ıgayriresmi olaraık) ortak olduğunu, kaçakçı Yaşar 
YAMAK'tam 1 milyon lira para aldığınıı ifade etmiştir. 

Ali Galip KAYlRAN'a «Siz Haydarpaşa Gümırüik Müdürlüğü vekaletine Tuncay MATARACI'nın be
yaz olur'u ile gitmenizi nasıl temin edebildiniz, Bakamı nasıl ikna edebildimıiz. Çünlkıü, Bakan daha önce sizin 
pasif bir göreve alınmamız konuşumda üçlü kararname çıkarıyor, omda imzası var, ihıalklkınızda bir hayli mü-
müfetltiş raporları var, uyarılar var, buna trağınen, Bakandık ileri gelenlerinin görüşlerine aykırı olarak Tun
cay MATARACI'mun sizi Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine kemdi beyaz olur'u ile tayin etmesinin se
bebi inledir, nasıl ikna edebildiniz?» şeklinde yöneltilen soruya şu cevabı vermiştir: 

«Anlattım durumu efendim, ailem İstanbul'da dedim, ben burada mağdur oluyorum dedim, benim 
hakkım dedim, deneyin beni dedim, başarılı olursam çalışırım dedim.» 

Tuncay MATARACI tarafından Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine tayin 'edildikten bir süre sonra 
büyük kaçakçı babalan ile birlikte 'tutuklanan 'Ali Galip KAYlRAN'a bu olayın medeni sorulduğunda: 

«Haydarpaşa'da silah kaçakçılığı yapılıyormuş. ıSonraldan öğrendik tabi, ben içeri düştüğüm za-
ımıan bilmiyordum. Güya Abuzer UĞURLU, Tuncay MATARACI'ya 7 milyon lira vermiş benim 
tayinimi yaptırmış. 'Ban de Haydarpaşa Gümrüğünde 8 - 10 milyon mermi, 15-20 bin tabanca ka
çakçılığı yapı yormuşuz, bununla ilgili.» 

diye cevap vermiştir. 
Tuncay MATARACl'mım yeğeni Hakiki KALKAVAN'la tanışan, kendisine Sorulan büyük kaçakçıların 

hepsini tanıyan, kumarhane işleten Ahmiet ALTINAL'ın ortağı olan, hakkında gıyabi tutuklama müzekkere-
si olan ıSuat SÜRMEN'in (arandığını fakat teslim olmadığını) bilen, Yaşar YAMAK'tam 1 milyon lira pa
ra almasını (beni çok seviyordu) diye izah edem Ali Galip KAYlRAN'a; servetini neredem temin ettiği sorul
duğunda, memuriyet yaparken bile karpuz ve çeltik ektiğimi, bunlardan 5-i6 milyon lira para kaızamdığırm 
söylemiştir. 

Ali Galip KAYlRAN'a (anlattığınıza göre İstanbul'da bulunan ve basına silah, sigara, demir, tolien ka
çakçıları şeklimde intikal eden bütün kişileri tanıyorsunuz, ilişkileriniz var büyük bir çoğunluğuyla, bu nasıl 
olabiliyor) dliye sorulduğunda (eienıdlim tesadüf hep bunlar) diye cevap vermiştir. 

Tuncay MATARACI'nın, Ali Galip KAYIRAN ve benzeri kişileri, kaçakçılığın en 'yoğum olduğu aktif 
görevlere getirmesini bir (tesadüfler zinciri) olarak kabul etmeye mantık ve hukuk kuralları kesimlikle mü
sait değildir. Btir takım çıkar çevrelerimin ve özellikle kaçakçıların güdümünde bulunduğuma dair her türlü 
şüphe ve tereddütten uzak tam bir vicdani toanaaite erişilen Tuncay MATARACI'nın, bu çevrelerle olan pa
rasal ilişkilerine ve hatta yurt dışına esrar ve uyuşturucu madde götürüp yurda kaçak silah soktuğu ve ka
çakçı ermeni babaları ile İşbirliği hainde bulunduğuna dair günlük gazetelerde bile ismi geçen kaçakçılardan 
para aldığıma ilişkim delil ve belgelere, müstakil bir bahis olarak ileride geniş yer vertüeoektir. 

5) Gümrük ve Tekel .Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın 'refakatime (koruma polisi olarak) verilen ve 
esas itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev
li bulunan Tahir BOZAY'ın menfaat çevreleri ile Bakan arasımda aracılık yapan kişilerden biri olduğu hak
kında iddialar mevcuttur. > 

Geliri 'ile gideri arasında 'büyük bir dengesizlik bulunan bu kişi Bakanım gerek yurt içi gerekse yurt dışı 
bütün iseyaibaıtlerime İştirak etmiş, polis memurluğumdan Gümrük ve Tekeli Bakanlığıma geçirilmesi içim 
211 . 6 . 1979 tarihinde bir dilekçe Vermiş, 3 . 9 . 1979 tarihlinde yalnızca Bakan Tuncay MATARACI'nın 
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şalisi okır'u ile, ortaokul mezunu olan bu kişi Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünde bir memuriyetle ta
yin fdditoişıtir. 

Tamamen usulsüz ve keyfi olarak yapılan bu atama'dan sonra da Tabir BOZAY'ın yine de (koruma po-
lîşi) aidt altınlda Bakanın bütün seyahatlerinle iştirak ettiği görülmektedir. 

Tuncay MATARACI'nın Amerika Birleşik Devletterinıe yaptığı resmi seyahat sırasında, Bakan MATA-
RAO*yla beraber oradan aldığı (>en az iki adet) tabancayı yurda sokmuşte. (K. 2, S. 313-314, 159-160/A) 

Taihir BOZAY, MATARACI'nıın Bakanlıktan ayrılacağı günlerde, yine beyaz formül ile istanbul Güm
rükleri Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Karaiköy Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne tayin edilmiş ancak, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ve aynıı şekilde Isitanbul Güm
rükleri Muhafaza Başmüdürlüğünün gösterdikleri büyük 'tepki ve inifial üzerine işe başlatıtaamtış, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığında pasif bir görevde listihdamı cihetinle gidilmiştir. (K. 3, S. 100-119, K. 2, S. 327) 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü 'Hayrettin HANAĞASI'nın bu konudaki yeminli ifadesi, Baka
nım amacını açıklar niteliktedir: 

«Öyle bir zaman geldik! kendi po&ini 'dahi istanbul Karaköy Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne 
'Müdür olarak atadı. IBen, bunun çok reaklsiyanl'arjinı ve dış çevredeki! dediiıkodüiannı duymuş
tum. Kendisine dedimki {yapmayınız bunu, bu şahıs orada burada laf edip Karafcöy'e gideceğim, 
Sayın ©akanım ayrılıyor, Kabine 'dağılıyor, Hükümet dağılıyor, Baıkanlııktan düşs© daıhıj beni her ay 
ona mukannen bir para ödeyeceğim, ben onu asla yere, 'toprağa 'düşünmeyeceğim) diye yaptığı de
dikodular kulağıma geliyor... Bu adam meslek kursu görmemiştir, bu rnıesleklte yetişmemiştıir, isiz bu 
polisi götürüp bir de 'Karaiköy gibi mafya çetesinin yerai'dığı, 'istanbul'un bu işlerde, kaçakçıHık ko
nularında bir (karargâhı, mihrakı olduğu yerde görev yaptıramazsınız, yapmayın dedim. (Bu benim 
solunumdur, siz buna karışamazsınıız ve ben bunıu gönderiyorum) dedü„» (K. 2, S. 327) 

Tabir 'BOZAY'ıın, Balkan Tuncay MATARACI ile kaçakçı çevreleri arasında bir irtibat 'memuru olduğu 
şeklindeki iddialar, bizzat bu (kişimin tevillıi ikrarı ile de, soyut düzeyde kalmaktan çok ötede bir anllam ka
za nmakitadır, (K. 3, S. 106-107) 

6.) Mehmet KEKİLI ismindeki personel, Tuncay MATARACI'nın 24 . 5 . 1978 tarihli OLUR'u ile 
(Mersin Giriş Gümrük Müdürlüğü Müdür Muavini) Kaydı konularak (ihtiyaca binaen) 'bu göreve nakledil
miştir. Bu yer değiştirme işleminde dikkati çöken husus (Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğü emrine) veril
mesi gereken Mehmet KEKlLÎ ile ilgili olaralk; Başmüdürün inisiyatifini ve hizmet gereklerini ortadan 
kaldıran ve geneldeki işlemlere nazaran tamamen istisnai bir nitelik taşıyan (Gtfrijş Gümrük Müdürlüğü Mü
dür Muavini) kaydının Bakan MATARACI tarafından özellikle konulmuş olmasıdır. (K. 18, S. 185) 

Nitekim, Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğünde (Giriş Gümrük Müdür Muavini) olarak göreve başla
yan Mdhımot KEKlLÎ hakkında Mensin Gümriülkbri Başmüdürlüğünce Gümrük ve Tekel Bakanlığına yazı
lan 22 . 10 . 1979 tarihli yazı içeriğinde (isibisnai) nitelikteki .kaydın Balkan tarafından özellikle körıiutouş 
olmasındaki amacını ne olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu yazıda: 
«Adı geçenin Giriş Gümrük Müdürlüğünde çalıştığı ısurada 11949, 11950, 1195i sayılı 10 . 11 . 1978 

tarihli itrarJsiıt beyannameler mubteviyaitf sigara ve saatlerin Irak'a şevki ıııle ilgili olarak adı geçen hakkın
da etrafta çıkartılan bir takım ithamların, Bakanlığımız müfettıişkrinldeın Mutlu OTMAN'vn Haıbuır Güm
rüğümün tefrişi münasebetiyle bu uthamlıara muttali 'olmasından ve kionuyu itahlkik etmek üzere ele almasın-
dan sonra, tahkikatın selametle neticelenmesini ıteminen Başmüdürlüğümüzce idari bir tedbir olaralk Mehmet 
KEKlLl, Başmüdürlüğümüz Glüımrük işleri Şube Müdürlüğüne Müdür Muavini olarak alınmış ildi. Tahki
kata kestinîlikle sona ermesıine kadar ilgilinin) bu yerde çalışmasının uygun ve zaruri olduğu mütalaa olun
maktadır. 

'ileride muhtemel bu gibi olayların anında tedbirinin allanması için Mersin tıl Hudutları içindeki bağlan
tımız idarelere tayin edilen tüm personellin /Baışmiüdürlüğümüz emrine yapılmasının uygun olacağı mütalaa 
olunmıalkıtadır... Adı geçenin tayin forırmilünün, Başmüdürlük ernırii olaralk ıslahının uygun olacağı mütalaa 
olunmaktadır.» denıMerelk (K. 18, S. 187) bu liısffiiı&nıai kaldın toaldırjllmiasrisitenmiştir. 
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Hakkındaki soruşturmalar üzerine başka bir yere verilen, ancak Danışıtaydan yürütmeyi durdurma ka
ran alan Mehmet KEKIÎLİ, IBaikıan Tuncay MATARACI (tarafından tayin formuna konulmuş olan bu kayıt 
nedeniyle mutlaka (Giriş Gümrüğünde) görevlendıirilmösmi ısrarla istemiştir. Bu konudaki dül-eflüpesi Bakan
lığa sunulurken keza 'tayin formülündeki bu keyfi ve istisnai teyidini ıslahı gerektiği (bildirilmiştir. (K. 18, 
S. 188) 

Balkan Tuncay MATARACI'nın, Mehmet IKEKİLİ ile ilgili tayin formülüne bu şekilde bir istisnai kayıt 
'koymuş olmasının gerçek nedeni yeminli tamik anlatımlarıyla açıklık ve aydınlık kazanmaktadır. 

Bu Sonulda iBaşmlüdür Arif KUTLUTUNA : 
«Başmüdürlüklere yapılanı tayinlerden, münhasıran müdürler hariç bunun altaınldatoi tüm personel 
o 'başmüdürlüğün enirine verilür. Tayin forımiülü üzeninde bu İbare vardır. Nedense Mıehmeıt KE-
IKıtLÎ'ninkinde yer .bedii edilmiş, daha doğrusu çalışacağı mam tarif edilmiş tayin formülünde. Ya-
nıi, sen bunu mutlak sureüte orada kullanacaksın. Bu ibaremin istek üzerine komduğunu ve Ibu iş için 
Necat SÖYLER'in sayın Tuncay MATARAci'ya ©Men mi, «bir aracı vasıtasıyla mı bilemiyorum 
2 milyon lira para vererek bu işi gerçekleştirdiği .siöydenıir.» demektedir. (K. 3, S. 66) 

Keza, Gümrük -ve Tökel Bakanlığı Müfettişi Necati OAN yeminli ifadesinde : 
«...bir de o ıtaırilh'te roketatar söylentisi dolaşıyordu Mersin'de. Yine Necat SÖYUBR'in Orta Doğu 
Firmasınnn Şerafettin ELÇt ile ilgili olarak ilci kasa dçeriisinıde roketatar taşıdığı ve bu roketatar
ların - 'tabii gümrüğe 'beyan edilirken roketatar sakilinde beyan edilmediği - oto elektrik malzemesi 
şeklinde bir beyanda 'bulunulduğu ve Mardin'de boşaltıldığı ısöyieütiiîöri dolaşıyordu. Bu söy
lentiler doğrultusunda Necajfc SÖYLER'in ifadesine başvurdum. Bütün bildiklerini ya
zılı lifadestinde söylemeyeceğimi, ama şifalhıi olarak bazı açıklamalarda bulunacağını söy
ledi ve şifahi açıklamalarında (daha önce ide MÜEZZÎNOĞLU tahktilkatı dolayısıyla da 
ifadesini almıştık kendisinin) TIR kaçakçılığında olduğu ıgibi, komtenyer kaçakçılığında Ida Habur 
kapısından ısalhte kayıtların yapılmaya başlanıldığmı ve Kuveyt'e veya Irak'a gidecek şekilde belgeler 
tanzim edildikten ısonra, eşya Mersin Limanıma gelip, Orta Doğu Nakliyat Flamasının kamyonlarına 
yüklendikten sonra kapıdan çıkmış gibi kaydediliyor. Aslında Anıtep ve civarında boşaltıldığını bize 
şifahi olarak anlattı. (Bumun için, bu .muamelelerin (başlangıçta daiha kolay yürütülmesi için MEH
MET KIBKitLÎ isimli Müdür Muavinini tayin ettirdiğini, Ankara'da ve çoğu işlemlıeri bu şahsın yü-
ırültibüğünlü, Gümrük ve Tekel Bakanı ile iyi (tanıştığına söyledi.» demektedir. (K. 2, S. 411-412) 

Orta Doğu Nakliyat Firmasınitn sahibi olan ve kaçakçıların komisyoncusu olduğu söylenen Necat SÖY
LER ise yeminli •ifadesinde : 

«Mehmet KEKllILt'nin hiç bir şekilde bir 'tayinini bilmiyorum. Yalnız Mehmet KEKİLİ hakkın/da 
şöyle bir durum olmuştur. Antep Kaçakçıları Mehmet KE'KtLttyi iyi bir yere getirmeyi düşünmüş
lerdir». demektedir. (K. 4. S. 325) 

Mersin Gümrükleri «Başmüdürlüğünce Gümrük ve Telkel Bakanlığına yazılan ıbir yazıda (adı (geçenin de-
P giriş ıgumrüğündle çatoştataası Başmüdürlüğümüzde dahi çalıştırılması sakıncalı göriMmektedür.) (K. 18, 
S. 188) denilerek kişiliği vurgulanan Mehmet KEKÎLÎ<nj,n mutlaka (giriş gümrüğünde) görevlendirilmesini 
temin için Tuncay MATARACI'nın başvurduğu keyfi ;ve istisnai iişiemıin gerçek yüzü ve MATARACI'nın 
gerçek kastı yeminli tanık beyanılarıyla daha belirgin {y\r ıhal almaktadır. 

7) Lise mezunu olan ve dolayısıyla Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü görevine getirilmesine kanuni 
imkân bulunmayan Yaşar APAK, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın tamamen keyfi 
ve özeü gayretleri sonunda bu göreve getirilmiştir. 

ÎNTBRPOL tarafından tutuklanan ve halen Batı Almanya'da tutuklu bulunduğu anlaşılan Süleyman Ne
cata TOPUZ bu tayinle ligii olarak şöyle demektedir : 

«Daha önce Kapıkule TIR Gümrük Müdürü olan Yaşar bey, Abuzer UĞURLU'nun konuşması 
sonucunda Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğüne getirildi. Yalnız Abuzer UĞURLU bunları kendi 
hesabıma değil, Mafia hesabına yapıyordu. Abuzer UĞURLU, Tuncay MATARACI ile genel ola
rak tüm mafia adına görüşmelerde bulunuyordu. Tuncay MATARACI her ay Trakya Gümrük ka
pılarından 5 milyon lira alıyordu. Bu parayı da Gümrük Müdürü Yaşar bey vasıtasıyla ya da is
mimi Bayram olarak hatırladığım ve Bakırköy'de inşaajt müteahhitliği yaptığım duyduğum kel ka
falı, Karadenizli bir hemşehrisi vasıtasıyla alıyordu.» (K. 5, 5. 2) 
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8) Hakkında düzenlenen raporlara göre, iş sahipleriyle, kaçakçılarla bürolarında çok samimi ilişikliler 
kuran, bu davranışlarından dolayı İskenderun Gümrükleri Başmüdürlüğünce Cilvegözü Gümrüğünden alına
rak Başmüdürlük emrinde pasif bir görevde çalıştırılan Turtan DOĞAN isimli kişi, Tuncay MATARACI'nuı 
özel gayretleri sonucunda Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne getirilmiştir. 

Necat SÖYLER ifadesinde, Turan DOĞAN'ı Kilis ve Gilvegözü'nde Gümrük Müdürlüğü yaptığı tarih
ten beri tanıdığını, adı geçenin Oilvegözü'nden Ankara'ya pasif bir göreve alınmış olduğunu, yenli bir görev 
alabilmesi (için eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin ELÇÎ ile konuştuğunu, bu kanala Gürbulak'a tayini çı
kan Turan DOĞAN'rn orada iki gün görev yapabildiğini, hakkındaki rüşvet verme iddiasından dolayı ge
ri alındığını söylemiştir. (K. 4, S. 324) 

Turan DOĞAN 30.12.1980 tarihli ifadesinde, sabit bir göreve atanabilmesi için Şerafettin ELÇİ'yi ta
nıyan birisini aradığını ve Necat SÖYLER'i bulduğunu, onun kanalıyla Ankara'da Şeraf ettin ELÇt ile gö
rüştüğünü, tayini konusunda Tuncay MATARACI ile görüşmediğini beyan etmiştir. (K. 3, S. 381 - 383) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Necati CAN tanık olarak tespit olunan yenilini ifadesinde, Turan 
DOĞAN'rn Gür bulak hudut kapısına tayini için Necat SOYLBR'ıin aracı olduğunu, ıbunun için Tuncay 
MATARACI'ya 750 bin İra ödendiğini Necat SÖYLER'den duyduğunu, bu ödemenin hamıiline yazılı bir 
çekle yapıldığını 'belirtmiştir. (K. 2, S. 413) 

Bayındırlık Eski Bakanı Şeraf ettin ELÇt ise, zannettiğine göre Turan DOĞAN'rn ellinde bir Danıştay 
Kararı olduğu halde kendisine geldiğini, mağdur olduğunu söyleyerek yardımcı olmasını rica ettiğini, tele* 
fonla kendisinin de bu hususu (Sayın Bakana) bildirdiğini, bu tayin konusunda Necat SÖYLER'in bir rica
sı olup olmadığım hatırlayamadığını, bir rüşvet verme olayı dolayısıyla bu tayinin akim kaldığını söylemiş
tir. (K. 5; S. 496 - 497) 

Bu ifadelerin ışığı altında Turan DOĞAN ile ilgili resmi evrakın incelenmesinden, Gümrük ve Tekel 
Eski Baıkanı Tuncay MATARACI'nuı görevini kötüye kullanarak bu tayini gerçekleştirdiği, kaçakçı çevre
lerinin adamı olarak bilinen ve nitekim bundan dolayı pasif bir göreve atanmış olan Turan DOĞAN'ı Gür
bulak Gümrük Kapısına getirdiği sübuta ermektedir. 

9) Orhan TÜRKER Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın özel gayretleri sonucun
da Gümrük ve Tekel Bakanlığı kadrosuna geçirilmiştir. Daha önce öğretmen olan ve Bakanın çok yakın 
arkadaşı olmaktan başka bir özelliği bulunmayan, Samsun yöresindeki işçi alımları suiistimallerine adı ka
rışan bu İkisi, Gümırük ve Tekel Bakanlığında (Müşavir) kadrosunu işgal etmesine ve Bakanlıkta çok ge
niş bir teftiş kurulu bulunmasına rağmen, İstanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL'ün müstafi sayı
larak görevden uzaklaştırılması şeklinde Bakan tarafından düzenlenen (tertiplerde) rol almıştır. 

Evvelce öğretmen olian, Gümrük ve Tekel Bakanlığı kadrosuna alınışı tamamen Tuncay MATARACI' 
nm keyfi ve şahsi gayretleri sonucu gerçekleşen Orhan TÜRKER'in (müfettiş) sıfat ve yetkisine sahip olma
masına rağmen, sırf İstanbul Gümrükleri Başmüdürünü bir gün içerisinde müstafi sayarak görevden uzak
laştırması işinde kullanması, başlııbaşma memuriyet görevini kötüye kullanmak suçunu oluşturmaktadır. 

Bu nedenlerle; 
A) Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nuı buraya kadar olan bölümlerde açıklanan 

eylemleri itibariyle i 
1) 7.1 .1978 tarihinden 1979 Kasım ayı başına kadar Gümrük ve Tekel Bakanlığının merkez ve taşra 

teşkilatına alınan toplam 1972 personelden tamamına yakın kısmının, kanun ve yönetmeliklere aykırı ola
rak ve (Atama ve Seçme Komisyonu) ndan geçirilmeksizin yalnızca (beyaz formül) denilen keyfi nitelikteki 
(olur)'u ile ataması, memuriyet görevini kötüye kullanmak suçunu ve dolayısıyla Türk Ceza Kanununun 
240 ve 80 n'ci maddelerinin ihlalini teşkil etmektedir. 

2) (Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 6410 sayılı Ka
nunla eklenen madde) gereğince, kadroları 4 ncü veya daha yukarı derecelerde bulunanlarla müfettişlerin 
tayinlerinin üçlü kararname ile yapılması zorunlu olduğu halde, yakın arkadaşı ve hemşehrisi Cemil TARAK-
Çl'yı (vekalet) formülü adi altında Dereköy Gümrük Müdürlüğüne yalnızca Balkan olur'u ile getirdiği, bu 
kişinin çok kısa bir süre sonra tutuklandığı, üçlü kararname ile atamak istediği bazı kişiler hakikındaki tek-
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üflen Cumhurbaşkanınca onayianmayıp geri çevrildiği için Tuncay MATARACI'nın bu kabil işlemleri (ve
kalet) sekinde bir usule başvurarak kanuna karşı hile yoluna saptığı ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesinıi ihlal ettiği; 

3) Kaçakçıların ve özellide Ab üzer UĞURLU'nun verdiği 10.925.(XX),— lira karşılığındaki rüşvet üze
rine emekli jandarma astsubayı Harun GÜREL'in İpsala Gümrük Müdürlüğüne getirilmesinden sonra, mü
teahhit Şaban EYÜBOĞLU'nun aracılığı ile Mehmet Adıgüzel AS, Mehmet ELBİR ve Refik TÜRK is
mindeki personeli de Harun GÜREL'in yanına açıktan atamak suretiyle Harun GÜREL'in paralellinde bir 
kadro oluşturduğu ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 nci maddelerimi «ihlal ettiği; 

4) Karayolu ile yapılan kaçakçılıklarda yalnızca Traıkya'daki bir kapının ele geçirilmesinin yeterli 
olmayıp özellikle transit süsü verilen TIR kaçakçılığında mutlak surette bir çıkış kapısının da müsait hale 
getirilmesinin gerekli olması nedeniyle, güneydeki Habur kapısının teşkilatça dürüst ve namuslu tanınan 
tecrübeli personelden oluşturulacak bir ekiple düzeltilmesi için çareler arandığı, Mersin ve İskenderun Güm
rükleri Başmüdürlerimce istim listeleri verildıiği ve Bakanlıktaki Atama Komisyonu marifetiyle bu (kapı için 
gerekli önlemlerin alınmasına geçildiği hailde; Bayındırlık Eski Bakanı Şerafettin ELÇİ'nin iştiraki ve azmet
tirmesi üzerine İsmail SALMAN, Şerif YİĞİT, Selim YİĞİT, Cemalettin ONURSAL, Necati ONUR, Ata 
ELÇİ, İsmail DEĞER, Sait ÖZAL, Nizarnettin ÇELEBİ, Ahmet DAĞDELEN, Gündüz OĞUZ, Mehmet 
Ali ALAŞ, Ati ŞİMŞEK ve Hüseyin MÜLDÜR ismindeki kişileri, Bakanlık üst kademe yöneticilerinin ve 
atama komıi'syonunıun uyarıilarına ve karşı çıkmalarına rağmen keyfi bir sekilide ve yalnızca Bakan olur'u ile 
atamak suretiyle Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 nci maddelerini ihlal ettiği; 

5) Vefik ÖZKÖSE Yeşilköy Havaalanı Muhafaza Müdürü olarak görevli bulunduğu sırada, içlerinde 
Abuzer UĞURLU'ya ait araçların da bulunduğu kaçak mal yüklü TIR kamyonlarını yakaladığı için, kaçak
çılar tarafından bu kişinin başka yere sürülmesi istenilmiş, Gümrük ve Tekel Eslki Bakanı Tuncay MATA
RACI 27.7.1978 tarihimde acele ve gizli bir telgrafla bu kişiyi Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğü
ne naklen atamış ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal etmiştir. 

6) Niyazi EREN Büyükdere Gümrük Muhafaza Bölge Amiri olarak görevli bulunduğu sırada 27.7.1979 
tarihinde, İhsan KALKA VAN'a ait kaçak tolıien maddesi yüklü gemiye elkoyduğu «için İhsan KALKA-
VAN tarafından (şimdi gidiyorum, sen 15 gün sonra görürsün) diyerek tehdit edilmiş ve bu durum bir zabıt
la Bakanlığa intikal ettirilmiş olduğu hailde, thsaın KALKAVAN'ın tehditleri doğrultusunda Niyazi EREN, 
Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI tarafından 12 . 9 . 1979 tarihli olur'Ha bu görevden 
uzaklaştırılarak Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne nakledilmiş ve bu suretle Türk Ceda Kanunu
nun 240 ncı maddesini ihlal etmiştir. 

7) Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın refaketine koruma polisi olarak verilen, 
menfaat çevreleri ile Bakan arasımdla aracılık yaptığı iddia olunan ve geliri ile gideri arasında büyük bir 
dengesizlik bulunan Tahir BOZAY ismindeki kişiyi, yalnızca kendi olur'u ile Gümrük Muhafaza Genel 
Müdürlüğünde bir memuriyete tayin etmesine rağmen (koruma polisi) adı altında bütün seyahatlerine işti
rak ettirerek uçak 'bileti üzerinden yolluk ödettiği» Bakanlıktan ayrılacağı günlerde ise, ortaokul mezunu 
oltan ıbu kişiyi Karaköy Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne getirdiği, ancak büyük tepki ve infialle karşıla
şınca, kaçakçılık yönünden etkin olan bu göreve ba^latılamadığı, bu suretle Tuncay MATARACI'nın Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

8) Mehmet KEKİLİ ismindeki kişinin tayin formuna özellikle ve kasıtlı olarak (Mersin Gümrükleri 
Başmüdürlüğü Giriş Gümrük Müdür Muavini) şeklinde tamamen istisnai ve o zamana kadar görülmeyen 
bir kayıt koymak suretiyle bu kişiyi kaçakçılık yönünden etkin olan bu göreve özelikle getirdiği, nitekim 
bu görevdeki kanunsuz hareketlerinden dolayı Mehmet KEKİLt hakkında soruşturma yapıldığı, Mersin 
Gümrükleri Başmüdürünün insiyatifini ve takdir hakkını ortadan kaldıran ve tamamen istisnai ve keyfi ni
telik arz eden bu işlemi memuriyet görevini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği ve bu suretle Türk Ceza Kamu
nunum 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

9) Hakkında düzenlemen raporlara göre iş sahipleri ve kaçakçılarla bürolarında ilişki kurduğu tespit 
olunan ve Oilvegözü Gümrüğünde iken kaçakçılarla düşüp kalktığı yolundaki istihbarat üzerine CüVegö-
zünden alınarak İskenderun Gümrükleri Başmüdürlüğünde pasif bir görevde çalıştırılan Turan DOĞAN is-
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mindefci kişiyi, kaçakçı Necat SÖYLER ve Bayındırlık Eski Bakanı Şerafettin ELÇt'nin azmettirmeleri 
üzerinle, Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne atamak suretiyle memuriyet görevini kötüye kullandığı ve bu su
retle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini Mal ettiği; 

10) Yakın arkadaşı olan ve Samsun yöresindeki işçi alımları suiistimallerine adı karışan öğretmen Or
han TÜRKER'i şansi olur'u ile Gümnük ve Tekel Bakanlığı kadrosuna tayin ettikten sonra, İstanbul Güm
rükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL'ü görevinden uzaklaştırabilmek için hazırladığı planları ve tertipleri Or
han TÜRKER vasıtasıyla uyguladığı, nitekim Bakanlık Teftiş Kurulunda yeterli sayıda (müfettiş) mevcut 
iken, teftişle en 'küçük bir ilgisi olmayan ve müşavir kadrosunda buludan Orhan TÜRKER'e bir gün içeri
sinde soruşturma yaptırmak ve rapor. hazırlatmak suretiyle İstanbul Gümrükleri Başmüdürünü müstafi saydı
rarak memuriyet görev ve nüfuzunu (kötüye kullandığı ve bu suretle Tür/k Cetfa Kanununun 240 ncı mad
desini ihlal ettiği; 

11) Lise mezunu .olan ve tahsili itibariyle Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğüne getirilmemesi gereken 
Yaşar APAK ismindeki kişiyi Abuzer UĞURLU'nun tavsiyesi üzerine bu göreve tayin etmek suretiyle me
muriyet görevini kötüye kullandığı ve böylece Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

B) Bayındırlık Eski Bakanı Şerafettin ELÇt'nlin: 

1) Kaçakçılığa karşı latıfcin önlemler alınması ve bu arada Güneydeki Halbur Kapısına dürüst ve na
muslu personelden oluşan bir ekibin gönderilmesi üçin Mersin ve İskenderun Gümrükleri Başmüdürleri ve 
Bakanlıktaki Atama ve Yer Değiştirme Komisyonu tarafından gerekli işlemler yapılırken, Gümrük ve Te
kel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'yı suça azmettirerek kaçakçılığın önlenmesi için elzem olıan bu eki
bin teşkilini önlediği ve 'bunlar yerine Habur Kapısına liçlerimde kendi akrabaları da bulunan İsmail SAL
MAN, Ata ELÇt, Şerif YİĞİT, Cemaletrİn ONURSAL, Necati ONUR, İsmail DEĞER, Sait ÖZALP, 
Nizamettin ÇELEBİ, Ahmet DAĞDELEN, Gündüz OĞUZ, Mehmet Ali ARAŞ, Ali ŞİMŞEK ve Hüseyin 
MÜLDÜR ismindeki kişilerin atanmalarını sağlamıaık suretiyle Gümrük ve-Tekel Eski Bakanı Tuncay MA-
TARACFnın sucuda iştirak ettiği ve böylece Türk Ceza Kanununun 64, 240 ve 80 nci maddelerini ihlal et
tiği; 

2) Bölgede kaçakçı olarak tanınan kişilerin ve özellikle Necat SÖYLER'in isteği üzerine Gümrük ve 
Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'yı etkileyerek ve suça azmettirerek Turhan DOĞAN ismindeki şai
beli memurun Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne atan masını sağlamak suretiyle Tuncay MATARACFnm 
memuriyet görevini kötüye kullanmak fitiline iştirak ettiği ve böylece Türk Ceza Kanununun 64 ve 240 ncı 
maddelerini ihlal ettiği; 

C) Müteahhit Şaban EYÜBOĞLU'ıuın : 
Tuncay MATARACI tarafından kaçakçılardan ve özellikle Abuzer UĞURLU'dan alınan 10.925.000 

TL. rüşvet karşılığınd'a İpsala Gümrük Müdürlüğüne getirilen Emekli Jandarma Astsubayı Harun GÜREL' 
tin maiyetinde bir kadro oluşturulmasını temlin amacıyla Mehmet ADIGÜZEL, AS, Mehmet ELBİR ve 
Refik TÜRK ismindeki kişilerin İpsala Gümrük Kapısına tayinleri için Gümrük ve Tekel Eski ©akanı 
Tuncay MATARACI'yı suça azmettirmek ve Baklanın memuriyet görevini kötüye kullanmak suçuna iştirak 
etmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 nci maddelerini ihlal ettiği; 

Kanalat ve sonucuna varılmıştır. 

IV— TUNCAY MATARACI'NIN BAKAN OLDUĞU TARİHE KADAR SAHİP BULUNDUĞU 
MAL VARLIĞI VE DİĞER GELİRLERİ İLE BAKAN OLDUKTAN SONRAKİ PARASAL DU
RUMU VE EDİNDİĞİ HAKSIZ KAZANÇLARIN KAYNAKLARI : 

Gümrük ve Tekel Bakanı olmasından çok kısa bir süre önce hakkındaki söylentilere değinerek gazeteci
lere beyanat veren Tuncay MATARACI'nın, kamuoyuna şu mesajı ilettiği görülmektedir : 

«Hem ben, hem de bütün arkadaşlarım servet beyannamesi vermeye hazırız... Babadan kalma serve
tim benim on neslime yeter. Şu anda 27 gayrimenkulum kiradadır. Sadece Rize'deki İl başkanlığım 
sırasında çalışmalarım yüzünden 19 gayrimenkul sattım. Bize laf ve dil uzatanlar en azından hay
siyetsizdir.» 
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(23.12.1977 tarihli HÜRRİYET Gazetesi • K. 8, S. 198 - 199) 
Daha başka konulardaki sözleri ile uygulamaları arasındaki çelişkilere ve tutarsızlıklara evvelce de de

ğinmek zorunda kaldığımız Tuncay MATARACI'nın (servet beyanı) na iliişkıin bu sözleri, polemik düzeyin
den ileri gitmemiştir. 

Öyleki; 
— Anayasamızın 59 ncu maddesinde aynen (kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları 

kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar bunlardan istisna edilemez) denilmiş ol-
masıma; 

— Millet Meclisli İçtüzüğünün 150 nci maddesinin son fıkrasında (milletvekilleri, ayrıca kanunlar gereğince 
doldurmaları gereken diğer belgeleri ve mal bildirimini Başkanlığa verirler) denilmiş olmasına; 

— 5 nci Dönem Rize Milletvekili olarak dosyasında mal bildirimi bulunmadığı için Millet Meclisi Genel 
Sekreterliğince 29.7.1977 tarihinde kendisine yazılı uyarıda bulunulmasına rağmen; (K. 8, S. 245) 

Tuncay MATARACI taşınır ve taşınmaz mal varlığı hakkında bildirimde bulunmamış ve Millet Meclisli 
Genel Sekreterliğinim yazılı uyarışıma bile cevap vermemiştir. (K. 8, S. 201, 245, 246) 

Keza (Gümrük ve Tekel Bakanı sıfatıyla) Bakanlar Kurulunda görev aldıktan sonra da Anayasal zorunlu
luğa rağmen mal bildiriminde bulunmamıştır. 

Bu nedenlerle : 
Haksız ve gayrimeşru menfaat edindiği ve rüşvet aldığı yolundaki iddiaların soruşturulması için Devletin 

resmii arşivlerine, banka kayıtlarına ve diğer kaynaklara dayanılarak servetinin saptanması, gelir ve giderlerinin 
araştırılması zorunda kalınmıştır. 

Bu meyanda Ankara, İstanbul ve Rize Defterdarhklarınldan gerekli soruşturma yapılmış, Ankara ve İstanbul 
Defterdarlıklarından gelen yazılarda Tuncay MATARACI adına taşınmazının bulunmadığı, Rize Defterdarlı
ğından alman 20380 sayılı yazıda ise, Rize Vergi Dairesi Müdürlüğünün GA. 2081 numarasında" gelir vergisi 
mükellefi, ea - eb - ec/2081 numarasında ise emlak vergisi mükellefi olduğu bildirilmiştir. (K. 8, S. 219) 

Rize Defterdarlığından alınan bilgi ve belgelere göre Tuncay MATARACI'nın safi servet toplamının; 

3İVİ2.1974 tarihlinde 485.875 TL. 
31.12.1975 » 664.426 TL. 
31.12.1976 » 708.256 TL. 
31.12.1977 » 700.239. TL. 
31.12.1978 » 756.785 TL. 

olduğu anlaşılmaktadır. (K. 8, S. 1 - 109) 
Diğer taraftan 1978 yılı sonu itibariyle Tuncay MATARACI (MATARACI KARDEŞLER KOLLBKTİF 

ŞİRKETİ) ndeki 1/2 oranındaki hissesini kardeşi Koksal MATARACI'ya devrettiğinden ve GeMr Vergisi 
Kanunu uyarınca servet bildiriminde bulunma zorunluluğu olmadığından 1979 yılına ait servet bildiriminde 
bulunmadığı! anlaşılmaktadır. 

Tuncay MATARACI'nın, Bakan olmadan bir hafta önce Rize Defterdarlığına bildirdiği miktar 756.756,— 
TL. olup; 

Şirketlerdeki hisse tutarının 26.756,— TL. 
Taşınmaz imalarının 108.000,— TL. 
Nakil vasıtasının 155.000,— TL. 
Nakit parasının 127.000,— TL. 
Alacaklarının 340.000,— TL. 
miktarında olduğu görülmektedir. (K. 8, S. 268 - 269) 

Koksal MATARACI'nın müracaatı üzerine 12.6.1979 tarihinde Rize Tapu Sicil Muhafızı Kâmil PERUZ-
OĞLU tarafından düzenlendiği ve onaylandığı anlaşılan ve Tuncay MATARACI tarafından bir savunma 
belgesi olaralk Komisyonumuza verilen yazıya göre; Tuncay MATARACI'nın gerek kendisi gerekse kardeşi ile 
anne ve babasına alit 17 parça gayrimenkulu 18.4.1967 ile 8.12.1975 tarihleri arasında sattığı anlaşılmaktadır. 
(K. 8, S. 263) 
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Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tunoay MATARACI, mal varlığı ile ilgili olarak Komisyonunıuzdaki sor
gusunda : 

«Aslında ben gayriımenkulleri, yani kiracıları olan bir kişiyim. Yani hayatımda kira nedir görmedim. 
Devamlı kira alırım. Yani gelirimizin bir kısmı da bundan ibarettir.» (K. 1, S. 100) 
«Efendim biz müsaade buyururlarsa, Mbar bir insanın kişiliği olması iktiza eder... her türlü olanağa 
salhip olacak bir aile olduğumuz için, adam bizden para almadan da oturtur.» (K. 1, S. 101) 
«Rize'de tapu dairesine gidipte inceleme yapıldığı zaman da MATARACI ailesinin Rize'de olan men
tol ve gayrimenkulleri hudutsuzdur ve aileler arasında kendilerine göre birtakım taksimatlar yapıl
mıştır. (K. 1, S. 103) 

demektedir. 
Sorulan sorulara cevap verip vermemesinin savunma yönünden en tabii ve kanuni hakkı olduğu, ancak 

yöneltilen sorulara cevap verecek ise, açık ve kesin şekilde konuşması lüzumu devamlı olarak kendisine hatır
latıldığı halde müphem, muğlak ve kaçamaklı cevaplar vermeyi bir savunma tarzı olarak sürdürdüğü anlaşı
lan Tuncay MATARACI : 

«Efendim, bunları 27 mi, 17 mi, müsaade ederseniz biz, politika maalesef bizi iş hayatımızdan çok 
uzaklaştırdı... işyerim kahvehaneye döndü... onun için ben bunların ne kadarı kiraya verilir, ne alı
nır. Ben ancak kardeşime para verir, para lazım olduğu zaman alırım ve biz daima harcayıcıydrk. 
Onun için kaça kiraya verilmiş, kiracılardan ne alınır. Bentim bu konuda 'bilgim yok... 300 seneden 
'beri 'bırakılan gayrimenkul ve menkulleri ve ticarethanemizin bize verdikleri ile geçiniyoruz. Onun 
için politikaya atıldıktan sonra ne servet sahibi olmuşuz. Aksine politikaya sonra hem işimizi gücü
müzü, dikkat buyurun şimdi bana (kaça kiraya verdiniz) diyorsunuz. Rize vergi dairesinde hepsinin 
kayıtları var. Biz politikaya atılmakla her şeyimizi de kaybettik.» 

demektedir. (K. 1, S, 110 - 112) 

Gayrim'enkullerinden kira aldığını iddia etmesine rağmen bu konu hakkında hiçbir bilgi Vermeyen Tun
cay MATARACI'nın, kardeşi ve iş ortağı olan Koksal MATARACI'ya gayrimenkullerinden ne kadar kira 
aldıkları sorulduğunda : 

«İşte o zaman da 'kalan paraları ağabeyim politika yoluna yedi bitirdi işte... hemen hemen yoktu her
halde. Kendi ifadesinde de olduktan sonra... babamdan kalan para bunlar, bunları da ağabeyim yedi 
işte. Bu Of'da satılan Rize'de, bizim kendi evimizin karşısında satmış, olduğu 6.000 M2 bir yeri sattı. 
Büyük evladı olduğu için kendisi aldı yedi bunları.» (K. 5, S. 221) 
«Dükkânlarımız vardır, iş hanımız var. Ata'ürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesinde gayrimenkul-
lerimiz vardır bizim. Takriben her iki caddede 16 - 17 tane dükkânımız vardır. 1980 senesindeki iş 
kontratları bitmiştir. Ondan önceki kontratlarda takriben 200 - 250 bin lira alırdık» 

demektedir. (K. 5, S. 217) 
Ayrıca bu kira gelirinin Tunoay MAİTARACI ile müşterek olup olmadığı ve yıllık kira toplamı olup ol

madığı sorusuna ise Koksal MATARACI; 

«Müştereken. Ağabeyimle benim hisseme 200.000 lira civarında para düşer.» (K. 5, S. 217) 
cevabını vermiişit!iır.ı 

Gerek kendi ifadesinden gerekse kardeşi Koksal MATARACI'nın verdiği bilgilerden, Gümrük ve Tekel Ba
kanı ve hatta milletvekili olduğu tarihe kadar mevcut imkânlarını (politika uğruna harcayıp bMrdiği) belirti
len Tuncay MATARACI'nın, yapılan araştırmalar sonunda tespit olunan gelirlerinden ayrı olarak kardeşiyle 
birlikte yıffik 200 - 250 blin İra civarında blir klira gelirleri olduğu kendileri tarafından ileri sürülmektedir. 

Buna rağmen; 
1971 yılında Rize'deki çay üreticileri kooperatifinden, diğer üyelerin karnelerini kullanarak aldığı 380 bin 

lira tutarındaki kredi borcunu bile Bakan olduğu tarihe kadar ödeyemeyen Tuncay MATARACI'nın, Gümrük 
ve Tekel Bakanı olduktan hemen sonra yaşam düzeyini gösteren grafik çizgisinin birden bire dikey bir yükse
liş gösterdiği görülmektedir. 
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Bu nedenle Tuncay M A rARACTnm; mal varlıgj gelir ve gider kaynakları hakkında'açık ve kesin bilgi 
ve rakamlar vermekten daima kaçınmış olması, soyut ve tutarsız beyanlarla sorulan geçiştirmeye çalışması 
dikkat çekicidir. 

Gazete manşetlerine geçecek şekilde beyanatlar ve"erek mal varlığını hudutsuz göstermek suretiyle suni 
bir kamuoyu yaratmaya çalışan, ancak Anayasanın ve Millet Meclisi İçtüzüğünün'emredici hükümlerine rağ
men mal bildiriminde bulunmayan Tuncay MATARACI'nın, mal varliğı ile ilgili soruların yoğunlaşması, bu 
konuya açıklık ve belirginlik kazandıri'lmak istenmesi üzerine • Komisyonumuza verdiği cevap ilginçtir ve bir 
nevi itiraf niteliğindedir : 

«Bugün yasalarımıza göre nereden buldun diye bir kanun, bir yasa yoktur. Bugün adam servet sa
hibi oluyor. Sen bunu nereden aldın diye bir vatandaşa, bir kişiye bilmiyorum hukuken sormaya 
cevaz var mıdır, yok mudur.» (K. 1, S. 46) 

Tuncay MATARACI'nın taşmmaz mal varlığı Rize Valiliği kanalıyla araştırılmış ve bu konudaki bilgi ve 
belgeler Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Bu belgelere nazaran : 
1) Rize Ortaköy Yenimahalle'de bulunan ve tamamı 1719,7 M2 olan yedi parça arsa, 162 M2 alanında 

çay ıbaıhçesli, Tophane Orta Mahallede 'bir kâglir ev olmak üzere toplam 9 parça gayrimenkulun Tevfik MA
TARACI ile Meziyet MATARACI'nın ölümleri üzerine çocuklarına intikal etiği ve 9.8.1979 «arinMe tescil 
edildiği, .Tunoay ve Koksal MATARACI'nın, bu 9 parça üzerinde intikalen gelen hisselerini diğer kardeşlerin
den 455.000,— TL.'ya satın aldıkları ve aynı tarihte tescil 'işlemim yapürdıklıan; (K. 8, S. 225 • 226) 

2) Rize Atatürk Caddesinde 1497,67 M2 arsayı diğer «hissedarlardan izale - i şüyu yoluyla 15.4.1980 tari
hinde 800.000,— TL. karşılığında Tunoay ve Koksal MATARACI'nın satın aldıkları; (K. 8, S. 225 - 226) 
anlaşılmaktadır. 

Resmi kaynaklara dayanılarak tespit olunan 1976 ila 1978 yıllarına ait rakamlar kendisine bildirilerek bu 
rakamlara karşı bir itirazı olup olmadığı ve özellikle (bunlar dışında, buraya geçmeyen bir icar, yani kira 
veya daha başka bir geliriniz varmıydı?) sorusuna karşılık Tuncay MATARACI; 

«Daha başka bir gelirimiz yoktur efendim.» (K. 1, S. 42) 
cevabım vermiştir. 

Koksal MATARACI'nın yıllık 200 - 250 bin lira civarında gayrimenkul kira gelirine sahip olduklarını 
ileri sürmesine rağmen, resmi kayıtlara göre toplam 2 yıllık gelirin 18.533,60 TL. olduğu görülmektedir. 
(K. 8, S. 83 - 89) 

Keza, Tuncay MATARACI'nın parasal durumu, gelir ve giderleri arasındaki dengesizlik tanık beyanları 
ile de açıklık kazanmaktadır. 

Rize.Ardeşen Nüfusunda kayıtlı bulunan ve Tuncay MATARACI'nın parasal ilişkileri içerisinde önemli 
yeri olan Ali YILDIZ ismindeki müteahhidin bir zamanlar iş ortağı olduğunu beyan eden ve halen kaçak
çılık suçundan Selimiye'de tutuklu bulunduğu anlaşılan Nizamettin AYTEMlZ ismindeki tanık yeminli ifa
desinde : 

«Tuncay MATARACI ile memleketli olmam nedeniyle küçük yaştan beri tanışının. Tuncay bakan 
olana kadar hayatım kumarhanelerde, meyhanelerde geçirmiştir. Her türlü yolsuzluklara karışmış 
bir kişidir. Sözün kısası beynelmilel bir kumarbazdır. Ailesinin köklü ve çok zengin olduğunu söyle
mesine karşılık, gerçekte böyle olmayıp orta halli bir aile idi ve babası da kasaplıkla iştigal ederdi... 
Tuncay birinci sefer milletvekili seçilemeyince elinde var olan paraları da harcayıp çok fakir duru
ma düştü. Tüm Rize'ye borçlandı. Hatta kumar borcu olarak Rize'de Ahmet TÜFEKÇl'nin ku
marhanesinde bana bile borçlandı» (K. 3, S. 138 - 140) 

demektedir. 
Tuncay MATARACI ise Nizamettin AYTEMÎZ'i tanımadığını ileri sürmektedir. (K. 1, S. 155) 
Diğer bir çok tanığın ifadelerinden de, Tuncay MATARACI'nın Bakan olduğu tarihte-dikkati çeken bir 

gelirinin olmadığı, hatta 1971 - 1975 tarihleri arasında Rize'deki Çay Üreticileri Kooperatifinden aldığı kredi 
borcunu bile ödeyemediği, 380 'bin liradan ibaret bu borcu bakan olduktan sonra elde ettiği paralarla ve 
tsmet DAL ismindeki kooperatif görevlisinin aracılığı ile 9 - 1 2 Ocak 1978 tarihlerinde eleyebildiği anlaşıl
maktadır. (K". 3, S. 32-42) 
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5 Ocak 1978 tarihinden 16 Kasım 1979 (tarihline kadar toplam 670 gün Gümrük ve Tekel Balkanı olarak 
görevli bulunan Tuncay MATARACI'nın, bu bakanlık dönemi içerisinde toplam 323 gün yurt içi ve 15 gün 
de Amerika Birleşik Devletlerine olmak üzere yurt dışı seyahati yapmış olduğu ve bu seyahatlerinden dolayı 
yurt içi için 170.505,— TL. Amerika seyahatinden dolayı 77.752.— TL. olmak üzere toplam 242.857.— TL. 
yolluk tahakkuk ettirdiği (K. 8, S. 228 - 234) bunlar dışında Bulgaristan, Yugoslavya, isviçre ve İngiltere'ye de 
seyahatler yaptığı anlaşılmakta ise de bunların süreleri ve tahakkuk eden yolluklar hakkında kesin bir tespitte 
bulunulamamıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanı sıfatıyla Tuncay MATARACI'nın toplam 667 günden ibaret Bakanlık süresinin 
323 gününü yurt içi gezilerinde ve özellikle İstanbul'da geçirdiği, İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde Büyük 
Tarabya ve Sheraiton otellerinde, bir süre de İzmir'de 'Büyük Bfes Otelinde kaldığı anlaşılmaktadır. 

Tuncay MATARACI'nın Gümrük ve Tekel Bakam sıfatıyla kaldığı Sheraton Otelinin kayıtlarının incelen
mesi Maliye Bakanlığı Müfettişi Mehmet SAZCI tarafından yapılmış ve 23 . 12 . 1980 ıgün, 25 sayılı rapor 
düzenlenmiştir. (K. 9, S. 205 - 216) 

Bu raporda: 
Tuncay MATARACI, koruma polisi Tahir BOZAY ve Tu'ncay MATARACI'nın misafir ettiği şahıslar 

Sheraiton Otelinde 1978 ve 1979 yıllarında toplam 1 milyon 630 bin 717 lira 75 kuruş tutarında otel harcama
sında bulunmuşlardır. Bu miktara karşı yapılan ödemeler ise 285.994,95 TL. kredi hesabına inti
kal ettirilmeksizin nakit olarak, 425.343.— TL. Koksal MATARACI, 424.531,30 TL. Tuncay MA
TARACI, 13.263,80 TL. ise Mehmet CELEPÇİ tarafından nakden tediye edilmiş, 352.700,70 li
ranın kimin tarafından ödendiği tespit edilememişitiiır. Nakit olarak yapılan bu ödeme toplamı 
1 milyon 501 bin 833 lira 75 kuruş olup harcama ve ödemeler arasındaki fark otelce yapılan 
ıskontolardan ileri gelmektedir. Kredi kartlarında (Rebate) olarak gösterilen ıskontolar toplamı 127.756,45 li
radır. Iskontolar da dikkate alındığında harcamalar ile ödemeler arasında 827,55 TL. ıtutarında bür fark söz 
konusu olmaktadır. Ancak bu farkın neden meydana geldiğinin saptanılmamış olduğu belirtilmektedir. 

Tarabya ve Büyük Bfes otellerinde ise Emekli Sandığı Müfettişi Fuat DlZDAR tarafından yapılan İnce
leme sonunda 18 . 12 . 1980 gün ve 69 sayılı rapor düzenlenmiştir. (K. 9, S. 217 - 357) 

Bu raporda; 
1978 ve 1979 yıllarında Tuncay MATARACI'nın Büyük Tarabya Otelindeki 159.008,75 lirahk hesabınım 

27.119 lirasının peşin olarak ödendiği, mütebaki 131.889,75 lirasının kredili hesaba .geçirildiği, bu hesaptan 
daha sonra 18.560,75 lirasının Iskonto edildiği ve Tuncay MATARACI'nın 27 . 9 , 1978 tarihinde 44.577 
lira ve 2 . 2 . 1979 tarihinde ise 104.492 lira ödediği, yapılan bu ödemenin borç miktarını aştığı, İzmir Bü
yük Efe* Otelindeki 45.907,85 liralık hesabın 38.536,35 lirasının Tuncay MATARACI tarafından ödendiği, 
3.478.— lirasının ise müteahhit Ali YILDIZ tarafından ödendiği belirtilmektedir. (K. 9, S. 352 - 357) 

Daha önce de açıklandığı üzere, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın yurt içi seyahat
lerinden dolayı resmen tahakkuk eden yolluk miktarı 170.505.— lira olmasına karşılık, bu seyahatleri sıra
sında kaldığı otellerdeki harcamaları 1 milyon 835 bin 326 lira 35 kuruştur. Kaldık'i bu rafkamlar Tuncay 
MATARACI'nın sadece otel masraflarıdır. Tuncay MATARACI'nın çok yakın arkadaşlıarı 'oldukları anlaşı
lan Nedim KARADENİZ (K. 3, S. 131 -132) ve Halil İbrahim DEMİR'in (K. 3, S. 135 - 136, K. 4, S. 343 -
357) ifadelerine göre İstanbul'un en lüks ve pahalı gazinolarında devamlı olarak kalabalık masalar ayırtan 
ve her defasında 15 - 20 bin hatta bazan 50 - 60 bin lira gazino masrafı ödeyen Tuncay MATARACI'nın bu 
giderleri bile, meşru şekilde tahakkuk eden maaşına ve diğer gelirlerine göre çarpık ve astronomik ibir görü
nüm arz etmektedir. 

Yalnızca gazinolardaki giderleri hakkında bir fikir edinebilmek için Halil ibrahim DEMİR'in ifadesinden 

bir bölümün aktarılmasında yarar vardır : 
«Başlangıçta 3 - 4 kişiden oluşan grup, sonradan nasıl olduğunu ben de bimliyorunı 10 - 15 kişiye 
ulaşırdı. Fatura bedelleri yüksek olurdu. Tahminime göre 50 - 60 bin lirayı bulurdu. Bu masraflar
dan nisbeten küçük olanları zaman zaman ben, zaman zaman da Salih RAKICI ve Tafcsim'de ter
zilik yapan Ahmet BOZKURT tarafından ödenirdi. Diğer büyük hesapların alınmadığı da olurdu. 
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Bu fatura bedellerinin ödenip Ödenmediği veya kimler tarafından ödendiğimi bilmiyorum. Bunun 
dışındakileri bizzat Tuncay MATARACI öderdi. Fatura tutarları hakkında bir fikir vermek için bir 
defasında Fahrettin ARSLAN'ın bir adamını göndererek MATARACI'dan 175 bin lira talep etmiş 
olduğumu gösterebülinim.» (K. 3, S. 135 - 136) 

Kaldı iki, Bakan oluncaya kadar 380 bin liralık borcunu bile ödeyemediği anlatılan Tuncay MATARACI, 
Bakan olduktan sonra hanım arkadaşlarına apartman daireleri hediye edebilecek' imkâna kavuşmaktadır. 

Hostes Ferran AKKAN'm 'bu konuya ilişkin ifadesi.(K'. 7, S. 1 - 5) bu parasal çarpık görünümün belirli bir 
yönümü yansıtmaktadır. 

Daha önceki ifadelerinde gelir kaynaklan hakkında 'tutarsız beyanlarda bulunan Tuncay MATARACI; 
rüşvet veren ve rüşvete aracı olan kişilerin açık itirafları dolayısıyla, 25 . 2 . 1981 tarihinde yapılan yüzleş
tirme sırasında, hostes Ferran AKKAN'a hediye ettiği dairenin parasını nereddn bulduğuna ilişkin 'bir soruyu 
şöyle cevaplandırmıştır. 

v«îzmit'le şeyin arasında bir klüp vardı... istanbul'la îzmit arasında. Oraya gitmiştik. Oyun oynamış
tık. Omdan aldığım parayı kendisine vermiştim. 
— Ne kadar para almıştınız oyundan? 
— Vallahi oradan aldığım parayı hatırlayamayacağım. 500 bin 600 bin lira almıştım. Poker oynamış
tık. Pokerden almıştım.» (K. 1, S. 206 - 207) 

Bizzat Ferran AKKAN'ın yeminli ifadesi karşısında Bile, Tuncay MATARACI'nın bu parasal kaynağa 
ilişkin iddiasının hiç bir geçerli yönü yoktur. 

Almış olduğu rüşvetlerin banka kayıtları ile aydınlığa kavuşması karşısında Tuncay MATARACI'nın bu 
defa yeni bir formül arama telaşına kapıldığı ve (kumardan kazandım) şeklinde yeni bir tevil hazırlığına 
girişmek istediği görülmektedir. 

Tuncay MATARACI'nın bu masraflarının hangi meçhul gelir kaynakları tarafından karşılandığı ve bu 
kaynakların musluklarının hangi ellerin idaresinde bulunduğu hususu bundan sonrakli 'bölümde bütün ayrın
tıları ve çıplaklığıyla belirtilmeye çalışılacaktır. 

1. — TUNCAY MATARACI'NIN, BAKANLIK GÖREV, SIFAT VE NÜFUZUNU KÖTÜYE KUL
LANARAK ALDIĞI RÜŞVETLERİN GENEL GÖRÜNÜMÜ : 

Anlatım itibariyle raporumuzun takip ettiği yöntemden de anlaşılacağı üzere, önce keyfi ve kanunsuz 
işlemler zincirinin çizdiği tablonun gözler önüne serilmesine çalışılmış, tanık beyanları ve diğer bilgilerin 
ışığında olaylar zincirindeki halkalar ayrı ayrı incelenmiştir, 

Bu itibarla ikinci safha olarak; bu gerçeklerin temelinde yatan menfaat ilişkilerinin, gayrimeşru kazançla
rın, rüşvet olarak alınan ve astronomik rakamlara ulaşan paraların kesin kayıt ve kanıtlara göre bir bir açık
lanması ve bu suretle son düğümün çözülmesine geçilebilir, 

Şöyle ki : 
Tanık beyanları, rüşvete aracı olan kişilerin samimi itirafları ve özellikle banka kayıtları ve çekler üzerinde 

yapılan inceleme sonuçlarına göre; Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın kendilerinden 
rüşvet aldığı kişilerin kimlikleri ve aldığı rüşvetin (aradan geçen uzun bir zamana rağmen) tespit edilebilen 
miktarları şöyledir : 

1) Uyuşturucu madde, silah ve mermi kaçakçılığından dolayı İNTERPOL tarafından hakkında kovuş
turma yapılan ve halen yurt dışında firarda olduğu anlaşılan Abuzer UĞURLU (K. 18, S. 120/1) dan, 
İpsala Gümrük Müdürlüğüne Harun GÜREL'i ataması karşılığında 10 milyon 925 bin lira, 

2) Demir ithalatçılığı yapan ve yurda kaçak olarak demir soktuğu iddiasıyla hakkında gıyabi tutuklama 
kararı çıkartılan ve bu suçtan dolayı halen tutuksuz olarak yargılanması devam eden Suat SÜRMEN isimli 
kişiden 115 milyon lira, 

3) Gümrük ve Tekel Bakanlığının gözetim ve idari denetimine bağlı bulunan Çay - Kurumundan (Ana
dolu Basın Birliği) ne usulsüz olarak çay tahsis edilmesi ve 4223 sayılı Kanunla belirtilen esaslara aykırı 
olarak fazla fiyatla satılması karşılığında - Nihat KARADERELÎ ve Vural KAZMAZ ismindeki gazeteci
lerden 2 milyon 750 bin lira, 
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4) Aynı şekilde (Rizespor Klübü) ne usulsüz olarak çay tahsis edilmesi ve 4223 sayılı Kanunla belirtilen 
esaslara aykırı olarak fazla fiyatla satılması karşılığında Paşa Ali ALAMAN ve Nuri AKBULUT ismindeki 
kişilerden 10 milyon lira, 

5) ÇAY - KUR'un paketleme işinde kullandığı ambalaj malzemesi yapımı ihalesini Hüseyin Rahmi 
MEYDAN isimli kişiye verdirmesi karşılığında 10 milyon lira, 

6) Ali Galip KAYIRAN isimli kişinin Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine getirilmesi, (Babalar ope
rasyonu) denilen soruşturma sırasında tutuklanan ve Bakanlık enirine alman bu kişinin yeniden göreve 
tayini veya onun paralelindeki bir müdürün bu göreve getirilmesi karşılığında Yusuf YAMAN ismindeki 
kişiden 5 milyon lira, Mustafa ÖZSOY ismindeki et ihracatçısından 2 milyon 800 bin lira ve Ali Galip 
KAYIRAN'dan 1,5 milyon lira olmak üzere toplam olarak 9 milyon 300 bin lira, 

Gümrük ve Tekel eski Bakam Tuncay MATARACI'nın bu rüşvetleri nasıl ve kimler aracılığıyla aldığını ve 
kimlere aktardığını belirtmekte ve bu rüşvet mekanizmasının işleyiş yöntemini açıiklamakta yarar vardır : 

Tunoay MATARACI 1978 yılı başında Gümrük ve Tekel Bakanı olduktan sonra hasımları tarafından sü
rekli olarak, yasa dışı yollarla menfaat sağladığı şeklinde eleştirilere ve suçlamalara muhatap olmuş ve izlen
miştir. 

Bu konularda, Parlamenitoda yapılan konuşmaların yanısıra, günlük basında da çok ağır yazılar çıkmış, 
Bakanın bir takım kanunsuz faaliyetleri kamuoyuna sergilenımiştir. (K. 12, S. 169 - K. 8, S. 341 • 342 K. 10, 
S. 29) 

Böyle bir ortam içerisinde Tuncay MATARACI'nın, rüşvet olarak elde ettiği paralarla bankalarda bizzat 
kendi adına hesaplar açtırması ve bu paraları bankalarda kendi adına toplaması elbetteki beklenemez. 

özellikle politik ortamdaki gerginlik nedeniyle bir banka memurunun, astronomik yükselişler gösteren bu 
paraları açıklaması Tunoay MATARACI'yı çok güç durumlara sokabilecektir. Böyle bir ihtimale karşılık, 
Tuncay MATARACI'nın yasa dışı yollardan sağladığı paralan yakınları ya da arkadaşları adına açtırdığı pa
ravan banka hesaplarında toplaması ve (müşterek menfaat ilişkileri) içinde bulunduğu bir arkadaşının ticari 
faaliyetlerine yatırarak gizlemesi, akla gelen en kuvvetli ihtimal olup, nitekim böyle bir yöntemi izlemiş olduğu 
görülmektedir. 

Bu konuda yapılan araştırma ve incelemeler sonunda bu paravan hesapların (Şaban EYÜBOĞLU), (Ha
lil ibrahim DEMİR), (Salih Zeki RAKICIOĞLU), (Koksal MATARACI), (Hakkı KALKAVAN), (Salih AY
DIN) adına açıldığı ve (Ali YILDIZ) in ticari faaliyetleri içerisinde kamufle edilmek istendiği anlaşılmaktadır. 

Bu hesapların niteliği, yatırılan ve çekilen para miktarları ve paravan hesap mekanizmasının işleyiş biçim
lerine ait ayrıntılar raporumuzun ilgili bölümlerinde ayrı ayrı açılklanmak'İa birlikte, paravan hesapların genel 
vasıtası olan (hamiline yazılı çekler) in özelliklerine çok kısa olarak değinmekte yarar vardır : 

(Bilindiği üzere hamiline düzenlenen çekler, çeki bankaya ibraz eden herhangi bir kişiye ödenmektedir, ör
neğin (A), (B) ye belirli bir para ödemek istiyor. (A) nın bir bankada hesabı vardır. Bu hesaba ait bir çeki ha
miline düzenleyerek (B) ye vermektedir. (B) bu çeki ya hesabın bulunduğu bankaya ya da herhangi bir banka 
şubesine ibraz ederek parasını almakta, ya da çek tutarını bankadaki hesabına kaydettirmektedir.) 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI rüşvet olarak aldığı bu şekildeki hamiline yazılı çek
leri, yukarıda belirtilen paravan hesap sahiplerinden birisine vermektedir. Bu kişiler, Tunoay MATARACI'dan 
aldıkları çeki, kendi adlarına açıdan paravan hesaplara geçirmekte ve daha sonra Tuncay MATARACI'nın ta
limatı üzerine ya bizzat kendisine ya da gösterdiği kişilere çek ya da nakit şeklinde ödemektedirler. 

Ayrıntılarına ileride ayrı ayrı geçileceği için, bu mekanizmanın işleyişini bir örnek vererek açıklamakla ye-
tinilecektir. 

Tuncay MATARACI, istanbul'da Uğurcan ELMAS ismindeki kaçakçıdan Abuzer ve Sabri UĞURLU ka
nalıyla 600.000.— lira tutarındaki 3.4.1978 tarihli, hamiline yazılı 481 600 seri numaralı çeki almıştır. Bu çek 
Şaban EYÜBOĞLU'na verilmiş, Şaban EYÜBOĞLU da Yapı Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesinde bulu
nan 43-44 No. lu paravan hesabına 3.4.1978 tarihinde çeki tahsil ettirerek geçirmiştir. Şaban EYÜBOĞLU' 
nun paravan hesabına geçen bu para gerçekte Tuncay MATARACI'nın tasarruf ve hâkimiyet alanına geçmiş
tir. Nitekim, Tuncay MATARACI daha sonra bu paranın bir kısmının çekilerek ya kendisine ya da gösterdiği 
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kişiye ödenmesini istemektedir. Şaban EYÜBOĞLU'nun paravan hesabında bu şekilde (toplanan paralardan 1,5 
milyon lirasının damadı Sailih AYDIN'a ödenmesini Tuncay MATARACI Şaban EYÜBOĞLU'ndan istemiş ve 
Şaban EYÜBOĞLU da bu hesaptan 9.10.1978 tarih ve 300858 seri numaralı 1,5 milyon tutarında hamiline bir 
çek düzenleyerek Salih AYDIN'a vermiştir. Salih AY DİN tarafından alınan bu çek, Etibanık Çankaya Şube
sindeki 3051 numaralı hesabına 9.10.1978 tarihinde geçirilmiştir. 

Bu örnekten anlaşılacağı üzere; Şaban EYÜBOĞLU' nun Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesin
deki 43 - 44 numaralı hesabı, gerçekte Tuncay MATARACI'nın aldığı rüşvetlerin gizlenmesini, massedilmesini 
ve dağılımımı sağlayan paravan bir kasa niteliğindedir. 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya bu mekanizmanın işleyişi içerisinde rüşvet verenler
le, bu rüşvetlerin alınmasına ve dağılımına aracı olan diğer kişiler, önce inkar yoluna sapmışlar, bu parasal 
ilişkileri bir nevi alacak - borç niteliğinde göstermek istemişler fakat, bütün ayrıntılarıyla tespit olunan banka iş
lemlerinin açık ve kesin görünümü, rüşviet olarak alınan hamiline yazılı çeklerin hep aynı paravan hesaplarda 
toplandıktan sonra Tuncay MATARACI'nın, kardeşinin, yeğeninin, damadının ve yakın arkadaşlarının hesapla
rına intikal etmiş olmasının ifade ettiği tevil kabul etmez açıklık karşısında rüşvete aracı olduklarını ikrar 
etmişlerdir. 

Müteahhit Şaban EYÜBOĞLU (PARAVAN HESAP) konusunda ve Tuncay MATARACI ile parasal iliş
kileri hakkında şu bilgileri vermektedir : 

«Sen artık şu anıda gerçeği açıklayacağım. Çünkü vicdan azabı duyuyorum. Bir memleket vazifesi 
yapmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Evvelce Çankaya'daki dairenin satımı ile ilgili Olarak verdi
ğim malumat doğru değildir. Tuncay MATARACI bana (ben bakanım, namıma gelen paralar dedi
koduyu mucip olur, onun için İstanbul'dan senin adına para yatıracaklar, veya İstanbul'dan senin he
sabına, senin adına para yatıracağım, bunları alır bana verirsin) demişti. Ben de önceleri samimi ola
rak bir arkadaş ve hemşehri olarak bu sözlerine inandığım için benim hesabıma gelen, bilmediğim 
kişilerin yatırdığı paraları kabul ettim. Tuncay MATARACI bana, (şu kadar para gönderildi) diyordu. 
Ben de banka hesabıma gelen, benim adıma gelen paraları çekerek ya kendisine verirdim veya onun 
talimatı üzerine istediği kişilere verirdim. Mesela benim hesabıma gelen paralardan miktarını hatırla
yamadığım bir meblağı Tuncay MATARACI'nın talimatı üzerine damadı olan Salih AYDIN'a ver
dim. Nakden bankadan çekip ödediğim paralar olduğu gibi hamiline yazılı çek verdiğim de olmuştur. 
Banka hesaplarına yatırılan bu paralardan yine Tuncay MATARACI'nın talimatı üzerine Salih RAKI
CI isimli kişiye 3 milyondan fazla parayı birkaç defada verdim. Salih RAKICI'ya nakden ödediğim 
gibi hamiline çek ile de bu şekilde ödemede bulunmuşumdur. Yine Tuncay MATARACI'nın tali
matı üzerine Hüseyin CAMADAN isimli kişiye 2 milyonluk bir çek verdim. Bu çeki Hüseyin CAMA
DAN ismine mi, yoksa hamiline mi yazdığımı hatırlayamıyorum. Ama bir müddet sonra Hüseyin 
CAMADAN her nedense bu 2 milyon liranın 1 milyon 150 bin lirasını tekrar benim hesabıma gön
derdi. Yukarıda, Hüseyin CAMADAN ile alacak - borç ilişkisi olduğunu söylemiştim. Doğru değil
dir. Hüseyin CAMADAN'a gönderdiğim ve onun bana gönderdiği para doğrudan doğruya Tun
cay MATARACI'nın vediği talimat üzerine olmuştur... Bilmediğim kişiler İstanbul'dan benim burada
ki banka numarama para gönderiyorlardı. Tuncay Beyin bunlardan malumatı oluyordu ve bana (se
nin adına şu kadar para gönderildi) diyerek bana talimat veriyordu.» (K. 4, S.392 - 393) 
«Tuncay MATARACI'nın kardeşi Koksal MATARACI bir gün bana gelerek, seni ifadeye çağırır
larsa Çankaya'daki daire için ağabeyimden 200 - 300 bin lira civarında para aldığını söyle demişti. 
Fakat ben Komisyonunuza ilk defa ifade verirken aramızdaki para alıp verilmesini sanki daire kar
şılığı imiş gibi göstererek o zaman belirttiğim miktarlar üzerinden ifade ettim. Tuncay MATARA
CI gözetim altında bulunduğu sırada da bazı yakınları ile bana, şu şekilde ifade versin diye haber 
gönderdi. Fakat ben bu yakınlarının ismini ve bana hangi telkinde bulunulmak istendiğini söyleyeme
yeceğim. Çünkü Tuncay MATARACI yüzünden bu kişilerin de mağdur olmasına gönlüm razı ol
muyor, vicdanım elvermiyor. Zaten ben duyduğum vicdan azabı sebebiyle bildiğim gerçekleri size ol
duğu gibi anlattım.» (K. 4, S. 394) 
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Müteahhit Şaban EYÜBOGLU, diğer ifadelerinde de bu paravan hesaba giren ve çıkan paralar hakkında 
M'lgiler vermiş, Tuncay MATARACI'nın damadı Salih AYDIN'la yapılan yüzleştirmede, paravan banka hesa
bının özelliklerini kısmen samimi olarak, kısmen de kendi menfaati yönünden gizleyerek anlatmıştır. (K. 5, S. 
268 - 317) 

Tuncay MATARACI'nın, ÇAY - KUR'un teneke kutu ihalesi nedeniyle Rahim MEYDAN'dan aldığı 
8 milyon liralık hamiline çek yatırılmak suretiyle Türk Ticaret Bankası Altıribakka'l Şubesinde açılan 111/4798 
numaralı hesabın sahibi olarak gözüken Halil İbrahim DEMİR; banka işlemleri ve çekler teker teker belirtil
mek suretiyle kendisine yöneltilen sorulara önce çelişkili ve tutarsız cevaplar vermiş, (K. 5, S. 355 - 396) ancak 
daha sonra : 

«Beni diğer arkadaşlarım'dan daha yakın buldu ki, bir gün ya Sheraton Otelindeki özel odasına veya 
'Bakanlığındaki özel odasına çağırdı. (Halil, benüm ne kadar yaşayacağım bolü değil. Senden başka 
kimseye güvenemiyorum. Benim sana verecek dlduğum parayı işinde kullan ama bana bir şey olursa 
ne oğluma, ne kardeşime, sadece hanımıma vereceksin. Sana güveniyorum.) diye hitapta bulundu. İlk 
etapta, miktarını hatırlamıyorum yüklü bir çek vermişti.» (K. 5, S. 456) 
«Altıriba'kkaıl Şubesinde namıma yatan paraların kaynaklarını, tümünü, Tuncay MATARACI'dan al
mışım... hepsini Tuncay MATARACI bana çek olarak vermiştir. Ben 4e oraya götürmüş yatırmışım-
dır.» (K. 5, S. 455) 

demektedir. 
Keza, paravan banka hesaplarından birinin sahibi olarak gözüken ve rüşvet alınmasına aracı olan Sa

lih Zeki RAKICIOĞLU; hamiline yazılı çekler konusunda sorulan sorulara ve parasal ilişkilere dair ön
ce tutarsız, çelişkili ve kaçamaklı cevaplar vermiş, özellikle demir ithalatçısı Suat SÜRMEN'den alınan 
100 milyon lira dolayındaki çeklerin önce kendi hesabına girmesi ve bilahare Tuncay MATARACI'ya ve
ya yakınlarına intikal etmesi vakıasını borç-alacak ilişkisi içerisinde göstermek istemiş (K. 5, S. 397 - 406) 
ancak, banka kayıtları bütün açıklığı ile belirtilince Suat SÜRMEN ile Tuncay MATARACI arasındaki 
rüşvete aracı olduğunu samimi olarak ikrar etmiştir. (K. 5, S. 406 - 413) (K. 6, S. 316 - 339) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu ifadelerinde; 1975 yılındanberi Haydarpaşa gümrüğünde bulunan de-
xnirlerin çekilebilmesi ve daha sonra da hurda demir ve saç ithalatı dolayısıyla Suat SÜRMEN'in Tuncay 
MATARACI'ya verdiği rüşvete aracı olduğunu, Suat SÜRMEN'den aldığı hamiline yazılı çekleri Akbank 
Manifaturacılar Şubesindeki 4379 numaralı hesaba ve ayrıca kardeşi Adem RAKICIOĞLU'nun İstanbul 
Bankası Ünkapanı Şubesindeki 533 numaralı hesabına geçirdiğini, bilahare bu hesaplardan hamiline çek 
düzenlemek suretiyle Tuncay MATARACI'ya ve yakınlarına ödemede bulunduğunu, rüşvet miktarının 
80 - 90 milyon lira civarında olduğunu belirtmiştir. 

Yukarıda belirtilen paravan banka hesaplarından başka Tuncay MATARACI tarafından alınan rüşvet
lerden 25 milyon lirasının müteahhit Ali YILDIZ'ın ticari faaliyetlerine intikal ettirilmek suretiyle gizlen
meye çalışıldığı, keza kardeşi Koksal MATARACI, yeğeni Hakkı KALKA VAN ve damadı, Salih AY-
DIN'ın banka hesaplarına tek yönlü olarak akan bu rüşvet paralarının sun'i bir şekilde eritilmesine çalı
şıldığı görülmektedir. 

Adı geçen bu kişilerin hesaplarına intikal eden paraların niteliği banka işlemlerinden açık ve kesin bir 
şekilde anlaşıldığı gibi rüşvet verdiklerini samimi oJarak ikrar eden Suat SÜRMEN, Paşa Ali ALAMAN, Nuri 
AKBULUT, Vural KAZMAZ ve Nihat KARADERE Lİ'nin beyanları ile de tam bir açıklığa kavuşmaktadır. 

Rüşvet mekanizmasının işleyiş şekli, paravan banka hesapları ve rüşvete aracı olan kişiler ile ilgili bu 
genel bilgilerden sonra, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın muhtelif kişilerden al
mış olduğu rüşvetlerin ayrı ayrı incelemesine geçebiliriz. 

A — GÜMRÜK VE TEKEL ESKİ BAKANI TUNCAY MATARACI'NIN DEMİR İTHALATÇISI 
SUAT SÜRMEN'DEN TOPLAM 115 MİLYON LİRA RÜŞVET ALMASI OLAYI : 

Raporumuzun daha önceki bölümlerinde açıklandığı üzere, SÜRMEN FİRMASININ 1975 yılından 
beri Haydarpaşa Gümrüğünde bekleyen ve ithali yasalara uygun olmadığı için bir türlü çekilemeyen demirleri 
mevcuttur, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 176) 



— 59 — 

Her bakan değişikliğinde bu demirlerin çekilmesi için SÜRMEN'lerce girişimlerde bulunulmakta fakat 
muvaffak olunamamaktadır. 

Tuncay MATARACI'nın Gümrük ve Tekel Bakanı olmasından sonra da aynı girişimler tekrarlanmış ve 
Bakanın yakın arkadaşı olan Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun aracılığı ile, Tuncay MATARACI ve Suat 
SÜRMEN bu demirlerin çekilmesini temin için 25-30 milyon lira karşılığında anlaşmışlardır. 

Bu husus, gerek Suat SÜRMEN'in (K. 6, S. 318) gerekse Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun (K. 6, S. 157-
193) samimi ikrarlarından anlaşıldığı gibi, banka kayıtları da bu rüşvet olayını matematiksel bir kesinlikle 
yansıtmaktadır. 

Demirlerin çekilmesi için ithalatçı Suat SÜRMEN'i bu ısrarlı çabalara iten nedenler (menfaat) olduğu 
kadar, babası Şeref SÜRMEN'in Haydarpaşa'daki bu demirler yüzünden (kahrından öldüğü) şeklindeki 
inancıdır. (K. 6, S. 166) 

Tuncay MATARACI ile Suat SÜRMEN arasındaki bu rüşvet anlaşmasını müteakip, 1975 yılından beri 
Haydarpaşa Gümrüğünde bulunan demirlerin çekilebilmesi için (riaporamıuzun dialha önceki bölümlerinde ay
rıntıları açıklandığı üzere) Gümrük ve Tekel eslki Balkanı Tuncay MATARACI yasa dışı birçok zorlamalara 
ve formüllere başvurmuş, ancak dürüst ve cesur bir kısım personelin karşı koyması üzerine demirlerin çe
kilmesi gerçekleşememiştir. 

Ali Galip KAYIRAN ismindeki kişinin Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine getirilmesi ve bu oyun
lara karşı direnen istanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL'ün müstafi sayılarak görevinden uzak
laştırılması bu döneme rastlar.. 

1975 yılından beri Haydarpaşa Gümrüğünde bekleyen SÜRMEN'lere ait demirlerin çekilebilmesi için 
yardım vaadinde bulunan ve bunun için her formülü deneyen Tuncay MATARACI, demirlerin çekilmesini 
temin edememesine rağmen 30 milyon lira tutarındaki rüşveti, Salih Zeki RAKICIOGLU aracılığıyla ve 
Suat SÜRMEN'in hamiline yazılı çekleriyle almıştır. 

Bu demirlerin çeklememesi üzerime Tuncay MATARACI; Salih Zeki RAKICIOGLU ve Suat SÜRMEN 
i e Shereton Otellinıde 'buluşmuş ve bu defa yeni (işler) konusunda konuşup anlaşmışlardır. 

Gümrük ve Tekel eski Bakam Tuncay MATARACI, Haydarpaşa Gümrüğünde bekleyen ve (HURDA) 
adı altında çekilmesi için bir çok yollara başvurmasına rağmen sonuç alamadığı demirleri kastederek; 

«Bırakın bu hurda işini, buradaki hurdadan ne olur. Başka demir memir getirin de para kazanalım. 
Bu fırsat bir daha ele geçmez» 

Diyerek teklifini açıklamıştır. (K. 6, S. 168) 
ithalatçı Suat SÜRMEN ise (Eskiden beri kendisine taktıkları için Gümrüklerde güçlük çıkardıklarım, 

muamelelerini rahatça yürütebilmesi için MATARACI'nın yardımcı olmasını, Derince'deki Müdüre söyle
mesini) ileri sürerek MATARACI'nın teklifine uygunluk göstermiştir. (K. 6, - S. 168) 

Bundan sonra rüşvetin miktarı üzerinde konuşulmuş, Tuncay MATARACI önce kilo başına 4 lira istemiş, 
mukabilinde kendisine 2 lira teklif edilmiş fakat MATARACI bu defai 

ı«Ben kilo milo anlamam, bana ayda bir şey söyleyin ona göre hareket edeyim... ayda 15-20 mil
yon lira isterim.» diyerek rüşvet miktarını tespit etmiştir. (K. 6, S. 169) 

Tuncay MATARACI, bu konuşma sırasınıda ayrıca Suat SÜRMEN'den demir ithalatı ile ilgili olan perso
nel hakkında tekliflerini sormuş, Suat SÜRMEN'in verdiği isimleri istenilen yerlere tayin etmiş ve bu arada 
îzmir Gümrükleri Başmüdürü Erdinç ÖZERMAN'ı telefonla arayıp (yardımcı olması) talimatını vererek 
(rüşvet mukavelesi) nin ilk icaplarını yerine getirmiştir. 

Salih Zeki RAKICIOGLU bu konuda şöyle demektedir : 
«Erdinç'e telefon açtı, (bizim yakınlarımızdır, arkadaşlarımızdır, bunlara yakınlık gösterin) dedi.» 
(K. 6, S. 333) 

Bu husus Suat SÜRMEN'in de ifadelerinde belirtildiği gibi, isimleri Suat SÜRMEN tarafından Tuncay 
MATARACI'ya verilen Gümrük personelinden, Mehmet Ali BERK, Nuri YIĞILITAŞ, Ali CAN, Ilyas 
BAYDAR ve özdemir TÜRKER ile ilgili işlemlerin gerçekten bu tarihlerde yapılmış olması ve en önem
lisi Izmk Gümrükleri Başmüdürü Erdinç Özerman'ın yeminli ifadesi (K. 6, S. 341 - 357) karşısında sübuta 
ermektedir. 
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O tarihte İzmit Gümrükleri Başmüdürü olarak Görevli bulunan Erdinç ÖZERMAN, Bakan MATARA
CI'nın kendisine bu konularda telefon ettiğini ve bilahara İstanbul'a Tarabya Oteline çağırarak, Suat SÜR
MEN veya Salih Zeki RAKICIOĞLU'ndan hangisi olduğunu kesinlikle bilmediği bir iş sahibiyle kendisini 
tanıştırdığını, bunların işlemlerine yardımcı olmasını emrettiğini yeminli ifadesinde söylemektedir. (K. 6, 
S. 345) 

Erdinç ÖZERMAN'in ifadesinden anlaşıldığına göre, Tarabya Otelinde Bakanın kardeşi Koksal MATA
RACI da hazır bulunmaktadır. (K. 6, 5, 346) 

Suat SÜRMEN'e ait kaçak demirlere Kocaeli Valisi İbrahim URAL tarafından el konulması üzerine 
Bakan MATARACI Erdinç ÖZERMAN'a telefon ederek Valiye karşı pasif davrandığı için kendisini azarla
mış ve hatta Ankara'ya Bakanlığa çağırarak baskısını sürdürmüştür. (K. 6, S. 350 - 354) 

Suat SÜRMEN ve Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun açık ve samimi ikrarlarından sonra Tuncay MATA
RACI ile yıüzleştirilmeleri sırasında Tuncay MATARACI'nın tutumu, içinde bulunduğu değer yargılarını yan
sıtması yönünden çok ilginç görünmektedir. (K. 1, S. 195, 199, 200) 

Aslında tipik bir (tevili ikrar) niteliğini taşıyan bu ifadesinde Tuncay MATARACI; hiç bir kuşkuya yer 
bırakmayacak derecede açık ve kesin olan banka hesapları ve tek yönlü para akımını foile (ticari münasebet 
ve borç - alacak alabilir) şeklinde tutarsız ve mantık dışı bir görünüme sokmak istemiş, ancak 'bu davranışı
nın, (kendi ifadelerinin sınırları içersinde bile bir çelişki 'yarattığını düşünmemiştir. 

Zira; 
Bu ne biçim borç - alacak ilişkisidir ki, astronomik miktardaki paralar hep başkalarının hesabından ken

disine, ıkardeşine, yeğenine, damadına ve iş ortağına tek yönlü olarak ve mütemadiyen akmaktadır. 
Ve bu ne biçim borç - alacak ilişkisidir ki, kendilerine gelen paralar çek ve banka kayıtları gibi belgelerle 

ispatlandığı halde, bunların ödendiğine, iade edildiğine dair hiç bir belge ve kayıt yoktur. 

Tuncay MATARACI'nın, bu tek yönlü para akımını bazen de (yardımlaşma) olarak isimlendirdiği dik
kate alındığında (tevili ikrarın) adeta (samimi ikrar) a dönüştüğü görülmektedir. 

Rüşvet verdiğini açık açık itiraf eden bir Suat SÜRMEN'in ve rüşvete aracı olduklarını paravan banka he
saplarındaki işlemler ve olayların akışına uygun bir şekilde itiraf eden bir Halil İbrahim DEMİR, bir Salih 
Zeki RAKICIOĞLU ve bir Şaban EYÜBOĞLU'nun bu ikrarları, Tuncay MATARACI'ya göre, kendisine 
karşı düzenlenmiş bir (komplo) dur. 

Ancak bu ne biçim komplodur ki, komplo yapmak isteyenler kendileri de cezai sorumluluklar yüklenmek
te ve Tuncay MATARACI'ya ait (kendilerinde hâlâ 50 milyon liraya yakın rüşvet parasının bulunduğunu 
söyleyerek hukuki yönden kendileri için yıkım olacak bir sonucu göze almaktadırlar. 

Ve bu ne biçim komplodur ki, yalnız yakın arkadaşları değil, kardeşi, damadı, yeğeni ve hatta (kendisinin 
haberi olmaksızın bir apartman dairesi satın almaya teşebbüs eden) eşi bile kendisine karşı yapılan bu 
komplonun içinde yer almaktadırlar. 

Demir ithalatçısı Suat SÜRMEN gerek , kendi adına, gerekse piyasadan topladığı permi ve lisanslarla it
hal ettiği demirlerden büyük kazançlar sağlamıştır. 

Bu husus Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun ifadesinden anlaşıldığı gibi (K. 6, S. 189) dosyada bulunan res
mi belgelerde de açıkça görülmektedir. (K. 23, S. 1 - 257, 312 - 377) 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI ile yapılan rüşvet anlaşması gereğince demir ithalat
çısı Suat SÜRMEN, Salih Zeki RAKICIOĞLU aracılığıyla periyodik olarak ve hamiline yazılı çeklerle rüş
vet vaadini yerine getirmiş ve Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun paravan banka hesaplarında toplanan paralar 
aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere Tuncay MATARACI'nın tasarruf ve hakimiyet alanına geçmiştir. 

Bankalarda yapılan inceleme sonuçlarına göre, Suat SÜRMEN tarafından Tuncay MATARACI'ya iletil
mek üzere Salih Zeki RAKICIOĞLU'na 115 milyon lira tutarında çek verildiği. kesinHkle tespit olunmuştur. 

Bu çekler Suat SÜRMEN'in Türk Ticaret Bankası Yeldeğirmeni Şubesindeki 620/5 ve Türk Ticaret Ban
kası Aksaray Şubesindeki 111/6964 numaralı hesaplarından ödenmek üzere hamiline yazılı şekilde düzen
lenmiştir. 
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Bu çeklerin tarihleri, numaraları ve tutarları aşağıda topluca gösterilmiştir : 
Suat SÜRMEN'in Türk Ticaret Bankası Yeldeğirmeni Şubesindeki 620/5 No lu hesabından haminne dü

zenlenen çekler : 

Sıra No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Çek Tarihi 

21. 9.1978 
6.10.1978 

28.10.1978 
12.12.1978 
26.12.1978 

3. 1.1979 
7. 1.1979 

13. 1.1979 

Çek No.su 

612349 
611505 
610888 
602872 
602410 
602411 
60(2407 
602412 

Tutarı (TL.) 

3.000.000 — 
2.500,000 — 
5.000.000 — 
3.000.000,— 
5.000.000 — 
5.000.000,— 

10.000.000,— 
10.000.000,— 

Suat SÜRMEN'in Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesindeki 111/6964 numaralı hesabından hamiline düzen
lenen çekler : 

Sıra No. Çek Tarihi Çek No. su Tutarı (TL.) 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 * 
16 
17 
18 
19 

5. 
14. 
20. 
18. 

1. 
2. 
2. 
7. 
6. 
7. 
8. 

2.1979 
3.1979 
3.1979 
4.1979 
5.1979 
5.1979 
6.1979 
6.1979 
2.1979 
2.1979 
2.1979 

715909 
719085 
719086 
716781 
716782 
716783 
136856 
136857 
715910 
715912 
715911 

3.000.000,— 
10.000.000,— 
11.000.000,— 
10.000.000,— 
5.000.000,— 
5.000.000,— 

12.000.000 — 
8.000.000,— 
3.000.000 — 
3.000.000 — 
1.000.000,— 

Suat SÜRMEN, tarih, numara ve miktarları belirtilen 115 milyon tutarındaki 19 adet çeki Tuncay MATA-
RACI'ya iletilmek üzere Salih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. Salih Zeki RAKICIOĞLU ise bu çeklerden : 

a) 18 milyon lira tutarındaki 4 tanesini Akbanfc Manifaturacılar Çarşısı Şubesindeki 4379 numaralı hesabı
na geçirmiş, daha sonra Tuncay MATARACI'ya, hamiline düzenlenen çeklerle vermiştir. 

b) 36 milyon lira tutarında 5 adet çeki kardeşi Adem RAKICIOĞLU adına istanbul Bankası Unkapanı Şu
besinde açtırdığı 533 No. lu hesaba yatırmış ve daha sonra bu hesaptan hamiline düzenlenen çeklerle Tuncay 
MATARACI'ya vermiştir. 

c) 10 milyon lira tutarındaki 1 adet çeki Taksim'de terzilik yapan ve Tuncay MATARACI'nın terzisi, ya
kın arkadaşı ve eğlence yerlerindeki masraflarından bir kısmını ödeyen Ahmet BOZKURT ismindeki kişiye 
vermiştir. 

d) 51 milyon lira tutarında 9 adet çeki ise doğrudan doğruya Tuncay MATARACI'ya vermiştir. 
Suat SÜRMEN tarafından rüşvet olarak verilen 115 milyon lira tutarındaki bu çeklerin MATARACI'ya 

hangi banka şubelerinden ve ne şekilde ödendiği, halen Salih Zeki RAKICIOGLU'nun uhdesinde ne kadar pa
ra bulunduğu aşağıda ayrıntılı olarak ve ayrı ayrı açıklanmıştır : 

1) 21.9.1978 tarih ve 612349 numaralı 3.000.000,— TL. tutarındaki hamiline yazdı çek : 

Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Yeldeğirmeni Şubesinde bulunan 620/5 numaralı hesabından 21.9.1978 
tarih ve 612349 numaralı, 3 milyon lira tutarındaki çeki hamiline düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya veril
mek üzere Salih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 34) 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 176) 

http://No.su


— 62 — 

Salih Zeki RAKICIOĞLU da bu çeki kardeşi Adem RAKICIOÖLU aracılığı ile (takas odasından) tahsil 
ederek (K. 20, S. 36) Denizcilik Bankası İstanbul Merkez Şubesinde bulunan ve kendisinin de kurucu ortağı ve 
para çekmeye ve yatırmaya yetkili olduğu Sipahi Uluslararası Nakliyat A.Ş. nin 1963 numaralı hesabına 
21.9.1978 tarihinde yatırmıştır. (K. 20, S. 212 - 213) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU, bu paranın hesabına geçmesinden bir gün sonra yanlı 22.9.1978 tarihinde bu 
hesabından 22.9.197.:' tarih, 84181 numaralı ve 2 milyon 5Û0I fotin lira tutarındaki etekli hamiiıinte yazılı olarak 
düzenlemiş (Çek fotokopisi K. 20, S. 211) Tuncay MATARACI'ya vermiştir. Tuncay MATARACI tarafından 
kardeşi Koksal MATARACI'ya iletilen 'bu çek Koksal MATARACI tarafından Akbank Arnavutköy Şubesi
ne tevdi olunarak bu Bankadaki 11945 numaralı hesabına geçirilmiştir, (f.. 20, S. 106) 

'Bu işlemlerden de açılkça anlaşıldığı üzere, Suat SÜRMEN tarafımdan verilen 3 milyon lira tutarındaki 
rüşvetin 2 milyon 500 bin İrası Tuncay MATARACI kanalıyla Koksal MATARACI'nın banka hesabına 
geçmiş olmaktadır. 

Burada bir hususun ıtekrar belirtilmesinde yanar görülmektedir : , 
— Tuncay MATARACI, kardeşi Koksal MATARACI ile devamlı parasal İişkiler (içinde okıp kardeşinden 

hesapsız bir şekilde (borç) aldığım bizzat ifade etmektedir. 
— Anadolu Bavın Biriliğine tahsis olunan çaylar karşılığında Bakanın aldığı rüşvetler (ayrı bir bölüm

de (inceleneceği üzere) kardeşi Koksa! MATARACI'ya verilmiş ve onun kanalıyla Tuncay MATARACI'ya 
tiltetilimlişjtir. 

— Tuncay MATARACI ile Koksal MATARACI'nın Vakıflar Bankası Rize Şubesinden 39/8 numaralı 
ve ayrıca Ak'bank Rize Şubesinde 4261 numaralı müşterek hesaplan bulunmaktadır, 

— Ankara 7 nci Noterlliğince düzenlenen 24.5.1978 tarih ve 19777 yövrniye numaralı 14 sayfadan ibaret 
vekâletnameden de anlaşılacağı üzere, iki kardeş arasındaki menfaat ilişkileri, en küçük ayrıntısına kadar bir 
(iştirak) potasında birleştirilmiştir. (K. 8, S. 343 - 357) 

2) 6.10,1978 tarih ve 611505 numaralı 2.500,000,— lira tutarındaki hamiline yazılı çek : 
Suat iSÜRMBN, Türtc Ticaret Bankası Yeldeğirmenıi Şubesindeki 620/5 numaralı hesabından 2 milyon 

50(0 bin İra tutarındaki çeki hamiline düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya iletilmek kaydıyla Saih Zeki RAKI-
CIOĞLU'na vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 6) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu çeki Tuncay MATARACI'ya, Tuncay MATARACI da kardeşi Koksal 
MATARACI'ya veımiştir. Koksal MATARACI ise bu çeki Vakıflar (Bankası Rize Şubesine ibraz etmiş, bu 
şube iste Ticaret Bekası Rize Şubesi aracılığıyla tahsil etmiş, tahsi edilen paranın 250.00j0„— TL. sim nakit 
olarak almış, 167,50 ILrası masraf olarak alınmış ve kalan 2.249.832,50 lirası Tuncay ve Koksal MATARA
CI'nın Vakıflar Bankası Rize Şubesindeki 39/8 numaralı ortak hesaplarına kaydedilmiştıir. (K. 20, S. 87, 
127- 128) 

3) 28.10.1978 tarih ve 610888 numaralı 5.000.000,— lira tutarında hamiline düzenlenen çek : 
Suat SÜRMEN Türk Ticaret Bankası Yeldeğirmenıi Şubesindeki 620/5 numaralı hesabından 28.10,.1978 

tarih ve 610888 numaralı 5 milyon lira tutarındaki çeMfçek fotokopisi K. 20, S. 5, 12) hamiine düzenleyerek 
Tuncay IMATARACfya iletilmek üzere Saih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiş. Salih Zeki RAKICIOĞLU'da 
bu çeki kardeşi A<?em RAKICIOĞLU aracılığı ile takas odasından (bankalar birbirleriyle olan ilişkilerinde 
para kullanmamakta, takas odası aracılığı ile ve mahsup yoluyla işlem yapmaktadırlar) tahsil ederek (K. 20, 
S. 8) Akbank Marviiafuraeılar Çarşısı Şubesindeki hesabına geçirmiştir (K. 20, S. 17, 47) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU, bu paranın hesabına geçmesinden üç gün sonra 1.11.1978 tarih ve 493121 
numaralı 5 milyon lira tutarında hamiline bir çek düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya vermiştir. (Çek fo
tokopisi K. 20, S. 60) 

Bankalarda yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Saih Zeki RAKICIOĞLU'nun verdiği bu çe
kin, Tuncay MATARACI ve Koksal MATARACI'nın Vakıflar Bankası Rize Şubesinde bulunan 39/8 numa
ralı ortak hesaplarına 1.11.1978 tarihinde geçtiği tespit olunmuştur. (K. 20 S. 87, 129) 

Bu araştırma sonucuna göre, söz konusu çekin Tuncay 'MATARACI 'aırafından kardeşi Koksal MATA
RACI'ya verildiği, Koksal MATARACI tarafından da Vakıflar Bankaii Rize Şubesine ibraz edildiği, bu 
banka şubesinin müdürü olan Gürhan TAYLAN ve memur Ömer VARDAL tarafından Akbank Rize Şu-
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besi arâcüığı ile (K. 20, S. 61) tahsil edilerek 1.11.1978 tarihinde Tuncay MATARACI ve Koksal MATARA-
Cl'nın Vakıflar Bankası Rize Şubesindeki 39/8 numaralı ortak hesaplarına geçirildiği anlaşılmaktadır. 
(K. 20, S. 87) 

4) 12.12.1978 tarih ve 602872 numaralı 3.OOft.O0O,— TL. tutarındaki hamiMne düzenlenen çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Yekteğinmeni Şubesinde bulunan 62Q/5 numaralı hesabından 

12.12.1978 tarih ve 602872 numaralı 3 mıiliyon lira tutarındaki çeki hamiline düzenleyerek Tuncay MATA
RACI'ya Metimek üzere Salih Zekli RAKICIOĞLU'na vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 5, 10) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU hu çefcıi, kardeşi Adem RAKICIOĞLU aracılığı ile takas odasından tahsil 
ederek (K. 20, S. 8) Akbank Manifaturacılar Çarşısı Şubesindeki hesabına 12.12.1978 tarihinde geçirmiş ve 
bloke ettirmiştir. (K. 20. S. 19, 46, 55) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu parayı 13.12.1978 tarihinde düzenlediği tilki adet çek vasıtasıyla Tuncay 
MATARACI'ya aktarmıştır. 

Bu çeklerin birincisi, 3 Kasam 1978 tarih ve 493108 numaraliıı 1 milyon Ira tutarında hamiline çek olup 
(Çek fotokopisi K. 20, S. 65) Salih Zeki RAKICIOĞLU tarafından Turcay MATARACI'ya, Tuncay MA
TARACI tarafından dn Koksal 'MATARACI'ya verilmiştir, 

İkincisi ise, 5 Aralık 1978 tarih ve 495258 numaralı 2 aûycm lira tutarında halmiine çekıtir. (Çek fotoko
pisi K. 20, S. 65) Bu çeki de Salih Zeki RAKICIOĞLU Tuncay MATARACI'ya, Tuncay MATARACI da 
Koksal MATARACI'ya vermiştir. 

Koksal MATARACI, bu Ütdi çeki 4.12.1978 tarihinde Vakıflar Bankası Rize Şubesine Sbraz etmiş, Vakıf
lar Bankası Rize Şubesi de Akbank Rize Şubesi aracılığı file (K. 20, S. 63) Akbank Manifaturacılar Çarşısı 
Şubesinden tahsil ederek (K. 20, S. 62) Tuncay ve Koksal MATARACI'nın Vakıflar Bankası Rize Şubesinde 
bulunan 39/8 numaralı ortak hesaplarına 18.12.1978 tarihinde geçirmiştir. (K. 20, S. 86, 135, 136) 

Dikkat edileceği üzere, Suat SÜRMEN'in çeki 12.12.1978 tarihini taşımaktadır. Bu paranın Tuncay ve 
Koksal MATARACI'ya intikal etmesini sağlayan SaihZeki RAKICIOĞLU'nun çekleri ise 3.11.1978 ve 
5.12.1978 tarihlerini taşımaMıaıdır. Bu iki çek 18.12.1978 tarihinde tahsil edilerek Tuncay MATARACI ve Kok
sal MATARACI'nın ortak hesaplarına geçirilmiştir., 

Bunum nedeni, ifadelerden de anlaşılacağı üzere, yaptıkları rüşvet anlaşması gereğince Tuncay MATA-
RACI^nın Suat SÜRMEN'den alacağı paraları (sağlama bağlamak) ieiii Salih Zeki RAKICIOĞLU'ndan 
ileri tarihli çekler almasıdır. 

Nitekim Salih Zeki RAKICIOĞLU tarafından verilen 3.11.1978 ve 5.12.1978 tarihli bu çeklerin vâdesi 
geldiği halde, Suat SÜRMEN tarafından 'karşılıklian henüz Salih Zeki RAKICIOĞLU'na verilmediği için 
KöksaJ MATARACI bu çekleri 4.12.1978 tarihinde Vakıflar Bankası Rize Şubesine vermiş fakat işleme 
koydurmalmıştır. (K. 20. S. 63) 

Suat SÜRMEN'in 12.12.1978 tarihinde çeklerin karşılığı olan 3 ınilyon lirayı Salih Zeki RAKICIOĞLU' 
ma vermesi üzerine, Salih Zeki RAKICIOĞLU tarafından Tuncay MATARACI ve Koksal MATARACI'ya 
verilen 3.11.1978 ve 5.12.1978 tarihli çekler 18.12.1978 tarihlinde tahsil edilmiştir. 

Bu sistem, Tuncay MATARACI tarafından alınacak rüşvetlerin mutlaka ödenmesini garanti altına al
mak amacına dayanmaktadır. Şöylefci, Tuncay MATARACI, Salih Zeki RAKICIOĞLU'ndan aldığı ileriki 
tarihli çekleri tahsil edemediği talkdirde karşılığı olmayan bu çekler vasıtasıyla onun üzerinde bir baskı un
suru kurabilmelktedir. Dolayısıyla Salih Zeki RAKICIOĞLU, Suat SÜRMEN'i para vermeye zorlamaktadır. 

Tuncay MATARACI -ve Koksal MATARACI'nın ileriki tarihli çek aiima sistemini, rüşvet aldıkları diğer 
kişiler ve özellikle Paşa Ali ALAMAN üzerinde de uyguladıkları anlaşılmaktadır. Bu hususa ileride ayrıca de
ğinilecektir. 

Suat SÜRMEN'jn, periyodik olarak vermeyi taahhüt ettiği rüşvet parasının bir ara gecikmesi karşısında 
Tuncay MATARACI, Salih Zeki RAKICIOĞLU vasıtasıyla Suat SÜRMEN'den para yerine Ckütük demir) 
istemiştir. (K. 6, S. 181 - 182) (K. 6, S. 337 - 338) 

Para yerine kütük demir istenmesi hususu, Tuncay MATARACI - M YILDIZ iişkilerinde tekrar açık
lanacağı üzere, Karabük'de Ali YILDIZ üzerine alınan haddehanenin gerçekte Tuncay MATARACI'ya ait 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 176) 



— 64 — 

olduğunu, Tuncay MATARACI'nın muhtelif küslerden aldığı rüşvetlerim bir kısmını AÜ YILDIZ'ın şirket 
sermayelerine aktarmak (suretiyle kamufle etmeye çalıştığını göstermektedir. 

5) 26.12.1978 tarih ve 602410 numaralı 5.000,000,— lira tutarındaki hamiline çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Yeldeğirmenii Şubesinde buiu<*,an 620/5 numaralk hesabından 

26.12.1978 tarih 602410 numaralı 5 ımilyon lira tutarında hamilne bir çek düzenleyerek Tuncay MATA
RACI'ya diletilmek üzere Saih Zekii RAKICIOÖLU'na vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 4, 15) 

Saih Zeki RAKICIOĞLU bu çekSi takas odası aracılığı i e tahsil ederek (K. 20, S. 8) Akbank Manifaturacılar 
Çarşısı Şubesindeki 4379 numaralı hesabına 26.12.1978 tarihinde geçirmiştir. (K. 20, S. 16, 46) 

Saih Zeki RAKICIOĞLU bu paranın banka hesabına geçmesinden bir gün sonra 27.12.1978 tarih ve 
492646 numaralı 775.000,— İra tutarımda hamiline bir çek düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya vermiştir. 
(Çek fotokopisi K. 20, S. 66) 

Tuncay MATARACI bu çeki kardeşi Koksal MATARACI'ya vermiş ve Koksal MATARACI da bu 
çeki Akbank Rize Şubesıine ibraz ederek çek tutarı olan 775.0OQ,— lirayı Akbank Rize Şubesindeki 4261 
numaralı ortak hesaplarıma 3.1.1979 tarihinde geçirmiştir. (K* 20, S. 109, 123) 

6) 3.1.1979 tan'b ve 602411 numaralı 5.000.000,— Ura tutarındaki hamiline çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Yeldeğirmenii Şubesinde buıhman 620/5 numaralı hesabından 

3.1.1979 tarih ve 60(2411 numaralı 5 milyon lira tutarında hamilime bir çek düzenleyerek Tuncay MATARA
CI'ya iletilmek üzere Salih Zeki RAKICIOĞLU'nıa vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 4 - 14) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu çeki takas odası aracılığıyla tahsil ederek (K. 20, S. 8) Akbank Manifatu
racılar Çarşısı Şubesindeki 4379 numaralı hesabına 3.1.1979 tarihinde geçirmiştir. (K. 20, S. 20, 45) 

Saih Zeki RA^vJCIOĞLU bu paranın 200 bin liraMc kısmını" 22.1.1979 tarih ve 421814 numaralı ha
miline düzenlediği bir çekle (Çek fotokopisi K. 20, S. 75) Tuncay MATARACI'ya vermiş, Tuncay MATA
RACI da bu çeki kardeşi Koksal MATARACI'ya iletmiştir. Koksal MA f ARACI ise çek bedelimi Akibank 
Ankara Şubesinden 71.1.1979 tarihimde mıakit olarak tahsil etmiştir. (K. 20, S. 45) 

Ayrıca Salih Zeki RAKICIOĞLU 23.3.1979 tarih •ve 421822 numaraL 500 bin lira tutarında hamiline 
çek düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya vermiş, Tuncay MATARACI'da bu çeki kardeşi Koksal MATA
RACI'ya iletmiştir. Koksal MATARACI bu çekıi Akbank Rize Şubesıine ibraz ederek 4261 numaralı ortak 
hesaplarıma 26.3.1979 tarihinde geçirilmiştir. (K. 20, S. 77,120) 

7) 7.1.1979 tarih ve 602407 numaralı 10.000^000,— ura tutarındaki hamil'ne çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Yeldeğirmeni Şubesinde bulutum 620/5 numaralı hesabından 

7.1.1979 tarih ve 602407 numıarah 10 mlilyon Mra tutarında hamiline bir çek düzenleyerek Tuncay MATA
RACI'ya iletilmek ürere Saltih Zeki RAKICIOÖLU'na vermiştir. (Çek foto!- -pisi K. 20, S. 1) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU, kardeşi Adem RAKICIOĞLU adına açılmış olan hesaptan 22.1.1979 tarih ve 
989104 numaralı 5 m'lyon tutarında hamiline bir çek düzenleyerek Tun^ıy MATARACI'ya vermiştir. (Çek 
fotokopisi K. 20, S. 144) 

Tuncay MATARACI bu çeki Hail Ubralhim DEMİR 'ismindeki arkadaşına vermiştir. Haltü tbrahlim 
DEMÎRMn (gerçekte Tuncay MATARACI'ya ait paravan 'bir 'hesap olah> Türk Ticaret Bankası Alıtmbakfcal 
Şubesindeki 111/4798 numaralı hesabına geçen bu paranın, Tuncay MATARACI'ya ve onun verdiği talimat 
üzerine yakınlarına ne şekilde intikal ettiği raporumuzun ilgili bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

8) 13.1.1979 tarih ve 602412 numaralı 10,000.000,— Hra tutarındaki hamiline çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Yeldeğirmeni Şubesinde bulunan 620/5 numaralı hesabından 

13.1.1979 tarih ve 6024112 numaralı 10 milyon lira tutarında hamiline bir çek (düzenleyerek Tuncay MATA
RACI'ya iletilmek üzere Salih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 1) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu çeki kardeşi Adem RAKICIOĞLU'nun istanbul Bankası Unkapanı Şube
sinde bulunan 533 numarah hesabına 11.1.1979 tarihinde geçirmiştir. (K. 20, S 142) 

(Bu çekin hesaV. geçiriliş tarihi çekin taşıdığı tarihten daha önceki tarihtir. Biraz önce 'açıklandığı üzere 
bu durum Tuncay MATARACI'nın ileriki tarihli çek alarak ödemeyi garantilemek şeklindeki davranışından 
dileri gelmektedir,) 
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Salih Zeki RAKICIOĞLU, kardeği Adem RAKICIOĞLU adına açılan hesaptan 22.1.1979 tarih ve 989102 
numaıralı 12.500.000.— lira tutarında hamiline bir çek düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya vermiştir. (Çek 
fotokopisi K. 20, S. H7) 

Tuncay MATARACI bu çeki Halil ibrahim DEMİR'e vermiş, Halıi ibrahim DEMİR'de bu çeki (ger
çekte Tuncay MAlARACI'ya alit o to ) Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesindeki 111/4798 numaralı 
paravan hesabına geçirmiştik. 

9) 5.2.1979 tarih ve 715909 numaralı 3.0OÜI.0OO,— lira tutarındaki hamiline çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesindeki 6964 numaralı hesabından 5.2.1979 tarih ve 

715909 numaralı 3 müyon lira tutarında hamıiline bir çek düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya üetUmek 
üzere Salih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir, (Çek fotokopisi K. 20, ?. 40) 

Saih ZeM RAKICJOĞLU hu çekıi kardeşi Adem RAKICIOĞLU'nun istanbul Bankası Unfeapanı Şube-
alinde bulunan 533 numaralı hesabına 5.2.1979 tarihinde yatırmıştır. (K. 20, S. 142) 

Bu paranın 850 bin İra tutarındaki kısmını Salih Zeki RAKICIOĞLU Tuncay MATARACI'nın talimatı 
üzerine 28.2.1979 tarihinde 990846 numaralı hamline düzenlenen çekle Hakkı KALKAVAN'a vermiştir. 
Hakkı KALKA VAN ise bu çekin bedelini nakit olarak almıştır. (K. 20, S. 146) 

10) 14.3.1979 tarih ve 719085 numarah 10.000,000,— lira tutarında hHTküüne çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesinde bulunan 6964 numarah hesabından 14.3.1979 

tarih ve 719085 namaralı 10 milyon lira tutarında hamiline bir çek düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya 
iletilmek üzere Salih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (Çek fotokopisi K, 20K S. 197) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu çeki Taksimı'de terzilik yapan Ahmet BOZKURT'a vermiş, Ahmet BOZ-
KURT da Takslim Akbank Şubesinde bulunan 11499 numaralı hesabına 14.3.1979 tarihlinde yatırmıştır. 
(K. 20, S. 200) 

Terzi Ahmet BOZKURT\ın Gümrük ve Tekel eski Rak'anı Tuncay MATARACI ile çok yakın ilişkiler 
(İçerisinde bulunduğu, beraberce gazinolara gittiği ve zaJman zaman gazino masraflarını ödediği bMnmıekte 
îse de; Ahmet Bozkurt'un ifadesıiinin (K. 7, S. 6-13) aksini gösterecek ve bu kişinin de rüşvete aracı olduğunu 
beMeyecek yeterli deliler bulunmayıp, hesalbına geçen bu paranın Salih Zeki RAKICIOĞLU'hun verdiği ta
limatta uygun olarak kullanıldığı görülmektedir. 

11) 20.3.1979 tarih ve 719086 numaralı ve 11 000 000,— îfra tutarındaki hamiline çek : 
Suat SÜRMÖN, Türk Ticaret Bankası Aksaray Şube sindeki 6964 numaralı hesabından 20.3.1979 tarih ve 

719086 numaralı 1!1 milyon lira tutarında hamiline bir çek düzenleyerelk Tuncay MATARACI'ya iletilmek üze^ 
re Salih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 37) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu çeki doğrudan doğruya Tuncay MATARACI'ya vermiş, Tuncay MATARA
CI da Halil ibrahim DEMÎR'e vermiştir. 

Hali İbrahim DEMİR bu çeki Denizcilik Bankası Fermeneciler Şubesine vererek kendi adına fakat asilin̂  
da Tuncay MATARACI diçin paravan bir hesap açtırmıştır. (K. 20, S. 208 - 209) 

Hali! İbrahim DEMİR daha sonra bu paranın 10 milyon lirasını Tuncay MATARACI'nın talimatı üze
rine 4.5.1979 tarih ve 236405 numaralı hamiline çek düzenlemek suretiyle Ah' YILDIZ'a vermiştir. (Çek fo
tokopisi K. 20, S. 167) 

Tuncay MATARACI tarafından alman rüşvetlerin muhtelif paravan hesaplarda gizlendiği gibi Alü YIL-
DlZ'ın şirketlerine ait sermaye arasına dahi edilmek suretiyle hem ortaya çıkmasının önlendiği hem de Ali 
YILDIZ ile Tuncay MATARACI arasında gaıyriresmi bir ortaklık kurulmuş olduğu yeri geldiğinde açıklana
caktır.-

AH YILDIZ tarafından tahsil edilen bu Çek Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesinde bulunan 107 nu
maralı (YILDIZ TUĞLA) hesabına 2.5.1979 tarihinde yatırılmıştır. (X. 20, S. 31, 218) 
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12) 18.4.1979 tarih ve 716781 numarah 10 000 000,— tira tutarındaki hamiline çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Aksaray Şutes'İndeiki 6964 nmmaralliı 'hesabımdan. 18.4.1979 tarih ve 

71'6781 njuimıaralı 10 milyon İra tutarındaki bir çeki hamiline düzenleyerek Tuncaıy MATARAO'ya iletilmek 
fcaıydtyla Salih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 30) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu çekli dbğruıdan Tuncay MATARACI'ya iletmiş, Tuncay MATARACPda 
Ali YILDIZA vermiştir. Aüii YILDIZ bu çeki uıraumi vekii olan Sudıi GÖKSÜN aracılığıyla tahsil edlerelk, Va
kıflar Bankası Ankara Merkez Şubesindeki 107 numaralı (YILDIZ TUĞLA) hesabına yaltırmişltır. (K. 20, S. 131, 
219) 

13) 1.5JÎ979 tarih ve 7110782 mımarah 5 000 000,— lirta tutarındaki lıamifine çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesindeki 6964 numaralı hesabımdan 1.5.1979 tarih ve 

716782 numaralı 5 milyon lira tutarıridaki çeki hamiline düzienffleyerdk Tuncay MATARACIiya iletiiBmıek üzere 
Salih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 29) 

Salih Zelki RAKICIOĞLU bu çeki Tuncay MjATARACItya iletmiş Tuncay MATARACI ise Ali YIL-
DlZ'a vermiştir. Ali YILDIZ, umumi vekili Sudi GÖKSÜN aracılığı ile tahsil ettiği 5 milyon lirayı Vakıflar 
Bankası Ankara Merkez Şubesinde bulunan 107 numaralı (YILDIZ TUĞLA) hesabına yatırmıştır. 

14) 2.5.1979 tarttı ve 716783 numaralı 5 000 000,— lira tutanndafld hamiline çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesindeki 6964 numaralı hesabınldan 2.5.1979 tarih ve 

71CT83 numaralı 5 milyon Tira fcutarıradakıi çeki hamiline 'düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya iletilmek üzere 
Salih Zeiki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 38) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu çeki kardeşi Adem RAKICIOĞLU adına İstanbul Bankası Unlkapanı Şu
besinde açtırdığı 533 numaralı hesaba 2.5J1979 tarihinde yatırmıştır. (K. 20, S. 142) 

Bu paranın! nerelere ve ne sekide kullanıldığı hususu, Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun faaliyetlerine ay
rılan kısımda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

15) 2,6.1979 tarih ve 138856 mımarah 12 000 000, — lira tutarındaki hamiline çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesinde 'bulunan 6964 numaralı hesabından 2.6.1979 ta

rih ve 136856 numaralı 12 miillyonı lira tuftiarınldaki hamiline çeki düaenfeyerek Tuncay MATARACI'ya iletil
mek üzere Salih Zeki RAKICTOĞLU'ına vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 9) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu çeki Tuncay MATARACI'ya, Tuncay MATARACI ise Haİl îbrahtoı DE-
M'İR'e vermiştir. 

Halil ibrahim DEMİR tarafıridan bu çek Türk Ticaret Bankası Alınbakkal Şubesindeki rTl/4798 numa
ralı paravan hesaba 4.6.U979 tarihinde yatırılmıştır. (K. 20, S. 155, 174) 

16) 7.6.1979 tarih ve 136857 numaralı 8 000 OfflO,— Una tutarındalki hamiHane çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesindeki 6964 numaralı hesabınldan 7.6.1979 tarih ve 

136857 numaralı 8 milyon tultamnidiaki çeki hamiline düzenleyerek Tuncay MATARACPya iletilmek üzere, Sa 
lih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (Çek fotokopisiK. 20, S. 225) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu çeki, karidesi Adem RAKICIOĞLU adına Istaribul Bankası Unkapam 
Şubesinde açtırdığı 533 numaralı hesaba 7.6.1979 tarihinde yatırmıştır. (K. 20, S. 142) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU, bu paranın 3 milyon 750 bin liralık kısmı için 5.9.1979 tarih ve 431909 numara
lı hamiline bir çek düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya vermiştir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 145) 

Tuncay MATARACI bu çeki Halil İbrahim DEMİR'e vermiş, Halt İbrahim DEMİR ise Türk Ticaret Ban
kası Altınbakkal Şubesindeki paravan hesaba 5.9.1979 tarihindle yaltırmıştır. (K. 20, S. 154, 173) 

17) 6.2.1979 tarifli 715910 no. lu ve 3 000 000,— TL. tutarındaki hamiline çek : 
Suat SÜRMEN, Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesindeki 6964 no. hı hesabından 6.2J1979 tarih 715910 

no. lu ve 3 000 000,— TL. tutarında hamiline çek düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya verilmek üzere Salih Ze
ki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (K. 20, S. 227) 

Bu çeki Salih Zelki RAKICIOĞLU Tuncay MATARACPya Tuncay MATARACI'da Halil İbrahim DE-
MIR'e vermiş, Hail İbrahim DEMİR^de Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesindeki 4798 nio. lu hesa-
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bina 15.2.1979 tarihinde aşağıda 18 ve 19 no. lu fıkralarda açılklanan 4 milyon lira tutarındaki 2 çekle birlik
te 7 milyon lira meyanında yatırmıştır. (K. 20, S. 176, 229) 

18) 7.2.1979 taıtih 7115912 no. îu ve 3 000 000,— TL. tutarındaki hamiline çek : 
Suat SÜRMEN Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesindeki 6964 no. lu hesabından 7.2.1979 tarih 715912 

no. lu ve 3 000 000,— TL tutanndla hamiline çek düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya verilmek üzere Sa
lih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (K, 20, S. 227) 

Bu çeki Salih Zeki RAKICIOĞLU, Tuncay MATARACI'ya, Tuncay MATARACI'da Halil İbrahim DE-
MflR'e vermiş, Halil ibrahim DEMÎRtte Türk Ticaret Bankası Altınbakikal Şubesindeki 111/4798 no. lu he
sabına 15.2.1979 tarihlimde yukarıida 17 no. lu fıkrada açıklanan 3 milyon lira ve aşağıda 19 no. lu fikrada 
açıklanacak 1 milyon lira tutarındaki 2 çekle birlikte 7 milyon lira meyanında yatırmıştır. (K. 20, S. 
176 ve 229) 

19) 8.2J979 tarih 715911 no. ki ve 1 000 000,— TL. tutarındaki hamiline çek : 
Suat SÜRMEN Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesindeki 6964 no. lu hesabından 8.2J1979 tarih 715911 

nio. hı ve 1 000 000,— TL. tutarında hamiline çek düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya verilmek üzere Şa
ft Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. (K. 20, S. 227) 

'Bu çeki Salih Zeki RAKICIOĞLU, Tuncay MATARACI'ya Tuncay MATARACIMa Halil İbrahim DE-
MlR'e vermiş, Halil İbrahim DEMlR\İe Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesindeki 111 /4798 no. lu he
sabına 15.2.1979 talihinde yukarıida 17 ve 18 no. lu fıkralarda açıklanan 6 ımilyon lira tutarındaki 2 çekle birlikte 
7 milyon lira meyanında yatırmıştır. (K. 20, S. 176 ve 229) 

Bu duftuma göre : Suat SÜRİMEN tarafından verilen 115 milyon lira tutarındaki rüşvetin takip ettiği seyir 
ve muhtelif kişilere dağılımı ise şöyledir. 

1) 10 500 000,— lirası Tuncay MATARACI ve Koksal MATARACItya ait bulunan Vakıflar Bankası 
Rize Şubesindeki 39/8 numaralı ortak hesaplarına geçmiştir. 

2) (1 275 000,—lirası Tuncay MATARACI ve Klök nal MATARACI'nın Akbank Rize Şubesinde bulunan 
4261 numaralı ortak hesaplarına geçmiştir. 

3) 2 500 000,— İrası Koksal MATARACI'nın Akbanlk Arnavultköy Şubesindeki 11945 numaralı hesabına 
geçmiştir., 

4) 200 000,— lirası Koksa! MATARACI tarafından Akbank Ankara Merkez Şubesinden nakit olarak 
tahsil edilmiştir. 

5) 850 000,— lirası Tuncay MATARACI'nın yeğeni Hakkı KALKA VAN tarafından İstanbul Bankası Un-
kapanı Şubesinlden nalküt olarak tahsil edilmiştir. 

6) 25 000 000,— lirası Ali YILDIZ'm Vakiflar Bankası Ankara Merkez Şubesindeki 107 numaralı hesabı
na geçmiştir. 

7) 40 250 000,— TL.'sı Halil İbrahim DEMÎR adına Türk Ticaret Bankası Aftınbakkal Şubesinde açı
lan 111/4798 numaralı paravan hesaba geçmiştir. 

(Bu paravan hesaptan çıkan paralar Meride ayrıntılı olarak anlatılacaktır.) 
Suat SÜRMEN tarafından verilen toplam 115 000 000,— lira tutarındaki rüşvetin alınmasına ve Tuncay 

MATARACI tarafınidan verilen talimat gereğünce muhtelif yerlere ve kişilere verilmesine aracı olan Salih Ze
ki RAKICIOĞLU, yukarıda dökümü" yapılan bu hesaplar dışında 10-11 milyon lira dolayındaki bir para
nın da Tuncay MATARACI'nın talimatı gereğince harcandığını ve dağıtıldığını söylemektedir. 

Nitekim, Salih Zekü RAKICIOĞLU^nun, kendi uhdesinde bulunan rüşvet parasından 210 000,— lirasını 
Sheratbn Otelindeki harcamalarına 'karşılık 25.11.1979 tarihinde bu otele ödediği; ayrıca, Tuncay MATARACI 
ile Koksal MATARACI'nın Rize de satın aldıkları arsa beddinin 200 bin liralık kısmını Atilla KUMBASAR 
ismindeki satıcıya 26.1.1979 tarihinde ödediği kayden ve kesinlikte sabittir. 

Ayrıca, Salih Zeki RAKICIOĞLU'na ait banka ekstrelerinin incelenmesinden, Tuncay MATARACI adma 
yaptığı başka ödemelerin de mevcut olduğu, örneğin, Koksal MATARACI'ya 16.10.1978 tarihinde 150 000,— 
lira, 4.12.1978 tarihinde 300 000,— lira ödemiş olduğu anlaşılmaktadır. 
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Keza, pek çok 'kişiye yapılan 'Ödemelerden hangisinin Tuncay MATARACI aldına yapılmış olduğunun ayrın
tılı olarak tespitine gidilmemiş fakait, Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun, banka 'kayıtlarına uygunluk gösteren ifa
desinin doğru olduğu ve bu şekilde yaptığı ödemeler tutarının yatklaışılk 11 000 000,— İradan ibaret olduğu 
kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

Zira, Salih Zeki RAKICIOĞLU; Suat SÜRMEN'den alınan 115 000 000— 'liralık rüşvetin halen 
23 500 000,— liralık kısmının kendi uhdesinde bulunduğunu kabul ve ikrar etmektedir. 

Sonuç olarak : 
Demir Mıalaltçı'sı Suat SÜRMEN % verdiği HİS 000 000,— lira tutarındaki rüşvetin : 

80 575 000,— lirasının Tuncay MATARACI, Koksal MATARACI, Hakkı KALKA VAN, Halil İbrahim 
DEMİR ve AK YILDIZ'ın banka hesaplarına (Tuncay MATARACI'nın talimatı gereğince) intikal ettiği; 

Yaklaşık 11 000 000,— lirasının Tuncay MATARACI adına ve onun talimatı üzerine Salih Zeki RAKICI
OĞLU tarafından değişik yerlere ve kişilere ödenmiş olduğu; 

23 500 000,— lirasının ise, kendisi tarafından da ikrar edildiği üzere halen Saflfh Zeki RAKICIOĞLU'nun 
uhdesinde bulunduğu; 

Anlaşılmaktadır. 

B — ALİ GALİP KAYIRAN'IN HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜR VEKİLLİĞİNE GETİRİL
MESİ, BU KİŞİNİN TUTUKLANMASI VE AÇIĞA ALINMASINDAN SONRA YENİDEN BU GÖ
REVE VERİLMESİ VEYA ONUN PARALELİNDEKİ BAŞKA BİR MÜDÜRÜN TAYİN EDİLMESİ 
KARŞILIĞINDA DEMİR TÜCCARLARI VE KAÇAKÇILAR TARAFINDAN TUNCAY MATARACI' 
YA VERİLEN RÜŞVETLER : 

Ali Galip KAYIRAN adındaki gümrük memurumun ıgeçmıişdelkji ışalibeUi faialltiytdtMi ve (kjasflmtikle alkltûf 
görevlere verilmemesi hakkındaki müfettiş raporları ve bu konudaki diğer işlemler raporumuzun daha ön-
odkli lilgüİ IblöHüımHeıninıdle laıyirpıltıllıı 'Oflaıralk îaçaıkllajıımiBş, faulnıa magman, A l Gaip KAlYIRıAN'ım Wîr tlalkato fkia.-
çalkçılaınm v(e ıitlh(aJIa!tlçia|rıw ıvöfldıiği 'rtüisjveltlteır kıamşıflı&ıin'da Gümrük. vıe Tekle! EsM BalkJamı Tıulnpay IMATTA-
RACI ltalı]afi(njdıatn, Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine getirilmesine ilişkin (idari işlemler) anlatılmış 
idi 

Bu bölümde ise, Tuncay MATARACI tarafından yapılan bu tayin karşılığında alınan rüşvetlere ilişkin 
deliller ayrı ayrı incelenerek veriliş şekli, miktarı ve kimler tarafından verildiği açıklanacaktır. 

Bu konuda öncelikle Ali Galip KAYIRAN'ın 20 Ocak 1981 tarihli ifadesini özet olarak hatırlamakta 
yarar vardır. 

Ali Galip KAYIRAN; 
Tuncay MATARACI ile görüştükten sonra Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne (vekaleten) ve (beyaz 

formülle) getirildiğini, bu göreve başladıktan bir süre sonra (babalar operasyonu) denilen soruşturma sıra
sında diğer ünlü kaçakçılarla birlikte tutuklandığını, evinde yapılan aramada 590 bin lira nakit para ile 
750 bin lira tutarındaki bonoların ele geçirildiğini, bu bonoların Adana'da kumarhane işleten ve bilahara 
istanbul'a gelerek ithalatçılık yapan Ahmet ALTINA L'a ait olduğunu, demir ithalatçısı Suat SÜRMEN'le 
görüşmelerini, ünlü kaçakçılarla birlikte demir ve tolien ithalatına sermaye yatırdığını, tutuklandıktan ve 
bakanlık emrine alındıktan sonra yeniden tayininin yapılabilmesi için girişilen çabaları, bu amaçla top
lanılan paraları ve Ahmet ALTINAL'ın kendisine «onore etmek için» para verdiğini, Yaşar YAMAK'dan 
bir milyon lira borç aldığını, ünlü kaçakçılarla ortak olarak yaptığı ithalat işlerinden dolayı 5 - 6 milyon 
lira para kazandığını, iş ortaklarının hep ünlü kaçakçüar olmasının bir (tesadüf eseri) olduğunu, iş ortağı 
olan kaçakçı Bekir ÇELENK'in halen Londra'da firarda olduğunu belirtmiştir. (K. 4, S. 398 - 433) 

Gerek Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine getirilen Ali Galip KAYIRAN yönünden gerekse O'nu, 
kaçakçılık açısından çok önemli bir özellik arz eden bu aktif göreve getiren Gümrük ve Tekel Eski Bakanı 
Tuncay MATARACI yönünden bu ifadenin bir bütün olarak tekrar tekrar okunması, bu konudaki delillerin 
layıkıyla anlaşılabilmesi için gereklidir. 
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Yaşar YAMAK; Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine yapılan bu tayinin (saçcılar) diye tanınan de
mir tüccarları, özellikle Suat SÜRMEN, Yusuf YAMAN ve Cemil CESUR'un verdiği rüşvetler karşılı
ğında gerçekleştiğini (K. 4, S. 173) (K. 7, S. 146 - 147) babalar operasyonu sırasında tutuklanan ve bilahara 
tahliye olunan Alı Galip KAYIRAN'ın veya (onun paralelindeki bir müdürün) tayini için demir ithalat
çılarının para topladıklarını (K. 4, S. 176 - 177) (K. 7, S. 146 - 147) Fakat Ali Galip KAYIRAN'ın yeniden 
tayininin mümkün olmadığını, bu iş için rüşvet verildiği halde yeniden göreve getirilemeyince Ali Galip 
KAYIRAN'ın, rüşvet veren bu kişilere karşı müşkül durumda kaldığını, kendisine müracaat ederek para 
istediğini ve kendisinin de Ali Galip KAYIRAN'a 1 veya 1,5 milyon lira para verdiğini, bunu çek olarak 
vermiş olabileceğini, bu paranın Ali Galip KAYIRAN tarafından daha sonra kendisine iade edildiğini 
(K. 4, S. 172 - 202) (K. 7, S. 148) beyan etmiştir. 

Bu konıuyıa ilişkin 9 Ocak 1981 tarihli ifadesinde Yaşar YAMAK şöyle demektedir : 
«... bu mevzu Ali Galip KAYIRAN'ın tevkif olunup bilahare tahliye olduktan sonraki konudur. 
Tekrar aynı göreve başlamak için ısrar ettiğini, aynı göreve başlaması mümkün olmadıktan sonra 
ıbu tür organizelere girip kendilerine para verip bir başmüdür veya kendi yerine müdür alınması 
için devreye girdiklerini Ali Galip KAYIRAN'dan kendim duydum.» (K. 4, S. 181) 

Yaşar YAMAK, 27 Şubat 1981 tarihli ifadesinde ise, Ali Galip KAYIRAN'ın tekrar tayimi mümkün ol
mayınca onun paralelindeki bir müdürün tayini için faaliyete geçildiğini, bunu temin için para toplandığını 
duyduğunu bdirtmektedir. (K. ]7, S, 150) 

Nizamettin AYTEMÎZ ise, 26.12.1980 tarihinde tespit olunan yeminli ifadesinde; Tuncay MATARA-
Cl'nın Bakan olduktan sonra kaçakçı Abuzer UĞURLU'nun bazı personel tayinleri sebebiyle MATARA-
Cl'ya büyük paralar verdiğini, Tuncay MATARACI'nın İstanbul'a gelişlerinde Abuzer UĞURLU ile Ta-
rabya Otelinde ve Penıdifc'defci Deniz Restoranda buluştuklarına, {oan-oiğer arkadaş) olduklarım anlatmış ve 
Ali Galip KAYIRAN konusunda ise şu bilgileri vermiştir : 

«Ben Ali Galliip KAYIRAN ile 1979 yılında İbrahim TELEMEN adlı kaçakçının Beyoğlu'nda 
otelden düşerek ölmesi olayı nedeniyle tutuklanması sonucu Selimiye'de yattığı sırada tanıştım. Ali 
Galip KAYIRAN bu sırada bunalımlar geçiriyordu. İntihar etmeye kalktı. Biz de kendisine neden 
böyle davrandığını sorunca (Elazığ - Paiu'lu Mustafa ÖZER adlı kişi beni devamlı tehdit ediyor ve 
Tuncay MATARACI'ya 5 veya 7 milyon lira ödememi istiyor. Bunun için intihar edeceğim) ceva
bım verdi. Bu tehditler sonunda Ali Galip KAYIRAN, Mustafa ÖZER'e bir çek doldurup verdi. 
Ancak çeki zamanında ödeyemedi ve çek bir kere tazelendi. Tekrar ödemeyince Ali Galip KAYI
RAN'ın Adana'dan arkadaşı Ahmet ALTINAL kefil oldu. Fakat yine ödenmeyince Mustafa ÖZER 
çeki icraya verdi. Beyoğlu C. Savcılığınca Ahmet ALTINAL hakkında tutuklama müzekkeresi çıka
rıldı ve birtakım soruşturmalar yapıldı.», 

demektedir. (K. 3, S. 139) 
Nizamettin AYTEMİZ'in ifadesinde (Mustafa ÖZER) diye adı geçen kişinin soyadının yanlış hatırlan

dığı ve halen yurt dışında firarda olan (Mustafa ÖZSOY) olduğu anlaşılmaktadır. 

Tanık olarak bilgisine başvurulan Ahmet ALTINAL ise; Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekili Ali Galip 
KAYIRAN'ın (babalar operasyonu) diye bilinen soruşturma sırasında tutuklanması ve bilahare tahliye edilip 
açığa alınmasından sonra, yeniden aynı göreve getirilmesi için (Arap ülkelerine et ihraç eden) Mustafa ÖZ
SOY tarafından çaba gösterildiğini «amca» diye tanınan müteahhit Şaban EYÜBOĞLU ile temasa geçtik
lerini, bu maksatla iki defa buluştuklarını, Ali Galip KAYIRAN'ın tayini için rüşvet verilmesi olayı ile ken
disinin doğrudan bir ilişiği olmadığımı, Ali Galip KAYIRAN'ı «onore etmek için» Mustafa ÖZSOY'un ta
lebi üzerine 2 milyon 250 bin lira tutarında bir (hatır çeki) verdiğini, nitekim karşılığı olmayan ve ödenme
yen bu çek nedeniyle mahkemelik olduklarım, Mustafa ÖZSOY'un mahkemede karşısına bizzat çıkamadığı 
için İzzet KÜÇÜKKAYA ismindeki bir kişiyi kendisine karşı hasım olarak kullandığım, ithalat işleriyle 
ilgili olarak Nizamettin AYTEMİZ ve Ali Galip KAYIRANla ortak sermaye koyduklarını, «amca»: dedik
leri müteahhit Şaban EYÜBOĞLU ile beraber oldukları bir gün Mustafa ÖZSOY'un, Şaban EYÜBOĞLU' 
nu kasdederefc «tayin işleriniz olursa Bakamn yakın dostudur» dediğini, Ali Galip KAYIRAN'ın, baıbalar 
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operasyonundan sonra yeniden aynı göreve getirilmesi için çaba gösterildiğimi izah etmiş ve bu tayin için 
«amcaya 5 mdlyon lira para verilecek») diye bir laf geçtiğini, falkat bu 'konuda kesin bir bilgilsd olmadığını, 
bu tayin çabalarını yöneten Mustafa ÖZSOY'un, Abuzer UĞURLU 'ile evvelce (arkadaş) dMüklarıni belirt
miştir. (K. 7, S. 45) 

Tanık olarak dinlenilen İzzet KÜÇÜKKAYA'nın yeminli ifadesinden, Ahmet ALTINAL'm bahsettiği 
(hatır çeki) nin tahsili için Mustafa ÖZSOY'un gerçekten İzzet KÜÇÜKKAYA isimli kişiyi kullanmak is
tediği anlaşılmaktadır. (K. 6, S. 499 - 503) 

Ali Galip KAYIRAN'm Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine getirilmesinin tamamen Tuncay MA-
TARACI'nın yasa dışı, özel ve keyfi işlemleri sonucumda gerçekleştiği, bu kişinin böyle bir göreve getiril
mesine hizmet gereklerinin ve hakkındaki resnı'ji evrak ve raporların asla müsait olimadığı, Bakanın bu tayin 
tasarrufuna Bakanlıktaki yönetici kadrosunun tümüyle karşı çıkmalarına rağmen Bakan Tuncay MATARA-
Cl'nın ölçüsüz bir pervasızlıkla Ali Galip KAYIRAN'ı (müdürlüğe vekaleten) ve beyaz formülle Haydarpa
şa Gümrüğüne getirdiği raporumuzun bir çok bölümlerinde açıklanmıştır. 

Bu tayinin büyük rüşvetler karşılığında yapıldığına ilişkin iddialar, herhangi bir şüpheye yer bırakmaya
cak derecede inandırıcıdır. 

Ancak ne var ki, Ali Galip KAYIRAN'm Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğime (ilk defa getirilmesi 
karşılığında) kimlerin ve ne miktar rüşvet verdiklerini kesinlikle kanıtlamak mümkün olamamış ve dolayısıy
la Tuncay MATARACI'nın bu eyleminin (rüşvet) vasfında değil, çok vahim düzeyde (memuriyet görev ve 
nüfuzunu kötüye kullanmak * T. C. K. 240) şeklinde vasıflandırılması yoluna gidiilrmştir. 

Ali Galip KAYIRAN'm 16.4.1979 tarihinde gözaltına alınması, 23.4.1979 tarihinde tutuklanması ve 
30.4.1979 tarihinde tahliye edilmesinden sonra, yeniden görevine iadesi veya «onun paralellinde olan bir 
müdürün»' Haydarpaşa Gaimrüğüne getirilmesi için bir kısım kaçakçılar ve demir ithalatçıları tarafından pa
ralar toplanılmış ve bu paraların bir kısmı Ali Galip KAYIRAN tarafından Tuncay MATARACI'ya Metilmıiş, 
bir kısmı ise rüşvet verenler taraf rodan Şaban EYÜBOĞLU adına açılan paravan banka hesabına yatırıl
mıştır. 

Bu amaçla rüşvet verdikleri halde istekleri doğrult usundalki tayinler gerçekleşmeyince rüşvet veren kişi
ler bu defa Ali Galip KAYIRAN'dan paralarını geri istemişler ve kendisini tehdit etmişlerdir. 

Müşkül durumda kalan ve bu arada özellikle Mustafa ÖZSOY'un baskılarına maruz kalan Ali Galip 
KAYIRAN, Mustafa ÖZSOY'u oyalamak ve susturmak için arkadaşı Ahmiöt ALTINAL'ın verdiği 2 
milyon 250 bin lira tutarında bulunan fakat karşılığı olmayan bir (hatır çekini )Mustafa ÖZSOY'a vermiş
tir, 

Mustafa ÖZSOY ve diğer kaçakçılar tarafımdan bu tayin için toplanan rüşvetin Ali Galip KAYIRAN 
eliyle ya da aracılar kanalıyla Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya iletilmiş olduğu ban
ka işlemlerinden anlaşılmaktadır. 

Şöyleki: 
1) Daha önceki bölümlerde de açıklandığı üzere Tuncay MATARACI; yakın arkadaşları olan Şaban 

EYÜBOĞLU, Halil İbrahim DEMİR ve Salim Zeki RAKICIOGLU adına açılan banka hesaplarını, elde 
elljtliği gayrimeşmu menfaatler ve rüşvetler için bir mıevi (paravan kasa) olarak kullanmakta ve bu hesaplar
da toplanan paralar sonradan ya kendisine veya talimatı üzerine kardeşi Köksiai MATARACI, yeğeni Hakkı 
KALKA VAN, damadı Salih AYDIN ve gayri resimli ortağı Ali YILDIZ'ın ticari hesaplarına nakledilmek
tedir. 

Bu mekanizmaya uygun olarak, Ali Galip KAYIRAN'm Tuncay MATARACI'ya verdiği (veya gönder
diği) Yaşar YAMAK'a ait 1,5 milyon lirahk çek, Tuncay MATARACI tarafından Salih Zeki RAKICIOĞ' 
LU'na verilmiş ve SalMı Zeki RAKICIOGLU dla bu çeki (tahsil ederek kardeşi Adem RAKICIOGLU 
adına açtığı İstanbul Bankası Unkapanı Şubesindeki 533 numaralı hesabına geçirmiştir. (K. 20, S. 142) 

Y*aşar YAMAK'ın Türk Ticaret Bankası Göztepe Şubesindeki 349 numaralı (hesabından 14 . 6 . 1979 
tarihinde hamiline düzenlenen ıbu çek Yaşar YAMAK tarafından Ali Galip KAYIRAN'a verilmiştir, Çekin 
numarası 983657'dir. (K. 20, S. 272) 
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Ali Galip KAYIRAN tarafımdan Tuncay MATA RACI'ya iletöilen bu çekle ilgili olarak Salih Zeki RAKI
CIOGLU; 

«O çeki bana Tuncay MATARACI vermişti (Şunu tahsil et, şuraya ver) demiştir. Adi geçenlerden 
bir tanesini tanımış değilim ve onlardan para almış değilim:» 

Demektedir. (K. 7, S. 61) 
Nitekim, gerek Yaşar YAMAK'ın gerekse Ali Galip KAYIRAN'ın ifadelerinde de, Salim Zeki RAKI

CIOGLU ile herhangi bir parasal ilişkilerinin ve hatta tanışıklıklarının olmadığı anlaşılmakta, banka he
saplarımın incelenmesinden keza Salih Zeki RAKICIOGLU ile adı geçen bu kişilerin şahsi olarak bir alış
verişlerinin bulunmadığı görülmektedir. 

Bu itibarla, Yaşar YAMAK tarafından Ali Galip KAYIRAN'a verilen 14 . 6 , 1979 tarihli 1,5 milyon 
lira tutarındaki hamiline çekin (rüşvet) olarak Salih Zeki RAKICIOGLU adına açılmış bulunıan paravan 
hesaba intikal etmiş olduğu kesinlik kazanmaktadır. 

Ancak, Yavuz Yaşar YAMAK'ın Türk Ticaret Bankası Göztepe Şulbesibdekü 349 numaralı hesabıma 
ait olan bu 1,5 milyon liralık çekle ilgiM olarak Aiı Galip KAYIRAN, Yaşar YAMAK'dian 1 milyon lira 
borç aldığını ve bilahare iade ettiğini ileri sürmekte, Yaşar YAMAK ise bu çeki (babalar operasyonunda 
tutuklanan Ali Galip KAYIRAN'ın tahliıyesini takip eden 10 veya 15 gün sonraki süre içerisinde) Ali Galip 
KAYIRAN'a (borç) olarak verdiğini idldıia etmektedir. 

Tanık olarak yeminli ifadesine müracaat olunan gümrük kolcusu Mehmet KURT, tahliye olduktan 10 
veya 15 gün sonra Ali Galip KAYIRAN'ı yemeğe götürdüğünü, bu aradia Yaşar YAMAK'ın yazıhanesine 
uğradıklarım, Ali Galip KAYIRAN'ın Yaşar YAMAK'dan borç alacağını söylediğini, yazıhaneden ayrıldıfc-
larında istediği borcu aldığım belirttiğini, ancak mliktarını bilmediği ıgiıbi, Ali Galip KAYIRAN'ın yanında 
bir paket veya çanta görmediğini, bu itibarla çek almış olabileceğini, aradan bir süre geçtikten sonra Ali Ga
lip KAYIRAN'ın isteği üzerinle kendi banka hesabından 1 milyon lira çekerek Yaşar YAMAK'a götürüp ver
diğini, Ali Galip KAYIRAN adına ödediği bu 1 milyon lira parayı halen kendisimden alamadığını ifade et
miştir. (K.7, S. 301 -317) 

Bu para konusunda hem Yaşar YAMAK'ın, hem de Ali Galip KAYIRAN'ın ifadelerinde bazı çelişkiler 
bulunmaktadır. 

Zira, Yaşar YAMAK 9 . 1 . 1981 tarihli ifadesinde, AK Galip KAYIRAN'ın kendisinden 1 milyon lira 
borç istediğini, bu parayı nakit olarak verdiğini ısöyleırnesine rağmen, 27 . 2 . 1981 tarihlıi ifadiesindle bu mik
tarın 1,5 milyon lira olduğunu ve çek olarak verdiğimi ileri sürmektedir. 

Ali Galip KAYIRAN ise, 20 . 1 . 1981 tarihli ifadesinde, Yaşar YAMAK'dan borç olarak aldığı 1 milyon 
Irayı bir ithalat işine ortak olmak kaydıyla yatırdığını, bilahare ödediğini söylediği halde, 8 . 3 , 1981 tarihli 
ifadesinde, kendisinin ödemediğini, Gümrük Kolcusu Mehmet KURT'un ödediğini söylemektedir. 

Yaşar YAMAK'ın hamiline düzenlenen 1,5 milyon liralık çeki 14 ., 6 . 1979 tarihini 'taşımakta ve bu 
tarih Ali Galip KAYIRAN'ın tahliyesinden 1,5 ay kadar sonraki bir döneme rastlamaktadır. 

Bu çek, Tuncay MATARACI'nm paravan banka hesabına intikal ettiğine göre Ali Galip KAYIRAN'ın 
yeniden aynı göreve verilmesi veya (onun paralelindeki bir müdürün) Haydarpaşa Gümrüğüne tayini için 
Tuncay MATARACI'ya rüşvet olarak verildiği şeklindeki iddialara tamamen uygunluk göstermektedir. 

Bu çekin Tuncay MATARACI'ya rüşvet olarak iletÜmesi için Yaşar YAMAK tarafından Ali Galip 
KAYIRAN'a verilmiş lolnrası ve onun tarafından Tuncay MATARACI'ya ve onun paravan hesabına iletil
miş olması da muhtemeldir. Ancak, gerek Yaşar YAMAK, gerekse Ali Galip KAYIRAN (paranın miktarı, 
çek olarak mı, nakit olarak mı verildiği hususlarındla ihtilaf hallinde liseler de) bu paranın (borç) olarak ve-
ıiildiğini söylediklerine göre, Yaşar YAMAK yönünden lehe yoı^ırnlanması gereken şüpheli bir durum mev
cuttur. 

Ali Galip KAYIRAN açısından ise : 
a) Tahliye olduktan sonra yeniıden aynı göreve verilmesi için girişimlerde bulundukları bir tarihte 

Yaşar YAMAKltan borç para alması. 
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b) Atama veya yer değiştirme işlemlerinde Tuncay MATRACI'nın aracısı olduğu başka olaylardan da 
anlaşılan mütea'hlhit Şaban EYÜBOĞLU ile yeniden tayini için görüşmüş olması ve bu görüşmede Ahmet 
ALTINAL ve Mustafa ÖZSOY'un da hazır bulunmaları, 

c) Yeniden aynı göreve tayini için toplanılan rüşvetlerin Ali Galip KAYIRAN tarafından Tuncay 
MATARACI'ya iletilmesinden sonra bu tayin işi gerçekleşmeyince, evvelce rüşvet vermiş olanların ve 
özellikle Mustafa ÖZSOY'un Ali Galip KAYIRAN'ı tehdit etmesi üzerine Ahmet ALTINAL'ın araya 
girerek Ali Galip KAYIRAN'ı bu müşkül durumdan kurtarmak için Mustafa ÖZSOY'a 2 milyon 250 bin 
lira tutarında bir hatır çeki vermiş olması, 

ç) Ali Galip KAYIRAN'ın Yaşar YAMAK'dan borç olarak aldığını iddia ettiği bu parayı bizzat öde
meyip evvelce yanında kolcu olarak çalışan Mehmet KURT ismindeki kişiye ödetmiş olması, 

Şeklindeki olgular dolayısıyla, 1,5 milyon liradan ibaret hamiline yazılı bu çekin Ali Galip KAYIRAN 
tarafından rüşvet olarak Tuncay MATARACI'ya verildiği kanaatine varılmaktadır. 

Bu arada (kolculuk hademeden sonraki memuriyet seviyesidir) şeklinde beyanda bulunmasına rağmen, 
Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekili Ali Galip KAYIRAN'ın yanında kolcu olarak görevli bulunan Mehmet 
KURT'un Ali Galip KAYIRAN adına 1 milyon lira ödemede bulunması, üzerinde düşünülmesi gereken 
ilginç bir olaydır. Kaldı ki, bu gümrük kolcusunun demir ithalatçısı Yusuf YAMAN'dan toplam 3 milyon 
175 bin lira para almış olduğu banka kayıtlarından anlaşılmaktadır. (K. 21, S. 244-261) 

2) Müteahhit Şaban EYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43-44 nu
maralı hesabının, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya gönderilen rüşvetlerin toplandığı 
paravan bir hesap niteliğinde olduğu ve hatta bu hesaba gönderilen bazı paraların göndericisinin kimliği 
gizlenerek (gönderen: Şaban EYÜBOĞLU, alacak olan: Şaban EYÜBOĞLU) şeklinde İstanbul'dan pa
ralar gönderildiği, bu paravan hesapta toplanan paraların Şaban EYÜBOĞLU tarafından ya bizzat Tuncay 
MATARACI'ya ya da onun talimatı üzerine verildiği hususu gerek Şaban EYÜBOĞLU'nun anlatımları, 
gerekse ilgili banka hesapları ve para nakillerinin incelenmesinden kesinlikle anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, Ali Galip KAYIRAN'ın yeniden aynı göreve getirilmesi için rüşvet alınması işine müteahhit Şaban 
EYÜBOĞLU'nun aracılık ettiği hususunda Ahmet ALTINAL (K. 7, S. 35-58) ve Yaşar YAMAK (K. 4, 
S. 178, 179, 180) (K. 7, S. 95) bügi vermektedirler. 

Şaban EYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43-44 numaralı paravan hesa
bına 23 Mayıs 1979 tarihinde, yani Ali Galip KAYIRAN'ın tahliyesinden 23 gün sonra, Yapı ve Kredi Bankası 
Kadıköy Şubesinden 2 milyon lira tutarında bir para gönderilmiştir., 

Bu para Nusret GERDAN isimli kişi tarafından bankaya verilmiş ve gönderici adresi olarak (Rıhtım Cad
desi Polat îşhanı Kat. 2 No. 28 Kadıköy) adresi yazdırılmıştır.! 

Bu adres, Ali Galip KAYIRAN'ın tayini için rüşvet verenler arasında adı geçenlerden, demir ithalatçısı 
(Yusuf YAMAN)'a aittir, 

Parayı bankaya götüren Nusret GERDAN ise Yusuf YAMAN'ın yeğenidir ve Yusuf YAMAN'ın beya
nına göre (Hendek'de çiftçi) olan bu kişi İstanbul'da oturmakta zaman zaman Yusuf YAMAN'ın yanına 
uğramaktadır. (K. 6, S. 455) 

Yusuf YAMAN, bu parayı kendisinin göndermediğini, Şaban EYÜBOĞLU'nu tanımadığım, herhangi 
bir parasal ilşkilerinin olmadığını iddia etmektedir. (K. 6, S. 452) (K. 6, S. 529) 

Nusret GERDAN, bu paranın kendisine Suat SÜRMEN tarafından verildiğini ileri sürmektedir. (K. 6, 
S. 194), (K. 6, S. 532) 

Suat SÜRMEN ise bu iddiayı kesinlikle reddetmekte, Nusret GERDAN vasıtasıyla böyle bir para havalesi 
göndermediğini söylemektedir. (K. 6, S. 532) 

Nusret GERDAN tarafından müteahhit Şaban EYÜBOĞLU'nun paravan banka hesabına gönderilen 
2 milyon liraya ait banka havale kağıdında adresi yazılı bulunan demir ithalatçısı Yusuf YAMAN'ın bu inkâ
rının inandırıcı bir yönü olmadığı gibi Ali Galip KAYIRAN'ın tayini için rüşvet verenlerden birisi olarak 
Yaşar YAMAK'm ifadesinde adı geçen Yusuf YAMAN'ın ifadeleri çelişki ve tutarsızlıklarla doludur. 
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Nusret GERDAN'ın ise, dayısı olan Yusuf YAMAN'ı korumak maksadıyla ve onun tarafından verilen 
talimat çerçevesinde yalan söylediği, olayın niteliği ve cereyan tarzından anlaşılmaktadır. 

Şöyleki; 
a) Tuncay MATARACI'ya toplam 115 milyon lira rüşvet veren ve esasen rüşvet verdiğini kendisi de 

kabul eden Suat SÜRMEN, bahis konusu bu parayı da göndermiş olsaydı, inkâr etmesi için geçerli ve 
mantıki bir sebebin mevcut olması gerekirdi. 

b) (Banka havalesi kâğıdının üzerinde göndbricü adresi olarak Yusuf YAMAN'ın iş yeri adresi yazılıdır. 
Eğer bu para Suat SÜRMEN tarafından Nusret GERDAN'a verilerek gönderilmiş olsaydı, gönderici hane
sine Yusuf YAMAN'ın değil, Suat SÜRMEN'in adresinin yazılması gerekirdi. 

c) Suat SÜRMEN'in iş yerinde de katipleri ve personeli olduğuna göre, böyle bir para gönderseydi on
lardan yararlanması mümkün iken Yusuf YAMAN'ın yeğeninden yararlanarak bankaya para göndermek 
istemesi olayın doğal ve mantıki seyrine ters düşmektedir, 

ç) O anda Suat SÜRMEN'in bürosunda bankaya gönderilecek bir personelin bulunmadığı ihtimali dü
şünülse ve Yusuf YAMAN'ın yanında çalışan kişilerden yararlanmak zorunda kaldığı kabul edilse bile, 
Nusret GERDAN, daimi olarak Yusuf YAMAN'ın yanında çalışan bir eleman olmayıp zaman zaman 
dayısı Yusuf YAMAN'ın yanına geldiği gözönünde tutulduğunda, Suat SÜRMEN yönünden böyle bir 
kişiye 2 milyon lira verilerek bankaya göndermesinin ne derece akla yakın olduğunun da düşünülmesi gere
kir, 

d) Demir ithalatçısı olan ve 1977 yılındaki cirosunun 500-600 milyon lira, 1978'de 700-800 milyon lira, 
1979'da ise 800-900 milyon lira olduğunu söyleyen Yusuf YAMAN, (Tuncay MATARACI ile bir ilişkiniz 
oldu mu?) sorusuna (hiç olmadı, tanımam efendim, ismen tanırım o kadar) diyerek cevap vermiş, Ali 
Galip KAYIRAN'ı ise Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden tanıdığını beyan ederek; 

«Mallarımız gelirdi efendim oraya, ithalatımız İzmit'ten ve Haydarpaşa'dan olduğu devrelerde, 
kısa bir süre zaten, bir aylık bir devrede münasebetimiz olduydu.;» demiştir. (K. 6, S. 458) 

Ali Galip KAYIRAN'la herhangi bir parasal ilişkisi olup olmadığı hususunu (kesin şekilde) cevaplan
dırması istenildiğinde; 

«Sanmıyorum efendim olduğunu.» 
Diyerek cevaplandırmıştır. 
e) Yusuf YAMAN'ın Yarımca'da bulunan fiktif deposu yasalara aykırı olduğu halde, demir ithalatçı

ları tarafından İzmit Gümrüğüne tayinleri Tuncay MATARACI'nın beyaz formülü ile sağlanan Nuri YIĞI-
LITAŞ ve diğer personel tarafından (ambar olabilir) raporu verilmiş, fakat Kocaeli Valisi tarafından olaya 
el konularak demirler zaptedilmiş ve Gümrük Müdürü Mehmet Ali BERK dahil olmak üzere gümrük memur
ları hakkında kanuni işlem yapılmış olduğu (K. 15, S. 201-268) (K. 6, S. 456-460) gözönünde tutuldu
ğunda, bir kısım gümrükçülerle esasen meşru ve yasal olmayan ilişkiler içersinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle Yusuf YAMAN'ın; 
Ali Galip KAYTRAN'ın yeniden Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne getirilmesi veya onun paralelindeki 

bir müdürün buraya verilmesi karşılığında Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın Yapı 
ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesinde Şaban EYÜBOĞLU adına açılmış bulunan 43-44 numaralı 
paravan hesabına 2 milyon lira rüşvet gönderdiği ve tanık olarak dinlenilen yeğeni Nusret GERDAN'ı 
da bu soruşturma ile ilgili olarak yalancı tanıklığa azmettirdiği, tanık Nusret GERDAN'ın ise dayısı Yusuf YA
MAN'ı korumak maksadıyla yalancı tanıklık yaptığı anlaşılmakta ve ayrıca, hemen aşağıda açıklanan ve 
kesinlik arz eden Yusuf YAMAN'a ait başka bir çek ve banka havalesi olayı da, bu kanaati kesin bir şe
kilde doğrulamaktadır. 

3) Şöyleki, demir ithalatçısı Yusuf YAMAN; yukarıda açıklanan 2 milyon liradan ayrı olarak Yapı ve 
Kredi Bankası Kadıköy Şubesindeki 132407 numaralı hesabından 10 . 5 . 1979 tarihinde, yanli Ali Galip 
KAYIRAN'rn cezaevinden tahliyesinden 10 gün sonra 709267-P sayılı ve 3 milyon liralık hamiline çek düzen
leyerek Neca'ti KUTLU'ya vermiştir. 
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Necati KUTLU tarafından aynı gün Yapı ve Kredi Bankası Kadıköy Şubesinden tahsil edilen bu çek, Şa
ban EYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredli Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43-44 numaralı hesabına havale 
edilmiştir. 

Havale kâğıdında (Gönderen : Şaban EYÜBOĞLU.Rıhtım Caddesi Fuat Bey îşhanı Kadıköy istanbul, 
Alacak olan : Şaban EYÜBOĞLU 43 - 44 numaralı hesap) kaydı bulunmaktadır. (K. 20, S. 277, 278, 400) 

Yusuf YAMAN 19 . 2 . 1981 tarihli ifadesinde Necati KUTLU'yu hiç tanımadığını kesinlikle söylediği 
halde (K. 6, S. 528, 529, 535) Necati KUTLU ile yüzleştirildiğinde bu defada (Necati KUTLU'yu tanıdığını 
ancak soyadının KUTLU olduğunu bilmediğini) söylemiştir. (K. 7, S. 270) 

Tanık olarak yeminli ifadesi tespit olunan Necati KUTLU; Yusuf YAMAN'ın da bürosunun bulunduğu 
handa şoför olarak çalıştığım, Yusuf YAMAN'ın bir gün kendisine bk çek vererek tahsil etmesini ve bir kâğı
da yazdığı adrese havale etmesini istediğini, Yapı ve Kredi Bankası Kadıköy Şubesine giderek çeki ibraz 
edip parayı tahsil ettiğini ve bu parayı Yusuf YAMAN'ın verdiği adrese aynı banka aracılığı ile havale et
tiğini beyan etmiştir. (K. 7, S. 178 -180) 

Necati KUTLU'nuın bu açık i'fadesü ve banka kayıtları sebebiyle yapılan yüzleştirmede Yusuf YAMAN 
bu defa Necati KUTLU'nun sözlerini doğrulamış, hamiline yazılı bir çek verdiğimi, bunu tahsil ederek Şaban 
EYÜBOĞLU'nun hesabına havale etmesi liç'in Necatli KUTLU'ya talimat verdiğini kabul etmiş, fakat Şaban 
EYÜBOĞLU'na (hangi nedenle ve kimin talimatıyla para gönderdiğini hatırlayamadığını) söylemiştir. 
(K. 7, S. 269 - 270) 

Şaban EYÜBOĞLU'nu hliç tanımadığını ve onunla herhangi bir parasal ve 'kişisel ilişkisi olmadığını iddia 
etmesine rağmen Şaban EYÜBOĞLU'nun paravan banka, hesap numarasını öğrenmiş olmasının Yusuf YA
MAN yönünden ifade ettiği anlamın yanında, Necati KUTLU eliyle bu paravan hesaba 3 milyon lira gönderir
ken kendi adını gizlemeye özen göstererek (GÖN : Şaban EYÜBOĞLU, ALACAK OLAN : Şaban EYÜ
BOĞLU) şeklinde bir yola başvurması ve Necati KUTLU'ya bu şekilde talimat ve ardes vermesi; AM Galip 
KAYIRAN ile ilgili rüşvet olayındaki rolünü açıkça belirleyen önemli bir delildir. Bu husus ayrıca, Nusret 
GERDAN eliyle Şaban EYÜBOĞLU'na gönderilen 2 milyon liradan ibaret paranın da Yusuf YAMAN ta
rafından gönderildiğini doğrulayan bir nitelik taşımaktadır. 

Kaldı ki, demir ithalatçısı Yusuf YAMAN'ın değil Haydarpaşa Gümrük Müdürü Alli Galip KAYIRAN'a, 
Ali Galip KAYIRAN'ın emrinde bulunan ve onun Yaşar YAMAK'a olan 1 milyon lira, borcunu ödeyen 
(GÜMRÜK KOLCUSU) Mehmet KURT'a bile 3 milyon 175 bin lira rüşvet vermiş olduğu banka kayıtla
rından anlaşılmaktadır. (K. 21, S. 244-261) 

Ali Galip KAYIRAN'ın tayini ile ilgili olarak rüşvet verenler arasımda Mustafa ÖZSOY ile Cemil CE-
SUR'unda isimleri bulunmaktadır. 

Bunlardan Mustafa ÖZSOY'un; 
Şaban EYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredli Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43 - 44 No. lu paravan hesa

bıma; 
a-) Türk Ticaret Bankası Çağlayan Şubesinde bulunan 4738-1 numaralı hesabından 15 . 6 . 1979 tartih 

v© 658902 numaralı çekle 400 000.— TL. 
b-) Osmanlı Bankası Adana Şubesindeki 710-00335-0 numaralı hesabından 11 . 10 . 1979 tarih ve 

416762 numaralı çekte 50Û 000.— TL. 
c-) Aynı hesaptan 5 . 9 . 1979 tarih ve 416761 numaralı çekfe 1 milyon lira, 
ç-) Osmanlı Bankası Kabataş Şubesindeki 11027 numaralı hesabından 4 . 12 . 1979 tarih ve 462383 nu

maralı. çekle 900 000.— TL. 
Olmak üzere toplam 2 800 000.— TL., göndermiş olduğu anlaşılmakta ise de, Mustafa ÖZSOY'un halen 

yun dışında bulunması nedeniyle sorgusu yapılamamış ve (Gümrük ve Tekel eski Bakam Tuncay MATARA-
CZ'nın suç ortağı) sıfatıyla soruşturmaya dahil edilememişjtiir. 

Alli Galip KAYlRAN'la ilgili olarak Cemiil CESUR'un da rüşvet verdiği iddiası Yaşar YAMAK'ıin ifadele
rinde yer almıakta ise de Ali Galip KAYlRAN'la yalnızca bir defa, tanıştığım söyleyen Cemil CESUR'un 
(K. 7, S. 368 - 374) banka hesaplarında yapılan incelemelerde, rüşvet verdiğünıe dair herhangi bir kayda rast
lanmamıştır. (K. 20, S. 402) 
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Bu duruma göre : 
1) Ali Galip KAYIRAN'ın; 

. 'Babalar operasyonu sırasında tutuklanıp biahara tahliye edilmesinden sonra kendi tayini ile ilgili olarak 
Yaşar YAMAK'dan borç adı altında aldığı 1,5 milyon liralık çeki, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuücay 
MATARACI'ya vermek ve ayrıca bu tayin ile ilgili olarak İstanbul'daki muhtelif ithalatçıların topladıkları 
rüşvetleri iletmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesini ihlal ettiği, 

2) Demir ithalatçısı Yusuf YAMAN'ın; 
. a) Ali Galip KAYIRAN ismindeki Gümrük Müdür Vekilinim tayin'i ile ilgili olarak Nusret GERDAN 
eliyle 2 milyon lira ve ayrıca Necati KUTLU eliyle 3 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira tutarın
daki rüşveti, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın paravan hesabı olan Yapı ve Kredi Ban
kası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43 - 44 numaralı hesabına göndermek suretfıyle Türk Ceza Kanununun 220 
ncü maddesini ihlal ettiği, 

b) Yeğeni Nusret GERDAN'ı, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI ile ilgili olarak ya
pılmakta olan bu soruşturmada yalancı şahitliğe azmettirdiği ve Nusret GERDAN'ın da Türk Ceza Kanunu
nun 286 ncı maddesine aykırı hareket ettiği anlaşılmakta ise de, bu kişiler arasındaki dayı-yeğen şeklindeki 
akrabalık bağı dolayısıyla Türk Ceza Kanununun 288 nci maddesi uyarınca herhangi bir işleme gerek bulun
madığı; 

3) Müteahhit Şaban EYÜBOĞLUlnun; 
Ali Galip KAYIRAN'ın, rüşvet karşılığında yeniden Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğane getirilmesi 

veya (Onun paralelindeki bir müdürün) Haydarpaşa'ya tayin edilmesi için Gümrük ve Tekel Eski Bakam Tun
cay MATARACI ile Ali Galip KAYIRAN ve onun tayinini dsteyen kişiler arasında aracılık yaptığı ve bu 
iş 'için, Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesinde bulunan 43 - 44 numaralı paravan hesabına Tuncay 
MATARACI için gönderilen rüşvet paralarını kabul etmek suretiyle (rüşvet alanın aracısı) sıfatıyla iştirak et
tiği ve böylece Türk Ceza Kanununun 226 ve 65 nci maddeleri delaletiyle 213 ve 80 nci maddelerini ihlal 
ettiği; 

4) Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın; 
a) Ali Galip KAYIRAN'ı, kaçakçıların ve bir kısım ithalatçıların istekleri üzerine Haydarpaşa Gümrük 

Müdür Vekilliğine getirdiği; Ancak bu işlemden dolayı (kümlerden ve ne miktarda) rüşvet aldığı kesinlikle tes
pit edilemediği için suç vasfının (rüşvet) şeklinde oluşmadığı ancak Türk Ceza Kanununum 240 ncı maddesin
deki memuriyet görevini kötüye kullanmak şeklinde oluştuğu, 

b) Ali Galip KAYIRAN'ın ilk defa Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine getirilmesinden sonra (ba
balar operasyonu) diye bilinen soruşturma sırasında tutuklanıp bilahara tahliye olunmasını müteakip tekrar 
bu göreve getirilmesi veya onun paralelindeki bir müdürün bu göreve getirilmesi içlin Şaban EYÜBOĞLU' 
nun aracılığı ile rüşvet anlaşması yapmak suretiyle Ali Galip KAYIRAN'dan 1,5 milyon lira, Yusuf YAMAN' 
dan 5 milyon lira, Mustafa ÖZSOY'dan 2 milyon 800 bin lira olmak üzere toplam 9 milyon 300 bin lira rüş
vet almak suretiyle Türk Ceza Kanununum 213, 80 ve 225 nci maddelerini ihlal eylediği kanaat ve sonucuna 
varılmıştır. 

C — ÇAY KURUMUNDAN RİZESPOR'A 1.000 TON ÇAY TAHSİS ETTİRMESİ KARŞILIĞINDA 
GÜMRÜK VE TEKEL ESKÎ BAKANI TUNCAY MATARACTNIN 10 MİLYON LİRA RÜŞVET 
ALMASI OLAYI : 

Kısa adı (ÇAY - KUR) olan ÇAY KURUMU 1497 sayılı Kanunla kurulan ve 440 sayılı Kanuna tabi olan 
bîr İktisadi Devlet Teşekkülüdür. 

440 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi uyarınca Gümrük ve Tekel Bakanlığı Çay Kurumunun çalışmalarını kanun 
ve tüzük hükümlerine göre gözetmek ve denetlemekle görevli: ve yetkilidir, 

Çay - Kur Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla atanmaktadırlar. 
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Çay - Kur, çay üreticilerinden yaş çay yaprağı satın almakta, bunları işleyip çay haline getirdikten sonra 
(TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) aracılığı ile tüketiciye satmaktadır, 

Ancak 1973 yılından itibaren Rizespor'a ve 1977 yıllında ise Anadolu Basın Birliğine ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Rize Şubesine çay »tahsis edildiği ve bu kulüp ve kuruluşların Çay - Kur'dan aldıMan çayı paketleyerek 
sattıkları görülmektedir. 

Tuncay MATARACI Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevine başladıktan sonra, Tekel Genel Müdürlüğü 
dışındaki bütün çay tahsislerini yasaklamış ve hatta Rizespor'a tahsis olunan 150 ton çaydan geri kalan 42 
tonunun parası ödenmiş olduğu halde verilmesini engel lemistir, 

ilk görünüşte Bakanın bu tutumunun 4223 sayılı Kanuna uygunluk sağlamak amacını taşıdığı «anılabilir. 
Oysa ki, Tuncay MATARACI'nın, bizzat başvurduğu bu yasaklamadan çok kısa bir süre sonra bu defa Çay 
-ı Kur yöneticilerine baskı ve müdahalelerde bulunarak Rizespor'a 1.000 ton çay tahsis edilmesi ve hatta bunu 
4223 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak piyasa fiyatı üstünde satmalarına izin verilmesi için özel bir 
çaba gösterdiği görülmektedir. 

Çünkü; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı makamını işgal ettiği andan İtibaren, Bakanlık sıfat ve görevinin verdiği her 

yetki ve nüfuzu kötüye kullanarak bunları bir menfa a'tl aracı haline getirdiği müşafaade edilen Tuncay MA
TARACI, eskiden beri devam eden çay tahsisini yasaklamak suretiyle, ilgilileri ve bu işte menfaati olanları 
baskı altına alarak bir rüşvet ortamı hazırlamak taktiğini gütmüştür. 

Nitekim, çok müşkül durumda kalan Rizespor yöneticileri, tekrar çay tahsis edilmesi için Tuncay MATA-
RACIYa ricada ve müracaatta bulunmuşlar, yarattığı bu baskı ortamından yararlanan Tuncay MATARACI ise 
Rlizespor yöneticilerine mukabil tekliflerini açıklamıştır. 

Rlizespor Yönettim Kurulu Üyesi olduğu anlaşılan Paşa Ali ALAMAN, 1973 yılındanberi çay verildiğini, 
Rizespor'un çay satışından sağladığı gelirle transfer ücretlerini ve diğer giderlerini karşıladıklarını, Tuncay 
MATARACI bakan olmadan önce Çay - Kur'un Rizespor'a bu şekilde çay verdiğini, parası ödenmiş vaziyet
te daha 42 ton çay alacağının bulunduğunu, Tuncay MATARACI Bakan olur olmaz Çay - Kur'a emir vererek 
çay tahsisini durdurduğunu, Tuncay MATARACI'nın bundan sonra Rize'ye gelerek TURİST OTEL'de ken
dileri ile konuştuğunu, Gençlerbirliği Kulübüne başkan Seçildiğini söyleyerek bu kulübe yardım olmak üzere 
kendisine para verilmesi halinde çayın yeniden verileceğini teklif ettiğini, daha sonra Salih Zeki RAKICIOĞ-
LU'nun Rize'ye gelerek kendileriyle konuştuğunu, 10 milyon Ira karşılığında 1.000 ton çay verileceğinin söylen
diğini, bu teklifi Rizespor Yönetim Kurulu olarak kabul etmediklerini, ancak transfer zamanı güç durumda 
kaldıkları için kabul ettiklerini, istenilen 10 milyon lira için Bakanın kardeşi Koksal MATARACI'nın kendi
sinden çek istediğini «çayları satıp verelim, ne dallandırıyorsun» demelerine rağmen kabul etmeyince 5 milyon, 
3,5 milyon ve 1,5 milyon tutarında çek ve senet verdiğini, sağdan - soldan topladığı 5 milyon lirayı Rizespor 
Kulübü Başkanı Nuri AKBULUT ve kendi kardeşi Ali ALAMAN vasıtasıyla Koksal MATARACIYa gönder
diğini, 1,5 milyon liranın da nakit olarak Koksal MATARACI'ya ödendiğini, Koksal MATARACI'da bulu
nan 5 milyon ve 1,5 milyon lira tutarındaki çek ve senetlerin alınarak yırtıldığını, 3,5 milyon lira tutarındaki 
çekin ise vadesi geldiğinde Koksal MATARACI tarafın dan yeğeni Hakkı KALKAVAN'a verilerek istanbul'dan 
tahsil ettirildiğini, MATARACI'ların alacakları rüşveti garanti altına almak için daha önceden ellerinden çek 
aldıklarını ve bu çeklerin vadesi geldiğinde Koksal MATARACI'nın tahsil için bankaya gitmeyip kendilerin
den nakit para istemesi nedeninin söylentilerden endişe etmesine ve dikkati çekeceğinden korkmasına bağlı ol
duğunu, nitekim 3,5 milyon liralık çekin Rize'den değil istanbul'dan Hakkı KALKA VAN eliyle çekilmiş ol
duğunu beyan etmiştir. (K. 6, S. 294 - 310) 

Paşa Ali ALAMAN Koksal MATARACI ile yapılan yüzleştirmede de aralarındaki anlaşmanın başlangı
cını gelişmelerini ve çeklerin ödenmesini ayrıntılı olarak ltekrar etmiştir. (K. 7, S. 99 -102) 

tik defa bu olayı başka görünümlere sokmak isteyen Paşa Ali ALAMAN (K. 5, S. 252 - 267) (K. 6, S. 
264 - 286) çay satışından elde ettiği kazancın, müfettiş raporlarıyla tespit olunan miktarlar açısından hesabı 
sorulunca tutarsız cevaplar vermiş, Rizespor Kulübünün defter ve kayıtlarının çalındığını söylemiş, Hakkı KAL-
rKAVAN tarafından tahsil edilen 3,5 milyon lira ile ilgili olarak çelişkili beyanlarda bulunmuş, ancak banka he
sapları üzerindeki incelemeler ve Rizespor ile ilgili araştırmalara ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Müfettişi Is-
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mail AY'a yaptırılan soruşturma ile ilgili raporda belirlenen gerçekler karşısında, yukarıda belirtildiği üzere 
10 milyon lira rüşvet verdiğini ikrar etmiştir. Paşa Ali ALAMAN'ın ikrarını taşıyan ifade tutanakları gibi in
kârına ilişkin beyanları da tümüyle okunup değerlendirildiğinde, Rizespor adına tahsis olunan çaylar karşılığın
da Tuncay MATARACI'nın aldığı 10 milyon liradan ibaret rüşvetin yanı sıra, rüşveti verenlerin de Çay -
Kur'un ve Rizespor'un sırtından milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları görülmektedir. 

Rizespor adına talhsıis olunan çay 'satışından 95 milyon lira gelir sağlanması gerekirken, bunun ancak ya
rıya yakın kısmının (o da kendi ifadelerine göre) Rizespor Klübüne intikal ettirilmiş olduğu, defter ve kayıt
ların ise imha edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Rizespor Kulübü Başkamı Nuri AKBULUT, çay tahsisi karşılığında Tuncay MATARACI'ya rüşvet ver
diklerini önce çok tutarsız bir şekilde inkâr etmiş, çay satışından dolayı kulübe girmesi gereiken paralar ve 
bunların harcanmasına ilişkin çelişkili beyanlarda bulunmuş (K. 6, S. 139 -156) ıfakat Paşa Ali ALAMAN ile 
ve Koksal MATARACI ile yüzleştirilince (K. 6, S. 374-404), (K. 7, S. 102 -104) Tuncay MATARACI'nın Ri
ze'deki Turist Otelde kendilerinden para istemesinden itibaren bütün olayları ve Paşa Ali ALAMAN'ın ver
diği 5 milyon lirayı Ali ALAMAN ile birlikte Koksal MATARACI'ya nasıl götürüp verdiklerini anlatmıştır. 

Ali ALAMAN; ağabeyi Paşa Ali ALAMAN tarafından verilen ve gazete kâğıdına sarılı 5 miilyon lirayı 
Nuri AKBULUT ile birlikte Koksal MATARACI'ya götürüp verdiklerini fakat paranın ne için verildiğini 
bilmediğini, bilahara Paşa Ali ALAMAN'a sorduğunda GençlerbMiği'nden söz edildiğini söylemiştir. (K. 7, 
S. 184-187) 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI'nın,bir kısım Rizespor yöneticileri ile yaptığı rüşvet anlaş
malarının uygulanmasında rüşvet paralarının toplayıcısı durumunda bulunan Koksal MATARACI, yüzleştir
me sırasında sık sık ifade değiştirmiş, bir kaç dakika önce söylediği sözlere bile ters düşen beyanlarda bulun
muştur. Ancak Koksal MATARACI'nın bu ifadeleri tümüyle incelendiğinde tam bir tevilli ikrar niteliğinde 
olduğu görülmektedir. (K. 7, S. 83 -143) 

Gerek Paşa Ali ALAMAN gerekse Nuri AKBULUT: rüşvet olarak verdikleri 10 milyon liranın Tuncay 
MATARACI tarafından ""Gençlerbirliği'ne yardım bahanesiyle istendiği hususuna ağırlık vererek kendilerini 
(rüşvöt veren) sıfatından ziyade (dolandırılan) sıfatına büründürmek isitemekıteditrler.j 

Ancak; 
1) Tuncay MATARACI Bakan olduktan sonra, daha önceden verilen ve hatta parası yatırılmış olan 4'2 ton 

çayın verilmesini bile önlemiş olduğu halde, Turist Oteldeki konuşmayı müteakip Koksal MATARACI'nın 
kendilerine gelerek (ağabeyim parayı istiyor) demesi üzerine 10 miilyon lira tutarında çek vermiş olması, il.000 
ton çayın bu olaydan sonra tahsis edilmiş olması ve ödediği paralara karşılık bir makbuz almamış olması; 

2) Yalnız 1.000 ton çayın tahsis edilmesiyle yötinilmemiş, bu çayın piyasa fiyatından daha fazlaya satı
labilmesi Tuncay MATARACI'nın Çay - Kurumuna basikı yapması ile tmümlkün olmuştur. Özellikle Paşa Ali 
ALAMAN bu satış farkından dolayı milyonlarca liraçıkar sağlamış ve elde ettiği 95 milyon liranın yalnızca 
yarısına yakın bir miktarını Rizespor'a intikal ettirmiştir. Kaldı ki, Rizespor'a verildiği iddia olunan 46 mil
yon liranın gerçekten verildiğini tespit etmek mümkün olmayıp bu kulübün defter ve kayıtları imha edilmiştir. 

3) Paşa Ali ALAMAN (yardım vaadine kanarak verdiyseniz neden makbuz almadınız) sorusunu cevap
landırırken; 

«Makbuz alamadım... Koksal MATARACl'yı sıkıştırdım... Çünkü Koksal MATARACI gelip benden 
çekleri istedi. Ağabeyim acele parayı istiyor. Gençlerbirliği'ne söz verdi. Parayı ver dedi. Ben de 
vadeli verdim. Çünkü biz çaya başladığımız zaman çayın kârını kutularını, suyunu buyunu hesap 
ederek o kârdan verecektik. Onun için mecbur kaldık. Koksal bilfiil bize ağabeyini öne atarak, baskı 
yaparak, yoksa çay alamazsınız, söz verdiniz şeklimde bizi b'ir nevi tehdit ederek... Çeki niye verdin di
yeceksiniz. Çünkü karşılığında Çay Kurumuna teminat vermiştim. Aynı zamanda Tilfduruk kutu 
fabrikasına sipariş vermiştik Salih RAKICIOGLU vasıtasıyla. Bu durumda, hiç olmazsa bu çayın 
tamamını biz alamazsak, biz bu parayı ne ile karşılarız kanaatıyla bir psikolojik şey altında mecbu
ren bunları verdik.» 

Diyerek (K. 6, S. 388 - 389) menfaat sağlamak karşılığında ve bu amaçla rüşvet verdiğini belirtmiş olmak
tadır. 
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ÇAY - KUR Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA, Tuncay MATARACI'nın Bakan olduktan sonra 
çay tahsislerini durdurduğunu, bunun için teleks çektiğini, Rizespor yönetidleninlin kendilerine yeniden çay 
tahsisi içlin müracaat ettiklerinde Balkanla görüştüklerini söylediklerini, Bakanın kendilerine telefon açtığını, 
Genel Müdür Vekili Zeki GÖKTÜRK'e (hâlâ çay verilmedi mi, bu Rizesporlular beni sıkıştırıyorlar hâlâ 
verilmedi mi) dediğini, •böylece çayı verdiklerini, bu çayın satış fiyatının piyasa fiyatından fazla olması konu
sunda da Bakanın telefon ettiğini, buna rağmen fiyata ilişiklin istek konusunda ÇAY - KUR Yönetim Kurulu 
olarak çekimser kaldıklarını, fakat Bakanın (hâlâ çıkmadı mı, Rize'ller hep (buraya geldi. Çıkmadı mı, sa
tılmayacak mı, neye yapmadınız) diye telefon edince 5 gün sonra protokol yaparak çay fiyatını Rizespor'İu-
ların isteklerine uygun olarak tespit ettiklerini beyan etmiştir, (K. 4, S. 69 - 70) (K. 6, S. 405 - 412) 

Şahin BALTA, bu telefon konuşmaları sırasında Bakanın (Rizespor'a geçen sene verdik. Bu sene niye ver
miyorsunuz. Bakın çocuklar buralara geldiler. Bu takım batacaktır. Bunda suç yoktur. Varsa benimdir. Niye 
vermiyorsunuz:.) dediğini nakletmektedir. (K. 4, S. 70) 

ÇAY - KUR Genel Müdürü Zeki GÖKTÜRK; Bakaran baskıda bulunup bulunmadığı sorusuna karşılık; 
«"Bakanlıktan... Belki şu anda hatırlamıyorum. Ama Sayın Bakanın belki bir ricası olmuş olabilir. 
Bilemiyorum şu anda. Şu anda kesin bir şey hatırlamıyorum. Çünkü bu konu çok şey oldu. O zaman 
gittiler, geldiler. Habire Rizespor îdare Heyetleri bizi şey yaptılar, devamlı sıkıştırdılar. Bu fişli şey 
yapın, eski şekliyle yapılıyor, bu uygulanıyor şekliyle. Biz de o uygulamanın aynısını uyguladık.» 

cevafbım vermiştir. (K. 3, S. 347 - 357) 

' ÇAY - KUR üzerindeki devamlı baskı ve müdahaleleri sonucunda Rizespor'a 1.000 ton çay tahsis ettiren 
ve bu çayın piyasa fiyatının üstünde bir fiyatla satılmasını temin eden Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tun
cay MATARACI : 

«Zamanın Genel Müdürüne ben telgraf çektim vermeyin diye» (K. 1, S. 134) şeklinde çay tahsisle
rini durdurduğunu söylemiş, ÇAY - KUR üzerindeki baskılar hakkında İse : 
«Çayları ben verdirtmedim. Yönetim Kuruluna müracaat ettiler. Yönetim Kurulu kararıyla verildi. 
Evvela bana geldiler. Siz müracaat edin dedim. Genel Müdüre de söyledim. Zamanın Genel Müdürü 
(ben Sayın Bakanım bakarım) dedi. (Yönetim Kurulumda hallederiz onu) dedi. Yönetim Kurulu ka
rar verdi çayını verdi... illa da çay vereceksin diye böyle bir baskı kesinkes mevzubahis değildir. Ya
salara uygun ise, kanunen verme yetkiniz var ise verin diye söyledim.» 

demektedir. (K. 1, S. 135) 
Yapılan bu açıklamalardan, ifadelerin belirtilmesinden sonra çay tahsisinin formalitesine ilişkin gelişmele

rin incelenmesine geçilebilir. 

Ancak burada bir hususun önemine işaret edilmesi gereklidir : 
ÇAY - KUR ile ilgili olarak yapılan soruşturmalar sonunda düzenlenen müfettiş raporlarında, ÇAY Ku

rumunun kuruluşundan bu yana bilançosunu hep zararla kapattığı, kârlılık esasına dayalı olarak kurulan bu 
kurumun zararlarının sonuçta Hazineden ödendiği belirtilmektedir. (K. 22, S. 175 - 269, 1 -174) 

Aslında niteliği ve ekonomideki yeri itibariyle büyük bir gelir kaynağı olan çay üretimi ve sanayiinin, 
Devlet Hazinesi yönünden daima zarar hanelerinde yer almasının en önemli nedenlerinden birisi, (bu soruş
turma konusu ile sergilenen olaylardan da anlaşılacağı üzere) rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kanunlara 
karşı keyfi hareket edilmesidir. 

Nitekim, aynı kalite çayın yurdun her yerinde aynı fiyat üzerinden ve yalnızca Tekel Genel Müdürlüğünce 
satılması 4223 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince zorunlu olmasına rağmen, rüşvet vererek sağlanan ki
şisel menfaatlere mukabil Kurumun ve Hazinenin uğradığı zararlar sınırsız olmaktadır. 

Rüşvet anılaşması gereğince ilk etapta Paşa Ali ALAMAN ve Nuri AKBULUT, ÇAY - KUR Yönetim Ku
ruluna başvurarak 1.000 ton çay tahsisini talep etmişlerdir. 

Balkan tarafından yapılan müdahaleler sonucu bu istek ÇAY - KUR Yönetim Kurulunun 1.6.1979 tarih ve 
979/224 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulunun kararında çayın satış fiyatı, Tekel Genel Mü
dürlüğüne uygulanan 85,75 TL. üzerinden tespit edilmiş ve bedelinin ödenmesi için üç ay vade tanınmıştır. 
(K : 22, S : 232) 
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Rizespor Yönetim Kurudu, çayın alınması ve satılması için îkfinoi başkan Paşa Ali ALAMAN'a yetki vermiş, 
çayın alınması, satılması ve pazarlaması ile bu kişi uğraşmıştır. 

Çayların 100 gramide kutusunun üzerine (fiyatı 10 TL.) yazılmış ve ayrıca (teberru 10 TL.) kaşesi vurul
mak suretiyle 100 gramlık çay 20 liradan satılmıştır. Bu husus 4223 sayılı Kahve ve Çay Tekeli Hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesine aykkı olduğundan ve aynı kalite çayın piyasada tek fiyat üzeninden satılması 
gerekli olduğundan bu durum adli makamlarca soruşturma konusu yapılmıştır. 

'Bunun üzerine Rizespor Yönetim Kurulu yetkilileri Çay Kurumu Yönetim Kuruluna 14.8.1979 tarihli bir 
dilekçe vererek çayın satış fiyatının 20 lira olmasını talep etmişlerdir. (K : 22, S : 224) 

Bu talep Yönetim Kuruluna götürülmüş, Yönetim Kurulu fiyatın 20 lira olarak tespitinin 4223 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine aykırı olacağını düşünerek fiyat belirtmekten kaçınmış fakat dalha önce alınan ve çay 
satış fiyatını 100 TL.K'g. olarak belirleyen eski kararım iptal ederek bir (muvazaa) ortamı hazırlamıştır. 

Zira ÇAY - KUR Pazarlama ve Satmalına Dairesi Müdürü İshak KARA 14.9.1979 tarihinde Genel Mü
dürlük makamına, Rizespor yetkililerinin 1 Kg. çayı 200 'liradan satmayı italep ettiklerini belirterek çay satış 
fiyatının ne olacağının beklenmesini istemiştir. (K : 22 S : 221) 

IBu yazının altına Geneli Müdür Yardımcısı Şahin BALTA kemdi el yazısıyla 14.9.1979 tarihinde (şimdi
lik bekletilmesi) diyerek not koymuş fakat 5 gün sonra 19.9.1979 tarihinde Paşa Ali ALAMAN ve Sedat 
BIÇAKÇI ile bir protokol yaparak çay satış fiatının 20Q TL/Kg olmasını kabul etmişlerdir. 

ıBu protokolün altında Genel Müdür Vekili Zeki GÖKTÜRK ile birlikte Genel Müdür Yardımcısı, Şa
hin BALTA'nın imzaları bulunmaktadır. 

Daha önce kısmen özetlenen ifadeler hatırlanacak olursa Bakan Tuncay MATARACI'nın bu günler içe
risinde telefonla devamlı baskı yaparak bu talebin bir an önce kabul edilmesini istediği ve dolayısıyla (şimdilik 
b^JdetiMni) denilmesinden 5 gün sonra taleplerin kabul edilmesinin iBalkanın bu ısrarlı müdahalesine bağlı ol
duğu anlıaşılacakür. 

Çay Kurumunun başında bulunan kişiler imzaladıkları bu protokol ile 42123 sayılı Kanuna aykırı hareket 
ettikleri gibi Tekel Genel Müdürlüğü tarafından 100 TL/Kg üzerinden satılan aynı kalite çayı 200 TL/Kg 
itelerinden satmalarına ve dolayısıyla Çay-Kur'un sırtından milyonlar kazanmalarına keyfi olarak (icazet) 
vermişlerdir. 

Tuncay MATARACI'nın Bakanlığı döneminde Çay Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına getirilen ve ço
ğu zaman Genıel Müdüre Vekalet ettiği anlaşılan Şanin BALTA, yalnızca yukarıda belirtilen olayda değil 
daha bir çok kanunsuz işlemlerde Bakan Tuncay MATARACI'nın Çay-Kur içerisinde kanunsuz emirlerini 
uygulayan bir nitelikte görülmektedir. 

Şöyle ki; 
— Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI üe (tŞTÎRAK) hükümleri yönünden (dava açıl

masını gerektirecek düzeyde) kesin bir bağlantı tespit edilemediği her ne kadar ilgili bölümde açıklanmış ise 
de Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın damadının babası olan Ali Rıza AYDIN'dan 
Samsun'da yıllığı 550 bin liradan 2 yıllığına yetersiz ve kullanışsız bir depoyu gerçek değerine göre çok fahiş 
bir fiatla bizzat Şahin BALTA'nın kiralamış olması, Bakan Tuncay MATARACI'nın dünürü Ali Rıza AYDIN' 
in menfaatine hizmet edebilmek için bu kira işinde heyetleri değiştirmesi, teknik elemanlarca yapılan uyarıla
ra kulak tıkamış olması ve yetkisiz olarak bu kira mukavelesini imzalamış olması, Şahin BALTA'nın Tuncay 
MATARACI ile olan ilişkileri hakkında, vicdani kanaatleri takviye eden örneklerden biridir. 

Bir nevi çıkma yaparak özellik arz eden bu durumlara değinildikten sonra, rüşvet anlaşmasının para alın
ması ile ilgili uygulama aşamasına yeniden dönebiliriz: 

10 milyon lira tutarındaki rüşvetin 5 milyon ve 1,5 milyon lira tutarındaki kısımları nakit olarak elden 
Koksal MATARACI'ya Ödendikten sonra, geri kalan 3,5 milyon lirası hamiline yazılı çek olarak Paşa Ali 
ALAMAN tarafından Koksal MATARACI'ya verilmiştir. 

Bu çek, Paşa Ali ALAMAN'ın Türk Ticaret Bankası Rize Şıibesinde bulunan hesabı üzerinden (hamiline) 
şeklinde düzenlenmiştir. 

Çek'in tarihi 19.11.1979 ve numarası 430442 dir. 
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Paşa Ali ALAMAN tarafından Koksal MATARACI'ya verilen bu çekin Rize'de tahsil edilmesi, rüşvetler
le ilgili duyumlar nedeniyle esasen hassas bir ortamın oluşması gözönüne alınarak ve Rize'de tahsili bu yön
den sakıncalı görülerek Koksal MATARACI tarafından İstanbul'a götürülmüş ve orada yeğeni Hakkı KAUKA-
VAN'a verilerek tahsil ettirilmiştir. 

* 
HAKKI KALKA VAN daha öncefci ifadesinde bu çeki Paşa Ali ALAMAN'ın kendisine vererek tahsil 

ettirdiği şeklinde bir iddiada bulunmuş ise de hilaflara tespit olunan ifadelerinde bu çeki dayısı Koksal MA-
TARACI'dan aldığım, tahsil ettikten sonra otele götürerek dayısı Koksal MATARACI'ya bizzat verdiğini, 
Tuncay MATARACI ile yapılan yüzleştirme sırasındada tekrar etmiş (K. 1, S. 217) ifadeler arasındaki bu 
değişiklikle ilgili olarak herhangi bir kimsenin telkin veya ricasına muhatap olup olmadığı sorulunca Koksal 
dayısının kendisine evvelce talimat verdiğini, gerek Tuncay MATARACI gerekse Koksal MATARACI ile ilgi-
il olarak kendi banka hesabına giren ve çıkan paralara ilişkin ifadeler yönünden dayılarının kendisine telkin
de bulunduğunu beyan etmiştir. (K. 1, S. 222-223) 

3,5 milyon liralık çekin tahsil edilmesi ile ilgili olarak Koksal MATARACI 26 Şubat 1981 tarihli ifadesin
de; 

«Sayın başkanını, Hakkı KALKAVAN böyle bir çök tahsil etmiş ise benim bundan haberim yoktur.» 
(K. 7, S. 87) demektedir. 

Rize'de Turist Otelde Tuncay MATARACI'nın konuşması ve 10 milyon lira talep etmesi ile başlayan ve 
bilahara Koksal MATARACI'nın Paşa Ali ALAMAN'a gelerek (ağabeyim paralan istiyor) deyip ondan ile-
rifci tarihli 10 milyon tutarında üç adet çek almasıyla yürürlüğe konulan bu rüşvet anlaşmasında bir noktanın 
özellikle belirtilmesi gereklidir: 

Paşa ATi ALAMAN ilk parti 5 milyonluk rüşvetin verilmesi sırasında, Rize'deki bankalardan topluca para 
çekilmesinin söylentilere yol açması ihtimaline karşılık bu parayı sağdan - soldan toplayarak nakit olarak 
Koksal MATARACI'ya gönderdiğini, Koksal MATARACI'nın böyle bir endişe içinde bulunduğunu beyan 
etmiştir. Paşa Ali ALAMAN'ın bu beyanının doğru olduğu; 3,5 milyon liralık hamiline çekin Koksal MA
TARACI tarafından Rize'de tahsil edilmeyip istanbul'a getirilmiş olması ve IstanbulMa da bizzat kendi adı 
ile çekmeyip yeğeni Hakkı KALKAVAN'ın eliyle tahsil etmek suretiyle oluşan kuşkulu ve korkulu davranış
larından anlaşılmaktadır. 

'Bazı kurum ve kuruluşlara eskiden beri verilen çayları Bakan olduğu zaman durduran Tuncay MATARA
CI, bu hususta Çay Kurumuna teleks çektiğini kabul etmekte (K. 1, S. 235) ancak (neden bu şekilde durdur
maya lüzum gördünüz) sorusuna karşılık: 

[«Vallahi bilmiyorum. Aradan çok zaman geçmiştir. Neden olduğunu bilmiyorumı. Geçende de ifade 
ettiğim gibi bir teleksle bunların şimdilik, çünkü göreve yeni başlamıştık, Bakanlığı yeni teslim almış
tık, nedir ne değildir diye bir şey bilmiyorduk, yeni Balkanlığa gelmiştik, onun için ikinci bir emre 
kadar durdurulmasını teleksle bildirmiştik.» (K. 1, S. 243) 

Diyerek cevaplandırmış ancak daha önce de Çay Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunduğu, bu 
konularda tecrübesi olduğu belirtilince en küçük inandırıcı yönü ve tutarlı bir noktası olmayan çok ilginç 
beyanlarda bulunmuştur. (K. 1, S. 243, 244, 245, 246, 247) 

Bu tutarsız ve çelişkili beyanlar Bakanın, rüşvet verilmesine müsait bir baskı ortamı yaratmak için önce çay 
tahsislerini kestiğini fakat bilahara rüşvet almak suretiyle tahsis yapılması ve yüksek fiyatla satmaları için 
Çay Kurumuna baskı yaptığı kanaatimi güçlendirmektedir. 

Rizespor'a çay tahsis ederken (Gençlerbirliği'ne yardım) adı altında 10 milyon liralık rüşvet istemek sure
tiyle bir bakıma gerçek kastını (Gençlerbirliği'ne yardım) maskesi arkasında gizlemeye çalışan Tuncay MATA
RACI (Turist Oteldeki) konuşmalarını bile ifadelerinde inkâr etmektedir. 

Oysa ki, Rizespor yöneticilerinden 10 milyon lira rüşvet alan Tuncay MATARACI Gençlerbirliğine 510 
bin lira bağışta bulunmak suretiyle hem Turist Oteldeki sözlerinde samimi olduğu imajını yaratmak istemiş 
hem de, diğer rüşvet olaylarında olduğu gibi (tedbirli olmaya) çalışmıştır. 

Kaldı ki, Tuncay MATARACI'nın Gençlerbirliği'ne yaptığı bağışın yalnızca 10 bin lirası (meşru) bir kayna
ğa dayanmaktadır. Raf et GENÇ'in yeminli ifadesinden anlaşıldığına göre Tuncay MATARACI bu 10 bin li-
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rayı kendi maaşından vermiş, geriye kalan 500 bin liranın 200 bin lirasını (KORUMA POLİSİ) Tahir BO-
ZAY'ın çantasında bulunan paradan verdirmiş, 200 bin lirasını Şaban EYÜBOĞLU'nun paravan hesabına ait 
'hamilinle çek şeklinde, 100 bin lirasını ise Ali YILDIZ'a ait hamiline çek şeklinde vermiştir. 

Tuncay MATARACI ile olan parasal ilişkilerinin gerçek yönünü daima saklamak isteyen Ali YILDIZ bu 
100 bin liranın Gençlerbirliği'ne kendisi tarafından bağış olarak verildiğini iddiaya kalkışmış ise de bu beya
nın gerçek dışı olduğu Rafet GENÇ (K. 7, S: 355-357) ve Ekrem ÜSTÜNDAĞ'ın (K. 7, S: 355-357) yemin
li ifadeleri yanında dayanaksız kaldığı gibi, Gençlerbirliği'nin bu iki yöneticisinin yeminli ifadelerini kabul et
mek zorunda kalan Tuncay MATARACI'nın beyanından da anlaşılmaktadır. (K: 1, S: 201) 

Tuncay MATARACI'nın (Gençlerbirliği Spor Klübü) adını da vesile ederek aldığı 10 milyon lira tuta
rındaki rüşvetin yalnızca 510 bin lirasını Gençlerbirliğine intikal ettirdiği Rafet GENÇ, Teoman YAZGAN 
ve Ekrem ÜSTÜNDAĞ'ın yeminli ifadeleri ile Şaban EYÜBOĞLU'nun beyanından ve verilen çeklerin ince
lenmesinden anlaşıldığı gibi, 1978-1979 sezonunda Gençlerbirliği'ne yapılan bağış toplamının 577.339 lira olduğu 
ancak bu bağışların kim tarafından ve ne miktarda yapıldığına dair kayıtların bulunmadığını belirten Gençler
birliği Spor Klübünün 2.3.1981 gün ve 39 sayılı yazısından da anlaşılmaktadır. 

Bu duruma nazaran: 
1) Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın, Rizespor'a eskidenberi verilmekte olan çayın 

tahsisini önce yasaklayarak psikolojik bir baskı ve rüşvet ortamı hazırladıktan sonra Rizespor'a 1.000 ton çay 
tahsis edilmesini temin etmek ve ayrıca 4223 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine aykırı olarak bu çayların Tekel 
Genel Müdürlüğünce belirlenen piyasa fiatının üstünde satılmasını sağlamak suretiyle, Rizespor adına çay -
alım - satımını yürüten klüp yöneticisi Paşa Ali ALAMAN'dan 10 milyon lira rüşvet almak suretiyle Türk 
Ceza Kanununun 213 ve 225 nci maddelerini ihlal ettiği; 

2) Bakanın kardeşi Koksal MATARACI'nın; bu rüşvet olayının gerek hazırlık dönemine iştirak etmek, 
gerekse Tuncay MATARACI adına 10 milyon lirayı 'bizzat almak suretiyle Gümrük ve Tekel Eski Bakanı 
Tuncay MATARACI'nın sucuna doğrudan doğruya iştirak ederek Türk Ceza Kanununun 226 ncı maddesi 
uyarınca aynı Kanunun 213 ncü maddesini ihlal ettiği; 

3) Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi olarak Rizespor adına 1.000 ton çayın alım ve satım işlerini yürüten 
ve bu arada kendisinin de kişisel olarak büyük menfaatler sağladığı anlaşılan Pasa Ali ALAMAN'ın; Güm
rük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI ile yarlığı rüşvet anlaşması gereğince 10 milyon lira tutarında 
rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 

4) Rizespor Yönetim Kurulu Başkanı Nuri AKBULUT'un, bu rüşvet anlaşmasının ilk safhasına (10 mil
yon liranın Gençlerbirliği'ne yardım olarak verileceği) kanaati ile katıldığı ve kişisel olarak herhangi bir çıka
rının bulunmadığı düşünülebilir ise de, bağış veya yardım olarak verilmediğini, karşılığımda bir makbuz alın
madığını öğrendikten sonra da olaydaki çabasını sürdürdüğü Ve özellikle rüşvet parasının Koksal MATA-
RACI'ya verilmesine bilinçli' olarak bizzat katıldığı ve bu suretle (rüşvet verenin aracısı) sıfatıyla Türk Ceza 
Kanununun 226 ncı maddesi delaletiyle aynı Kanunun 220 nci maddesini ihlal etltiği-, 

5) Çay Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA'nın, Rizespor'a 1.000 ton tutarında çay verilme
si ve bilahara bu çayın satış fiatının 4223 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine aykırı olarak belirlenmesinde, 
Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın baskı ve telkinlerine uyarak memuriyet görevini kötüye 
kullandığı ve bu suretle (irtibat yönünden) Gümrük ve Tekel Eski Bakanına bağımlı olarak Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

6) Çay Kurumu Genel Müdür Vekili Salih Zeki GÖKTÜRK^ün Rizespor'a 1 000 ton tuftarmda çay veril
mesi ve bilahara bu çayın satış fiyatının 4223 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine ayktn olarak belirlenmesii işle
minde, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın baskı ve telkinlerine uyarak memuriyet gö« 
revini kötüye kullandığı ve böylece (irtibat) yönünden Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI' 
ya bağımlı olarak Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 
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Ç — GÜMRÜK VE TEKEL ESKİ BAKANI TUNCAY MATARACI'NIN, ANADOLU BASIN BİR
LİĞİNE ÇAY KURUMUNDAN 100 TON ÇAY TAHSİS ETTİRMESİ VE FAZLA FlATLA SATILMA
SINI SAĞLAMASI KARŞILIĞINDA 2.750.000,— LlRA TUTARINDA RÜŞVET ALMASI OLAYI : 

Raporumuzun bir önceki bölümünde Tuncay MATARACI'nın Rizespor'a Çay Kurumundan tahsis et
tirdiği 1.000 ton çay karşılığında kardeşi Koksal MATARACI aracılığıyla 10 milyon lira rüşvet alldığı açık
lanmış idi. 

Anadolu Basın Birliğine 100 ton çay tahsis ettirilmesi ve piyasa fiatından fazlaya satılması karşılığında 
2.750.000,— lira rüşvet alınması olayı; Rizespor'a yapılan tahsisde olduğu gibi Tuncay MATARACI'nın 
Çay - Kur üzerindeki baskı ve müdahaleleri itibariyle tam bir beraberlik ve paralellik içinde başlamış ve ge
lişmiştir. 

Nihat KARADERELt ve Vural KAZMAZ (ismindeki kişiler, merkezi Ankara'da bulunan ANADOLU 
BASIN BİRLİĞİ adına kendilerine çay tahsis edilmesi için girişimlerde bulunmuşlar ve bu konuda kendi
lerine yardımcı olması için Koksal MATARACI'yı Turist Otele çağırarak konuşmuşlardır. 

Bu konuşmada, kendilerine çay tahsisi karşılığında 2.750.000,— lira rüşvet vermeleri konusunda Koksal 
MATARACI bu kişilerle anlaşmış ve bu kişiler 2.750.000,— lira tutarında bir senet düzenleyerek Koksal 
MATARACFya vermişlerdir. 

Gerek Nihat KARADERELt (K. 6, S. 311 - 315) gerekse Vural KAZMAZ (K. 6, S. 288 - 294) bu husu
su ifadelerinde açıklamış ve ikrar etmişlerdir. 

Gerçekten bu paranın 2.400.000,— lirasının Koksal MATARACI'nın hesaptanım geçtiği tespit olunmuş, 
daha önce kısmen değişik beyanlarda bulunmuş olan bu kişliler (K. 6, S. 311 - 315) (K. 6, S. 137, 138, 288) 
banka işlemlerimin açıklığı karşısında rüşvet anlaşmasını ve uygulamasını ikrar etmişlerdir. 

Koksal MATARACI de anlaşan ve ona 2.750.000,— lira tutarında senet veren Nihat KARADERELt 
ve Vural KAZMAZ, Anadolu Basın Birliği adına 12.9.1978 tarihli bir dilekçe ile Çay Kurumuna müra
caat ederek 100 ton çay tahsis edilmesini istemişler ve bu istekleri Çay Kurumu Yönetim Kurulunca 
15.9.1978 tarihinde 978/386 sayılı Kararla derhal kabul edilerek 100 ton çayın tahsisli yapılmıştır. (K. 22, 
S. 258 - 259) 

Rizespor'a çay tahsis edilmesinden sonra satış fiatı hakkında yapılan protokolde olduğu gibi, Çay - Kur 
Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA; adı geçen kişilerle 250 TL./Kg. fiat tespitine ilişkin protokolü 
Cay - Kur adına imzalamıştır. (K. 22, S. 41) 

1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun 11 nci maddesime göre böyle bir yetkisi olmayan Şahin BALTA' 
nın, 250 lira gibi bir fiat tespit ederek protokol düzenlemesi, bir öncesi görünümde anlatılan ortam içerisin
de gerçe*kleşeibilmiştir. 

Rüşvet olarak verilen 2.750.000,— liranın 2.400.000,— lirasına ait banka kayıtları tespit edilebilmiş, 
350.000,— 'liraya ilişkin herhangi bir belge elde edilememliştir. 

Şöyle ki; 
Vural KAZMAZ ve Nihat KARADERELİ tarafından Çay.-Kur'dan alınan çaylar, pazarlamasınıfl ve 

satışının yapılması için (Tekfen Pazarlama Anonim Şirketi) ne verilmiştir. Bu şirket tarafından satılan çay
ların paraları Vural KAZMAZ ve Nihat KARADERELİ adına açılan Türk Ticaret Bankası Levent Şube
sindeki 477 numaralı hesapta toplanmaktadır. 

Rüşvet anlaşmasının ilk ödemesi olarak Tekfen Anonim Şirketine ait 2.000.000,— lira tutarındaki • bir se
net Nihat KARADERELİ ve Vural KAZMAZ tarafından bir araba içerisinde Koksal MATARACI'ya ve
rilmiştir. 

Nihat KARADERELt ve Vural KAZMAZ tarafından Koksal MATARACI'ya verilen 30.11.1978 va
deli bu senet, çay satışından elde edilecek paralara mahsuben Nihat KARADERELİ ve Vural KAZMAZ'a 
verilen senettir. 

Koksal MATARACI kendisine verilen bu senedi tahsil edilmesi için Salih Zeki RAKICIOĞLU'na ilet
miştir. 
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Bu konuda Salih Zeki RAKICIOĞLU şöyle demektedir. 
«Koksal MATARACI İstanbul'a geldi. İstanbul'da (Salih bu senedi tahsil edermisin) dedi. Ama 
nereden aldı, nereden verdi ondan benim malumatım olamaz. (Olur) dedik. Ben de Suat'dan rica 
ettim. Az bir vadeli şeydi. O senedin karşılığında çek verdim. Ben Suat'dan parayı tahsil ettim. 
Çeki verdim. Bu şekilde oldu yani» (K. 7, S. 126) 

Koksal MATARACI ise bu senetten haberi olmadığını söylemektedir. (K. 7, S. 126) 
Salih Zeki RAKICIOĞLU tarafından Suat SÜRMEN'e verilen bu senet karşılığında Suat SÜRMEN 

aynı miktar üzerinden bir çek düzenleyerek Salih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiştir. 

Salih Zeki RAKICIOĞLU bu çeki Akbank Manifaturacılar Çarşısı Şubesinde bulunan 4379 numaralı 
paravan hesabına geçirmiştir. 

Raporun bir çok bölümlerinde, bu paravan hesaba giren paraların kaynakları ve bu hesapta toplanan 
paraların Tuncay MATARACI'nın talimatı ile kimlere intikal ettirildiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu 
nedenle, bu açıklamalardan ve incelemelerden de anlaşılacağı üzere Salih Zeki RAKICIOĞLU adına açılmış 
bulunan Akbank Manifaturacılar Çarşısı Şubesindeki 4379 numıaralı hesap aslında Tuncay MATARACİ' 
nın tasarruf ve hakimiyetinde bulunan bir hesaptır. 

Nihat KARADERELİ ve Vural KAZMAZ tarafından Koksal MATARACI'ya verilen 2 milyon lira 
tutarındaki senedin karşılığı olan rüşvet, sonuç itibariyle Tuncay MATARACI'nın tasarruf ve hakimiyeti 
altında bulunan bu paravan hesaba geçmiştir. 

Bu hesapta toplanan ve diğer bölümlerde açıklanmış bulunan rüşvet kaynaklarındıan da intikal eden 
paralardan 2.550.000 lirası bilahara Tuncay MATARACI'nın talimatı üzerine damadı Salih AYDIN'a, 300 
bin lirası ise kardeşi Kölksal MATARACI'ya ödenmiştir. 

Adı geçen kişilere yapılan bu ödemeler şöyle olmuştur : 
Salih Zeki RAKICIOĞLU Akbank Manifaturacılar Çarşısı Şubesinde bulunan 4379 numaralı hesaptan, 

Tuncay MATARACI'nın talimatı üzerine 1.12.1978 tarihli ve 495243 numaralı 2,5 milyon lira tutarında 
hamiline bir çek düzenleyerek (K. 20, S. 73) Tuncay MATARACI'nın damadı Salih AYDIN'a vermiştir. 
SaHih AYDIN ise bu çeki Etibank Çankaya Şubesindeki 3051 numaralı hesalbma geçirmiştir. 

Bu vesileyle bir hususu tekrar belirtmekte fayda vardır: 
Etibank Çankaya Şubesinde damat Salih AYDIN adına açılan 3051 numaralı bu hesap esasen Tuncay 

MATARACI tarafından Şaban EYÜBOĞLU'na verilen talimat gereğince Şaban EYÜBOĞLU'nun Yapı 
Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesinde bulunan 43 - 44 numaralı paravan hesaptan düzenlediği ve Sa

lih AYDIN'a verdiği 6.10.1978 tarih ve 300853 numaralı, 1,5 milyon lira tutarındaki hamiline çekle açıl
mıştır. (K.21, S. 121) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU keza Tuncay MATARACI'nın verdiği talimat doğrultusunda Akbank Ma
nifaturacılar çarşısı Şubesindeki 4379 numaralı paravan hesap üzerinden düzenlediği 1.12.1978 tarihli ve 
300 bin lira tutarındaki hamiline çeki Koksal MATARACI'ya vermiş ve Koksal MATARACI bu çeki 
(K. 20, S. 47) Vakıflar Bankası Rize Şubesine 4.12.1978 tarihinde ibraz ederek, Tuncay MATARACI ile 
ortak oldukları 39/8 numaralı hesaba (200,—TL; telefon masrafı düşüldükten sonra) 299.800,— lira ola
rak geçirmiştir. (K.20, S. 138) 

Rüşvet anlaşması gereğince Nihat KARADERELİ ve Vural KAZMAZ tarafından ödenen ikinci parti 
rüşvet 400 bin liradan ibarettir. 

Bu ödeme, Nihat KARADERELİ ve Vural KAZMAZ'ın çay satışından sağladıkları hasılatın toplandığı 
ve ikisi adına müştereken açılan Türk Ticaret Bankası Levent Şubesindeki 477 numaralı hesaplarından 
ödenmiştir. 

Bu hesap üzerinden düzenlenen 400 bin lira tutarındaki 21.2.1979 gün ve 520242 numaralı hamiline çek, 
Koksal MATARACI'ya verilmiş ve Koksal MATARACI bu çeki 27.2.1979 tarihinde Akbank Arnavutköy 
Şubesindeki 11499 numaralı hesabına yatırmıştır. 

Koksal MATARACI önce bu hususu inkar etmiş, adı geçen kişilerle bu düzeyde herhangi bir parasal 
ilişkisinin bulunmadığını söylemiş olmasına rağmen, bu çeki bizzat tahsil ederek Akbank Arnavutköy Şu-
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besindeki 11499 numaralı hesabına geçirdiği söylendiğinde ve çekin arkasında bulunan imzası kendisine 
gösterildiğinde; 

«Ama buradan ben para aldığıma dair de böyle bir şey hatırlamıyorum.» demiştir. (K. 7, S. 88 - 89) 
Koksal MATARACI bu kadarla da kalmamış, ta mamen tutarsız, mantık dışı ve çelişkili sözlerle müte

madiyen ifade değiştirmiş ve bu çekle ilgili olarak (çektiğimi hatırlamıyorum) dedikten sonra aradan he
nüz 5 dakika bile geçmeden bu defa 400 bin liranın bir borç - alacak ilişkisi olduğunu iddia ederek; 

«Kendisinden emanet para istedik. Çeki verdi. Karşılığında da yine de biz elden ödedik ona onu.» 
demiştir. (K. 7, S. 92) 

Ancak Koksal MATARACI'nın bu kadar tutarsız ve çelişkili beyanlarda bulunması, aslında genel de
ğerlendirme içerisinde rüşvet olayını doğrulayan en önemli delillerden birisidir. 

Evvelce Tuncay MATARACI'nın da bu kabil borç - alacak iddiaları nedeniyle işaret edildiği gibi, ne 
hikmetse aldıkları (BORÇ) 1ar kendi hesaplarına daima çek, banka havalesi gibi belge ve kayıtlarla ispat-
lanabilen bir şekilde geçmekte, borçlarını ise hemen hemen hep (elden ve nakden) ödemektedirler. 

Nihat KARADERELÎ ve Vural KAZMAZ tarafından verilen rüşvetin doğrudan doğruya Tuncay MA-
TARACI'ya değil de Koksal MATARACI'ya ödenmiş olması; bu rüşvet anlaşmasının Tuncay MATA
RACI'nın iradesi dışında cereyan etmiş ve kendi haberi ve iştiraki olmaksızın Koksal MATARACI tara
fından adının istismar edilmiş olabileceği akla gelebilir. 

Ancak raporumuzun ilgili bölümlerinde de belirtildiği üzere iki kardeş arasında adeta (bütünleşmiş) 
bir hale gelen iç - içe menfaat ilişkilerinin mevcut olması; 

Tuncay MATARACI Bakan olduktan sonra Rize spor ve Anadolu Basın Birliğine evvelce verilen çay
ların tahsisini yasakladığı halde, bilahara Çay Kurumuna baskı yaparak ve ısrarlı müdahalelerde bulunarak 
yeniden çay tahsisi ve piyasa fiyatından daha fazla bir satış fiyatının Kurum tarafından kabul edilmesi 
için uğraşması; 

Nihat KARADERELt ve Vural KAZMAZ tarafından ilk parti olarak Koksal MATARACI'ya verilen 
2 milyon lira tutarındaki senet karşılığının Salih Zeki RAKICIOĞLU'na açılan Akbank Manifaturacılar Şu
besindeki 4379 numaralı paravan hesaba geçmesinden sonra, bu hesapta toplanan rüşvet paralarından 2,5 
milyon lirasının Tuncay MATARACI'nın talimatı üzerine damadı Salih AYDIN'a ödenmiş olması; 

Nihat KARADERELt ve Vural KAZMAZ'ın, Koksal MATARACI ile Turist Otelde konuşup anlaşmala
rından ve kendisine 2.750.000.— lira tutarında senet verildikten sonra Koksal MATARACI'nın kendilerine (pe
ki ben size haber veririm) demesi ve müteakiben (iş tamamdır, yapabilirsiniz) şeklinde haber getirmesi ve bu 
konuşmalardan sonra çay tahsisinin gerçekleşmiş olması; 

Nazara alındığında, Koksal MATARACI'nın Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın (ara
cısı olarak) ve onun bilgi ve talimatı çerçevesinde hareket ettiği anlaşılmaktadır, 

Anadolu Basın Birliğine tahsis olunan bu çaylarla ilgili olarak daha önce de idari yönden soruşturma açıl
mıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Mutlu OTMAN'ın 23.1.1980 tarih ve 1 sayılı raporunda (K. 22, S. 1 -
174) Anadolu Basın Birliğine Çay Kurumu Genel Müdürlüğünce satılan çaylarla ilgili Çay Kurumu alacağı
nın, hiçbir dayanağı olmaksızın önce iki ay daha sonra üç ay uzatıldığı, ikinci olarak üç aylık bir uzatma ile 
birlikte 10 milyon lira tutarındaki Kurum alacağının üç taksitte ödenmesinin kabul edildiği, ticari teamüller, 
kârlılık ilkeleri ve Kurumun menfaatleri gözönünde tutulmadan yönetim kurulunca 978/508 ve 979/58 sayılı 
kararların alındığı, Tekel Genel Müdürlüğü aynı kalite çayı 100.— TL./Kg. üzerinden satarken Anadolu Ba
sın Birliğine verilen çayın 250.— TL./Kg. üzerinden satılmasına müsaade edilerek bu kişilerin 19 milyon 
lira tutarında kâr sağlamalarına yardımcı olunduğu ve kaldı ki, bu kârın çök küçük bir miktarının (yalnızca 
üçyüz bin lirasının) Anadolu Basın Birliği Genel Merkezine intikal ettirildiği belirtilmiştîr. 

Aynı konularda Maliye Müfettiş Mustafa UZELER tarafından düzenlenen 7.4.1980 tarihli raporda (K. 22, 
S. 175 - 269) keza aynı hususlara değinilmiş, Çay Kurumu kendisi için aldığı kredilere faiz öderken, Anadolu 
Basın Birliği adına çay alan kişilerin borçlarını faizsiz olarak ertelemesi hususuna parmak basılmıştır. 
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Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI 'nın Çay Kurumu üzerindeki baskı ve isteklerinin sadık 
uygulayıcısı durumunda bulunan Şahin BALTA, hiçbir kanuni yetkisi yokken, Çay Kurumu Yönetim Kurulu 
kararlarında çay fiyatının tespiti hakkında hiçbir madde mevcut değilken Anadolu Basın Birliği adına çay 
tahsisi alan Nihat KARADERELl ve Vural KAZMA Z'la birlikte protokol yapmış, aynı kalite çay Tekel Ge
nel Müdürlüğünce piyasada 100.— TL./Kg. üzerinden sa tıhrken, bu kişilerin 250 TL./Kg. üzerinden satmalarına 
imkân sağlamak suretiyle memuriyet görevini vahim bir şekilde kötüye kullanmıştır, 

Bu nedenlerle; 
1) Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACFnın Anadolu Basın Birliğine 100 ton çay tahsis et

tirmesi ve bunun piyasa fiyatının çok üstünde satılmasını sağlaması karşılığında Nihat KARADERELl ve Vu
ral KAZMAZ'dan 2.750.000.— lira tutarında rüşvet almak, suretiyle Türk Ceza Kanununun 213 ve 225 nci 
maddelerini ihlal ettiği; 

2) Koksal MATARACI'nın; ağabeyi Tuncay MATARACI adına rüşvet anlaşmasını uygulamak ve rüş
vet paralarını tahsil etmek suretiyle Bakanın fiiline işti rak ettiği ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 226 ncı 
maddesi delaletiyle aynı Kanunun 213 ncü maddesini ihlal ettiği; 

3) Nihat KARADERELÎ'nin; Anadolu Basın Birliği adına Çay Kurumundan 100 ton çay tahsisi alması ve 
piyasa fiyatından fazıla fiyatla satabilmesi için Tuncay MATARACI'ya, Vural KAZMAZ'la birlikte 
2.750.000.— lira rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 

4) Vural KAZMAZ'ın; Anadolu Basın Birliği adına Çay Kurumundan 100 ton çay tahsisi alabilmesi ve 
piyasa fiyatından fazla fiyatla satabilmesini temin için Tuncay MATRACI'ya, Nihat KARADERELl ile bir
likte 2.750.000.— lira rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 

5) Çay Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA'nın; Anadolu Basın Birliği adına çay tahsisi 
talebinde bulunan Nihat KARADERELl ve Vural KAZMAZ'a bu tahsisin yapılmasında ve ayrıca, Yönetim 
Kurulu kararını gerektiren konularda kendiliğinden tek başına hareket ederek, Kamu İktisadi Teşekküllerinde 
mutlaka iki yetkilinin imzasıyla tasarruflarda bulunulmasına rağmen (Çay Kurumu Genel Müdürlüğü adına) sı
fatını kullanarak 4223 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak Nihat KARADERELl ve Vural KAZMAZ'ın 
fazla fiyatla çay satmalarını temin etmek suretiyle memuriyet görev ve nüfuzunu kötüye kullandığı, bu suçu 
aynı konularda menfaati olan Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya bağımlı olarak ve 
onun talimatı uyarınca işlemiş olduğu ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal ettiği ; 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

D — GÜMRÜK VE TEKEL ESKt BAKANI TUNCAY MATARACI'NIN ÇAY KUTUSU İHALESİ 
KARŞILIĞINDA RAHİM MEYDAN'DAN 10 MlLYON LlRA RÜŞVET ALMASI OLAYI : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına verilen 9/258, 9/265 ve 9/270 sayılı önergeler
le, Çay Kurumunun iştirakiyle kurulan ÇAY - SAN ismindeki ambalaj fabrikası varken Bakanın yakını olan 
Hüseyin MEYDAN'ın (ANBAJ) firmasına 2 yıl sonra teslim edilmek kaydıyla 85 milyon liralık hayali amba
laj, fabrikasının usulsüz olarak verildiği, 1979 yılında 15 milyon liralık avans ödendiği, bu üıaleye karşı çıkan 
TEK - GIDA - İŞ Sendikası başkanı ve Kurumun Yönetim Kurulu üyesine Bakan tarafından (üzülme sana da 
bir ihale veririz) denilmiş olduğu iddia edilmiştir. 

Bu iddiaların idari yönden Çay Kurumu ve ilgili Bakanlık müfettişlerince daha önce incelenmiş olduğu anla
şılmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı Müfettişleri tarafından müştereken düzenlenen 24.11.1980 
gün ve 13 - 7 sayılı rapora göre (K. 14, S. 113 - 170); 

— İhalede Çay Kurumu Satın Alma Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum görülmemiştir. Bu işlemler 
sırasında Genel Müdürlüğe Şahin BALTA vekâlet etmektedir. 

— Müteahhide bu iş için 15.549.250,— TL. avans verilmiştir. Anılan yönetmeliğin 36 ncı maddesi hükmüne 
göre avans verme işleminde yönetmeliğe aykırı bir durum bulunmamıştır. 

— Avans nispeti % 18,5 dir. 84.050.000,— TL. bedel karşıhğnda bu ihale 26.12.1978 tarihli onay ile Rahim 
MEYDAN'ın ANBAJ firması üzerinde kalmıştır. 
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Çay Kurumu Müfettişleri Taner OYCAY ve Kenan AKSU tarafından müştereken hazırlanan 20.5.1980 ta

rih ve 13/5 sayılı soruşturma raporu ile 5.6.1980 tarih ve 16/8 sayılı teklif raporlarında (K. 14, S. 171 - 291) 
sözleşme hükümlerinin uygulanmasındaki aksaklıklar üzerinde durulmuştur. 

1 Şöyle ki; 
— Çay Kurumu Genel Müdürüne Çay Kurumu Yönetim Kurulunca sadece (ihalenin tasdiki ve kutu mikta

rının tespiti) konularında yetki verildiği, avans verilmesi ve miktarı hakkında her hangi bir yetki verilmediği hal
de ÇAY - KUR Genel Müdürünün yetkisini aştığı; 

— İdari ve teknik şartnamelerle avans hükmüne değinilmemesinin vekâlet imkânlarını daralttığı ve ANBAJ 
firmasına ayrıcalıklı muamelede bulunulduğu ifade edilmiş ve Rize C. Savcılığına ihbarda bulunulmuştur. 

Yukarıda kısaca özetlenen Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı Müfettişlerince hazırlanan ra
por, Çay Kurumu Müfettişlerince hazırlanan raporlara bir çok noktalardan aykırı bulunmaktadır. 

Bakanlık müfettişlerince (ihalenin tasdiki) yetkisinin avansı da kapsadığı ve 36 ncı maddedeki (... avans ve 
rilebilir) ibaresinin, yetkili makama geniş hareket imkânı sağlayan esnek bir hüküm olduğu, sözleşmelere bu hu
susta bir hüküm konulmasında zorunluluk bulunmadığı görüşünü belirtmişlerdir. 

RJize C. Savcılığından alınan 22.12.1980 tarih ve B/980 - 1404 sayılı yazı iie (K. 14, S. 294) Çay Kurumu Mü
fettişlerince düzenlenen raporda yer alan iddialar hakkında takipsizlik kararı verilmiş olduğu belirtilmektedir. 

Rahim MEYDAN firmasına yapılan ihale SORUŞTURMASI, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MA-
TARACI'mn rüşvet aldığı yolundaki iddia nedeniyle derinleştirilmiş, tanıklar dinlenilmiş ve banka işlemleri üze
rinde incelemeler yapılmıştır. 

Şöyle ki; 
ÇAY - KUR Genel Müdür Yardımcısı ve ihale tarihinde Genel Müdür Vekili olan Şahin BALTA (K. 4, 

S. 1 - 83), (K. 6, S. 405 - 412), Pazarlama ve Satın Alma Dairesi Başkanı İshak KARA (K. 3, S. 259-305), Satın 
Alma Komisyonu Üyeleri Osman Dudu HACIOĞLU (K. 3, S. 370 - 375), Oktay TÜRECİ (K. 3, S. 376 - 377) 
ve Kenan ERGENÇ (K. 3, S. 378) bu ihalede Bakanın her hangi bir baskı ve müdahalesi hakkında bilgileri bu
lunmadığını belirtmişlerdir. TEK - GIDA - İŞ Sendikası Başkanı ve ÇAY - SAN Yönetim Kurulu Üyesi Reşat 
UÇAK (K- 3, S. 144 - 151) Bakana muhatap olmadığını, ancak Balkanın diğer bir yönetim kurulu üyesi olan 
Mehmet AKMEHMET'e «Çay Kurumu ÇAY - SAN'a angaje mi oldu» dediğini belirtmiştir. 

Bu konu ile ilgili olarak yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, Rahim MEYDAN'ın, Gümrük ve Tekel 
Eski Bakam Tuncay MATARACI'ya 10 milyon lira tutarında rüşvet vermiş olduğu kesinlikle ve banka kayıtla
rıyla, rüşvet verenin ikrarıyla sabit olduğundan, bu bölümde önce bu maddi vakıaya değinilerek, başka bir de
yişle rüşvet olayının sonuç kısmı başa alınmak suretiyle başlanacaktır. 

Şöyle ki; 
84.050.000,— TL. tutarındaki çay kutusu ihalesini alan Rahmi MEYDAN, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı 

Tuncay MATARACI'ya toplam 10 milyon lira tutarında iki adet hamiline çek vermiştir. 
Bu çeklerin ilki 8 milyon lira tutarında olup Rahim MEYDAN'ın sahibi bulunduğu ANBAJ firmasına ait 

643208 numaralıdır ve 10.1.1979 tarihinde verilmiştir. 
ikincisi ise yine aynı firmaya ait banka hesabından 15.2.1979 tarihinde hamiline düzenlenen 643209 numa

ralı ve 2 milyon liralık çektir. (K. 20, S. 232 - 235) 
Rahim MEYDAN tarafından bizzat Tuncay Mataracı'ya verilen bu çekler, Tuncay MATARACI tarafından 

arkadaşı Halil İbrahim DEMİR'e verilerek tahsil ettirilmiş ve bu rüşvet paralarıyla Türk Ticaret Bankası Altın
bakkal Şubesinde Halil İbrahim DEMÎR adma 111 /4798 numaralı paravan hesap açtırılmıştır. 

Bu husus Halil İbrahim DEMİR'in ifadesi ile sübuta erdiği gibi (K. 6, S. 216) bu paravan hesapta toplanan 
rüşvet paralarının bilahara Tuncay MATARACI veya onun talimatı üzerine yakınlarına intikal ettiği anlaşıl
maktadır. 

Nitekim : 
a) Tuncay MATARACI tarafından Halil İbrahim DEMİR'e verilen Rahim MEYDAN'a ait 10 milyon 

lira tutarındaki hamiline çekler ile Halil İbrahim DEMİR adına Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesinde 
111/4798 numaralı paravan hesap açılmıştır. 
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Bu paravan hesapta toplanan rüşvet paraları bilahara Tuncay MATARACI tarafından verilen talimat uya
rınca aşağıda gösterildiği gibi yakınlarına iletilmiştir. 

b) Halil İbrahim DEMİR adına açılan paravan hesapta toplanan rüşvet paralarından 450 bin lirası, Tuncay 
MATARACI'nın damadının kardeşi İbrahim AYDIN'a 28.5.1979 tarih ve 088736 numaralı hamiline çek olarak 
ödenmiş ve İbrahim AYDIN bu çeki Etibank Karaköy Şubesinden 29.5.1979 tarihinde tahsil etmiştir. (K. 20, 
S. 151) 

c) 3.750.000 lirası 20.8.1979 tarihli ve 088749 numaralı hamiline çekle Tuncay MATARACI'nın damadı Sa
lih AYDIN'a verilmiş, Salih AYDIN da bu çeki, satın almış olduğu Caterpillar borcuna mahsuben Muhittin 
ÖZTÜRK (K. 7, S. 165 - 169) ve Saffet ÇEBİ'ye (K. 7, S. 170 - 171) vermiştir. 

ç) 3 milyon lirası 5.10.1979 tarih ve 085460 numaralı hamiline çekle Tuncay MATARACI'nın talimatı 
üzerine Ali YILDIZ'a verilmiştir. Bu husus hem Halil İbrahim DEMİR'in (K. 7, S. 244) hem de Ali YILDIZ* 
in (K. 7, S. 214) ifadeleri ile de doğrulanmaktadır.. 

Tuncay MATARACI'nın, Suat SÜRMEN ismindeki demir ithalatçısından almış olduğu rüşvetlerin 25 mil
yon lirasını da Ali YILDIZ'ın ticari hesaplarına intikal ettirerek gayriresmi şekilde ortak olduğu ve aldığı rüş
vetleri Ali YILDIZ'ın ticari hesapları içerisinde maskelemek istediği hususu gözönünde tutulunca, Halil İbra
him DEMİR adına açılan paravan banka hesabına Rahim MEYDAN'dan alınan rüşvet paralarının da kısmen 
AH YILDIZ'a intikali ötmesinin ifade ettiği mana daha çok önem kazanmakltadır. 

Alınan bu paraya (borç) ısüsü verilmek istenmekte ise de, Ali YILDIZ'ın Tuncay MATARACI'dan al
dığı 3 milyon lira tutarındaki bu çekle kendi adına Vakıflar Bankası Kavaklıdere Şubesinde 5 . 10 . 1979 
tarihinde 10-5171 numaralı hesabı açtırdığı görülmektedir. (K. 20, S. 150-186-189) 

d) Halil İbrahim DEMİR adına açılan paravan hesapta toplanan rüşvet paraılarındian 3 milyon liralık 
kısmı 13 . 12 . 1979 tarihli ve 085469 numaralı hamiline çekle Tuncay MATARACI'nın yeğeni Hakkı 
KİALK'AVAN'a verilıml'Ş'tir. Hakiki KİALKAVAN he bu çeki, Yapı ve Kredi Banlkaisı Amavuıtkıöy Şübesinde-
Cc'i 5604/4 numaralı hesabına geçirmiştir. (K. 20, S. 81) 

Halil İbrahim DEMİR'in paravan banika hesabındaki paralardan bu 3 milyon liramın Hakkı KALKA-
VAİN'a veritadsi İçin Tuncay MATARACI'nın Halil İbrahim DEMİR'e talimat verdiği, 16 Mart 1'981 tari
hinde yapılan yüzleştirme 'sırasında hem Hakiki KALKATvlAN (K. 1, S. 215-223) hem de Tuncay MATA
RACI (K. 1, S. 215-238) tarafımdan kabul ©dilmekte, ancak dalha önceki ifadelerinde bu parasal ilişkileri in
kâr eden, bilahara (borç) olanak adlandıran Tuncay MATARACI bu defa bu parasal ilişikliler için (bir iş 
kuracaktım, bana yarfdım için verdiler. Demelkki art niyet itaşıyorlarmış) mealinde yeni bir tevil yoluna sap-
mak'tadır. 

Ralhim MEYDAN ilik ddfa alınan ifadesinde Tuncay MATARACI ile herhangi bir parasal ilişkisinin ol
madığını, Halil İbrahim DEMılR'i tanımadığını ve onunla da parasal bir İlişJkİsi bulunmadığını iddia etmiş, 
avans olarak aldığı 15 milyon lirayı nereye verdiği sorusuna karşılık, bu 15 milyon -liranın 10 milyon lirasını 
Behlül İSMEN ismindeki şahsa nalkıiıt olarak verdiğini, çünkü Behlül İŞMEN'den daha 'önoe nalkit olarak 10 
milyon lira borç allmıış olduğunu ve Behlül İŞMEN'in şu anda hayatta olmadığını, hamiline düzenlediği çek
lerin Halil İbrahim DEMİR'in eline nasıl geçmiş olduğunu bilıeımıeyeceğini söylemiştir. (K. 6. S. 468-491) 

Olayların varlığına ive özellikle kösin banka kayıtlarına ters ıdtişen bu tutarsız İddiasından siomra 'Rahim 
MEYDAN bilahare; 

Uzun yıllar Çay Kurumuma teneke ve Ikomıpoze Ikutu yaptığını, 1978 yılında Kamelya çay kuitusu ihale
sine katıldığını, birinci ihalede İstanbul ve Ankara bölgesinin 14 lira 'fiyatla üzerinde kaldığını, ancaik haddi 
layıik görülmadiiğinden ikinci bir İhale açıldığını, ikinci ihalede de lîstanbul ve Ankara bölgesi! ihalesinin yine 
kendisinde kaldığımı, ancak (bu ihalenin uzun süre tasdik edilmediğimi), ibu nedenle zamanın Gümrük ve 
Tekel Bakanı Tuncay MATARACI'ya gittiğini, bu ihalenin kendisine verilımesi için talebine karşılık Balkanın 
baskı kurarak kendisinden 10 milyon lira istediğini, bu parayı bir nevi {haraç) şeklinde aldığını, bu parayı 
vermek zorunda kaldığını çünkü 70-80 işçi çalıştırdığını ve tezgâhının Çay Kurumuna bağımlı olduğunu, 
Tuncay MATARACI'ya bu parayı vermeden işlerinin yürümeyeceğini Tuncay MATARACI'yla olanv konuş
masından anladığını, aynı > tarihte ihaleye ıgirdiği halde ÇAY - SAN'm işlerimin kendi işlerinden önce te'kem-
ımlül ettirilerek tasdik edildiğini, kendi işinin ise savsaklandığını, ANBAJ firmasında müd'ire olarak çalışan 
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(hanıma Bakamıım telefon ederek sent hitaplarda bulunmak suretiyle bastonu ısürdürd'üğünü, Çay - 'Kurumu
na müracaat ettiğinde onlardan da (biz 'düşünüyoruz. Ankara ve tsitantoul ihtiyacımız olursa tasdik edeceğiz) 
şeklinde bir cevap aldığını, iBakama üfc defa kendisimin müracaat ettiğimi ve iBakamın kendisine (bu parayı 
vermezisemiz işimizi tasdik etmıem) 'dediğini, tasdik edilmiş olsaydı bile işindin! sağlıklı bir sekilide yürüyeceğin
den şüphe etmeye başlaldığınıı, örmeğini bir muayene veya koım'i'syona gittiğimde 2-3 parttd malının hiç bir 
kusuru olmadan iptal edil'dbileceğind beyan etmiştir, (K. 7, S. 468-491) 

1!6 Mart; H98/1 tarihinde Tuncay MATARACI ile yapılan 'yüzleştirme (sırasında 'da Rahim MEYDAN, 
(bu paralara Tuncay 'MlATARACFya neden verdiniz) şeklindeki soruya kaıışduk aynenl: 

'«thale tasdik olduktan sonra Tuncay MATARACI (10 milyon lira vereeefcsimiz.) deldi. ©undan 
evvelki ifademde de belrttiğim gibi bu çekleri kenldü'sime tek elden takdimi etfbimı» (K. 1, S. 225) 

demiştir. 

Tuncay MATAİRACI ise bumakaırşılık : 
'«Benlini' me bir baskı, ne bir kendisindenı çek allıma, me ide bir takım böylie {ki rüşvet diyemiyeceğiım 
iyine) haraç »gibi hiç bir şey dahi aldığım kendisimden Vaki değildir..:» (K. 1, S. 226) 

demektedir. 
Rahim MEYDAN'ın 'ifadesinde dikkati çeken bir husus vardur: 
Ralhiım MEYDAN 10 milyon lira tutanmdaki iki adet çeki Tuncay MATARACI'nın telkin ve baiskıları 

sonucunda Tuncay MATARACI'ya vermek zorumda (kaldığına ısöylemeküe ve kazandığı (ihalelerin kasıtlı ola
rak tasdik edilmemesini iddiasımıa 'dayanıak yaparak ısuç vasfını (rüşvet) değil (irtikap) şekl'inde nitelendirme
ye çal ıışmıak tadır. 

'Bu meidenıle lihaleruin igeçirdiği aşamaları bu açıdan incelemek gereklidir : 
1.) ilk 'ihale teşebbüsü 14 . 8 . 1978 tarih ve 88 sayılı Satın alma (Komisyonu kararıyla sonuca bağlan

mıştır. (K. 14, S. 484-486) Bu kararda 'ihale herhangi bir ıfirnuaya verilm'emiş 'ancak kararda gösterilen şart
larla (teklif veren firmaların her üç fabrika için ayrı fiyat vermeleri, kutuların zarsız ollması, tenekeye yapı
lacak izamların birim fiyatlarıma intikal ettirilmesi gibi) yeniden ihaleye gidilmesi ifade edilmiştir. Bu karar 
1 5 . 9 . 1978 tarihinde omaylanmıştır. 

2.) (Bu karara dayamlıarak İstanbul, Ankara ve Rize dlhtiyacı için yapılan ikinci ihale teşebbüsü 25.10.1978 
tarih ve 119 saydı Satın alıma Komisyonu kararıyla 'sonuca bağlanmıştır. (K. 14, S. 487 - 491) Bu kararda, 
kütü adedimin bildirilmesini öngören bir rapora dayanılarak belirlenen miktardaki çay kutusunun halem Ri
ze'de üretime geçen teneke kuıtu paketleme makinelerinde yapılmasının ve tüketimin bu miktar üstünden 
seyretmesi halinde Anlfcara ve İstanbul için evvelce olduğu gibi basit el makinelerinde sürdürülmesinin 
daha uygun olacağı ifade edilmiş; ANBAJ, MOSAJ, AMİR, TASAŞ firmalarının Rize Çay Paketleme 
Fabrikası için verdiği tekliflerini yüksek olmasa medeniyle ihalemin ÇAYHSAN'a yapılmasına karar veriılımdş-
tir. Bu karar 8 . 11 . 1978 tarihimde onaylanmıştır. 

3) İstanbul ve Ankara Çay Paketleme Fabrikasının ihtiyaçları için yeniden dbale yapdmaısıma gerek 
duyularak 22 . 12 . 1978 tarih ve 134 sayılı Satın alma Komisyonu kararıyla (yukarıda değinilen müfettiş ra
porlarımda belirtildiği üzere) ihale ANBAJ 'firmasına verilmiştir. Bu karar 26 . 12 . 1978 tarihinde onaylan
mış ve verilmesi öngörüleni avans 29 . .12 . 1978 tarihinde 9 906 000 lira, 1 . 2 . 1979 tarihimde ise 5 643 250 
'Ira olarak 'iki taksit halinde Rahim MEYOAN'a ödenmiştir. 

'Bu açıklamalardan anlaşdacağı üzere, Ralhim MEYDAN tarafımdan Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tun
cay MATARACI'ya 10 milyon liraMc rüşvetim verildiği tarihte (kazamdıği halde kendisime verilmeyen 'bir iha
le) bahis konusu olmayıp bu paranın verilmesi irtikap suçundan ziyade rüşvet suçunun kanuni unsurlarıma 
uygun ıbulunmakltadır. 

'Kaldı iki, Ralhim' MEYDAN'ın ifadesine ıgöre çay kutusu tezgahları Çay Kurumuma bağımlı durumda
dır ve Kurumdan devamlı iş almak zarureti içerisindedir. Yeni ihaleler için iırukânUar araştırmaya ihtiyaç 
duymaktadır. Her ne kadar Gümrük ve Tekel Bakamımın Jhafeyıi tasidik yetlkisi mevcut değilse de, ÇAY -
TCUR üzerindeki hâkimıiyeti ve kamumdan doğan denetim ve gözetim ydtkilerimi haiz bulummalkitadır. 
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Gümrük ve Tekıel Eski Bakanı Tuncay MıATARACI'nın menfaat ekibine dahil bulunan, kendi adına açı
lan paravan hesaplarda Balkanım aldığı rüşvetleri gizleyerek ona yardımcı olan Salih Zeki RAKICIOĞLU, 
(Rahim MEYDAN'ın vermiş olduğu bu «rüşvetle ilgili olarak!: 

«'Bir kere ihale oldu. 'Rah!im> MEYDAN, ÇAY - SAN ve 'bir kaç tane daha ismimi bilmediğimi 
firmalar girdi. .Sonradan ihale bozuldu. Tekrar 'bir daha ihale oldu ve (Rahim MEYDıAN'a iş kal
dı. O zaman Tuncay MATARACI (bana (bak işenin beğenmediğin adam banıa 'bu kadar para verdi. 
Omun içim böyle diyordum, ışöyle diyordun. Ama bana 10 milyon para verdi. Senıdem sağlam çıktı.» 
(K. 6, S. 186) 

diyerek Tuncay MATARAO'mım sözlerini nakletmektedir. 
Bütün bu delillere göre, Rahim MEYDAN'ın Bakam taraflımdan yapılanı baskı sonucunlda değil, Kamel

ya çay kutusu yapımı ihalesine yardım etmesi, kolaylaştırması, avans işlemi ve ihale ile ilgili bütüm konu-
laırda hattıa tesislerini Çay ^Kurumıuna bağımlı gördüğü içim ilerilki ihalelerde de kendisine yardımcı olması, 
ÇAY - IKUR üzerindeki nüfuz ve yetkisini kullanması için ikfi taraflı bir rüşvet anlaşması gereğince bu para
nın verilmiş olduğu kanaati kesinlik kazanmaktadır. 

Nitekim ihalenlin geçirdiği aşamalar (bu yönden ilginç bir görümüm arz etmektedir: 
14 . '8 . 1978 Itarih ve 88 sayılı ilk Satın alma Komisyonu kararanda 6 milyon adet 1 kilogramlık, 8 mil

yon adet yarım (kilogramlık kutu yapımı öngörülmüş iken, 25 . 10 . 1978 tarih ve 119 Sayılı kararda, maka
mın şifahi emirleri üzerime 4 kişi tarafımdan hazırlaman bir rapora dayanılarak bu miktarlar 3 milyon ve 6 
milyon adede düşürülmüş ve üç I için haızıralıaman ihalede sadece Rize ihtiyacı için ÇAY - SAN'a 3 milyon 
ve 4 milyonluk ihaleler yapıılmışto. 

•Rahim MEYDAN'ın kazandığı ihaleye ilişkin 22 .12 . 1978 tarih ve 134 isayılı Sabim allıma Komisyonu 
kararında ise 1 250 000 adet 1 kilogramlık, 2 250 000 adet yarım kilogramlık kutu yaptırılması karara bağ
lanmış olduğu halde Genel Müdür Vekili Şahin BALTA bu ımikıtarları 2 000 000 ve 3 000 000 lulk miktarla
ra çıkarmıştır. 4 aylık kısa bir ısüre içimdeki bu karar değişM'ikferi rüşvet alınması olayı yönünden özellik 
taşımaktadır. Oümrük ve Tekel Eski Bakam Tuncay MÂATAIRACI'nın bu konuda ÇAY - KUR üzerimdeki 
efükisi yeterince açıklığa kavuşmamış olmakla birlikte, hemen hemen her olayda Balkanın ve Bakanın dünür
lerimin ve çevresinin temsilcisi imiş gibi davranışlar içerisinde bulunduğu gözlenen Şahin BALTA eliyle 
yapılan bu işlemlerim, vicdani kanaatleri güçlendiren bir yönü mıevcuıtltur. 

Anayasamın 105 nci «maddesinle göre her bakan kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem 
ve işlemlerinden sorumludur. İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakler hakkındaki 440 sayılı 
Kamumun 9 nıcu maddesinde ise bu kurumların illgiıli bakamlıikılarla ilişkileri hükme bağlanmııştaır. 

Madde metnime göre: 
ı(Teşekküllün Mlgili olduğu bakandık, .teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hükümlerime uygun olarak 

yürütülmesini gözetmekle görevlidir. Bu maksatla ilgili bakanlıklar gerekli hallerde teşekküllerin hesapia-
rını ve işlemlerimi teftişe, icabında tahkike tabi tutmaya ve bunlar mezdinde iktisadi ve mali duırum tespitle
ri yapmaya yetkilidir.) 

Bu duruma göre Gümrük ve Tekel Eski Bakana Tuncay MıATAİRACI, 440 sayılı Kamuma tabi bir ku
ruluş olan ÇAY - 'KUR'um çalışmalarını kamum ve tüzük hükümleri dairesinde gözetmekle yükümlü bulun
maktadır. 

Oysa ki, Tuncay MATARACI, ihalelerin' kanun ve 'tüzük hükümlerine uygun şekilde sonuçlamdurılmasını 
gözetmek ve yerine göre denetlemekle yükümlü bulunmasına rağmen, 440 sayılı Kanundaki deyimle (icabın
da tahkike tabi tutmaya) görevli ve yetkili olduğu bir konuda tam aksime (görevimi kötüye kullanarak şahsi 
ımıenifaaıt sağlamak, Türk Ceza Kanununun 213 ncü maddesliminı deyimiyle '(yapmamaya mecbur olduğu şe
yi yapmak) şeklinde hareket etmiştir. 

Bu duruma nazaran : 
1) Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın çay kutusu İhalesi medeniyle Rahmi MEY

DAN adımdaki işadamından 10 milyon lira rüşvet almak suretiyle Türk Ceza Kanunumun 213 ve 225 nci 
maddelerimi ihlal ettiği; 
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2) Çay kutusu 'ihalesi işimde Ikıanıundrşı yardım, kolaylık ve imtiyazlar sağlaması karşıılığiınlda Gümrük ve 
Teikıel Bslk'i ©akanı Tuncay MATAlRACI'ya 10 milyon lina tutanında rüşvet verem IRarımi MıEYDlA'N'ın ise 
Türüc Ceza Kanununun 220 nci mıalddesini iMal ettiği; 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

E. — GÜMRÜK VE TEKEL ESKİ BAKANI TUNCAY MATARACI'nın İPSALA GÜMRÜK 
MÜDÜRLÜĞÜNE HARUN GÜREL'İ ATAMASI KARŞILIĞINDA ABUZER UĞURLUMDAN 
10.925 000 TL. RÜŞVET ALMASI OLAYI 

Emekli Jandarma astsubayı Harun GÜREL'in İpsala Gümrük Müdürlüğüne Tuncay MATARACI ta
rafından usulsüz olarak atandığı; Harun GÜREL'in Edirne Valisi Bekir ÖZTÜRK tarafından görevden 
uzak'laşıtırılması üzerine Vali ile çatışltığı Raporumuzun baş tarafında açıklanmıştı. Burada bu tayiınirc 
arkasında yatan amaç ve menfaatin ne olduğu ve nasıl •gerçekleştirildiği konusu üzerinde durulacaktır. 

İçişleri Bakanlığından Komisyonumuza intikal eden ve Türkiye'dökıi kaçakçılık olaylarına ve kaçakçı
lara ilişkin istihbarat raporlarının bulunduğu dosyadaki raporda aynen : (K:18 S.119) 

«Harun GÜREL'ıin... Ibu tayin işlimi 6 ımlüllyonia Abuzer UĞURLU ıgerçeklleştirmişitıir... Harun GÜ
REL'in Itayinlinıdan 1 5 - 2 0 gün kadar önce Abuzer UĞURLU Anadolu Resltaurantlba Gümrük ve 
Tekel Bakanilıığınıdan önlemli birisiyle öğle iyeimeği yenilişler, bu yemekte aidi gfeçenıin 13 mıilyon 1li-
,ra verdiği takdiride Kapıkule Gümırük Müdürü 'yapılabiilıeceği konuşulımuşjtuır. İpsala Güimırük Mü
dürü Harun GÜRELMn kaçakçılık faaltiyetljeriınıde bulunduğu, bu almaçla (sık ışık İstanbul'a gittiği, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığındaki üst 'seviyedeki yönetficilerıin de durumdan haberdar olduğu, bu
na karşıüık her ay 1,5 milyon lira menfaat sağladıkları hakkında habeırüıer linıtikal etmişiüir... Harun 
GÜREL'in de İpsala Gümrük Kapısından sigara kaçakçıilığı yapılmasıı için 6 milyon lira rüşvet ka

bul ettiği...» 
'Belirtilmektedir. 
Abuzer UĞURLU lite birilikte çalıştığı INTERPOL kayıtlarıyla sabit olan Süleyman Necati TOPUZ ifa

desinde; Abuzer UĞURLU'nun gümrük teşkilaltına yapılacak tayinter konusunda Mafia adıma Tuncay 
MATARACI ile görüşmelerde bulunduğumu, Tuncay MATARACI'nın Trakya Gümrük kapılarında her ay 
KaradeniizJi müteahhit bir hemşehrisi aracılığıyla 5 milyon lira alldığım, Tuncay MATARACI ile Mafia 
arasındaki irtibatı bu müteahhidin sağladığını (K.5, S.l - 5) beliritoekte ve basında (BABA) olarak taınıım-
lanan ve halen İstanbul Sıkıyönetim 'Komutanlığınca kaçakçılık suçumdan tutuklanmış bulunan (LAZ Nİ
ZAM) 'isimliyle maruf .Nizam/öttin AYTEMİZ de dfa'desinde; 

«Tuncay MATARACI Bakan olduktan ısonra... Harun GÜREL'in 'İpsala'ya müdür olarak »tayin 
eldüleceğlinii ve bunu 'da Musftala UĞURLU ille Abuzer UĞURLU'nun Tuncay MATARACFya büyük rüş
vetler vererek sağladıklarımı bana açık açık söyîedillsr. Zira, ben o zamanlar kenldileri lile yakın arkadaştım. 
Özellikle, Harun'un lipsalıa'ya müdür olarak taylin edirnesl Abuzer UĞURLU çetesinin silah, mermi, sigara 
ve diğer kaçakçılık olaylarını kolaylaştırmak amacıyla idi.» (K.3, S. 138 - 140) 

demektedir. 
İfadelinde daha önce sligara kaçakçıluğı (ile uğraşmış olduğunu beyan eden Yavuz Yaşar YAMAK; 

«İpsala Kaplısına emekli astsubay Harun beyin MATARACI 'tarafından UĞURLU ailesiyle lilgii 
oraya gönderildiğiM duydum. Harun (Beyi UĞURLU ailesinin oraya tayin ettirdiğimi herkes billir.» 

şeklinde beyanda bulunmuştur. (K.4, S. 174 - 175) 
Ermeni yeraltı örgütleriyle işbirliği yaparak yurtdışına uyuşturucu madde kaçırdığı ve karşılığında öilah 

ve mermi getirdiği iddiaları gazete sütunlarınida büle yar alan (22 Ocak 1981 tarihli Tercüman GajzetM 
K.18. S.319), Uğurcan ELMAS ifadesinde; Tuncay MATARACI'nın bakan olduktan sonra 4 - 8 kişilik ar
kadaş grubuyla 6 - 7 defa lokantasına geldiğinli; Şaban EYÜBOĞLU'nu da Tuncay MATARACI'nın arka-
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dıaş grubu içinde tanıdığını, lokanltanm lobisinde bir defa Abuzer UĞURLU i e Şaban EYÜBOGLU'nun 
yarım saate yakın konuştuklarını, Abuzer UĞURLU'nıun Şaban EYÜBOĞLU'nıu kapıda karşıiladığınıı, an
cak Tuncay MATARACI ile birlikte oturmadıklarını (K.6, S.413) tpsala Gümrük Müdürü Harun GÜREL'1! 
jandarma başçavuşluğu zamanından beri tanıdığını, Harun GÜREL ile Abuzer UĞURLU'nun kemdisıiniin 
lokanitasına Tuncay MATARACI'nın bakanlığı döneminde bir kaç defa geldiklerini, (K. 6, S. 433) Abuzer 
UĞURLU'nun Harun GÜREL'in tayininin Şaban1 EYÜBOĞLU aracılığı ile yapıllmış olabileceğini (K.6, 
S.424) Abuzer UĞURLU ie Şalban EYÜBOGLU'nun tayin konfuısunu konuştuklarını, daha sonra kendisinin 
Abuzer UĞURLU'yla ne konuştuklarını sorduğunu onun kapılardaki 'bazı keşlilerin tayini içini konuştukları 
şeklimde cevap verdiğini, Denizciillik Bankası Sarıyer Şubesindeki 115 nıolü hesabından düzenlenen 600 bin li
ralık çeki Abuzer UĞURLU ya da Sabri UĞURLU'ya vermiş olduğunu, Abuzer UĞURLU'ya bu şekilde 
1 300 000 TL. dolayında para vermiş olduğunu, dahia sonra kendisinden 'alınan 600 'bin lira paranın da bu 
tayin işleri 'için verildiği kanısına ulaştığını (K.6S.433) belirtmekte; Şaban EYÜBOĞLU ile yapılan yüzleşıtir-
rniede de, Abuzer UĞURLU'nun yapı/ban tayinler medeniyle «Şaban EYÜBOĞLU beni çok sıkıştırıyor, çok 
daraldım» dediğini ifade etmektedir. (K. 6, S. 543) 

Şaban EYÜBOĞLU yüzleştirmede, Harun GÜREL lile Uğurcan ELMAS'm lokantasına gittiğini söylemiş 
ve Abuzer UĞURLU ile olan görüşmesinle ilişkin soruyu, «Beyefendi, 'ben Abuzer UĞURLU Alıe yarım sa-
aıt, ıbir saat bir gün oturup konuşmamla yani bunu benim inkâr edecek bir pozisyonum bile yok konuşurum, 
konuştuğum zaman ama kesinlikle benim yani böyle bir şeyim olmaz» şeklimde cevaplayarak tıevilHi şekilde 
kabul etmiştir. (K.6, S.543) 

Gerek bu beyanlar, gerekse banka incelemeleri Aks dinlemen Itaımıkların ifadeleri, Harun GÜREL'in tayini
nin Tuncay MATARACI tarafımdan Abuzer UĞURLU'dan alıııman (ve miktarı raporun aşağıdaki kıısıımlıa-
rınıda açıklanacak olan) rüşvet karşılığınıdıa yapıldığı; Şaban EYÜBOĞLU Aslimi müteahhidin Abuzer 
UĞURLU ıilıe Tuncay MATARACI arasımda aracılak elttliği; Abuzer UĞURLU tarafımdan Tuncay MATA-
RACPya verilecek rüşvetün Harun GÜREL aracılığı ile ve Şaban EYÜBOGLU'nun banka hesabına gön
derildiği; sonucuna ulaştırmaktadır. 

Şöyle ki; 
1) Şaban EYÜBOGLU'nun banka hesaplarına 1978 - 1979 yıllarımda - kendi müteahhitlik işiyle igilli 

olmaksızın - 36 020 000 TL tutarında ve büyük bir kısmının kaynağı belirlenemeyen para yatırılmış oldu
ğu saptanmıştır. 

2) Şaban EYÜBOĞLUnıun Tuncay MATARACI'ya Çankaya'da bulunan apartmanından üç daireyi pa
ra almaksızın verdiği ancak tapu işlemlerinin yapılmadığı ve halen bu dairelerden ikisinde oturdukları, ara
larında bir kira mukavelesinin olmadığı tespit (edilmiştir. 

3) Tuncay MATARACI bu üç daire karşılığıımda Şaban EYÜBOĞLU'na herhangi bir ödemede buliun-
madığunı kabul etmiştir. 

4) (Şaban Byüboğlu'nun banka hesaplarına giren paraların 20 milyon liraya yakın bir kısmının Tuncay 
MATARACI'nın talimatı doğrultusunda, aralarında Tuncay MATARACI'nın damadı Salih AYDIN, kar
deşi Koksal MATARACI, yakım Mehmet Ali MATARACI ve arkadaşı Saliih Zeki RAKICIOĞLU'na öden
miş olduğu saptanmıştır. 

5) Hakkında eroin kaçakçılığı yaptığına ilişkin basına da yansıyan iddialar bulunan Canlı Balık Lo
kantası Sahibi Uğurcan ELMAS Komisyona verdiği ifadelerde; 

— Gerek Şaban EYÜBOĞLU, gerekse Harun GÜREL'in lokantasında Abuzer UĞURLU ile tayin konu
sunda görüşmelerde bulunduklarıiM, 

— Şaban EYÜBOGLU'nun banka hesabına giren 600 bin lira tutarındaki çekini, Abuzer UĞURLU ya 
da Saibri UĞURLU'ya verdiğini ve bilıabara bu paranın gümrük kapılarına yapılan tayinlerle ilgilü olduğumu 
öğrendiğini, 

Beyan etmiştir. 
6) Tuncay MATARACI'nın yakın arkadaşlarından olan Nedim KARADENİZ, Harun GÜREL'in tayi

ninin Şaban EYÜBOĞLU aracılığı ile yapıldığını duyduğunu ifade etmiştir. 
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7) Harun GÜREL de ifadesinde, tayin işinin Ankara'da Şaban EYÜBOĞLU tarafımdan izlendiğimi be» 
liritaıliştir. 

8) Şaban EYÜBOĞLU, Harun GÜREL'in tayinini müteakip, ipsala Gümrük Müdürlüğüne bazı tayinler 
yaptırdığını beyan etmiştir. 

9) Abuzer UĞURLU, Şaban EYÜBOĞLU'nun banka hesabına 250 bin liralık havale yapmış ve havale 
kâğıdına «yarın 250 bin lira daha çıkartılacak» şeklinde not düşmüş, Şaban EYÜBOĞLU ise bu havaleyi tu
tarlı bir şekilde açıklayamamıştır. 

Yukarıda önemlileri sıralanan banka kayıtları ile ifadelerin değerlendirilmesi sonucunda; Harun GÜREL' 
in tayininin Şaban EYÜBOĞLU'nun aracılığı ile Abuzer UĞURLU tarafından Tuncay MATARACI'ya yap
tırıldığı, bu tayin 'karşılığında!, Tuncay MATARACI'ya Ankara Çankaya'da üç daire verildiği ve daire bedel
lerinin Abuzer UĞURLU tarafından ödendiği kanısına ulaşılmıştır. 

Şöyle ki; 

Şaban EYÜBOĞLU alınan ilk ifadesiinde Tuncay MATARACI'ya üç daire verdiğini ve karşılığında Tun
cay MATARACI'dan naikit olarak 7 milyon lira aldığını beyan etmişse de (K. 2, S. 161) daha sonra banka 
kayıtları kendisine gösterildiğinde «daireler konusundaki beyanlarının doğru olmadığını» belirterek (K. 4, 
S. 392) «dairelerin parasını Tuncay MATARACI'dan almadığını» söylemiştir. 

Tuncay MATARACI'ya para ödemeden daireleri nasıl aldığı sorulmuş ve Tuncay MATARACI aynen : 
«Efendim, biz müsaade buyururlarsa, itibar bir insanın kişiliği olması iktiza eder. Biz geçen günkü 
şeyde arz ettiğim gibi, bulgun her yerde, her türlü olanağa sahip olacak bir aile olduğumuz için, 
adam bizden para almadan da malını verir ve milyonlarını da verir. Bu bir itibar meselesidir.» 
(K. 1, S. 21) şeklinde inandırıcı olmaktan çok uzak açıklamada bulunmuştur. 

Gerek. Şaban EYÜBOĞLU'nun ifadeleri gerekse Tuncay MATARACI'nın ifadesi, dairelerin para öden
meden Tuncay MATARACI'ya verildiğini göstermektedir. 

Şaban EYÜBOĞLU dairelerin bedelinin ödenmesi konusunda,; 

«...Yalnız ben (para ödemeleri nasıl olacak) dedim. (Ben kendim hesabına yatırırım, senin ismini kul
lanarak hesabına yatırırım)' dedi... yatırdı. Bana dedi İki, (senin hesabına şu kadar para geldi mi?) 
Ben o gün veya bir gün sonra baktım. Ayrancı Şubesine soruyorum, bakıyorum, Şaban EYÜBOĞLU 
tarafından adıma gönderilmiş iki milyon. Aradan hafta geçiyor, bir ay geçiyor biz o hesabı yap
mış oluyoruz aramızda.» (K. 5, S. 237) demekte ve «kim gönderiyor o paraları» şeklindeki soruyu da 
«Gönderen Şaban EYÜBOĞLU, şey eden, Şaban EYÜBOĞLU, bana önceden söylemişti.... Yani 
kendi Bakanlık ismini kullanmadı.» (K. 5, S. 238) 

Şeklinde cevaplandırmaktadır. 

Ayrıca Tuncay MATARACI'ya verdiği üç dairenin bedelini îstanlbul'dan (gönderen Şaban EYÜBOĞLU, 
alacak olan Şaban EYÜBOĞLU) şeklindeki havalelerle Tuncay MATARACI'nın bilgisi tanıtında gönderildiği-
rii belirtmektedir, 

Gerçekten de, Şaban EYÜBOĞLU'nun banka hesaplarının incelenmesi sonucunda adı gecenin, Yapı ve 
Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43 - 44 No. lu hesabına Yapı ve Kredi Bankasıüm Levent, Etiler, 
Çeliktepe ve Elmadağ Şubeleri aracılığı ile aşağıda gösterilen miktarda paraların havaje edildiği anlaşılmak
tadır. (K. 20, S. 238 - 250) 
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Tarih Gönderen Tutar (TL) 

3.4,1978 
20. 4 .1978 
20. 7 .1978 
25. 8 .1978 
18.9.1978 
27.9 .1978 
21,11.1978 
28. 2 .1979 
30. 3 .1979 
6.4.1979 

15. 8 .1979 
29 .8 .1979 

Uğurcan ELMAS 
M. Adıgüzel AS 

» 
Levent Şb. Hv. 
Abuzer UĞURLU 
Levent Şb. Hv. 

» 
» 

Etiler Şb. Hv. 
» 

Levent Şb. Hv. 
» 

TOPLAM 

Şaban EYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredi Banlkası Yulkarı Ayrancı Şubesinde bulunan 43 - 44 No. lu hesa
bıma İstanbul'dan Yapı ve Kredi Bankasının çeşitli şubelerinden gönderilen paraların kimler tarafından gön
derildiği araştırılmış ve araştırma sonunda; 

— 20.4.1978 tarihinde Levent Şubesinden gönderilen i .500.000.—TL. ile 20.7.1978 tarihinde Çeliktepe 
Sobesinden gönderilen 625.000.— TL.nın Mehmdt Adıgüzel AS vasıtasıyla gönderildiği saptanmıştır. 

Mehmet Adıgüzel AS bu paraları kendisine, Harun GÜRELlin verdiğini ve onun talimatı uyarınca Şa
ban EYÜBOĞLU'nun hesabına havale ettiğini beyan etmiştir. (K. 7, S. 335 - 353) 

— Ayrıca Yapı ve Krödi Bankası Levent Şubesinden 28.2.1979 tarihinde 1.100.000.— TL, Etiler Şu
besinden 30.3.1979 tarihinde 500.000.— TL. ve 6.4.1979 tarihinde de 500.000.— TL. olmak üzere 
2.100.000.— TL. tutarındaki üç havalenin Refik TÜRK tarafından yapıldığı belirlenmiştir. 

Refik TÜRK, ifadesinde bu paraları kendisine Şaban EYÜBOĞLU'nun verdiğini vt onun talimatı uya
rınca hesabına havale ettiğini boyan etmiş (K. 7, S. 19 - 34), Şaban EYÜBOĞLU ise bu havaleleri Refik 
TÜRK'e ıkmdisinin yaptırmadığını, esasen yaptırması için de bir neden olmadığını belirtmiştir. (K. 7, S. 31) 

Bunun dışında kalan havalelerden 15.8.1979 tarihinde Levent Şubesinden yapılan 1.000.000.— TL. tuta
rındaki havalenin Harun GÜREL tarafından yaptırıldığı anlaşı'lmıştır. 

Şöyle İki, Harun GÜRELlin eşi Ayşe GÜREL'in Yapı ve Kredi Banlkası Levent Şubesinde 18598 - 3 No. lu 
bir hesabı bulunmaktadır. Bu hesaptan 15.8.1979 tarihinde 1.275.000.— TL. çekilmiş ve aynı gün Şaban 
EYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43 - 44 No. lu hesabına 1.000.000 — 
TL. havale yapılmış ve bu havale için 275.— TL. havale masrafı alınmıştır. İfadesine başvurulan Ayşe GÜ
REL, banka kayıtları kendisine gösterildiği zaman, durumu kabul etmek zorunda 'kalmış ve yaptığı havalenin 
bedelini kendisine Şalban EYÜBOĞLU'nun verdiğini ve parayı Şaban EYÜBOĞLU'ndan alarak havale etti
ğini iddia etmiştir. 

Bunların dışında kalan ve Yapı ve Kredi Bankası Levent Şubesi aracılığıyla 25.8.1978 tarihinde hayale 
edilen 1.000.000.— TL, 21.11.1978 tarihinde havale edilen 1.250.000.— TL., 29.8.1979 tarihinde havale 
edilen 550.000.— TL. ve 27.9.1978 tarihinde havale edilen 2.050.000.— TL. olmak üzere, toplam 
4.850.000.— TL. tutarındaki havalenin kimler tarafından yapıldığının kesin olarak tespit edilmesi mümkün 
olmamakla birlikte: 

a) Uğurcan ELMAS'm Gümrük kapılarına tayinlerle ilgili olarak Abuzer ya da Sabri UĞURLU'ya 
600.000.— TL± verdiğini beyan etmesi ve bu ödemenin Şalban EYÜBOĞLU'nun banka hesabına girmiş olma
sı, 

600.000.— 
1.500.000.— 

625.000 — 
1.000.000.— 

250.000.— 
2.050.000.— 
1.250.000.— 
1.100.000.— 
500 000.— 
500.000.— 

1.000.000.— 
550.000.— 

10.925.000— 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 176) 



— 94 — 

b) Abuzer UĞURLU'nun Şaban EYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 
hesabına 250.000.— TL. havale yapmış ve1 havale kâğıdına «yarın 250.000.— TL. daha çıkarılacak» şeklin
de not koydurmuş olması ve bu durumu Şaban EYÜBOĞLU'nun tam anlamıyla açıklayamamış bulunması, 

c) Harun GÜREL'in ifadesinde Şaban EYÜBOĞLU hesabına eşi Ayşe GÜREL aracılığı ile 15.8.1979 
tarihinde yapmış olduğu 1.000.000,— TL. lik havaleyi gizlemiş bulunması, 

d) Abuzer UĞURLU'nun Uğurcan ELMAS'a gümrük kapılarına yapılan tayinler nedeniyle «Şaban 
EYÜBOĞLU beni çok sıkıştırıyor, çok daraldım.» şeklinde beyanda bulunmuş olması, 

e) Uğurcan ELMAS'ın, «Abuzer UĞURLU ile Şaban EYÜBOĞLU'nun lokantasında bazı kişilerin 
gümrük kapılarına tayini konusunda» konuştuklarını belirtmesi, 

f) Refik İTürk ve Mehmet Adıgüzel AS ismindeki kişilerin Şaban EYÜBOĞLU tarafından gümrük 
teşkilatına tayin edilmiş olmaları ve anılan kişilerin ipsala'da. Harun GÜREL'in yanında ve maiyetinde gö
revli bulunmaları, 

Dikkate alındığında, bu paraların Abuzer UĞURLU tarafından ve Harun GÜREL aracılığı ile Şaban EYÜB
OĞLU'nun hesabına gönderildiği sonucuna kesinlikle ulaşılmaktadır. 

Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız hususlar özetlendiği takdirde, Şaban EYÜBOĞLU'nun hesabına 
Yapı ve Kredi Bankası Levent, Etiler ve Çeliktepe şubelerinden yapılan toplam 10.O75.0O0,— TL. tutarındaki 
havalelerin, 5.225.000,— TL. lık kısmının, 

— 2.125.000,— TL. nın Mehmet Adıgüzel AS, 
— 2.100.000— TL. nın Refik TÜRK, 
— 1.000.000,— TL. nin ise Harun GÜREL'in eşi Ayşe GÜREL tarafından Harun GÜREL'in verdiği talimat 

üzerine yapıldığı banka kayıtları ve ifadelerle tespit edilmiştir. Kalan 4.850.000,— TL. tutarındaki havalenin 
ise kim tarafından yapıldığı saptanamamış olmakla birlikte tüm ifadelerin değerlendirilmesinden bu tutarın 
da Abuzer UĞURLU tarafından ve Harun GÜREL aracılığı ile havale ettirildiği sonucuna varılmaktadır. 

Buraya kadar yapılan ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde; 
Tuncay MATARACI'nın müteahhit Şaban EYÜBOĞLU aracılığı ile, Harun GÜREL'in İpsala Gümrük 

Müdürlüğüne tayin edilmesi konusunda, Abuzer UĞURLU ile anlaştığı, anlaşma gereğince, Şaban EYÜBOĞ-
LU'na ait inşaattaki üç dairenin Tuncay MATARACI'ya bedelsiz olarak verildiği ve dairelerin bedelinin Abu
zer UĞURLU tarafından 250.000,— TL. kendisince, 600.000,— TL. Uğurcan ELMAS ve 10.075.000,—TL. sı 
da Harun GÜREL aracılığı ile toplam 10.925.000,— TL. olarak Şaban EYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredi 
Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43 - 44 No. lu hesabına gönderildiği, 

Tuncay MATARACI'nın da, Şaban EYÜBOĞLU'ndan herhangi bir para ödemeksizin aldığı üç daire kar
şılığında Harun GÜREL'i ipsala Gümrük Müdürlüğüne tayin ettiği, 

Ayrıca Abuzer UĞURLU ile aralarında yapılan bu rüşvet anlaşması nedenliyle Harun GÜREL'i görevden 
alan Edirne Valisi Bekir ÖZTÜRK ile Bakanlık sıfat, tutum ve davranışlarıyla bağdaşmayacak şekilde çatış
maya girerek Harun GÜREL'in göreve iadesi için baskı yaptığı anlaşılmaktadır. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; ipsala Eski Gümrük Müdürü Har-un GÜREL'in kaçakçılar 
ve özellikle Abuzer UĞURLU'nun, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI ile yapmış olduk
ları rüşvet anlaşmaları uyarınca bu kişilerin verdikleri rüşveti Tuncay MATARACI'ya iletilmek üzere müteah
hit Şaban EYÜBOĞLU'nun paravan banka hesabına değişik tarihlerde göndermek suretiyle Türk Ceza Ka
nununun 226 ncı maddesi aracılığıyla aynı Kanunun 220 nci ve 80 nci maddesini ihlal ettiği; 

Müteahhit Şaban EYÜBOĞLU'nun, Harun GÜREL'in ipsala Gümrük Müdürlüğüne getirilmesi için ka
çakçılarla ve özellikle Abuzer UĞURLU ile yapılan rüşvet anlaşmasına aracı olduğu, Harun GÜREL'in ta
yini için verilen toplam 10.925.000,— TL. nın parayan banka hesaplarında gizlemek ve ayrıca Çankaya'dalki 
inşaatından üç dairesini Tuncay MATARACI'ya satmak girişimleriyle rüşveti maskelemeye çalışarak suçun iş
lenmesine yardımcı olmak suretiyle Türk Ceza Kanununun 65 ve 226 ncı maddeleri aracılığıyla aynı Kanu
nun 213 ncü ve 80 nci maddesini İhlal ettiği; , >, 
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Uğurcan ELMAS'ın, Abuzer UĞURLU tarafından verilen talimat uyarınca Gümrük ve Tekel Eski Ba
kanı Tuncay MATARACI'ya iletilmek üzere müteahhit Şaban EYÜBOĞLU adına açılmış paravan banka 
hesabına 600.000,— TL. göndermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 226 ncı maddesi aracılığıyla aynı Ka
nunun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

F — İZMİR YAPRAK TÜTÜN BAKIM VE İŞLEME EVİ KOMPLEKSİ İNŞAATI İHALESİNİN 
ÖZEL AMAÇLARLA İKİYE BÖLÜNEREK MÜTEAHHİT ALİ YILDIZ'A VERİLMESİ VE TUNCAY 
MATARACI'NIN MUHTELİF YERLERDEN ALMIŞ OLDUĞU RÜŞVET PARALARINDAN 25 MİL
YON LİRASININ ALİ YILDIZ'IN ŞİRKETLERİNE YATIRILMAK SURETİYLE GİZLİ ORTAKLIK 
KURULMASI VE BU ŞEKİLDE RÜŞVET SUÇUNUN GİZLENİLMEYE ÇALIŞILMASI : 

Devlet Planlama Teşkilatınca da onaylanan 76.CO.300.10 proje numaralı (İZMİR YAPRAK TÜTÜN 
BAKIM EVİ) ve 76.CO.300.20 proje numaralı (İZMİR YAPRAK TÜTÜN BAKIM İŞLEME EVİ) inşaatı 
için gerekli inceleme ve işlemler yapılmış, teknik: gerekçeler ile ilgili teknik dairelerin rapor ve önerileri uygun 
görülerök (İZMİR YAPRAK TÜTÜN BAKIM VE İŞLEME EVİ KOMPLEKSİ İNŞAATI)'nın 
724.000.000,— TL. keşif bedeli üzerinden Merkez Satın Alma Komisyonu marifetiyle birim fiyat esasına göre 
kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılması ve proje bedeli olan 724.000.000,— liranın, bütçenin 111 022 001 700/ 
710 numaralı (Yaprak Tütün Hizmetleri Yapımı) Kodundan karşılanımaısı hususu (MÜDÜRLER KOMİS
YONUNDA) görüşülmüş ve inşaatın 724.000.000,— lira üzeninden ihaleye çıkarılmasına 8.8.1978 gün ve 
1627 sayılı Karar alınmıştır. (Konu ile ilgili belgeler 13 numaralı 'klasörde bulunmaktadır) 

Müdürler Komisyonu tarafından bu kararın alınmasından sonra Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay 
MATARACI devreye girmiş, ihalenin ikiye bölünmesini istemiştir. Bakanın bu müdahalesi sonucunda Mü
dürler Komisyonu 724.000.000,— lira üzerinden işin ihaleye çıkarılmasına İlişkin 8.8.1978 tarih ve 1627 sayılı 
Kararını iptal ederek ihalenin ikiye bölünmesini ve 4'68.400.000,— liralık kısmının ihaleye çıkarılmasını 
22.8.1978 tarih ve 1681 sayılı kararı ile kabul etmiştir. 

Bu yeni karar doğrultusunda gerekli ilan ve formaliteler tamamlandıktan sonra kapalı zarfla yapılan ek
siltme teklifi nazara alınarak ihale % 25.55 onanında en fazla indirim yapmış olan müteahhit Ali YILDIZ'a 
verilmiştir. 

'Müteahhit Ali YILDIZ tarafından inşaata başlanılmış, bu kabil işlerde asıl kâr bırakan toprak hafriyatını 
yaptıktan sonra işi bırakmıştır. 

Komisyon çalışmasının süre ile sınırlı olması itibariyle, Ali YILDIZ'ın bu inşaat nedeniyle ve özellikle bu 
işe tahsisen ne kadar demir ve çimento aldığı, bunlardan ne kadar kısmını kullandığı ve dolayısıyie bu devlet 
inşaatından dolayı demir ve çimento tahsisleri sonucu bir çıkar sağlayıp sağlamadığı hususu ayrıntılı olarak 
araştırılamamıştır. 

Soruşturma konusunu, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın çıkar sağlamak suretiyle 
ihaleyi Ali YILDIZ'a verdirdiği iddiası teşkil ettiğinden raporumuzun bu bölümünde inşaatla ilgili diğer ayrın
tılara girilmemiştir. 

Tuncay MATARACI'nın, 724.000.000,— lira tutarındaki ihalenin iki kısma bölünmesine ilişkin müdahale
sinden sonra, Müdürler Komisyonu 8.8.1978 tarihinde aldığı kararı 22.8.1978 tarihinde yani 14 gün sonra ip
tal ederek ihalenin iki kısma bölünmesini kararlaştırmıştır. 

O tarihte Tekel Genel Müdürü olarak görevli bulunan Orhan ÖZET; kendi sorumluluğunun da bahis 
konusu olması endişesiyle Komisyonumuza kaçamaklı cevaplar vermiş ancak, ihalenin ikiye bölünmesi için 
Tuncay MATARACI'nın etkisi olduğunu belirtmiştir. 

Tekel Genel Müdürü Orhan ÖZET bu konu ile ilgili olarak Tuncay MATARACI'nın: 
«724.000.000,— liralık bir büyüklük Türkiye'de müteahhit karnelerine göre mahdut sayıdaki firma
nın girebileceği büyüklüktür. Bunu bölünüz ve daha çok firmanın girmesine imkân veriniz.» 

Dediğini ifade Gitmiştir. (K. 2, S. 347) 
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Tekel Genel Müdürü Orhan ÖZET, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın ayrıca bu in
şaattaki kontrol mühendislerinin değiştirilmesi konusunda da telkini ve etkisinin olduğunu ve Müteahhit Ali 
YILDIZ'rn Bakanın çok samimi dostu olduğunu söylemiştir. (K. 2, S. 346 - 356) 

Tekel Genel Müdürlüğünün ilgili ihtisas bölümlerinde görevli bulunan personelden, Genel Müdür Başyar
dımcısı Kerim DEMÎREL (K. 3, S. 145 - 146), Yatırım Uygulama Grubu Müdürü Tanzer KURUL (K. 3, S. 
184 - 203) Yatırım Uygulama Grubu inşaat Müdürü Tarhan ÖZGÖKMEN (K. 3, S. 204 - 220) Genel Mü
dür Orhan ÖZET'in anlatımlarını doğrulayan bilgiler vermişler ve ihalenin iki kısma bölünmesinin Bakan tarafın
dan söylendiğini, bu fikrin kendilerince de benimsendiğini, Kontrol Mühendisinin değiştirilmesinin Bakan ta
rafından istenildiğini, Kontrol Mühendisi Yılmaz İNKAYA'nın yerine Tevfîk ATASELİM'İn görevlendiril
mesini söylediğini beyan etmişlerdir. 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI ise, ihalenin bölünmesi için bir teklifte bulunmadığını 
iddia etmiş ancak daha sonra (hatırlamıyorum, belki de olmuş olabilir... bu böyle olsa nasıl olur gibi söylemiş 
olabilir insan.) demiştir. (K. 1, S. 151) 

724.000.000.— lira tutarındaki bir ihalenin ikiye bö lünmesi İçin verilen talimatın ve yapılan telkinin hatır
da kalmamış olması inandırıcı sayılamaz. Nitekim Tuncay MATARACI (bu kompleksin müteahhidi kimdir?) 
sorusuna karşılık «Kompleksin müteahhidini bilemeyeceğim efendim.» cevabını vermiş, (Ali YILDIZ olduğu 
nu bilmiyor musunuz?) denilince bu defa «Kompleksin Ali YILDIZ'dır. Evet. Pardon.» şeklinde tutarsız be
yanlarda bulunmuştur. (K. 1, S. 149) 

Yüz milyonlarca liralık çok önemli bir inşaatın müteahhidinin kim olduğunu bile hatırlayamayacak bir gö
rünüme bürünmek istemesi ve müteahhit Ali YILDIZ'a karşı ilgisizmiş gibi bir imaj yaratmaya kalkışması 
Tuncay MATARACFnın, içinde bulunduğu psikolojiyi belirtmesi ve ihaleyi ikiye böldürmesinin arkasındaki 
amacı gizleme çabasına dayanmaktadır. 

Şöyle ki; 
Muhtelif kişilerden aldığı milyonlarca rüşvetin bir kısmını müteahhit Ali YILDIZ'rn şirket sermayelerine 

intikal ettiren, Ali YILDIZ'rn bürosunu kendi bürosu imiş gibi müştereken kullanan, gerek yurt içi gerekse 
yurt dışı seyahatlerinin bir kısmına Ali YILDIZ'la beraber çıkan ve Ali YILDIZ'la çok yakın parasal ilişki
ler içerisinde bulunan Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın Ali YILDIZ'a karşı (umur
samaz ve ilgisiz bir tavır) takınmaya kalkışması (sanık psikolojisinin tezahürleri) açısından dikkat çekici bir 
olgudur. 

724.000.000.— liralık bir ihalenin ikiye bölünmesi ilk bakışta masumane bir teklif ve hatta müteahhitlik kar
nesi itibariyle daha çok firmanın ihaleye katılmasını sağlayabilmesi yönünden faydalı ve mantıki imiş gibi gö
rünebilir. 

Ancak, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın bu müdahalesinin amacı 724.000.000.— 
liralık ihaleye katılmasına müteahhitlik karnesi itibariyle esasen imkân bulunmayan Ali YILDIZ ismindeki arka
daşının ihaleye katılmasını sağlamaktır. 

Çünkü; İzmir Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evi Kompleksi inşaatına ait etüt ve projeler, teknik ele
manlarca ve ilgili ihtisas birimlerince hazırlanmış, Devlet Planlama Teşkilatının incelemesinden ve onayından 
geçmiş, Yatırım ve Uygulama Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Müdürler Komisyonunca da incelenerek 
724.000.000.— lira üzerinden ihaleye çıkarılması 8.8.1978 tarih ve 1627 sayılı Müdürler Komisyonu Kararı ile 
kabul edilmiştir. (K. 12, S. 62 - 63) 

Tamamen teknik bir ihtisas konusu olan bu işe, po l'itik bir makamı işgal etmekte olan Bakanın müdaha
lesini meşru bir gerekçeye dayandırmak mümkün değildir. 

Nitekim, Gümrük ve Tekel Bakanlığının idari denetim ve gözetimi altında bulunan Tekel Genel Müdür
lüğü bünyesindeki bu işlemlere Tuncay MATARACI'nın müdahalesi, beklenen etkiyi göstermiştir. Müdürler 
Komisyonu, Tuncay MATARACI'nın bu müdahalesi ve 'telkini doğrultusunda derhal eski kararını iptal ede
rek kompleks inşaatının geneli icmali yekûnunu 468.400.000.— liraya düşürmüştür. 

Müteahhit AH YILDIZ'rn bu ihaleye girebilmesi ve ihaleyi kazanabilmesi 8.8.1978 tarihinde alınan eski 
kararın Tuncay MATARACI marifetiyle 14 gün sonra iptal ettirilerek 22.8.1978 tarihinde yeniden bir karar 
alınmasıyla mümkün olabilmiştir, 
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Tekel Genel Müdürü Orhan ÖZET, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın kendilerine; 
«'Belli bir firmaya verilmesini telkin etmiyorum, ihalede hangi firma en düşük fiyatı verirse ona veri
niz. Ben bunu bölmenizi İstiyorum, daha çok firmanın girmesi için» 

dediğini nakletmektedir. (K. 2, S. 348) 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa göre, ihalenin en düşük fiyat veren firmaya bırakılması 

esasen kanuni bir zorunluluktur. Bakanın bu davranışında, gerçek amacını gizleyerek müdahalesine bir iyiniyet 
ve meşruiyet görünümünü kazandırmak gayreti sezilmektedir. 

Aşağıda bir çok yönleriyle açıklanacak olan Tuncay MATARACI - Ali YILDIZ ilişkileri gözönüne alın
dığında bu psikolojik unsurun daha belirgin bir düzeye eriştiği ve Tuncay MATARACI'nın bu ihaleyi ikiye 
böldürerek Al YILDIZ'a verdirmesindeki gerçek amacının ve menfaatinin ne olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Şöyle ki; 
— Tuncay MATARACI, İzmir Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evi kompleksi inşaatının müteahhit Ali 

YILDIZ'a verilmesinden sonra, bu inşaatın kontrol mühendislerine de müdahale etmiş ve şartname esaslarının 
uygulanmasını titizlikle takip ettiği anlaşılan kontrol mühendisi Yılmaz İNKAYA'yı bu görevinden alarak 
yerine Tevfik ATASELİM'i getirmiştir. 

Bakan Tuncay MATARACI'nın (kötü muamele yapılıyor... zamanında istihkak ödenmiyor... zorluk çıkarı
lıyor...) gerekçesiyle Kontrol Mühendisi Yılmaz İNKAYA'nın değiştirilmesini istediği Tekel Genel Müdürü 
Orhan ÖZET'in yeminli ifadesinden arilaşılmaktadır. (K. 2, S. 350) 

Orhan ÖZET'e göre bu konuda Bakana (Ali YILDI Z'ın da telkini olabilir.) (K. 2, S. 351) 
Yatırım Uygulama Grubu Müdürü Tanzer KURUL; Bakanın Yılmaz İNKAYA'nın değiştirilmesini istedi

ğini, gerekçe olarak «biraz aksi» dediğini, Yılmaz İNKAYA'nın kendisine «işte ben çok sertim, uçan 
kuşu kaçırmam, ben gerekli dersi verdim» dediğini, Bakanların inşaat mühendisi tavsiye etmelerinin usulden 
olmadığını ifade etmiştir. (K. 3, S. 189-203) 

İnşat Grubu Müdürü Tarhan ÖZGÖKMEN, bu konuda Bakandan bir baskı geldiği hususunu Tanzer 
KURUL'dan duyduğunu, edindiği intihaya göre Bakanın müdahalesinin yarı emir şeklinde olduğunu söyle
mektedir. (K. 3, S. 212-214) 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın yersiz ve kasıtlı müdahalesi sonucu kontrol mü
hendisliğinden alman Yılmaz İNKAYA tanık olarak tespit olunan yeminli ifadesinde şöyle demektedir. 

«Ali YİLDİZ adına genç bir arkadaş şantiyeye geldi. Yer görme belgesini istediğini söyledi. Ken
disine sorduğumda Ali YILDIZ'ın adına geldiğini öğrendim. Vekaletname istedim. (Bende vekalet
name yok, ama ben sizden bu belgeyi talep ediyorum) dedi. Ben de kendisine hukuken yetkile
rimin dışında olduğunu, bu belgeyi ancak müteahhidin kendisinin alabileceğini ya da vekaletname 
getiren birinin alabileceğini söyledim. Kendisi dedi ki (Ali YILDIZ bey şu sırada çok meşgul, 
Bakan da Ali YILDIZ beyi çok iyi tanırlar, mümkünse bu belgeyi verin) dedi. Ben de kendisine, 
Bakanı tanımak meselesi beni ilgilendirmez, belgeyi ancak vekiline ya da kendisine verebilirim de
dim. (Ben alırım) dedi. (Müsaade edin İstanbul'a Tekel Genel Müdürüne telefon edeyim) dedi. 
Hay hay buyurun dedim. Tekel Genel Müdürüne İzmir'den telefon etti. Tekel Genel Müdürü de 
telefonla benimle konuştu (siz yetkilisiniz dilediğiniz gibi davranın dedi.) teşekkür edip telefonu 
kapadım ve belgeyi veremeyeceğimi o şahsa söyledim. (Ben şimdi gider gerekli görüşmeyi yapar 
sizden belgeyi alırım.) dedi. Ben de alamazsın lütfen terk edin şantiyeyi dedim. Ertesi günü sa
bahleyin 9.00-9.30'da Ali YILDIZ beyin şirket müdürü olan bir zat geldi. Ali YILDIZ beyin ve
kaletnamesini getirdi. Benden bir gün önceki olay için özür diledi. Vekaletnameyi" bana vererek 
yer görme belgesini alıp gittiler. Ondan sonra ihale yapıldı ve Ali YILDIZ beyin üzerinde kaldı.» 
(K. 5, S. 320-322) 

Kontrol Mühendisi Yılmaz İNKAYA, Ali YILDIZ firmasının böylece kendisini (tarttığını, denediğini), 
kendisinin kontrol mühendisliğinden alınarak yerine Tevfik beyin verildiğini anlatmış ve ihalenin Ali YIL
DIZ'a verilmesine ilişkin görüşlerini açıklamıştır. 
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Bakan Tuncay MATARACI'nın müdahalesi ve talimatı üzerine bu inşaatın kontrol mühendisliğine getiri
len Tevfik ATASELİM ismindeki mühendis, daha önceki bir görevinde uğradığı haksızlığı Tuncay MATA-
RACI'ya duyurduğunu, Bakanın kendisini çağırdığını, tahminine göre bu haksızlığı telafi etmek için kendisini 
İzmir Yaprak Tütün înşatı kontrol mühendisliğine getirdiğini, kendisi de Arhavi'li olduğu halde Arhavi'li 
Ali YILDIZ'ı tanımadığını söylemiştir. (K. 3, S. 221-231) 

Oysa ki tamamen özel maksatlarla yapıldığı anlaşılan bu değişiklik sonucu Ali YLIDIZ'ın yapmakta oldu
ğu inşaata kontrol mühendisi olarak getirilen, Ali YILDIZ'ın hemşehrisi olduğu halde ALÎ YILDIZ'ı tanıma
dığını söyleyen Tevfik ATASELİM; görev yeri îzmir olmasına rağmen Ankara'ya gelerek sık sık Ali YLI
DIZ'ın bürosunu ziyaret etmiştir. 

Ali YILDIZ'ın sekreteri tarafından tutulan günlük notlar (K. 13, S.'595), Sudi GÖKSUN'un ifadesi 
(K. 6, S. 260, 261) bu ilginç yakınlığı göstermektedir. 

Ayrıca, Ali YILDIZ'ın inşaatına özelikle ıkontrol mühendisi olarak getirilen Tevfik ATASELİM, yüz 
milyonlarca liralık bir devlet inşaatında gerekli dikkat ve ihtimamı göstermemiş ve 'bundan dolayı hakkında 
idari soruşturma yapılmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğü Müfettişi Ahmet BIÇAKÇI tarafından yapılan soruşturma sonunda düzenlenen 
1.7.1980 gün ve 44 saydı raporda : 

(Kontrol Mühendisi Tevfik ATASEıLÎM'lin bazı imalat ve lilhzarat malzemeleri şantiyeye getirilmediği 
hailde getirilmiş gibi gösterdiği bazı malzemeler de getirilmiş ve İş yapılmış olduğu halde hakedişlerde gös
termeyerek bedeller nin ödenmesini sağlamadığı, ancak foiliridişi raporuna göre müteahhidin yaptığı imalat ve 
ühzarat malzemeleri esas alındığında fazla ödemenin bulunmadığı ve dolayısıyla idare zararının olmadığı, kal
dı ki, inşaatın kati kabulü yapılmadığından düzenlenen hakedişlerin bir kesinhesap mahiyetinde de olmadığı, 
bu meyanda adı geçen müfettişin 1 No. lu hakedişde 1978 yılı ödeneğlini kuf anması amacıyla idare lehine 
olarak 300 m3 dentirsiz ıbeton işi imal edildiğini gösterdiği, ancak hu işi müteahhidin yapmadığı, buma karşı
lık da müteahhidin yaptığı 'bazı imalat ve ihzarat malzemelerlM hakedişleıde göstermemek suretiyle idare za
rarını önlediği anlaşılmakta, fakat hakedişleri menfaat ıteminiyie 'bu şekliM'e düzenlediği ispat edilememektedir. 
Ancak aldı geçen mühendisin bundan sonra düzenleyeceği hakedişlere gerçek durumları yansıtmasının icap et
tiği hususunda dikkatinin çekilmesinin yerinde olacağı) 'belirtilmiş (K. 13, S. 101) ve raporun son tamında 
i s e ; I • 

(Mühendis Tevfik ATASElLÎM'in kontrol işlerinde çalıştırılması halinde şantiye defterini usulüne uygun 
'b'ir şekilde düzenlenmesini ve keza hakediş keşif Özetlerinde müteahhidi ı yaptığı lilhzarat ve imalat malze
meleri ile (diğer işlerinin şüphelere meydan vermeyecek şekilde cins, hacim, ağırlık, çıkış mahalleri gibi tüm 
özeMkleriyle gerçeği belirtmesi icap ettiği hususlarında (dikkatlinin çekilmesi) özelikle vurgulanmıştır. (K. 13, 
S. 100) 

Bu hlilgi ve belgelerden ide anlaşılacağı üzere Tuncay MATARACI bir Balkan olarak kendisini hiç ilgi
lendirmediği halde kontrol mühendislerini değiştirerek Ali YILDIZ'a yardımcı olmak istemiş, titiz ve dü
rüst hareket eden ve dolayısıyla Ali YILDIZ'ın bu inşaattaki menfaatlerine ters düşen Yılmafc ÎNKAYA'nın 
başka bir göreve verilerek Ali YILDIZ'la yakın ilişkiler içerisinde bulunduğu ve onun hemşerisi olduğu an
laşılan TeVfik ATASELİM*in kontrol mühendisliğine getirilmesini sağlamıştır, 

— Gümrük ve Tekel Eski Balkanı Tuncay MATARACI tarafından bir nev'i özel muhafız olarak kulla
nılmak üzere 'Bakanlığa, alınan Dursun Ali ÇIRAKOĞLU ismindeki kişinin gidiş - dönüş uçak bileti Ali 
YILDIZ tarafından ödenmek suretiyle Avrupa seyahatine iştiraki sağlanmış Avrupa'da hep •beraber aynı otel
de kalmışlardir. 

— Tuncay MATARACI'nın koruma polisi olan ve Bakanla ilişkileri daha önceldi 'bölümlerde belirtıüen 
Tahür BOZAY ismindeki kişiye, Ali YILDIZ'ın Türkiye Öğretmenler Bankası Balhçelievler Şubesindeki 296 
numaralı hesabından 28.8.1978 tarihinde 50 bin lira, 18.9.1978 tarihinde 20 bin lira, 16.10.1978 tarihinde 20 
bin lira, 16.10.1978 tarihinde 20 bin lira, 19.10.1978 tarihinde 101 hin lira, 18.10i.1978 tarihinde ise 30 bin lira 
ödenmiştir. (K. 21, S. 232, 243) 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait inşaatın müteahhidi olan Ali YILDIZ, Bakanım koruma polisine yapı
lan bu ödeımdteriin kendisline getirdiği davetiyeler liçtin yapıldığını diteri sürmektedir. (K. 7, S. 230 - 232) 

— Tuncay MATARACI file Alıi YILDIZ arasımda, Bakan olmadan önce de parasal ilişkilerdin mevcut ol
duğu anlaşıtaafctadir. Her ne kadar Alli YILDIZ bu ıffişkiyli dnkâr etmekte ise de (K. 4, S. 238) Ali YIL-
DlZ'ın Anadolu Bankası Yenişehir Şubesinde bulunan 2001 numaralı hesabından 11.2.1977 (tarihinde 170113 
numaırtaflı çekle Turvcay MATARACI'ya 25 bin İra ödeme yapıldığı banka kayıtlarından anlaşılmaktadır. 
(K. 21, S. 263) 

— Banka hesaplarında yapılan incelemelerle; Suat SÜRMEN, Salih Zeki RAKICIOĞLU ile Halil İb
rahim DEMlR'in ifadeleri, Suat SÜRMEN'in Tuncay MATARACI'ya rüşvet olarak verdiği paralardan 26 
milyon lira tutarındaki hamiline yazılı üç çekin 25 milyon liralık kısmının Ali YILDIZ'ın banka hesaplarına 
geçtiğini ortaya koymaktadır. 

Suat SÜRMEN'in Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesindeki 6964 numaralı hesabından hamiline dü
zenlediği ibu çeklerin tarihleri numaraları ve tutarları şu şekildedir: 

20 . 3 . 1979 tarihinde 719086 nolu çek 11 000 000 TL. 
18 . 4 . 1979 tarihinde 716781 nolu çek 10 000 000 TL. 
1 . 5 . 1979 tarihinde 716782 nolu çek 5 000 000 TL. 

Suat SÜRMEN bu üç adet çeki Salih Zeki RAKI CIOĞLU'na, o da Tuncay MATARACI'ya vermiştir. 
Tuncay MATARACI bu üç çekden 18.4.1979 ve 1.5.1979 tarihlerini taşıyan 15 milyon lira tutarındaki 

iki adedini Ali YILDIZ'a vermiştir. 
Ali YILDIZ ise bu çekleri umumi vekili Sudi GÖKSÜN aracılığı ile tahsil ederek Vakıflar Bankası 

Ankara Merkez Şubesindeki 107 numaralı (YILDIZ TUĞLA) hesabına yatırmıştır. 
Sudi GÖKSÜN ifadesinde, bu çekleri Ali YILDIZ'ın şirket muhasebesinden aldığını ve tahsil ederek 

(YILDIZ TUĞLA) hesabına yatırdığını beyan etmiştir, 
Ayrıca Tuncay MATARACI, Suat SÜRMEN'den kendisine intikal eden 20.3.1979 tarih ve 719086 nu

maralı 11 milyon lira tutarındaki çeki Halil İbrahim DEMİR'e vermiştir. Halil İbrahim DEMİR bu çekle 
Denizcilik Bankası Fermeneciler Şubesinde kendi adı na hesap açtırmıştır. (K. 20, S. 209) 

Halil ibrahim DEMİR ifadesinde bu hesabın gerçekte Tuncay MATARACI'ya ait paravan bir hesap 
olduğunu, Tuncay MATARACI'nın kendisine (Ali YILDIZ'a 10 milyon lira ver) dediğini, bunun üzerine 
uçakla Ankara'ya gelerek Ali YILDIZ'a bu paravan hesaptan 10 milyon liralık bir çek verdiğini beyan 
etmiştir. (K. 6, S. 225 - 228) 

Banka incelemeleri Halil İbrahim DEMlR'in ifadesini kesinlikle doğrulamaktadır. Halil İbrahim DE
MlR'in Denizcilik Bankası Fermeneciler Şubesindeki hesabından 4.5.1979 tarih ve 236405 numaralı 10 mil
yon lira tutarında hamiline düzenlenen çekin 4.5.1979 tarihinde Ali YILDIZ'ın Vakıflar Bankası Ankara 
Merkez Şubesinde bulunan hesabına geçtiği görülmektedir. (K. 20, S. 218) 

Halil İbrahim DEMİR adına açılan ve gerçekte Tuncay MATARACI tarafından alınan rüşvetlerin 
paravan bir kasası durumunda olan bu banka hesabından 10 milyon liranın, Tuncay MATARACI'nın ver
diği talimat üzerine Halil İbrahim DEMİR tarafından Ali YILDIZ'a verilmiş olduğu hususu Ali YIL
DIZ'ın ifadesi ile de kesinlik kazanmaktadır. 

Zira Ali YILDIZ, her ne kadar bu paravan hesaptan kendi hesaplarına giren ve dolayısıyla banka ka
yıtları karşısında inkar edemeyeceği bu para akışını (borç olarak aldım) şeklinde tevil etmeye çalışmakta 
ise de, bu konuya ilişkin bütün ifadeler nazara alındığında tutarsızlıklar ve çelişkiler içerisinde bocala
makta olduğu açıklıkla görülmektedir. 

Şöyle ki, Ali YILDIZ 3.3.1981 tarihli ifadesinde Tuncay MATARACI ile hiç bir şekilde parasal iliş
kisi olmadığını iddia ettiği halde, bilahara (bir ara para sıkıntım vardı. Onun tanıdığı bir arkadaşı borç 
para verdi, iade ettim.) demiş ve (borç para veren) bu kişinin Halil İbrahim DEMİR olduğunu söylemiş
tir. (Siz Halil ibrahim DEMÎR'i nereden tanıyorsunuz?) sorusuna karşılık (Ben tanımıyorum. Halil İb
rahim DEMÎR'i MATARACI kanalıyla tanıyorum.) demiştir. (K. 7, S. 191 -192) 
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Tuncay MATARACI vasıtasıyla Halil ibrahim DEMlR'den aldığı paranın (borç olduğunu) ve bilahare 
ödediğini iddia eden Ali YILDIZ'ın bu beyanı öylesine gerçek dışı ve tutarsızdır ki, Halil ibrahim DE-
MlR'in paravan hesabından 10 milyon liranın, Tuncay MATARACl'nın talimatı uyarınca Ali YILDIZ' 
in banka hesabına geçmiş olduğu banka kayıtlarıyla sabit olduğu halde (ödedim) dediği bu paranın öden
diği hususunda ne kendi banka hesaplarında bir kayıt vardır, ne de paranın iade edildiğine dair Halil 
ibrahim DEMlR'in hesaplarında. 

Burada çok önemli bir hususun özellikle vurgulanması gerekmektedir: 
Halil İbrahim DEMİR, kendi adına açılan paravan banka hesaplarında toplanan rüşvet paralarının Tun

cay MATARACI'ya veya onun talimatı üzerine yakınlarına ödendiğini ikrar etmiş ve bu husus banka 
kayıtları ve diğer ifadelerle de tam bir kesinlik kazanmış olduğu halde Tuncay MATARACI bu kesin ger
çeği tutarsız ve çelişkili beyanlarla tevile çalışmıştır. 

Oysa ki, Ali YILDIZ, Halil ibrahim DEMlR'in paravan hesabından kendisine aktarılan 10 milyon li
rayı (Tuncay MATARACl'nın talimatı üzerine Halil ibrahim DEMlR'den aldığını) söylemekle Tuncay 
MATARACI'yı bir yönü ile yalanlamakta ve bu paravan hesabın gerçekten Tuncay MATARACI'ya ait ol
duğunu, onun tasarruf ve hakimiyetinde bulunduğunu bir kere daha doğrulamış olmaktadır. 

Kaldı ki; 
Ali YILDIZ bu parayı (borç) olarak aldığını (paraya ihtiyacı olduğunu) Tuncay MATARACI kanalıyla 

Halil ibrahim DEMlR'den aldığını söylemekte ise de, (borç olarak) alındığı iddia olunan bu paranın her
hangi bir işte kullanılmayıp doğrudan doğruya (YILDIZ İNŞAAT MALZEMELERİ) ismiyle kurulan 
şirketin tesis sermayesi olarak yatırıldığı görülmektedir. 

Bu vakıa ise; Tuncay MATARACl'nın rüşvet olarak elde ettiği paçaları Ali YILDIZ'a vererek onun 
şirketlerine ortak olduğunu ve bu yolla rüşvet suçunun işlendiğini, rüşvet paralarının bu ticari hesaplar 
içerisinde maskelendiğini gösteren delillerden birisidir. 

Gerek Ali YILDIZ'ın kendi beyanları (K. 7, S. 188 - 260) ve Sudi GÖKSUN'un verdiği bilgiler (K. 6, 
S. 239 - 263) gerekse Ali YILDIZ'ın sahip bulunduğu şirketlerin hesaplarını ve kayıtlarını bilirkişi olarak 
inceleyen Ticaret Bakanlığı Müfettişleri Temel SEZÎN ve Selahattin YARAR tarafından hazırlanan 
16.3.1981 tarihli rapordan (K. 13, S. 441 -483) anlaşılacağı üzere, bu şirketlerin tümü muvazaa suretiyle 
kurulmuş olup (ortak) sıfatıyla gözüken kişilerden hiçbiri gerçekte para vererek ve hisse senedi karşılığını 
ödeyerek (hissedar ve ortak) sıfatını kazanmış değillerdir. 

Yalnızca Tuncay MATARACI, rüşvetlerden elde ettiği 25 milyon lira ile bu şirketler topluluğuna bil
fiil ortak olmuştur. 

Bu ilişkilerin ve delillerin ifade ettiği anlam ve gerçek şudur: 
Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI, astronomik rakamlara ulaşan rüşvetleri açıktan 

açığa kendi adına kullanamıyacağı için Ali YILDIZ'ın ticari hesaplarına intikal ettirmiş ve rüşvet olarak 
aldığı paraların 25 milyon lirasını bu şekilde gizlemek ve işletmek formülünü uygulamıştır. 

Ali YILDIZ'ın tutarsız ve çelişkili iddiaları ve hiç bir inandırıcı yönü bulunmayan inkar çabaları, bu 
rüşvet suçuna aracı olmasının ve Türk Ceza Kanununun 65 nci maddesindeki deyimle (müzaheret ve mua
venetle icrasını kolaylaştırarak suça iştirak) etmiş olmasının doğurduğu tezahürlerdir. 

Tuncay MATARACI, izmir Yaprak Tütün Bakım ve işleme Evi kompleksi ihalesini iki kısma böldü
rerek Ali YILDIZ'ın ihaleye girmesini sağlamış ve ayrıca kontrol mühendislerini değiştirerek karşılığında 
Ali YILDIZ'ın şirketlerine gayriresmi ortak olmak şeklinde menfaatler elde etmiştir. 

Bu ihale sebebiyle Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACl'nın Ali YILDIZ'dan sağladığı 
(menfaatlerin) rüşvet suçu yönünden bir unsur olarak (kesin miktarı) belirlenemediği içindir ki, aslında bir 
rüşvet anlaşmasının uygulanması şeklinde tezahür eden bu eylemi (memuriyet görevini kötüye kullanmak) 
gibi daha alt düzeydeki bir suç olarak kabul etmek zorunluluğu doğmuştur. 

— Tuncay MATARACl'nın izmir Büyük Efes Otelinde kaldığı günlere ait tahakkuk eden masraf dan 
3.348 lirası müteahhit Ali YILDIZ'ın foliosuna nakledilmiş ve Ali YILDIZ tarafından ödenmiştir. (K. 9, 
S. 357, ve ek 4-12) 
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— Tuncay MATARACI'nın, özel muhafızı olarak yanında taşıdığı geçici işçi kadrosundaki Ali ÇIRAK-

OĞLU'na ait Efes Otelinde tahakkuk eden masrafın 2.039,50 Mra tutarındaki kısmı Ali YILDIZ'ın foliosuna 
nakledilmiş ve Ali YILDIZ tarafından ödenmiştir. 

— Tuncay MATARACI Rizespor'a tahsis ettiği 1.000 ton çay karşılığında 10 milyon lira rüşvet alırken, 
bu konuya ait özel bölümde açıklandığı üzere, bu parayı Ankara Gençlerbirliği Spor Kulübüne vereceğini 
belirtmiştir. 

Tuncay MATARACI keza özel bölümde açıklandığı üzere almış olduğu 10 milyon rüşvetin yalnızca 510 bin 
lirasını Gençlerbirliğine (yardım adı atanda) intikal ettirmiştir. 

Önemli olan husus yardım olarak verilen bu paranın 100 bin lirasının, Ali YILDIZ'ın Türkiye tş Bankası 
Mithatpaşa Şubesindeki 759 numaralı hesabından 539475 numaralı ve 13.4.1979 tarihli çekle yapılmış olma
sıdır. f 

Bu husus, Ali YILDIZ'a ait hesapların, diğer paravan hesaplar gibi Tuncay MATARACI tarafından kul
lanılmakta olduğunu göstermektedir. / 

Nitekim Gençlerbirliği'ne yapılan bağışın 200 bin lirası ise Şaban EYÜBOĞLU'na ait Yapı ve Kredi Ban
kası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43 - 44 numaralı paravan hesaba ait çekle yapılmıştır. 

Bu husus gerek Şaban EYÜBOĞLU'nun (K. 5, S. 269) gerekse GençleHbirliği Spor Kulübü Yöneticileri olan 
Rafet GENÇ (K. 7, S. 68 , 72) Teoman YAZGAN (K. 7, S. 73 • 82) ve Ekrem ÜSTÜNDAĞ (K. 7, S. 181 -
183) in ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Ali YILDIZ Gençlerbirliği'ne kendisinin bizzat yardım yaptığını iddia ederek bu gerçeği saptırmaya çalış
mışsa da (K. 7, S. 221) gerek Rafet GENÇ gerekse Ekrem ÜSTÜNDAĞ'm yeminli ifadeleri ile teyit edilen 
(K. 7, S. 355 - 357) gerçek durumu etkilememiştir. 

— Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI ile müteahhit Ali YILDIZ arasındaki parasal 
ilişkiler, MATARACI'nın Bakanlıktan ayrılmasından sonra hızlanmış ve Bakanlığı sırasında, Başkanlık sıfat 
ve nüfuzundan, görev suiistimallerinden kaynaklanan parasal ilişkiler semeresini göstermeye başlamıştır. 

Tuncay MATARACI'nın, Bakanlık görev, sıfat ve nüfuzunu kötüye kullanarak Ali YILDIZ'a menfaatler 
sağlaması ve MATARACI'nın 'kanun dışı yollardan edindiği gayrimeşru menfaatlerini Ali YILDIZ'ın mü-
zanaret ve muaveneüiyle ve onun ticari hesapları içinde eritmek suretiyle müşterök eylem ve iradelerine daya
nan bu parasal ilişkilenin temelinde (rüşvet paraları) yatmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere : 
Ali YILDIZ, Türkiye Öğretmenler Bankası Bahçelbvler Şubesinde bulunan (YILDIZ ÇİVİ) hesabından 

8.2.1980 tarih ve 165841 numaralı 500 bin lira tutarında hamiline çek düzenleyerek Hakkı KALKAVAN'a 
vermiştir. 

Bu çek Hakkı KALKAVAN tarafından Türkiye Öğretmenler Bankası İstanbul Şubesine ibraz edilmiş 
ve mukabilinde 8.2.1980 gün ve 383223 numaralı 500 bin lira tutarında (Yapı Kredi Bankası Arnavufcköy 
Şubesi emrine düzenlenen çek) 11.2.1980 tarihinde takas edilerek Hakkı KALKAVAN'ın Yapı ve Kredi Ban
kası Arnavutköy Şubesindeki 5604/4 numaralı hesabına geçirilmiştir. 

Hakkı KALKAVAN'ın, müteahhit Ali YILDIZ'la şahsen parasal ilişkileri olmadığı, dayısı Tuncay MA
TARACI'nın verdiği talimat gereğince kendi banka hesabına paraların girip çıktığını belirten beyanlarını bu 
arada lıatırlamaklta yarar vardır. (K. 1, S. 215 - 223) 

Tuncay MATARACI Komisyonumuz tarafından değişik tarihlerde sorguya çağırılmıştır, ifade tutanak
larının kronolojik sıraya göre incelenmesinden ilginç bir husus ortaya çıkmaktadır. Tuncay MATARACI 
kendisine verilen ve astronomik rakamlara ulaşan rüşvet paralarım zaman zaman bir borç - alaoaik ilişkisi 
olarak göstermek istemiş, zaman zaman inkâr etmiş, kardeşi Koksal MATARACI ile aynı deyimi kullana
rak (komplo) iddiasında bulunmuş, banka kayıtları ve çek fotokopileri nedeniyle inkârı mümkün olmayan 
durumlarla karşılaşınca bu defa bir (yardımlaşma) iddiası ortaya aömıştır. 

Tuncay MATARACI (kendisine yardım için para gönderen kişilerin) (çevirdiği işlerden) haberdar olma
dığını söylemektedir. 
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Tuncay MATARACI; 
«Burada benim hayretle karşılaştığım konu; demek ki bana yardım yapmak tavassutunda bulunan 
arkadaşlarımız kendi aralarında böyle birtakım gayrimeşru işlerde bulunmuş. Bana (sen ticarete atılır-
san ben sana yardımcı olacağım) demişti. Sonra Sayın Başkanımı, cezada karine usulüyle bir ceza sis
temi olamaz ki. Çeki alan belli, hesabına geçen belli, o parayı veren adamı ben ondan para alma
dım demiyorum ki... Demedeki bunlar böyle birtakım olaylara girmişler, bana da (biz sana yardımcı 
oluruz) gibi birtakım insani şeylerde bulundular. Bu ticarette olan bir şeydir. Ticarette o ona yardım 
eder, o ona yardım eder... Bunlar benim etrafımda demek bu işlerden dolayı bulunuyorlardı... Yani 
bu kirli paralar birbirlerinin aralarına, yani bunu ne maksatla alıp veriyorlar, neden yapmışlar bunu 
anlamak mümkün değil Sayın Başkanım... Bundan hiçbir haberim yok Sayın Başkanını... Ben burada 
öğreniyorum onları...» 

Demektedir. (K. 1, S. 229 - 230) 

Kendisine (Hakkı KALKA VAN diyorki benim bu kişilerle ticari bir hesabım yok, dayımın verdiği tali
mat üzerine hareket ettim, ne dersiniz) diye sorulunca Tuncay MATARACI bu defa da; 

«Hakkt KALKA VAN ticaretle iştigal eden bir insandır. Paraya ihtiyacı vardı. Parası var. Onlara 
para gönder dediysek bu bir suç mu olur yani, ben anlamıyorum.» 

Diye cevap vermiştir. (K. 1, S. 233) 

— Ali YILDIZ keza 6.2.1980 tarihinde Hakkı KALKAVAN'ın Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şube
sindeki hesabına, Yapı ve Kredi Bankası Ziya Gökalp Şubesi aracılığı ile 500 bin lira tutarında havale çıkar
mış ve 500 TL. havale masrafı düşülerek kalan 499.500,— lira Hakkı KALKAVAN'ın hesabına 
6.2.1980 tarihinde kaydedilmiştir. 

Ali YILDIZ, 27.6.1980 tarihinde Hakkı KALKAVAN'ın Yapı ve Kredi Bankası Arnavultköy Şubesin
deki 5604/4 numaralı hesabına Yapı ve Kredi Bankası Kızılay Şubesi aracılığıyla 698.550 lira tutarında hava
le çıkarmış, havale tutarı aynı tarihte Hakkı KALKAVAN'ın 'hesabına kaydedilmiştir. 

— Ali YILDIZ, Vakıflar Bankası Kavaklıdere Şubesindeki 5171 numaralı hesabından 18.12.1979 tarih ve 
801987 numaralı 500 bin lira tutarında hamiline bir çek düzenleyerek Hakkı KALKAVAN'a vermiştir. Hakkı 
KALKA VAN, Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi ve Yapı Kredi Bankası Beşiktaş Şubesi aracılığı ile bu çeki 
tahsil etmiş, 1.000 TL. masraf düşüldükten sonra kalan 499 bin lira Yapı ve Kredi Bankası Arnavutlköy Şu
besindeki 5604/4 numaralı hesabına 27.12.1979 tarihinde kaydedilmiştir. 

— Ali YILDIZ, Etibank Cebeci Şubesinde bulunan 3191 numaralı hesabından 24.4.1980 tarih ve 784489 
numaralı çeki hamiline düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya vermiştir. Tuncay MATARACI bu çeki 
6050/9 numaralı hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesine İbraz etmiş, Yapı ve Kre
di Bankası Arnavutköy Şubesi de bu çeki banka memuru Mehmet YÜCE aracılığıyla tahsil etmiştir. Çek tu
tarından 360 lira masraf düşülerek kalan 1.499.640,— lira Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesince 
24.4.1980 tarihinde Tuncay MATARACI'nın 6050/9 numaralı hesabına kaydedilmiştir. 

— Ali YILDIZ, yanında çalışan İlhan TÜRKERÎ aracılığıyla Yapı ve Kredi Bankası Kızılay Şubesinden, 
Tuncay MATARACI'nın Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesindeki 6050/9 numaralı hesabına 8.8.1980 
tarihinde 1,5 milyon lira havale yaptırmış, bu para aynı gün Tuncay MATARACI'nın Yapı ve Kredi Bankası 
Arnavutköy Şubesindeki 6050/9 numaralı hesabına geçirilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 280 nci maddesi de nazara alınarak Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MA
TARACI ile müteahhit Ali YILDIZ arasındaki bu parasal ilişkilerin, olayın genel yapısı içerisinde bir değer
lendirmeye tabi tutulması zorunludur. 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın Bakan olarak memuriyet görev ve nüfuzunu kö
tüye kullanması sayesinde ihaleyi alma imkânına kavuşan Ali YILDIZ; Bakanın bu hizmetine karşılık onu 
ticari faaliyetlerine gayriresmi olarak ortak etmiş ve MATARACI'nın muhtelif yerlerden almış olduğu rüş
vet paralarından 25 milyon lirayı, hem bu ortaklığın artış sermayesi olarak, hem de rüşvet suçunun işlenme
sine ve maskelenmesine müzahir olmak üzere kendi hesaplarına intikal ettirmiştir. 
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Bir kere daha belirtmek gerekir ki; Tuncay MATARACI'nın rüşvet olarak alacağı bu astronomik rakamlı 
paralar, başkalarının yardımı olmaksızın, paravan banka hesaplarında ve ticari faaliyetleri arasında gizlen-
meksiizin rüşvet suçunun işlenmesi çok zordur. 

Bu itibarla, Ali YILDIZ'ın ve diğer paravan hesap sahiplerinin eylemleri (muttali olduğu suçu haber ver
memek) şeklinde değil, (müzaharet ve muavenetle icrasını kolaylaştırmak) niteliğindedir. 

Bundan dolayıdır ki Ali YILDIZ; kendi şirket hesaplarına intikal ettiği kesinlikle tespit edilen bu 25 mil
yon lira tutarındaki rüşvet paralarına başka görünümler vermek çabalarına girişmiştir. 

Nitekim, demir ithalatçısı Suat SÜRMEN tarafından Tuncay MATARACFya rüşvet olarak verilen 
18.4.1979 tarih ve 716781 numaralı 10 milyon lira tutarındaki çek (K. 20, S. 30) ile 1.5.1979 tarihli ve 716782 
numaralı 5 milyon lira tutarındaki çek (K. 20, S. 29) Salih Zeki RAKICIOĞLU aracılığıyla Tuncay MA-
TARACI'ya iletilmiş, Tuncay MATARACI da bu çekleri Ali YILDIZ'a vermiştir. 

Ali YILDIZ'ın umumi vekili ve pazarlama müdürü olan Sudi GÖKSÜN (K. 6, S. 239 - 263) tarafından 
tahsil edilen bu çekleri Ali YILDIZ'ın Vakuflar Bankası Ankara Merkez Şubesindeki 107 numaralı (YILDIZ 
TUĞLA) hesabına geçmiştir. (K. 20, S. 131 ve 219) 

Bu rüşvet parasının (YILDIZ TUĞLA) şirketinin hesabına geçmesi Tuncay MATARACI'nın bu tesise 
(ORTAK) olduğunu 'belgeleyen delillerden biridir. 

Bu kesin delillerin ve banka kayıtlarının inkârı mümkün olamayacağı içindir ki, Ali YILDIZ bu defa her 
iki çeki Tuncay MATARACI'dan değil, Cemal İNCE ismindeki bir arkadaşından aldığını, vadesi geldiğinde 
tahsil ederek Cemal İNCE'ye vereceğini mantık dışı bir şekilde iddia ederek gerçekleri saptırmaya çalış
mıştır. 

3.3.1981 tarihinde yapılan sorgusunda Ali YILDIZ'ın bu iddiayı ileri sürmesi üzerine Cemal İNCE derhal 
celbedilerdk 4.3.1981 tarihinde yeminli ifadesine başvurulmuş ve Cemal İNCE, Afi YILDIZ'a böyle bir çek 
vermediğini söylemiştir. (K. 7, S. 292 - 294) 

Ali YILDIZ'la 4.3.1981 tarihinde yüzleştirilmesi sırasında da Cemal İNCE, Ali YILDIZ'a çek vermediği
ni, Suat SÜRMEN'e ait olan bu çeklerle hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek Ali YILDIZ'ı tekrar yalanla
mıştır. (K. 7, S. 295 -300) 

Keza Suat SÜRMEN tarafından 20.3.1979 tarihinde 719086 numaralı çek ile Tuncay MATARACI'ya 
iletilmek üzere verilen 11 milyon liradan ibaret rüşvet parası önce Halil İbrahim DEMİR'in Denizcilik Ban
kası Fermeneciler Şubesindeki paravan hesaba geçmiş, bilahara bu hesaptan Tuncay MATARACI'nın ver
diği talimat gereğince 10 milyon lirası Halil İbrahim DEMİR'in bu paravan hesabından düzenlenen 4.5.1979 
tarih ve 236405 numaralı çekle Ali YILDIZ'ın Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesinde bulunan hesa
bına geçmiştir. 

Yukarıda biraz daha geniş olarak sirkülasyonu açıklanan bu 10 milyon lira tutarındaki para ile ilgili ola
rak gerek Ali YILDIZ, gerekse Tuncay MATARACI (Halil İbrahim DEMİR'den borç aldık) şeklinde tama
men tutarsız ve mantık dışı bir tevil yoluna saparak bu (RÜŞVET PARA) nm görünümünü gizlemek is
temişlerdir. 

Bu ilişkiler gözler önüne serildikten ve Bakan Tuncay MATARACI ile müteahhit Ali YILDIZ arasındaki 
iç-içe müşterek menfaat durumu ortaya konulduktan sonra, İzmir Yaprak Tütün Bakını ve Işjlemeevi komp
leksini, mevcut kararları iptal etötirerek ve ihaleyi ikiye böldürerek müteahhit Ali YILDIZ'a verilmesini sağla
yan Tuncay MATARACI'nın, M YILDIZ'ı sanM tanımıyormuş veya ilgilenmiyormuş şekiinkteı bir tavır takın
masının 'dayandığı psikoloji daha çok aydınlanmaktadır. 

(Bu ihalenin ikiye ıböiünmesi konusunda Tekel yetkililerine, Genel Müdürlük yetkililerine bir telkininiz, 
fikir vermeniz oktu mu, olduysa nerede, nasıl oldu), sorusuna karşılık Tuncay MATARACI'nın «Olabilir, bil
miyorum efendim. Ben bilmiyorum, yani zaman... 

— Hatırlamıyor musunuz? 
Hatırlamıyorum, belkide olmuş olabilir yani... Bu böyle olsa nasıl olur gibi söylemiş olabilir insan. Bimi-

yorum ben.» (K. 1, S. 151) demektiettir. 
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İnşaatın kontrol mühendisini değiştirerek onun yerine Ali YILDIZ'la yukarıda açılklaridığı üzere ilişkileri 
bulunan ve müfettiş raporlarına göre bu inşaatta (şüpheli davranışları) olan Tevfik ATASELİM'in verilmesi
ni sağlayan Tuncay MATARACI; 

«Tevffik diye söylediğiniz kontrolör genel müdüre sorulmuş nasıl bir insandır diye ve genel müdürlük de 
onu oraya kendisi tayin ötmüş kontrolör olarak» 

Demektedir. (K. 1, S. 148) 
Oysa ki, yukarıda da belirtildiği üzere Tevfik ATA SELİM, evvelce uğradığı bir haksızlığın telafisi için ken

disinin Bakan tarafımdan buraya getirildiğini söylemektedir.. 
Buraya kadar olan açıklama, inceleme ve değerlendirmelerin sonucuna göre : 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI 724 000 000,— lira tutarındaki izmir Yaprak Tütün 
Bakım ve îşlemeevi kompleksi inşaatı ihalesini ikiye böldürerek Ali YILDIZ'a verilmesini sağlamış, görevini ti
tizlikle yürüten ve bu nedenle müteahhit Ali YILDIZ'ın çıkarlarına ters düşen kontrol mühendisi Yılmaz ÎNKA-
YA'yı değiştirerek yerine Ali YILDIZ'ın hemşehrisi olan ve onunla yakın ilişkiler içerisinde bulunan Tevfik 
ATASELÎM'i verdirmiştir. 

Bakanlık sıfatından 'doğan görev ve nüfuzunu bu şekilde kötüye kullanan Tuncay MATARACI'nın muka
bilinde müteahhit Ali YILDIZ^dan sağladığı parasal menfaatin miktarını belgeleyen kesin bir kayıt ve belge 
bulunamadığı içindir ki, Bakanın bu eylemine kanuni u nnurlar yönünden (rüşvet) dernek, suç vasfı açısından tam 
bir kesinliğe kavuşmadığı için Tuncay MATARACI'nın bu eylemi (memuriyet görevini kötüye kullanmak) şek
limde vasıflandırıdmıştır. 

Bu nedenle; 
1) Gümrük ve Tekel eski Balkanı Tuncay MATARACI'nın Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal 

ettiği;; 
2) Bu ihaleyi almakta büyük 'menfaatleri olan müte ahhit Ali YILDIZ'ın ise; 
a) Memuriyet görevini kötüye kullanması için Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACIVı az

mettirdiği ve bu konuda onunla iştirak halinde bulun iuğu, gerek aralarındaki ilişkilerden, gerekse olayın esa
sen niteliği ve cereyan şeklinden anlaşılmakla Türk Ceza Kanununun 64 ncü maddesi delaletiyle aynı Kanu
nun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

b) Tuncay MATARACI'nın muhtelif kişilerden aldığı rüşvetlerin 25 milyon lirasını kendi ticari hesapları 
içerisinde maskeleyerek Bakan Tuncay MATARACFya müzaharet ve muavenetle suçun icrasını kolaylaştırarak 
iştirak etmiş oimaisı'nldan dolayı Tünk Ceza Kanununun 65 nci ve 226 ncı maddeleri delaletiyle aynı Kanunun 
213 ncü maddesini ihlal ettiği; 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

V — GÜMRÜK VE TEKEL ESKİ BAKANI TUNCAY MATARACI'NIN DEĞİŞİK KİŞİLERDEN AL
DIĞI TOPLAM 157.925.000,— LlRA TUTARINDAKİ RÜŞVETLERİ GİZLEMEK İÇİN BAŞKALARI 
ADINA AÇTIRDIĞI PARAVAN BANKA HESAPLARININ AYRI AYRI İNCELENMESİ : 

Gümrük ve Tekel Eski Bakam Tuncay MATARACI'nın değişik kişilerden aldığı rüşvetler, ait olduğu 
olaylar içerisinde raporumuzun ilgili bölümlerinde aym ayrı incelenmiştir. 

Bu bölümde ise Tuncay MATARACI'nın; aldığı rüşvetleri gizlemek ve rüşvet suçunun işlenmesine aracı 
ve yardımcı olmak üzere değişik kişiler adına açtırdığı ya da değişik kişiler adına evvelce açılmış olan banka 
hesaplarından paravan olarak ne şekilde yararlandığı, rüşvet paralarının bu hesaplara hangi yollarla girdiği, 
miktarları, dağılımları ve diğer özellik ve incelikleri ayrı ayrı gösterilerek, rüşvet olaylarının genel görünü
münün daha net olarak çizilmesine ve rüşvet niekanizmasının daha iyi anlaşılmasına çalışılacaktır. 

Zira, Tuncay MATARACI mihrak olmak üzere onun etrafında toplanan ve bir nevi (RÜŞVET ŞÎR-
KETlNlN ORTAKLARI) şeklinde faaliyet gösteren kişilerin durumları, rüşvet olayları içersindeki yerleri 
ayrı ayrı gösterilmedikçe (ÎŞTÎRAK) bağlantısımn anlaşılması güçleşecek ve (rüşvet suçunun işlenmesinden 
sonra rüşvet paralarından dolaylı olarak istifade edildiği) şeklinde suni ve yalnızca mantık oyunlarına dayan* 
dırılacak olan iddiaların ne derece geçerli olduğu anlaşılamayacaktır. 
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Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun paravan banka hesaplarından ne şekilde yararlanıldığı ve Salih Zeki RA-
KICIOĞLU'nun rüşvet olayları içersindeki yeri (Suat SÜRMEN'den alınan rüşvetler) bölümünde ayrıntılı 
olarak açıklandığı; müteahhit Ali YILDIZ'm ticari faaliyetlerinin paravan olarak ne şekilde kullanıldığı ve 
müteahhit Ali YILDIZ'm bu suçlara iştiraki (İzmir Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evi Kompleksi inşaatının 
ihalesi) bölümünde esasen ayrıntılı olarak açıklandığı için bu iki kişi dışında kalan kişilerin durumları ayrı 
ayrı açıklanacaktır. 

A) HALİL İBRAHİM DEMİRİN PARAVAN BANKA HESAPLARI : 

Halil İbrahim DEMİR'in banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerle alınan ifadelerin değerlendirilme
sinden Halil İbrahim DEMİR'in; Tuncay MATARACI tarafından, Rahmi MEYDAN ve Suat SÜRMEN' 
den alman rüşvetlerin 61.250.000,— TL. lık kısmını kendi adına açtırdığı paravan banka hesabında topla
dığı ve Tuncay MATARACI'nın talimatı uyarınca kardeşi Koksal MATARACI, damadı Salih AYDIN, da
madının kardeşi İbrahim AYDIN, yakın arkadaşı ve gayrı resmi iş ortağı olduğu iddia edilen Ali YILDIZ 
ve yeğeni Hakkı KALKAVAN'a daha sonra ödediği ve ayrıca Tuncay MATARACI'nın eşine bir daire ve 
Kadıköy'de iş hanı yapılmak üzere kendisine bir arsa satın aldığı saptanmıştır. 

Halil İbrahim DEMİR ifadesinde, Tuncay MATARACI ile bu ilişkiye girmesini şu şekilde açıklamıştır : 
ı«... İstanbul'a gelerek akşam Shereton Oteline çağırdı. İçeriki odaya yalnız beni alarak (Halil sana 
sonsuz güvenim var. Bana bir şey olursa sana şimdi vereceğim parayı istediğin gibi kullan. Alacağını 
al. Ne oğluma ne kardeşime bundan bahsetme. Rize'de bir yer sattım. Gerisi de gelecek. Yengene 
bir daire verirsin, gerisini de para olarak istediğin zaman verirsin.) Bu konuşma karşısında... (sana 
ayrı bir hesap açarım) dedim... orada 8 milyon veya daha yüksek miktarda hamiline çek verdi. 
Ticaret Bankasına hesap açtırdım kendi üstüme. Zaman geçtikçe başka çekleri aralıklı vermeye baş
ladı.» (K. 6, S. 216 - 217) 

Banka kayıtları üzerinde yapılan araştırmada, Halil İbrahim DEMİR'in aşağıda belirtilen dört banka 
şubesinde hesabı olduğu, ifadesinde belirttiği çekin Rahmi MEYDAN'a ait 8 milyon liralık çek olduğu, 
bu çekle Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesinde 111/4798 No. lu hesabı açtırdığı anlaşılmıştır. 

Halil İbrahim DEMİR'in hesapları şu banka şubelerinde bulunmaktadır : 
— Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesinde 111/4798 No. lu hesap, 
— Türk Ticaret Bankası Feneryolu Şubesinde 011/1 - 8 No. lu hesap, 
— Yapı ve Kredi Bankası Caddebostan Şubesindeki 33/34 No. lu hesap, 
— Denizcilik Bankası Fermeneciler Şubesindeki 1371 No. lu hesap. 
Bu hesaplardan Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesindeki hesap ile Denizcilik Bankası Fermeneciler 

Şubesindeki hesap, hemen hemen tümüyle Tuncay MATARACI'mn hesabı gibi çalışmıştır Diğer iki hesap 
daha ziyade Halil İbrahim DEMİR'in kendi ticari faaliyetleriyle ilgilidir. 

Halil İbrahim DEMİR'in kendi ticari faaliyeti ile ilgili olarak bu hesaplara yatırılan ve çekilen paralar
la Tuncay MATARACI adına yatırılan ve çekilen paralar birbirinden ayrılmış ve aşağıda bu hesaplara Tun
cay MATARACI'nın talimatı uyarınca yatırıldığı ve onun talimatı uyarınca ödendiği saptanılan paralar ay
rıntılı olarak gösterilmiştir. Bu nedenle aşağıda gösterilen hesaplarda Halil İbahim DEMİR'in kendi ticari 
faaliyeti ile ilgili paralar yer almamaktadır. 

a) TÜRK TİCARET BANKASI ALTINBAKKAL ŞUBESİNDEKİ 111/4798 NO. LU HESAP : 

Halil İbrahim DEMİR'in Tuncay MATARACI adına 12.1.1979 tarihinde açtırdığı bu hesaba, Tuncay 
MATARACI'nın, Suat SÜRMEN'den ve Rahim MEYDAN'dan aldığı 61.250.000,— TL. tutarında 9 adet çe
kinin yatırıldığı ve hesaptan Salih AYDIN, İbrahim AYDIN, Ali YILDIZ ve Hakkı KALKA VAN'a da 
çeklerle toplam 10.200.000,— TL. tutarında ödeme yapıldığı saptanmıştır. 
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Hesaba Yatırılan Paralar : 

Hesaba Tuncay MATARACI ile ilgili olarak yatırılan paralar ve tarihleri şu şekildedir : 

Sıra No 

li 
2 
3 
4 
5 
6 

TOPLAM 

Tarih 

12.1.1979 
22.1.1979 
15.2.1979 
15.2.1979 
30.5,1979 
4.9.1979 

Tutarı (TL.) 

8.000.000 — 
17.500.000,— 
2.0Û0.000,— 
7.000.000,— 

12.000.000,— 
3.750.00O — 

50.250.0i00,— 

Yatırılan bu paraların kaynakları şu şekildedir : 

1) 12.1.1979 tarihinde yatırılan 8.000.000,— TL.; 
Halil ibrahim DEMİR Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesine 12.1.1979 tarihinde 8.000,000— TL. 

tutarında hamiline düzenlenen bir çek ibraz ederek, bu 'hesabı açtırmıştır. (K. 20, S. 158 ve 176) Bu çek Vakıf
lar Bankası Aksaray Şubesinde Rahim MEYDAN'a ait ANBAJ Firmasının 167 No. lu hesabından hamiline 
düzenlenen 10.1.1979 tarih 643208 No. lu ve 8.000.000— TL. tutarındaki çektir. (K. 20, S. 234) 

(Rahim MEYDAN'ın Tuncay MATARACI'ya Çay - Kur'un Anbalaj malzemesi ihalesine ilişkin olarak 
10 milyon lira tutarında rüşvet verdiği açıklanmıştı. - Rapor Sayfa : 85 - 90 - Bu 8.000.000,— TL. tuta
rındaki hamiline çek sözkonusu 10 milyon lira rüşvetin 8.000.000,— TL. hk kısmına ilişkin ödemeye ait çektir.) 

Rahim MEYDAN ifadesinde, Çay - Kur paketleme ihalesine girerek kazandığını, ancak ihalesinin Çay -
Kurumu tarafından uzun süre tasdik edilmediğini belirterek; 

«Bu tasdik edilmediği için ben zamanın Bakanı Tuncay MATARACI'yı bu konuda rahatsız ettim. 
Bu ihalemin bana verilmesi için 10 milyon lira para vermemi, bizzat kendisi baskı kurarak benden 
bu parayı talep etti. (K. 7, S. 261) «... aynı tarihte girdiğimiz halde, Çay San'ın işi benden daha önce 
tasdik edildiği halde benim işim safsataya alındı. Buradan da kendi kanıma göre, bu parayı vermeden 
ben bu işi alamayacağımı ve işimin devamını sağlamak için, bu parayı vermek zorunda kaldım. 
(K. 7, S. 263) demekte ve (siz bu 8 ile 2 milyon liralık çekleri kime verdiniz) şeklindeki soruya da 
Tuncay MATARACI'yı kastederek, 
«Bizzat kendisine verdim Tekel'de... İstanbul'da Tekel'de verdim, dairesinde...» (K. 7, S. 266) 

şeklinde cevaplandırmaktadır. 

Halil ibrahim DEMİR de ifadesinde, Tuncay MATARACI'nın kendisine 8 milyon lira dolayında çek 
verdiğini ve bu çeikle Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesinde Tuncay MATARACI adına ve kendi üzerine 
hesap açtırdığını beyan etmektedir. 

Banka kayıtlarıyla, parayı veren Rahim MEYDAN ve Tuncay MATARACI adına hesajbı açan Halil İb
rahim DEMÎR*in ifadeleri; Rahim MEYDAN'a ait 8 milyon liralık çekin Tuncay MATARACI tarafından 
Halil İbrahim DEMlR'e verildiğini ortaya koymaktadır. 

Tuncay MATARACI ve Rahim MEYDAN yüzleştirilmiş ve yüzleşmede; Rahim MEYDAN; 
«İhale tasdik olduktan sonra Tuncay MATARACI (10 milyon lira vereceksiniz) dedi. Bundan ev
velki ifademde de belirttiğim gibi, bu çekleri kendisine Tekel'de talkd/im ettim.» (K. 1, S. 225) 

Şeklinde ifadesini tekrarlamıştır. 
Tuncay MATARACI'nın yüzleştirmede «Rahim MEYDAN'ın S milyon liralık verdiği çek, 2 milyon liralık 

verdiği çeklerden, bunlardan hiç haberim yok» (K. 1, S. 228) şeklinde beyanda bulunması bir tevilli ikrar ni
teliğindedir. 
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2) 22 . 1 . 1979 tarihinde yatırılan 17.500*000.— TL. sı; 

Hakü İbrahim DEMİR bu hesaba 22 . 1 . 1979 tarihinde, Adem RAKICIOĞLU'nun İstanbul Bankası 
Unkapanı Şubesinde bulunan 533 No. lu hesabı üzerine keşide edilmiş olan 13 . 1 . 1979 tarih 989102 No. 
lu ve 12.500.000.— TL. tutarında (K. 20, S. 147) ve 13 . 1 . 1979 tarih 989104 No. lu ve 5.000.0O0.— TL. 
tutarında (K. 20, S. 144) hamiline düzenlenen çeklerle toplam 17.500.000.— TL. sı yatırmıştır. (K. 20, S. 157 
ve 176) 

(Salih Zek'i RAKICIOĞLU'nun Tuncay MATARACI'ya^ iletilmek üzere Suat SÜRMEN'den aldığı 115 
milyon lira tutarındaki 19 adet çekten 34 mülyon lira tutarındaki 5 tanesini, kardeşi adına İstanbul Bankası 
Unkapanı Şubesinde açtırdığı 533 No. lu hesaba yatırdığı raporun daha önceki bölümleriride açıklanmıştır. 

Suat SÜRMEN ifadesinde, Tuncay MATARACI'ya Salih Zeki RAKICIOĞLU aracılığı ile çekleri gön
derdiğini (K. 6, S. 319) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU ise, «Suat SÜRMEN'in Tuncay MATARACI'ya iletilmek üzere verdiği çekler
den bir kısmını kardeşi Adem RAKICIOĞLU adına açtırdığı İstanbul BANKASI Unkapanı Şubesindeki 
hesaba yatırdığını ve daha sonra bu hesaptan düzenlenen çeklerle Tuncay MATARACI'ya verdiğini» (K. 6, 
S. 169) beyan etmiş ve Adem RAKICIOĞLU'da bunu doğrulamıştır. (K. 6, S. 237 - 238) 

Halil İbrahim DEMİR de, bu hesaba yatırılan paralarım tümünün Tuncay MATARACI tarafından kendi
sine gizli olarak ve çek şeklinde verildiğini (K. 6, S. 216 - 217) beyan etmiştir. 

Gerek banka kayıtları gerekse Suat SÜRMEN, Salih Zeki RAKICIOĞLU, Adem RAKICIOĞLU, ve Halil 
İbrahim DEMİR'irt ifadeleri, söz konusu çeklerin Tuncay MATARACI tarafından verildiğini ortaya koy
maktadır. 

3) 15 . 2 . 1979 tarihînde yatırılan 2.00Ö.OOÖ,— TL. sı; 
Bu para, Vakıflar Bankası Aksaray Şubesinde bulunan 107 No. lu Rahim MEYDAN'a ait hesaptan 

15 . 2 . 1979 gün, 643209 No. lu ve 2.000.000.— TL. tutarındaki hamiliıne düzenlenen çek olarak yatırılmış
tır. (Çek fotokopisi K. 20, S. 234) Bu paranın Halil İbrahim DEMİRln hesabına Rahim MEYDAN'm ver
diği 10 milyon lira rüşvet meyanında girdiği yukarıda (1) fıkrasında açıklanmıştır. 

4) 15 . 2 . 1979 tarihinde yatırılan 7.0O0«.00O,— TL. sı; 
Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesindeki kayıtlar bu paranın nakit olarak yatırıldığını göstermek

te ise de yapılan araştırmalarda bu paranın Suat SÜRMEN tarafından verilen üç çekle yatırıldığı saptan
mıştır. 

Bu çekler, Suat SÜRMENUn Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesindeki 6964 No. lu hesabından hamiline 
düzenlenen çeklerdir. 

Suat SÜRMEN bu çekleri Salih Zeki RAKICIOĞLU'na, Salih Zeki RAKICIOĞLU da Tuncay MATA
RACI'ya vermiştir. Halil İbrahim DEMİR bu üç çeki Tuncay MATARACFdan almış ve hesaba yatırmıştır. 

Çeklerin tarih ve numaraları şu şekildedir : 

6 . 2 . 1979 gün ve 715910 No. lu 3.000.000.— TL.(K. 20, S. 227) 
7 . 2 . 1979 gün ve 715912 No. lu 3.000.000.— TL.(K. 20, S. 227) 
8 . 2 . 1979 gün ve 715911 No. lu 1.000.000.— TL.(K. 20, S. 227) 

Bu üç çek 15 . 2 . 1979 tarihinde Halil İbrahim DEMİR taarfından Türk Ticaret Bankası Altınbakkal 
Şubesine ibraz edilmiş ve aynı gün çek tutarı hesaba kaydedilmiştir. (K. 20, S. 229) 

5) 30.5.1979 talihinde yatırılan 12.000,000,— TL. 
Hafflil İbrahüm DEMİR, bu 12 milyon lirayı Suat SÜRMEN'in Vakıflar Banifcası Aksaray Şubesindeki 

6964 No. lu hesabından 2.6.1979 tartı 136856 No. lu ve li2.OlOOl.OIOO,,— TL. tatarında hamiline düzenlediği 
çdkle yatenmıştır. \Çek fotokopisi K. 20, S. 9) 

Raporun daha önceki bölümünde bu çekin Suat SÜRMEN tarafından Salih Zeki RAKICIOĞLU aracılığı 
Ue Tuncay MATARACI'ya verMği belirtilmişti. 
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HaliM İbrahim DEMİR, de bu çeki Tuncay MATARACI'dan alarak hesaba yatırdığını beyan etmektedir. 

6) 4.9.1979 terhinde yatırdan 3.750.000,— TL. 
Halin İbrahim DEMİR bu parayı Adem RAKICIOĞLU'num İstanbul Bankası Urikapanı Şubesinde bu

lunan 533 No. lu hesabından 31.8.1979 gün ve 431409 No. lu ve 3.75O.O0O,,— TL. tutarında hamline düzen
lediği çekle yatırmıştır. (Çek fotokopisi K. 20, S. 145) Bu çek 4,9.1979 tarihlinde Halil İbrahim DEMİR'in 
hesabına geçmiştir. (K. 20, S.154 ve 173) 

Bu çek, daha oi.ce (4) No. lu fıkrada açıklanan ve Suat SÜRMEN'in verdiği rüşvetler meyanıınlda olan 
blir paradır. (Suat SÜRMENlin verdiği çeklerden bir kısmının Adem RAKICIOĞLU'nun İstanbul Bankası 
Umfcapanı Şuıbeslindökli 533 No. ki hesabına geçtiği raporun 121 nci sayfasında iaçıiklanmıştır.) 3.750.000,— 
TL, tutarındalldi hu çek de Suat SÜRMEN'in çeklerinin Halil İbrahim DEMlR'e intikal ettiğini göstermek
tedir. 

Bu paravan hesaptan ödenen paralar : 
Hesaptan Tuncay MATARACI'nın talimatı ile ve çekle yaipıüam ödemefer §u sekidedir : 
1) 29 .5.1979 tarihimde) 45Q.O0Q,— TL, 
>2) 20.8.1979 tarihraıdte 3.750.O0O,— TL. 
3) 5.1Q.1979 tarihinde 3.00(0.0)00,,— TL. 
4) il3j.ia.1979 tarihimde 3.000,000 — TL. 

Yapılan ödemelere ilişkin 'banka kayıtlan aşağıda açıklanmıştır., 

1) 29.5.1979 tarihinde yapılan 450.000,— TL. ödeme : 
Hesaptan 28.5.1979 tarihinde 088736 No. lu ve 450,000,— TL. tutarında hamiline çek düzenleyerek 

Tuncay MATARACI'nın damadının kardeşi İbrahim AYDIN 'bu çekti Etibank Karaköy Şubeslinden tahsil 
etmiştir, (K. 20, S. 151, ve 175) 

2) 20.8.1979 tarihinde yapılan 3.750.000,— TL. ödeme : 
Halil İbrahim DEMİR'in hesaptan 2a8.1979 tarihinde 088749 No. lu ve 3.750,.000 TL. tutarında hami

line çek düzenleyerek. Salih AYDIN'ıa ve Salih AYDIN'm da bu çeki (Muhittin ÖZTÜRK - Saffet ÇEBl)'ye 
verdiği ıbu kişilerin çeM tahsil ettikleri saptanmıştır. (K. 20, S. 152 ve 173) 

'(Raporun 119 ncu sayfasında; Tuncay MATARACI'nın damadı Salih AYDIN'm bu kişilerden bir Cater
pillar aldığı açıManmıştır. Bu ödemenin söz konusu Caterpiların bedellin*' mahsuben yapılan bir ödeme ol
duğu gerek Muhittin ÖZTÜRK'ün (K. 7, S. 165 - 169) ve gerekse Saffet ÇEBİ'nin (K. 7, S. 170 - 171) ifa
delerinden anlaşılmaktadır. 

3) 5.10.1979 tarihinde yapılan 3.0ÛO.OOO,— TL. ödeme : 
Hail İbrahim DEMİR'in bu hesaptan 5.10,1979 tarihinde 085460 No. lu ve 3.000,000»— TL. tutarında 

hamiline çek düzen'eyerek A l YILDIZ'a verdiği ve A l YILDIZ'ın da kendli adına Vakıflar Bankası Ka
vaklıdere Şubesinde 10-5171 No. lu hesap açtığı saptanmıştır. 

(Çek fotokopisi K. 20, S. 150 ve 171'de, Ali YILDIZ adına açılan hesapta K. 20, S. 186 - 189) da gös-
teritaiştk, 

4) 13.12.1979 tarihinde yapılan 3.000,000ı,— TL. ödeme : 
Hesaptan 12.12.1979 tarihinde 085468 No. lu ve 3.000.000,— TL. tutarında hamiline çek düzenlendiği 

(Çek fotokopisi K 20, S. 153) ve bu çekin Hakkı KALKA VAN tarafından tahsil edilerek Yapı ve Kredli 
Bankası Arnavutköy Şubesinde bulunan 5604/4 No. lu hesabına geçirildiği (K. 21, S. 81) ve daha sonra Tun
cay MATARACI'ya aktarıldığı saptanmıştır. (Tuncay MATARACI'ya aktarılması raporun 112 - 113 sayfa
sında açıklanmıştır.) 
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b) TÜRK TİCARET BANKASI FENER YOLU ŞUBESİNDEKİ 11/1-8 No. LU HESAP : 

Bu hesap çoğunlukla Hail İbrahim DEMİR'in ticari faaliyeti i e lilçıü olarak çalışmış ve Hali İbrahim 
DBMılR, Alltınbakkai Şubesindeki hesaba yatan paralardan bir 'kısmını bu hesaba alkıtarmış ve bu hesaptan 
da ödemelerde bulunmuştur. 

Bu hesaptan Tıncay MATARACI (ile tiıligli olarak yapian ödemeler ş;ı şeMdedlir. 

1) 28.11.1979 tarihinde yapılan 800.0010,— TL. ödeme : 
Halil İbrahim DEMİR'in hesaptan 20.11.1979 tarihlinde 377137 No. lu ve. 800.000 — TL. tutarında ha-

miine çek düzenleyerek Hakkı KALKAVAN'a verdiği (K. 20, S. 161) ve çek tutarının Hakkı KALKA-
VAN'ın Yapı ve Kredi Bankası Amavutköy Şubesindeki 56014/4 No. lü hesabına 28.11.1979 .tarihinde geçi
rildiği saptanmıştır. (K. 21, S. 83) 

2) 5.12.1979 tarihinde yapılan 500.0100»— TL. ödeme : 
Hail İbrahim DEMİR'in bu hesaptan 5.12.1979 tarih 377144 No. lü ve 500.000,— TL. tutarında hami

line çek düzenleyerek Hakkı KALKAVAN'a verdiği (K. 20, S. 160) ve çek tutarının Hakkı KALKAVAN 
tarafından nakit olarak tahsil edildiği saptanmıştır. 

3) 6.12.1979 tarihinde yapılan 2.5OO.OO0,— TL. ödeme : 
Halil İbrahim DEMİRfaı hesaptan 6.12.1979 tarih 377145 No. îu ve 2.500,000,— TL. tutarında hamffine 

çek düzenleyerek Hakkı KALKAVAN'a verdiği (K. 20, S. 162) ve çek tutarının Hakkı KALKAVAN tara
fından Yapı ve Kredi Bankası Amavutköy Şubesinde 5604/4 No.; lü hesaba 6.12.1979 tarihinde kaydedildiği 
(K. 21, S. 82) saptarımıştır. 

4) 17.3.1980 tarihinde yapılan 50&0flı0,— TL. ödeme : 
Hesaptan 17.3.-1930 tarih 376086 No. lu ve 500,000ı,— TL. tutarında hamiline çek düzenleyerek Hakkı 

KALKAVAN'a verildiği ve 'bedelinin Hakkı KALKAVAN tarafından nakit, olarak alındığı Saptanmıştır. 
(K. 20, S. 163) 

c) YAPI VE KREDİ BANKASI CADDEBOSTAN ŞUBESİNDEKİ 33 - 34 No. hı HESAP : 

Bu hesap daha ziyade Halil İbrahim DEMİR'in kendi ticari faaliyetleri ille illgiidir. Bu hesaba bir kez 
3 milyon Ira tutar.nda Ali YILDIZ para yatırmış ve bu para Halil İbrahim DEMİR tarafından Hakkı 
KALKAVAN'a ödenmiştir. 

Buna (ilişiklin banka kayıtlan şu şekildedir : 
Aİ YILDIZ, yanında çalışan Hüseyin ALÂ aracılığı ile 11.112.1978 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası Kı

zılay Şubesinden Halil İbrahim DEMİR'in Yapı ve Kredi Bankası Cadiebostan Şubesindeki 33/34 No. Tu 
hesabına 3.0010,01010 - TL. havale ettlirmiş; (K. 20, S. 185) bunldlan 300,,— TL. telefon ücreti kesillmıiş ve 'ka
lan 2.999.700— TL. hesaba kaydedilmiştir. (K. 20, S. 192) 

Hal! İbrahim PEMÎR, paranın hesabına intikal etmesinden ibffir £iin sonra 12.1l2.1979 tarih ve 425110 
No. hı ve 3.000.0PO,— TL. tutarındaki çeki hamline 'düzenleyerek Hakkı KALKAVAN'a vermiş (K. 20, 
S. 230) ve Hakkı KALKAVAN da aynı tarihte bu parayı Yapı ve Kredi Bankası Amavutköy Şubesin

deki hesabına yatırmıştır. (K. 21, S. 81) 

d) DENİZCİLİK BANKASI FERMENECİLER ŞUBESİNDEKİ 1371 No. hı HESAP : 

Bu hesap Suat SÜRMENE Tuncay MATARACFya Tuncay MATARACI'nın da Halil İbrahim DE-
MİRle verdiği 11 milyon lira tutarında hamiline bir çeküle açılmıştım 

Suat SÜRMEN'm Türk Ticaret Bankası Aksaray Şubesinde 'bulunan 6964 No. lu hesabından 20.3.1979 
tarih 719086 No. lu 11.0001.0010,— TL. tutarında hamiine çek düzenlendiği, (Çek fotokopisi K. 20, S. 37) bu 
çekün Salih Zeki RAKICIOĞLU aracılığı ile Tuncay MATARACFya verildiği; Tuncay MATARACI'nın 
da bu çekli Hali lb<ahini DBMİR'e verdiği; 
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Halil İbrahim DEMlR'in bu 11 milyon lira tutarındaki çek ve nakit 1.0öq.0ÖQ,— TL. otealk üzere top
lam 12.0aq.00q— TL. dite 23.3.1979 tarihinde Denizdik Bankası Fermeneciler Şubesindeki 1371 No. lu bu 
hesaibı açtırdığı Saptanmıştır. (K. 20, S. 209) 

Halil ibrahim DEMlR ifadesinde; Tuncay MATARACl'nm kendisine Ali YILDIZ'a 10 milyon lira ver
mesi için telefon ettiğini, bunun üzerine bilet parasını da kendi cebinden vererek uçakla Ankara'ya geldiğini 
ve Ali YILDIZ'a 10.000.000,— TL. tutarında çek verdiğini (K. 5, S. 456) beyan etmiştir. 

Bu hesabın incelenmesinden, hesaptan 2.5.1979 tarih ve 236405 no. lu 10.000.000,— TL tutarında hami
line bir çek düzenlendiği (çek fotokopisi K. 20, S. 167) ve bu çekin Ali YILDIZ'ın Vakıflar Bankası 
Ankara Merkez Şubesindeki 107 no. lu Yıldız Tuğla hesabına 2.5.1979 tarihinde kaydedildiği anlaşılmıştır. 
(K. 20, S. 218) 

B) HAKKI KALKAVAN'IN PARAVAN BANKA HESABI : 

Hakkı KALKAVAN'ın paravan banka hesabı, Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesinde 3.3.1979 ta
rihinde açılmış olan 5604/4 no.lu hesaptır. 

Hakkı KALK AV AN Tuncay MATARACl'nm yeğeni olup, 1978 yılına kadar yıllık geliri 150 bin liraa 
dolayındaki bir çay bahçesini işletmekte iken, 1979 yılında Arnavu'tköyMe evlere fuel-oil dağıtımı ile iştigal 
eden (Metin Petrol) Şirketinin ortağı olmuştur. 

Hakkı KALKA VAN adına açılmış olan bu paravan hesap tamamen Tuncay MATARACl'nm tasarrufun
da olup, Tuncay MATARACI tarafından münhasıran kendi hesabı gibi kullanılmıştır. 

Komisyonumuza verdiği ilk ifadesinde, kendi adına açılan bu hesaba giren ve çıkan paralan bir borç - ala
cak ilişkisi şeklinde göstermek isteyen Hakkı KALKA VAN daha sonra bu paralarla herhangi bir ilgisinin 
olmadığını, dayısı Tuncay MATARACl'nm verdiği talimat doğrultusunda bu paraları kendi adına açılan 
bu banka hesabına yatırdığını söylemiş, daha önceki ifadelerinde bu parasal ilişkileri başka şekilde göster
meye yeltenen Tuncay MATARACI'da, Hakkı KALKAVAN'la yüzleştirildiğinde, Hakkı KALKAVAN'ın 
kendi talimatıyla hareket ettiğini kabul etmiştir. (K. 1, S. 230-234) 

Hakkı KALK A VAN ayrıca, daha önceki ifadelerini gerek Tuncay MATARACI gerekse Koksal MATA-
RACI'nın telkin ve talimatları doğrultusunda verdiğini söylemiştir. 

Hesaba Yatırılan Paralar : 

1) 26.11.1979 tarihinde yatırılan 800.000,— TL. : 
Bu hesaba, Hakkı KALKA VAN tarafından 26.11.1979 tarihinde, Türk Ticaret Bankası Feneryolu Şube

sinde bulunan 011/1-8 numaralı Halil DEMfR'e ait hesaptan 377137 numaralı hamiline düzenlenmiş çekle 
800 bin lira yatırılmıştır. (K. 21, S. 83) 

2) 6.12.1979 tarihinde yatırılan 2.500.000,— TL : 
Bu hesaba Hakkı KALKA VAN tarafından 6.12.1979 tarihinde, Türk Ticaret Bankası Feneryolu Şube

sinde bulunan 011/1-8 no. lu Halil İbrahim DEMİR'e ait hesaptan 6.12.1979 tarih ve 377145 numaralı hami
line çekle. (K. 20, S, 162) 2.500.000,— TL. yatırılmıştır. 

Çek tutarı, Türk Ticaret Bankası Eyüp Şubesinde bulunan 8434 numaralı hesaba ait 260242 numaralı ha
miline düzenlenmiş 100 bin lira tutarındaki çekle birlikte 2.600.000,— TL. olarak 6.12.1979 tarihinde hesaba 
kaydedilmiştir. (Kasa tahsil fişi fotokopisi K. 21, S. 82) 

3) 12.12.1979 tarihinde yatırılan 6.000.000,— TL : 
Bu hesaba Hakkı KALKAVAN tarafından, 12.12.1979 tarihinde iki adet hamiline düzenlenmiş çekle 

6 milyon lira yatırıldığı anlaşılmaktadır. 
Hakkı KALKAVAN'ın hesabına 12.12.1979 tarihinde yatırılan bu 6 milyon liraya ilişkin kasa tahsil fişin

de. (K. 21, S. 81) Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesindeki 4798 numaralı hesaba ait 85468 numaralı 
çekle yatırıldığı şeklinde bir not düşülmüş ise de, yapılan araştırmada 6 milyon lira tutarındaki bu paranın, 
Halil İbrahim DEMtR'in iki ayrı hesabından düzenlenen iki adet hamiline çekle yatırılmış olduğu tespit 
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olunmuştur. Bu çeklerden birisi Halil İbrahim DEMÎR'in Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesindeki 
111/4798 no. lu hesabından 12.12.1979 tarih ve 85468 numaralı 3 milyon lira tutarındaki hamiline çek olup 
(K. 20, S. 153), diğeri de Halil İbrahim DEMİR'in Yapı ve Kredi Bankası Caddebostan Şubesinde bulu
nan 33-34 numaralı hesabından 12.12.1979 tarih ve 425110 numaralı, 3 milyon lira tutarında hamiline dü
zenlenen çektir. (K. 20, S. 230) 

Hakkı KALKAVAN bu iki çeki 12.12.1979 tarihinde hesabına kaydettirmiştir. (K. 20, S. 89) 
Görüldüğü gibi Hakkı KALKAVAN'm hesabına, Halil İbrahim DEMİR'in üç ayrı banka şubesinde bu

lunan hesaplarından düzenlenen dört adet çekle toplam 9.300.000,— TL. yatırılmış olmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Hakkı KALKAVAN ilk ifadesinde; Halil İbrahim DEMİR'e 9-10 milyon 
lira (nakit oolarak) borç vermiş olduğunu, Halil İbrahim DEMİR'in ise verdiği bu çeklerle borcunu öde
miş olduğunu ileri sürmüş, ancak yine yukarıda belirtildiği üzere daha sonraki ifadesinde ve Tuncay MA
TARACI ile yüzleştirilmesi sırasında böyle bir borç - alacak ilişkisi bulunmadığını, bu çeklerin dayısı 
Tuncay MATARACI tarafından Halil İbrahim DEMİR'e verilen talimat gereğince kendi banka hesabına 
intikal etmiş olduğunu, ve evvelce değişik ifade vermiş olmasının Tuncay MATARACI ve Koksal MATA-
RACI'nm kendisine yaptıkları telkinden doğduğunu açıklamıştır. 

4) 27.12.1979 tarihinde yatırılan 499.000,— TL. : 
Ali YILDIZ, Vakıflar Bankası Kavaklıdere Şubesindeki 5171 numaralı hesabından 18.12.1979 tarih ve 

801987 numaralı 500.000,— lira tutarında hamiline bir çek düzenleyerek Hakkı KALKAVAN'a vermiş (çek 
fotokopisi K. 21, S. 93), Hakkı KALKAVAN ise Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi ve Yapı Kredi Ban
kası Beşiktaş Şubeleri aracılığıyla bu çeki tahsil etmiştir. 1.000,— TL. masraf düşüldükten sonra kalan 
499.000— TL. 27.12.1979 tarihinde hesabına kaydedilmiştir. (K. 21, S. 80) 

5) 6.2.1980 tarihinde yatırdan 499.500,— TL : 
Ali YILDIZ, 6.2.1980 tarihinde Hakkı KALKAVAN'm Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesindeki 

hesabına, Yapı ve Kredi Bankası Ziya Gökalp Şubesi aracılığı ile 500 bin lira tutarında havale çıkarmış 
(K. 21, S. 107), bu paranın 500,— TL. havale masrafı olarak düşüldükten sonra 499.500,— lirası 6.2.1980 
tarihinde kaydedilmiştir. (K. 21, S. 78) 

6) 11.2.1980 tarihinde yatardan 500.000,— TL : 
Ali YILDIZ'ın Türkiye Öğretmenler Bankası Bahçelievler Şubesinde bulunan 368 numaralı (YILDIZ ÇİVİ) 

hesabından 8.2.1980 tarih ve 165841 numaralı ve 500.000,— TL. tutarında hamiline çek düzenlenerek Hakkı 
KALKAVAN'a verilmiştir. Hakkı KALKAVAN bu çeki Türkiye Öğretmenler Bankası İstanbul Şubesine 
ibraz etmiş ve bu şube de 8.2.1980 gün ve 383223 numaralı, 500.000,— TL. tutarında (Yapı ve Kredi Ban
kası Arnavutköy Şubesi emrine) bir çek düzenlemiştir. (K. 21, S. 104) 

Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şulbesi bu çeki 11.2 1980 tarihinde takas yoluyla tahsil ederek Hakkı 
KALKAVAN'm 5604/4 no. lu hesabına yatırmıştır. (K. 21, S. 76) 

7| 27.6.1980 tarihinde yatırılan 698.550,— TL : 
Ali YILDIZ, 27.6.1980 tarihinde Hakkı KALKAVAN'm Yapı ve Kredi Bankası Arnavutlfeöy Şubesinde

ki 5604/4 no. lu hesabına, aynı bankanın Kızılay Şubesi aracılığıyla 698.550,— TL. tutarında havale çıkar
mış (K. 21, S. 105), bu havale tutarı aynı tarihte hesaba kaydedilmiştir. (K. 21, S. 74) 

HAKKI KALKAVAN'A AÎT PARAVAN HESAPTAN YAPILAN ÖDEMELER : 
Tuncay MATARACI'ya yapılan ödemeler : 
Hakkı KALKAVAN; kendi adına açılan paravan banka hesabından düzenlediği bir çekle Tuncay MA

TARACI adına Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesinde 6050/9 numaralı hesap açtırmış ve ayrıca 
paravan hesabından düzenlediği diğer çeklerle Tuncay MATARACI'nın hesabına para yatırmıştır. 

Tuncay MATARACI tarafından verilen talimat gereğince Hakkı KALKAVAN tarafından bu yeni hesaba 
yatırılan paralara ilişkin banka kayıtları aşağıda açıklanmıştır. 
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1) 8.2.1980 tarih 728802 numaralı 1 milyon lira tutarındaki çekle Tuncay MATARACI adına hesap açıl
ması : 

Hakkı KALKA VAN, Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesinde bulunan 5604/4 numaralı paravan 
hesabı üzerinden 8.2.1980 tarihinde 728802 numaralı 1 milyon lira tutarında bir çek düzenleyerek Tuncay 
,MATARACPya vermiş, Tuncay MATARACI da bu ,çek'i yatırmak suretiyle aynı banka şubesinde kendi 
adına 6050/9 numaralı hesabı açtırmıştır. 

Gerek Hakkı KALKA VAN tarafından düzenlenen çe kin üzerindeki (6050 No. lu hesaba karşılıklıdır) şek
linde bankaca verilen şerhten (K. 21, S. 66) gerekse Tuncay MATARACI adına açılan hesaba yatırılan 1 mil
yon liraya ilişkin olarak düzenlenen 8.2.1980 günlü kasa tahsil fişi üzerinde yer alan (Hakkı KALKAVAN'a 
karşılıklıdır) şeklindeki diğer bir şerhten (K. 21, S. 32) bu hesabın Hakkı KALKA VAN'm paravan hesabından 
çıkan 1 milyon lira İle açıldığı kesinlikle anlaşılmaktadır. 

2) 20.2.1980 tarih ve 728809 numaralı çekle yapılan 500.000.— TL. tutarındaki ödeme : 
Hakkı KALKAVAN kendi adına açılan paravan hesaptan Tuncay MATARACI'nın verdiği talimat gere

ğince 20.2.1980 tarih ve 728809 numaralı ve 500.000.— TL. tutarında hamiline bir çek düzenleyerek yanında 
çalışan Mahmut BEKTAŞ ismindeki şahsa vermiş (K. 21, S. 65), Mahmut BEKTAŞ ise bu çek tutarını Tuncay 
MATARACI'nın 6050/9 numaralı hesabına aynı gün yatırmıştır. (K. 21, S. 32) 

3) 27.2.1980 tarih ve 728812 numaralı çekle yapı lan 350.000.— TL. tutarındaki ödeme : 
Hakkı KALKAVAN, kendi adına açılan paravan hesabından 27.2.1980 tarih, 728812 numaralı ve 

350.000.— TL. tutarında hamiline bir çek düzenleyerek (K. 21, S .64) yanında çalışan Rüştü SAKAOĞLU ara
cılığı ile aynı tarihte Tuncay MATARACI'nın 6050/9 numaralı hesabına geçirtmiştir. 

Kasa tahsil fişinde bu paranın Hakkı KALKAVAN'in çeki ile yatırıldığı belirtilmiştir. (K. 21, S. 32) 

4) 5.3.1980 itarih ve 728817 numaralı çekle yapılan 200.000.— TL. tutarındaki ödeme : 
Hakkı KALKAVAN, paravan hesabından 5.3.1980 tarih ve 728817 numaralı 200.000.— TL. tutarında ha

miline bir çek düzenleyerek (K. 21, S. 63) bu çeki Tun cay MATARACI'nın 6050/9 numaralı hesabına aynı ta
rihte kaydetrirmiştir. (Kasa tahsil fisi fotokopisi K. 21, S. 25) Düzenlenen çek ve kasa tahsil fişleri üzerinde 
6050/9 numaralı hesaba kaydedildiği belirtilmektedir. 

5) 30.6.1980 tarih ve 854935 numaralı çekle yapılan 548.550.— TL. tutarındaki ödeme : 
Hakkı KALKAVAN'ın paravan hesabından düzenlediği 30.6.1980 tarih ve 854935 numaralı 548.550.— TL. 

tutarındaki hamiline çek (K. 21, S. 62) aynı gün Tun,cay MATARACI'nın 6050/9 numaralı hesabına geçiril
miştir. (K. 21, S. 28) Kasa tahsil fişinde paranın Hakkı KALKAVAN tarafından yatırıldığı şerhli verilmiştir. 

6) 17.3.1980 tarih ve 728810 numaralı çekle yapılan 3.O0O.000.— TL. tutarındaki ödeme : 
Hakkı KALKAVAN, paravan hesabından 17.3.1980 tarih ve 728810 numaralı 3.000.000.— TL. tutarındaki 

çeki hamiline düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya vermiştir. (Çek fotokopisi K. 21, S. 61) Hakkı KALKA
VAN ifadesinde bu parayı Tuncay MATARACI'ya verdiğini beyan etmiştir. (K. 1, S. 216) 

Tuncay MATARACPnın bu parayı bilahara kardeşi Koksal MATARACI'ya aktarmış olduğu kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. (K. 20, S. 236) 

Hakkı KALKAVAN adına Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesinde 3.3.1979 tariîhinde açılmış olan 
,5604/4 numaralı paravan banka hesabının şu ana kadar yapılan incelemelerinden önemli bir gerçek bütün çıp
laklığıyla kendini göstermektedir. 

Şöyle ki; 
Diğer bölümlerde de izahına çalışıldığı üzere, Tuncay MATARACI almış olduğu astronomik rakamlara 

ulaşan rüşvetlerini başkaları adına açtırdığı paravan banka hesaplarında ve müteahhit Ali YILDIZ'ın ticari faa
liyetleri liçerislinde gizlemeye çalışmış, paravan hesap sahiplerine verdiği talimatlarla bu paraların akış ve da
ğılışını yönlendirmiş ve kendisi sahne gerisinde kalmak suretiyle rüşvet suçunun meydana çıkmaması için ge
rekli önlemleri almıştır. 

Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra artık tehlike nfin kısmen ortadan kalktığına inanınca bu defa para
van banka hesaplarındaki paralarından bir kısmını kendi adına açtırdığı banka hesabına naklettirmiştir. 
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Nitekim yukarıda şemaitize edilen banka hesaplarından da anlaşılacağı üzere Tuncay MATARACI, Yapı 
Kredi Bankası Arnavutlköy Şubesinde kendi adına açtırdığı 6050/9 numaralı hesabın ilk mevduatını yeğeni 
Hakkı KALKAVAN'ın aynı banka şubesinde bulunan 5604/4 numaralı paravan hesabından aktarmıştır. 

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, yeğeni adına açtırdığı paravan hesapta toplanan rüşvet para
larım birden bire kendi hesabına nakletftirmeyip, kısa fasılalarla ve belirli miktarlarla naMettirmek suretiyle 
bu para akışına normal bir görünüm vermeye çalışmasıdır. 

Hakkı KALKA VAN adına Yapı Kredi Bankası Arnavutköy Şubesinde açılmış olan 6050/9 numaralı para
van hesaptan Koksal MATARACI'ya yapılan ödeme : 

Hakkı KALKAVAN, paravan hesabından 18.12.19 79 tarih ve 67220 numaralı 2.000.000.— TL. tutarında 
hamiline bir çek düzenleyerek,, Tuncay MATARACI' mn talimatı uyarınca Koksal MATARACI'ya vermiştir. 
(K. 21, S. 72) 

Koksal MATARACI da bu çeki 11945 numaralı hesabının bulunduğu Akhanik Arnavutköy Şubesine ib
raz etmiş ve çek tutarı olan 2.000.000.— TL. Koksal MATARACI'nın 11945 numaralı hesabına 18.12.1979 
tarihinde kaydedilmiştir. (K. 20, S. 100) 

Hakkı KALKAVAN adına Yapı Kredi Bankası Arnavutköy Şubesinde açdan 5604/4 numaralı paravan he
saplan, Tuncay MATARACI'nın damadı Salih AYDIN'a yapılan ödemeler : 

Halkkı KALKAVAN, paravan hesabından düzenlediği üç çeMe toplam 314.500.— TL. yi Tuncay MATA
RACI'nın damadı Salih AYDIN'a ödemiştir. 

Paravan hesaptan yapilari bu ödemeler Tuncay MATARACI 'tarafından verilen talimat üzerine yapılmıştır. 
Hamiline düzenlenen bu çekler 15.6.1979 tarih, 0403 60 No. lu 14.500.—TL. tutarında (K. 21, S. 73); 9.1.1980 

tarih, 358.909 No. lu ve 50.000.— TL. tutarında (K. 21, S. 69) ve 14.1.1980 tarih, 358910 No. lu ve 250.000.— 
TL. tutarında (K. 21, S. 68) olup, hamiHine düzenlenen çeklerdir, 

Bu çekler Tuncay MATARACI'nın damadı Salih AYDIN tarafından nakit olarak tahsil edilmiştir. 

Hakkı KALKAVAN adına Yapı Kredi Bankası Arnavutköy Şubemde açdan 5604/4 numaralı paravan he
saptan, Tuncay MATARACI'nın ıtaOimatı ile Ali YILDIZ'a yapılan ödeme : 

Ha'kkı KALKAVAN, paravan hesabından 14.1.1980 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası Kızılay Şubesi ara
cılığıyla Ali YILDIZ adına, onun yanında çalışan Hüseyin ALÂ'ya 500.000*— TL. tutarında havale çıkar
mıştır. (K. 21, S. 67) 

C) TUNCAY MATARACI ADINA AÇILAN BANKA HESAPLARI : 

a) Akbank Çankaya Şubesindeki 9774-4 numaralı hesap : 
Tuncay MATARACI bu hesabı 1977 yılında açtırmıştır. Hesap, 10.10.1977 tarihinde 70.000.— TL. yatırıl

mak suretiyle açılmış ve bu hesaba başka para yatırılan amıştır. Yatırılan bu para daha sonraki tarihlerde çekil-
mîştir. (K. 21, S. 7 - 8) 

b) Yapı ve Kredi Bankası Çankaya Şubesindeki 6189/5 numaralı hesap : 
Tuncay MATARACI bu hesabı 18.11.1977 tarihinde 115.000.— TL. yattırmak suretiyle açtırmıştır. Bu he

saba başka para yaıtırilmamış ve yatırılan para peyderpey çekilmiştir. (K. 21, S. 1 - 3) 

Tuncay MATARACI'nın Gümrük ve Tekel Bakanlığından Ayrılmasından Sonra Açtırdığı Banka Hesap
ları : 

1) Akbank RahçeKevIer Şubesindeki 21955 No. hı Hesap : 
Tuncay MATARACI bu hesabı 21.8.1980 tarihinde nalkit olarak 1.000.000,— TL. yatırmak suretiyle 

açtırmıştır. (Hesap ekstresi fotokopisi K. 21, S. 6) 
Banka şubesi nezdinde yapılan araştırmada bu paranın kaynağının Nihat EKŞÎ isimli kişi tarafından 

Tuncay MATARACI'ya verilen bir çek olduğu anlaşılmıştır. 

Nihat BKŞt, Akbanlk Bahçelievler Şubesinde bulunan 4418 numaralı hesabımdan 10.8.1980 tarih ve 
90145 numaralı, 2.000.0CO,— TL. tutarında hamiline bir çek düzenlemiş (çek fotokopisi K. 21, S. 15) ve bu 
çeki Tuncay MATARACI'ya vermiştir. Tuncay MATARACI da bu çeki 21 .8.1980 tarihinde Akbank 
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Bahçelievler Şubesinden tahsil ederek 1.000.000,— TL.'nı nakit olarak yanında alıkoymuş, 1.000.000,— TL.' 
nı ise kendi adına açtırdığı bu hesaba yatırmıştır. 

21955 numaralı bu hesaba başka para yatırılıriamış, 1.0CO.000,— TL. ise değişik tarihlerde Tuncay MA
TARACI tarafından çekilmiştir. (K. 21, S. 6) 

Nihat EKŞİ, bu paranın borç olarak Tuncay MATARACI'ya verildiğini, Tuncay MATARACI'nın ıs
rarlı ve rahatsız edici talepleri karşısında vermek zorunda kaldığını iddia etmiştir. (K. 4, S. 129-130) 

Tuncay MATARACI da keza Nihat EKŞİ'den borç olarak aldığını ileri sürmüştür. (K. 1, S. 42-43) 
Nihat EKŞİ, Gümrük ve Tekel Bakanlığı dönemi içerisinde Tuncay MATARACI'yla hüç bir ilişkisi ol

madığını iddia eteiş ( olmasına rağmen; Yapı ve Kredi Bankası Yenişehir Şubesi aracılığıyla 28.9.1979 ta
rihinde Hakkı KALKA VAN adına açılan paravan hesaba 270.000,— TL. havale etmiş olduğu tespit edil
miştir. (K. 21, 5. 85) 

Tuncay MATARACI; Nihat EKŞt ile kumar oynadıklarını, bu 270.000,— TL.'nın kumardan kazanılan 
bir para olduğunu iddia etmiştir. (K. 1, S. 252) 

(HEMA) firmasına ait traktörler ve ayrıca (Ali YILDIZ'a) ait bölümlerde açıklandığı üzere, HEMA 
firmasının Samsun başbayiliğini alan AM YILDIZ, bu firmadan 10 adet traktör alarak satmış falkat ondan 
sonra başbayiliğe devam etmemiştir. Aslımda bu 10 traktörün Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MA
TARACI'ya HEMA firması tarafından rüşvet olarak verildiği, Ali YILDIZ'ın muvazaa suretiyle Samsun 
bölgesi başbayii şeklinde gösterildiği, traktörlerin paralarının Tuncay MATARACI'ya intikal ettiği hususun
da derinlliğine şüpheler yaratan karineler mevcuttur. Nitekim bu traktörlerden iki adedini satmadan Nihat 
EKŞİ'nin, Traktör bedellerini bu çeklerle Tuncay MATARACI'ya ödemiş olması kuvvetle muhtemeldir. Tun
cay MATARACI tarafından ısrarlı talepler geldiğini hatta kendisine muhatap olmamak için Ankara'dan is
tanbul'a kaçtığını, İstanbul'da Tuncay MATARACI'ya borç vermek zorunda kaldığım ve hala bu borcun 
ödenmemiş olduğunu ileri süren Nihat EKŞİ'nin lif ad elerindeki tutarsızlık bu şüpheli durumu daha da güç
lendirdiği gibi, bu on adet traktörden bir adedini satınalmış olan Ali Rıza YILMAZ ismindeki kişinin, 
Ajkbank Atikali Şubesinde bulunan 4518 numaralı hesabmdan 108798 numaralı hamiline yazılı 1 milyon 
lira tutarındaki çeki Tuncay MATARACI'ya vermiş olması ve bu çek karşılığının Hakkı KALKA VAN adı
na açılan paravan hesaba geçmiş olması (K. 21, S. 75) bu konuda belirli bir kanaat doğmasına yol açmakta
dır. 

Ancak, ilgili bölümde de açıklandığı üzere bu karineler, HEMA firması tarafından Tuncay MATARA
CI'ya 10 adet traktörü rüşvet olarak verdiğini kanıtlayacak kesin deliller düzeyine erişmemiştir. 

2) Akbank Arnavutköy Şubesindeki 14381-8 Numarala Hesap : 
Bu hesap da yukarıda açıklanan diğer hesap gibi Nihat EKŞİ tarafından gönderilen para ile açılmıştır. 

Hesabın açılış tarihi 9.6.1980 dir. Nihat EKŞİ, Akbartk Bahçelievler Şubesi aracılığı ile 9.6.1980 ta
rihinde Tuncay MATARACI adına Akbanlk Arnavut köy Şubesine 2.500.000,— TL. tutarında havale çıkar
mıştır. (Havale dekont fotokopisi K. 21, S. 14) 

Nihat EKŞİ'nin gönderdiği bu para ile 9 . 6 . 1980 tarihinde Akbank Arnavutköy Şubesinde Tuncay 
MATARACI adına 14381 numaralı hesap açılmıştır. (K. 21, S. 20- 21) 

Bu hesaba başka para yatırılmamış, hesaptaki bu para Tuncay MATARACI tarafından çeşitli kişilere 
ödenmiştir. (K. 21, S. 22) 

Arnavutköy Yapı ve Kredi Bankası Hesabı : 
Bu hesap 8 . 2 .1980 tarihinde açılmıştır. Aynı şubede 5604/4 numaralı paravan hesabı bulunan Hakkı. 

KALKA VAN, bu hesabından 8 . 2 . 1980 tarihinde 728803 seri numaralı çekle 1 milyon lira tahsil ederek 
(K. 21, S. 66) Tuncay MATARACI adına 6050/9 numaralı hesabı açtırmıştır. 
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8 . 2 . 1980 tarihinde açılan bu hesaba, çok kısa aralıklarla büyük paralar akmaya başlamış ve 7 ay içe
risinde bu banka hesabındaki mevduat miktarı 11.957.440.—TL. ya ulaşmıştır. 

Gönderilen bu paraların tarih, miktar ve göndericileri aşağıda gösterilmüşıtir. 

Sıra No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

8 
20 
27 
5 
5 . 
13 
31 . 
3 . 
16 . 
24 
24 , 
22 , 
9 , 
9 , 
9 , 
30 , 
4 , 
14 . 
17 . 
31 . 
4 . 
8 . 

Tarih 

. 2 

. 2 

. 2 

. 3 
, 3 . 
. 3 . 
, 3 . 
. 4 . 
. 4 . 
. 4 . 
. 4 . 
. 5 . 
. 5 . 
. 6 . 
. 6 . 
. 6 . 
, 7 . 
, 7 . 
, 7 . 
, 7 . 
8 . 

, 8 . 

. 1980 

. 1980 

. 1980 

. 1980 
1980 
1980 
1980 
1980 

, 1980 
. 1980 
, 1980 
, 1980 
, 1980 
1980 
1980 

, 1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 

9.9. 1980 

TOPLAM 

Miktar 
(TL.) 

1.000.000 
500.000 
350.000 
500.000 
200.000 
50.000 
100.000 
350.000 
899.250 
80.000 

1.499.640 
300.000 

1.000.000 
700.000 

1.000.000 
548.550 
400.000 
200.000 
100.000 
300.000 
80.000 

1.500.000 
300.000 

11.957.440 

Yatıran Kişi 

Hakkı KALKA VAN 
Hakkı KALKA VAN 
Hakkı KALKAVAN 
Hüseyin HACIHÜSEYİNOĞLU 
Hakkı KALKAVAN 
Tuncay MATARACI 
Tuncay MATARACI 
tmpeks Ticaret (Murat ASSAF) 
Nevzat KÖSE 
Tuncay MATARACI 
Ali YILDIZ 
Mahmut Cemil SARAL 
Mahmut Cemil SARAL 
Mahmut Cemil SARAL 
Maihmut Cemil SARAL 
Hakkı KALKAVAN 
Tuncay MATARACI 
Aslan ERDOĞAN 
Tuncay MATARACI 
Tuncay MATARACI 
Tuncay MATARACI 
Ali YILDIZ 
Tuncay MATARACI 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI tek taraflı olarak mütemadiyen kendisine akan para
ları ya (BORÇ) ya da (YARDIM) olarak isimlendirmektedir. Nitekim, yukarıdaki hesaplarda adı geçen 
Mahmut Cemil SARAL'a «700 - 800 bin lira» borcu olduğunu söylemektedir. (K. 1, S. 43) 

(DEMÎR TİCARETİ) ile iştigal eden bu kişinin (Tuncay MATARACI'nm iş ortağı) olduğuna dair (çev
reden bilgiler edini'Idiği) istanbul Emniyet Müdürlüğünün 16 . 1 , 1981 tarihli yazısıyla bildirilmiştir. (K. 21, 
S. 45) 

Mahmut Cemil SARAL 4 . 2 . 1981 tarihli ifadesinde Tuncay MATARACI'yı kastederek; 
«1980 senesi 6 ncı ayından sonra muhtelif tarihlerde ödünç para, vermişim ona. 
~r Ne kadar ödünç para verdimiz ve nasıl verdiniz? 
850 bin lira para vermişim ona. 
Toplam olarak mı? 

Toplanı 810 bin lira, yalnız bunu nakden vermemişim. Peyderpey, kendisi gelip gittiği zaman, yani 
harçlık olarak istediği zaman vermişim. Ödünç, almak kaydıyla. 

— Toplam olarak şu ana kadar gerek çekle, gerek nakden kendisine verdiğiniz para miktarını kesin 
olarak bize söyleyiniz. 
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Şu anda 810 bin lira alacağım var efendim. 
— Ne münasebetle sizden para istedi? 
Ödünç para istedi, iade etmek kaydıyla istedi, ben de verdim. 
— Bir iş ortaklığınız var mı kendisiyle? 
Kesinlikle yoktur efendim.» 

Demiştir. K. 5, S. 425) 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın, kendisiyle iş münasebeti olan bir çok kimseden 

rüşvet aldığı, bu arada demir ithalatçısı Suat SÜRMEN'den 115 milyon lira tutarında rüşvet almış olduğu ha
tırlanırsa, (demir ithalatçısı) Mahmut Cemil SARAL'ın Tuncay MATARACI'ya yaptığı bu ödemeleri (Iborç) 
olarak 'kabul etmek olayların mantığına pek uygun düşmemektedir. 

Ancak ne var ki, bu paraların verildiği tarihte Tuncay MATARACI'nın Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
aynlmuş olması, şayet evvelce yapılmış bir rüşvet anlaşmasından kaynaklanmakta ise bu münasebetin neden 
ibaret olduğu hakkında yeterli deliller mevcut olmadığıiçin ve en önemlisi raporumuzun başlangıç kısmında da 
belirtildiği üzere objektif hukuk çizgisi içerisinde değerlendirme yapmalk ilkesinden dolayı, bu konuya yalnızca 
(vicdani kanaatler) açısından değinilmekle yefinilmiştir. 

Tuncay MATARACI'nın Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesindeki Hesabına Hakkı KaJkavan Ta-
rafıntdıaini Yatırılan Paralar : 

1) 8.2.1980ı tarihinde 1 milyon TL.: 
Hakiki KALK AV AN, Yapı ve Kredi Bankası Aınavuıtköy Şubesindeki 5604/4 numaralı paravan hesabın

dan düzenlediği 8.2.1980 gün ve 728802 No. lu çekle 1 milyon lira tahsil etmiş (K. 21, S. 66) ve bu para ile 
Tuncay MATARACI adına 6050/9 No. lu hesap açılmıştır. (K. 21, S. 32 ve37) 

2) 20.2.1980 tabibinde 500.0100,— TL.: 
Hakkı KALKAVAN tarafından düzenlenen 2.2.1980gün ve 728809 no. lu hamiline çek, Hakkı KAUKA-

VAN'ın yanımda çalışan Mahmut BEKTAŞ tarafından çekilmiş (K. 21, S. 65) ve aynı gün Tuncay MATARA
CI'nın hesabına yatırılmıştır. (K. 21, S. 32 ve 37) 

3) 27 . 2 .1980 tarihinde 350 000 TL: 
Hakiki KALKAVAN tarafından düzenlenen 27 . 2 . U980 tarih ve 728812 numaralı çdk, Hakiki ıKAL-

KlAVAN'ın yanında çalışan Rüştü SAKAOĞLU tarafından çekilımiiş (K. 21, S. 64) aynı gün Tuncay MA
TARACI'nın hesabına ıgeçMlmıiışitir. (K. 21, S. 32 ve 37) 

4) 5.3.1980 tarihinde 200 000 TL: 
Halkkı KALKAVAN tarafından düzenlenen 5 . 3 . 1980 gün ve 728817 numaralı çek, (K. 21, S. 63) aynı 

gün Tuncay MATARACI'nın hesabına kaydıedÜılmıiştir. (K. 21, S. 25) 

5) 30 . 6 .1980 tarihinde 548 550 TL: 
Hakkı KALKAVAN Yapı ve ıKredi Banlkaısı Arnavutlklöy Şubesindeki hesabımdan 30 . 6 . 1980 tarih ve 

854935 tmımarallı, 548 550 TL. tutarında hamüline bir çek düzenleyerek (K. 21, S. 62) aynı ıgüm Tuncay 
MATARACI'nın hesabına -yaitırm'işıtor. (K. 21, S. 28) 

Tuncay MATARACI tarafından nakit olarak elden yatırılan paralar: 
Tuncay MATARACI kendi adına açtırdığı bu hesaba; 

TL. (K. 21, S. 37) 
TL. (K. 21, S. 36) 
TL. (K. 21, S. 23) 
Tl,. (K. 21, 5. 28) 
TL,. (K. 21, S. 28) 
TL. (K. 21, S. 27) 
TL. (K. 21, S. 27) 
TL. (K, 21, S. 26) 

13 
31 
24 
4 . 

17 . 
31 . 
4 
9 . 

. 3 

. 3 

. 4 

. 7 . 

. 7 . 
, 7 . 
. 8 
9 . 

. 1980 tarihinde 
. 1980 tarihinde 
. 1980 tarihinde 
1980 tarihinde 
1980 tarihinde 
1980 tarihinde 

. 1980 tarihinde 
1980 tarihinde 

50 000 
100 000 
80 C0O 

400 000 
ıcpooo 
300 000 
80 000 

300 000 
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Nalkit olarak yatırmtşbitr. 
tllgiH bölümlerde gelirlerimin neden ibaret olduğu ayrıntılı olarak açıklanan Tuncay MATARACI'nın 

bu paraları nakit olarak nereden bulup bankaya yatırdığı hakkımda bir bilgi mevcut değildir. 
Tuncay MATARACI'mın bu /hesabıma ayrıca Aslan »ERDOĞAN isimli kişinin de 14 . 7 . 1980 tarihlinde 

200 000 liralık bir havale yapmış olduğu anlaşılmaktadır. (K. 21, S. 29) 

Mahmut Cemil SARAL tarafından yatırılan paralar : 
Tuncay MATARACl'ylla olan ilis-kileri biraz önce açııklanan demir 'ithalatçısı Mahmut Cemil SARAL 

tarafından Tuncay MATARACI'nın bu (hesabıma; 

22 . 5. 1980 tarihimde 300 000 TL. (K. 21, S. 31 ve 35) 
9 . 5 . 1980 tarihinde .1 000 000 TL. (K. 21, S. 31) 
9 . 6 . 1980 tarihimde 700 000 TL. (K. 21, S. 30) 
9 . 6 . 1980 tarihinde 1 000 000 TL. (K. 21, S. 31) 
olmak üzere 3 000 000 TL. gön/denmiştir. 

Oysa deli, gerek Mahmut Cemil SARAL gerekse Tuncay MATARACI aralarınidaki bu parasal ilişkiyi 
(borç) olarak nitelendirmişler vıe mikıtarını ise (800 000 lira civarında) sekilimde belirtmişlerdir. 

tmpex Ticaret - Murat ASSAF - tarafından yatırılan para : 
Nail KA'LKlAVAN'ın Denizcilik Bankası Yenıikıöy Şubesinde bulunan 35 numaralı 'heisabınidan 3.4.1980 

tarihinde 147132 numaralı hamiline çekle düzenlediği 350 000 TL. aynı tarihte Tuncay MATARACI'nın 
hesabıma kaydedilmiştir. (Çek fotokopisi K. 21, S. 50) (Hesaba geçtiğine ilişkin kasa tahsil fişi fotokopisi; 
K. 21, S. 23 ve 36) 

Bankalarda yapılan incelemelerden, bu çek tutarının Nail KALKlAVAN'ım hesabıma Karaıköy'<de ithalat 
işleriyle uğraşan Murat ASSAF firması tarafımdam yatırıldığı (K. 21, S. 52), dolayüsıyle Tuncay MATARA-
Cl'mırn hesabına geçen bu 350 000 TL nin ithalatçı Murat ASSAF taraflından 'ödenmiş olduğu 'anlaşılımak
tadır. 

Nevzat KÖSE tarafından yatırılan para : 
Kaçakçı Ordu'lu Kral Sami'nin cezaevinde tutuklu bulunduğu şurada Tuncay MATARACI tarafımdan 

ziyaret edildiğine 'dair gazete haberimde adı geçen Nevzat KÖSE (K. 18, S. 66) isimli k'işi, Tlürfciye iş 
Barakası Ordu Şubesinde bulunan 7114 numaralı hesabi'ndan 1 000 000 TL. tutarımda hamilime bir çek dü
zenleyerek Tuncay MATARACFya vermiştir. Tuncay «MATARACI bu paramın 100 000 liralık kıısmınıı nakit 
olarak aldıktan sanıra 900 000 lirasını 1 6 . 4 1980 tariihinlde 750 lira masraf düşüldükten sonra kalan 
899 250 TL. nı hesabına geçirdiği banka incelemelerinden anlaşılmalktaldtr. (K. 21, S. 24 ve 56) 

Hüseyin HACIHÜSEYİNOĞLU tarafından yatırılan para : 
Türkiye îş Bankası Erenköy Şubesinde 446-B numaralı hesabı bulunan Hüseyin HACIHÜSEYİNOĞ-

LU 5 . 3 . 1980 tarih ve 793241 .numaralı 500 000 TL. tutarında hamilime (bir çek düzenlemiş ve bu çek kar
şılığı Tuncay MATARACI'nın hesabına geçirilmiştir. (K. 21, S. 25) Bu çekin bedelmin 5 . 3 . 1980 ıgüımün-
den bir gün önce yani 4 . 3 . 1980 tarihinde Türkiye fş 'Barakası Esenler Şubesinden Muhittin HAICTHÜSE-
YİNOGLU tarafımdan yatırâmış Olduğu amlaşılmafotadır, (X 21, S. 54) 

Ali YILDIZ tarafından yatırdan paralar : 

1) 24 . 4 . 1980 tarihinde 1 499 640 TL: 
Ali YILDIZ, Etibanık Cebeci Şubesinde bulunan 3191 numaralı hesabımdan 24 . 4 . 1980 tarih ve 784489 

mimara^ çeki hamıilime düzenleyerek (K. 21, S. 43) Tuncay MATARACI'ya vermiş, Tuncay MATARACI 
da bu çeki 6050/9 numaralı hesabımın bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası Arnavuököy Şubesine ibraz «tenis
tir. Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesi ise bu çelki banka memuru Mehmet YÜCE aracılığı ile Bti-
barak Karak'öy Şubesinden tahsil ederek (K. 21, S. 49), 360 TL. (masraf 'düşüldükten sonra geri kalan 
1 499 640 TL. mı 24 . 4 . 1980 tarihimde Tuncay MATARACI'nın 6050/9 numaralı hesabına geçirmiştir. 
(K. 21, S. 24 ve 36) 
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2) 8 . 8 . 1980 tarihinde 1 500 000 TL. 
Ali YILDIZ, yanında çakışan İlhan TÜRKERİ aracılığıyla Yapı ve Kredi Bankası Kızılay Şubesinıden, 

Tuncay MATARACI'nın Yaıpı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesindeki 6050/9 numaralı hesabıma 
8 . 8 . 1980 tarihinde 1 500 000 TL. havale e&tirmiş, (K. 21, S. 39) havale tutarı aynı ©ün Tuncay MATA-
ıRlACFniın Yapı ve Kredi Barakası Amavartköy Şubesindeki 6050/9 numaralı hesabına geçirlimi ştir. 
(K. 21, S. 29) 

Ç — SALİH AYDIN'IN PARAVAN BANKA HESAPLARI : 

Tuncay MATARACI'nın damadı olan Salih AYDIN'ın banika hesaplarının incelenmesinden, Tuncay 
MATARACI'nıın; yasadışı yollardan sağladığı menfaatlerin 'bir kısmının hu kişinin banka hesaplarınla 'intikal 
etltliği görülmektedir. 

iSornşfcunma sonucunda elde olunan 'bütün deliller Ibir arada incelendiğinde Gümrük ve Tekel Bskıi Ba
kanı Tuncay MATARACI'nın, yasadışı faalıiyeitlierinden sağladığı menfaatler için adeta (bir ekip teşkil ettiği, 
aldığı rüşvetleri değişik labirentlerden geçirerek yeni bir görüntümle ortaya çıkmalarına gayret sarfettiği 
anlaşılmaktadır. 

Tuncay MATARACI'nın etrafında oluşan bu kadro tabiri caizse ('RÜŞVET ŞÎRJKİETİNÎN ORTAKLA
RI) (durumundadırlar. Tuncay MATARACI'nın yönetiminde hareket eden ve onun hakanlık görev Ve yet
kileri nedeniyle aldığı rüşvetleri muhtelif paravan banka hesapları ve ticari laalıiyeltıler içerisinde maskeleyen 
bu kişiler, kendi aralarındaki parasal ilişfc'ilıerlden. de anilaşılaeağı üzere iyi planlanmış örgütsel hür çalışma 
içindedirler. 

Bu ortaklar arasında bir nevi iş'bölümü yapılmış olduğu ve Şaban EYÜBOĞLU'nun daha ziyade tayin 
•İşlerinden ve kaçakçılaridan elde Edilen paıra işlerini yürüttüğü, Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun; Çay Kurumu 
ve Bakanlıkla ilişbilıeri olan kişilerden alınan (rüşvetleri 'düzenlediği, Ali YILDIZ'ın; muvazaa suretiyle kur
duğu şirket görünümleri atında bu işin ticari cephesia'i planladığı, Koksal MATARACI'nın; rüşvetlerin 
tahîsilatı ile ilgilendiği, Halil ibrahim DEMÎR'in; paravan banka hesapları arasındaki dağılımlarla meşgul 
olduğu, Hakkı KALKAVAN ve Salih AYDIN'ın ise, paravan banka hesaplarının bir nevi bekçiliğini yap
tıkları görülmektedir. 

-Nitekim Şaban BYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesinde bulunan 43-44 
numaralı hesabının; tayin işlemlerimden ve kaçakçılardan alınan rüşvetlerin şirket ortaklığına ait fbir 'giriş 
kapısı durumunda olduğu ve buraya giren paraların bilaihara Tuncay MATARACI'nın .talimatıyla yönlen
dirildiği anlaşılmaktadır. 

'Nitekim banka kayıtlarının incelenmesinden Şaban EYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredi Bankası Yukarı 
Ayrıca Şubesindeki 43-44 numaralı hesabından 8 ..6 . 1978 tarihinde çekilen 1 000 000 TL. ıile (K. 20, 
S. 249) aynı gün aynı 'banka şubesinde Salih AYDIN adına 175/77 numaralı hesabın açılldığı (K. 21, S. 112) 
ortaya çıkmaktadır. 

Keza, yine Şaban EYÜBOĞLU'nun 43-44 numaralı banka hesabından 28 . 6 . 1978 tarihinde 1 000 000 
TL. çekilerek (K, 20, S. 249) ISallh AYDIN'ın 175/77 numaralı hesabına aktarıldığı (K. 21, S. 112) görül
mektedir. 

Salih AYDIN hu parasal ilişkiler hakkında tutarsız ve çelişkili 'beyanlarda ıbulunmuş, Şaiban EYÜB-
OĞLU ile yüzleştirilldiğinıde hu beyanların gerçek dışı olduğu daha açık bir sekide meydana çıkmıştır. 

Nitekim Salih AYDIN, Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesinde kendi adana açılan hesap 
için önce (IBu hesabı Samsun'dan alıp getirdiği para ile açtığını) söylemiş, (K. 5, S. 2Ş4) Şaban EYÜİBOĞLU 
ile yüzleştıiırildiğind'e ise kendi adına açılan hesabın parasının Şaiban EYÜBOĞLU'nun banka hesabımdan 
devredildiğini kabul etmiştir. (K. 5, S. 296) 

Tuncay MATARACFnın damadı olan Salih AYDIN, demir ithalatçısı Suat SÜRİMlEN'den alınan (rüşvet
lerin tahsilli Ve dağıtan ile meşgul olan Salih Zeki iRİAKICIOĞLU'ndan da 1 . 12 . 1978 tartı ve 495273 
numaralı hamiline yazık 2 500 000 TL. tutarındaki çeki almış (ÎK. 20, S. 73), ve ibu çek karşılığım EJtîbank 
Çankaya Şubesinldeki 3051 numaralı hesabına 1 . 12 . 1978 tarihinde kaydettirmi^tir. (K. 21, S. 143) 
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Sal'iıh AYDIN ayrıca, Salih Zeki RAlKICIOĞLU'nun İstanbul Bankası Unkapanı Şubesinde kardeşi 
Adem RAKICIOĞLU adına açtırdığı 533 numaralı (hesaptan düzenlenen 20 . 8 . 1979 Itarih ve 431408 nu
maralı hesaptan 900 000 TL. ataktır. (K. 21, S. 154) 'Daha önceki açıklamalardan' da anlaşıilacağı üzere bu 
hesap, Suat iSÜRMiEN'dera alınan rüşvetlerden bir kısmımın Salih Zeki RA'KICIOĞLU 'tarafından yaltırıllma-
sı suretiyle açi'lmışitır. 

Salih AYDIN bu çe'M, satın almış olduğu Caterpillar 'bedelline mahsuben Muhittin ÖZTÜRK (K. 7, 
S. 165 - 169) ve Saffet ÇEBl' (K. 7, S. 170 - 171) ye vermiştir. 

Bu «dişler ifadelerinde; Salih AYDIN'a 101.650.000,— TL. tutarında 'hû adet Caterptilar sattıklarını (Fatu
ra fotokopisi K. ?.l, S. 148) ve bedelinin 6.0OA.000I,— TL. m satış anında aldıklarım, geri kalan 4.650.000 — 
TL. mu Salih AIVDIN tarafından 9OÜ,00l0j,— TL. ve 3.75Q.Q0Q,— TL, lütarınd'a lük] adet çeik lüle ödendiğini 
beyan etmişler ve bu satışa liİşkin belgeleri Komisyonumuza vermişlerdi r. (K. 21, S. 144 -162) 

İBir Ikere daha işaret edelim M, Saf fa AYDIN tarafından kullanılan bu 9QQ.0QQ,— TL. man kaynağı de
mir ithalatçısı Suat SÜRMEN'in verdiği rüşvetlerin kaydedildiği İstanbul Bankası Unkapanı Şubesindeki 
533 numaralı hesaptır. 

Düğer 3.750.000— TL. tutarındaki çek ise, Hail ibrahim DBMÎRlin Türk Ticaret Bankası Aİtabakkal 
Şubesindeki paravan hesabından 20.8.1979 tarih. 88749 numara ile düzenlenen 3.75Q,0ÛQ,— TL. tutarındaki 
hamline çektir. (Çek fotokopisi K. 20, S. 152) 

Bu işlemden de anlaşılacağı üzere, kaynağı gayrimeşru odan rüşvet paralan, ticari faaliyetlere aktarıl
mak, Caterpiillar satın atamak suretiyle normal görünümlü ve şüpheleri celbetmeyen alanlara yansıtılmakta 
ve üzerledndeki rüşvet kıMnin temiizlenmesıine çakmaktadır, 

Yukarıda sayılanlardan başka; Şaban EYÜBOĞLU, Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesıindeıfci 
43 - 44 numaralı hesabından 5.10.1978 tarih ve 300858 numaralı, 1.500.000,— TL. tutarında hamiline 'bir çek 
düzenleyerek Salih AYDIN'a vermliş (Çek fotokopisi K. 20, S. 340) Salih AYDIN da bu çeki Eltübank Çan
kaya Şu'beslime ibraz ederek 6.HQJ1978 tarihinde 3051 numarah hesabı açtırmıştır. (K. 21, S. 121, 123, 143) 

Salih AYDIN ifadesinde, bu hesabın açılmasında kulanılan 1.500,000,— TL. yi «İstihkaktan alabürim 
veya balbamdan alabilirim, Samsun'dan alabilirim» ( K.5, S. 287) sekinde kaypak sözlerle belirtmiş fakat 
bulanana Şalban BYÜBOĞLU'ndan aldığım kabul etmişti^ (K. 5, S. 297) 

Salih AYDIN'm bu kabulü, banka hesapları ile ortaya çıkan kesiin ££rçekiere karşı inkâr etmemin pek 
fazla bir şey temin etmeyeceğlini anlamış olmasına dayanmaktadır. 

Keza Salih AYDIN ifadesinde, 'bu paraları (borç) olarak aldığını ve daha sonra (nakit olarak) iade et
tiğini ıMed sürmüştür. 

Raporumuzda sık sık değinmek zorunda kaldığımız gibi, ne gariptir kli, (borçlar) m alınışı çek ve banka 
kayıtları gibi belgelere dayandığı halde, (iadeleri) hep (nakit) olarak yapılmakta ve ispatı mümkün olama
maktadır. 

Şaban EYÜBOĞLU; Salih AYDIN'a Tuncay MATARACI'nın talimatı uyarınca 7 - 8 milyon İra dola
yında bir kısmı nakit, bir ikisini çek olarak para verdiğimi beyan etmiş (K 5, S. 239), Salih AYDIN Şalban 
İBYÜİBOĞLU ile yapılan yüzleştirmesinde önce bu hususu kabul etmemiş (K. 5, S. 297), daha sonra ise «bel
idi doğrudur. Doğrudur efendim. Yani almış olabilirim. Yani ıben şimdi şu anda, geçmiş bir zaman. Böyle ilk 
defa böyle bir oturana çıkıyorum.» (K. 5, S. 299) şeklinde tevüîi ikrarda bulunmuştur. 

Bütün 'bu delillerden ortaya çıkan gerçek şudur: 
Kayınpederi Tuncay MATARACI tarafından alınan çok büyük mlîktarJaki ı^vetitariın yamız ortaya çık

masını önlemek şeklinde katkıda bulunmakla kalmayan Salih AYDIN, diğer paravan banka hesaplarının sa
hibi olan kişiler gibi, bu katkısı olmadığı takdirde bu kadar büyük rüşvetlerin alınıp gizlenemeyeceğini bi
len Salih AYDIN, I ürk Ceza Kanununun ifadesiyle (suçun işlendiği şurada müzaharet ve muavenetle icra
sını koikylastirarakNı suça iştirak etmektedir. 
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D — KOKSAL, MATARACI'NIN BANKA HESAPLARI : 

Gümrük ve Tekel Esildi Balkanı Tuncay MATARACI'nın kardeşi Koksal MATARACI'nın banka hesap
larını, Tuncay MATARACI ile ortak olarak ve sadece kendi adına açılan hesaplar olmak üzere iki kısımda 
incelemek gerekir^ 

Koksal MATARACI'nın Tuncay MATARACI ile ortak banka hesaplan : 
1) Türkıiye Vakıflar Bankası Rize Şubesindeki 39/8 No. lu hesap, 
2) Akbaınk Rıize Şubesindeki 4261 No. lu hesap, 
3) Türkiye Garanti Bankası Rize Şubesindeki 253/53 No. flu hesap, 

Koksal MATARACFnın kendi adına açtırdığı banka hesapları a 
1) Akbank Arnavutköy Şubesindeki 11945 No. lu hesap, 
2) Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Şubesindeki 55327 No. lü hesap, 
3) Türkiye Vakıflar Bankası Rıize Şubesindeki 10/5271 No. lu hesap, 
Koksal MATARACI'nın gerek Tuncay MATARACI ile ortak olanak gerekse kendi adına açtırdığı banka 

hesaplarını Tuncay MATARACI'nın direktifi uyarınca yatırılan ve çekilen paralar bu bölümde 'incelenecek, 
ancak ticari faaliyetleri ile ilgili oldukları anlaşılan paralara deği^lmeyecvktiiı', 

1) Türkiye Vakıflar Bankası Rize Şubesindeki 39/8 No. lu Ortak Hesap : 
Bu hesaba, Tuncay MATARACI'nın, Suat SÜRMElN'den aldığı rüşvetlerin 11.0ÖQ.0OQ,— TL. Kik kısmı 

Tuncay MATARACI ile ortak olan bu hesaba geçmiştir, Suat SÜRMEN "in, Salih Zeki RAKICIOGLU'na 
verdiği çeklerden bir kısmını, Salih Zeki RAKlCIOĞLU'nun Akibank Manifaturacılar Çarşısı Şubesinde bu
lunan 4379 No. lu hesabına yatırdığı ve daha sonra kendi hesabından dözenlenen çeklerle Tuncay MATA-
RACI'ya aktardığı raporun daha önceki bölümlerinde açıklanmıştır. Saiıh ZeM RAKlCIOĞLU'nun bu me-
yanda verdiği: 

— 1.11.1978 tarih, 493121 No.lu ve 5.000.000.— TL, tutarındaki hamiline çek ( K. 20, S. 60) 1.11.1978 
tarihinde bu hesaba kaydedilmiştir, (K. 20, S. 87 ve 129) 

— 3.11.1978 tarih, 493108 Noiu 1.000.000.— TL tutarında - (K. 20, S. 65) ve 5.12.1978 tarih, 495258 
No. lu 2.000.000.— TL. tutarındaki (K. 20, S. 65) iki hamiline çek 18.12.1978 tarihinde hesaba kaydedilmiş
tir. (K. 20, S. 86,135-6) 

— Ayrıca Suat SÜRMEN'in Türk Ticaret Bankası Yeldeğirmeni Şubesinde bulunan 620/5 No. lu hesabın
dan 6.10.1978, 611505 No. lu ve 2.500.000.— TL tutarındaki hamiline çek, Koksal MATARACI tarafın
dan Vakıflar Bankası Rize Şubesine ibraz edilmiş, 250.000.— TL. nakit olarak çekilmiş, 167.— TL. masraf 
düşülerek kalan 2.249.832.— TL. bu hesaba kaydedilmiştir. (K. 20, S. 87,127-8) 

Görüldüğü gibi Suat SÜRMEN tarafından Tuncay MATARACFya verilen toplam 115.000.000.— TL. 
tutarındaki rüşvetin 10.500.000.— TL. lık bölümü Tuncay MATARACI ve Koksal MATARACI'nın Vakıf, 
lar Bankası Rize Şubesindeki 39/8 No. lu bu ortak hesabına kaydedilmiştir. 

2) Akbank Rize Şubesindeki 4261 No. lu ortak hesap : 
— Salih Zeki RAKICIOĞLU, Suat SÜRMEN'den alarak Akbank Manifaturacılar Çarşısı Şubesindeki 

4379 No. lu hesabına kaydettiği paralardan 775.000.—TL. lık kısmını 492646 No. lu ve 27.12.1978 tarihli 
bir çek düzenleyerek (K. 20, S. 66) Tuncay MATARACFya vermiş ve bu çek Tuncay MATARACI ve 
Koksal MATARACI'nın bu ortak hesabına 3.1.1979 tarihinde yatırılmıştır. (K. 20, S. 109 -103) 

— Yine Salih Zeki RAKICIOĞLU tarafından 23.3.1979 tarih, 421822 No, lu 500.000.— TL. tutarındaki 
çek 26.3.1979 tarihinde bu ortak hesaba geçirilmiştir. (K. 20, S. 77,120) 

Görüldüğü gibi Suat SÜRMEN tarafından Tuncay MATARACFya vertaı 115.000.000.— TL tuta
rındaki rüşvetin 1.225.000.— TL. lık kısmı Tuncay MATARACI ve Koksal MATARACI'nın Akbank Rize 
Şubesindeki 4261 No. lu ortak hesaplarına geçmiştir. 
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1) Akbank Arnavutküy Şubesindeki 11945 No. hı Hesap : 
— Raporun daha önceki bölümünde açıklandığı gibiSuat SÜRMEN Türk Ticaret Bankası Yeldeğirmeni Şu

besindeki 620/5 No. lu hesabından 21.9.1978 tarih, 612349 No. hı 3.000.000.— TL. tutarındalki çdtoi ha-
nnUıine düzenleyerek Tuncay MATARACI'ya verilrmök üzere Salih Zeki RAKICIOĞLU'na vermiş, Salih Ze
ki RAKICIOĞLU da bu çeki Denizcilik Barakası Merkez Şubesindeki kendisine ait 1963 numaralı Sipahi 
Nakliyat Hesabına kaydetmiş ve ertesi günü yani 22.9.1979 gün, 08481 No. lu ve 2.500.000.— TL. tutarın
da ıbdr hamiline çek düzenleyerek (K. 20, S. 211) Tuncay MATARACI'ya vermiş ve bu çek Koksal MATA-
RACInım Akbank Arnavutköy Şubesindeki 11945 No. lu hesabına 22.9.1978 tarihinde kaydedilmiştir. (K. 20, 
S. 106) 

— Bu hesaba ikinci olarak raporun daha önceki bölümünde açıklandığı üzere, Koksal MATARACI'nın 
Tuncay MATARACI adına Anadolu Basın Birliğinden aldığı 2.750.000.— TL. lik rüşvetin, 400.000— TL. 
liık ıkısmı 21.2.1979 tadhinde kaydediimıiştir, Vural KAZMAZ ve Nihat KARADERELI'nin Tünk Ticaret 
Bankası Levent Şubesindeki 477 No. lu hesaplarından 21.2.1979 tarih, 520247 No. lu ve 400,000.— TL. 
tutarındaki hamiiline çek, bu hesaba 21.2.1979 tarihinde kaydedilmiştir. (K.21, S. 179) 

— Üçüncü olarak, Suat SÜRMEN ve Rahmi MEYDAN'ın verdiği rüşvetlerin Halil İbrahim DBMİR'in 
banka hesaplarından Hakkı KALKAVAN'a intikal etmesinden sonra, Hakkı KALKA VAN'ın Yapı ve Kre
di Bankası Arnavutköy Şubesinde bulunan 5604/4 No. lu hesabından 13.12.1979 tarih 067220 No. lu ve 
2.000.000.— TL. tutarında hamiline fok çek düzenleyerek (K. 21, S. 72) Tuncay MATARACI'ya verildiği, 
Koksal MATARACI'nın da bu çek tutarını hesabına 18.12.1979 tarihinde kaydettirdiği, (K. 20, S. 100 ve 
125) saptanmıştır. Hakkı KALKA VAN ifadesinde bu çeki Tuncay MATARACI'nın direktifi uyarınca Kok
sal MATARACI'ya verdiğini beyan etmiştir. (K. 1, S. 220) 

Diğer banka hesaplarına soruşturma konusu olaylarla ilgili bir para yatırıldığı saptanamamış olduğun
dan burada değinilmeyecektir. (K. 2, S. 182) 

Koksal MATARACI'nın aldığı fakat banka hesap larına geçirmediği paralara gelince; 

a) Şaban EYÜBOĞLU ifadesinde hesabından Koksal MATARACI'ya 150.000,— TL. tutarında çek 
vermiş olduğunu beyan etmiş, yapılan araştırmada Şaban EYÜBOĞLU'nun Yapı ve Kredi Bankası Yu
karı Ayrancı Şubesindeki 43 - 44 nolu hesabından 3.7.1978 tarih ve 300476 nolu 150.000.TL tutarında 
hamiline çek düzenleyerek Koksal MATARACI'ya verdiği (çek kaydı K. 20, S. 249) ve Koksal MATA
RACI'nın da bu çeki Tuncay MATARACI ile ortak hesaplan olan Vakıflar Bankası Rize Şubesindeki 39/8 
nolu hesaba (25.000,— TL. nı nakit almak ve tahsil masrafı düşüldükten sonra) 124.837,— TL. olarak kay
dettirdiği; (K. 20, S. 140) 

b) Raporun daha önceki bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde Tuncay MATARACI'ya 1.000 ton 
çay tahsisi karşılığında 10 milyon lira rüşvet verilmesinde, 3.500.000,— Tl.Uk Paşa Ali ALAMAN'a ait 
20.11.1979 tarih, 430442 nolu çekin Hakkı KALKAVAN tarafından tahsil edilerek Koksal MATARACI'ya 
nakit olarak verildiği Paşa Ali ALAMAN (K. 7, S. 101) ve Hakkı KALKAVAN'ın (K. 1, S. 221) ifade
leriyle de sabittir. 

c) Raporun 112 nci sahifesinde belirtildiği üzere Tuncay MATARACI'nın Hakkı KALKAVANHlan aldığı 
17.3.1980 tarih, 728810 nolu 3 milyon lira tutarındaki çek tutarının Tuncay MATARACI tarafından, Kok
sal MATARACI'ya havale edildiği saptanmış (K.20, S. 236) ve bu husus Hakkı KALKAVAN tarafından 
da doğrulanmıştır. (K. 1.S.216) 

Koksal MATARACI'nın banka hesaplarının incelenmesi ve ifadelerin değerlendirilmesi sonucunda; 
a) Tuncay MATARACI'nın Suat SÜRMEN'den aldığı 115.000.000,— TL. tutarındaki rüşvetin, 
— 10.500.000,— TL. lık kısmının Koksal MATARACI'nın, Tuncay MATARACI ile ortak hesabı olan 

Vakıflar Bankası Rize Şubesindeki 30/8 nolu hesabına, 

— 1.225.000,— TL. lık kısmının Koksal MATARACI'nın Tuncay MATARACI ile ortak hesabı olan 
Akbank Rize Şubesindeki 4261 nolu hesabına, 

— 2.500.000,— TL. lık kısmının Koksal MATARACI'nın Akbank Arnavutköy Şubesindeki 11945 nolu 
hesabına, doğrudan doğruya geçtiği, 
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— 2.000.000,— TL. hk kısmının Halil İbrahim DEMİR ve Hakkı KALKA VAN aracılığı ile ve Hakkı 
KALKAVAN'ın Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy Şubesindeki 5604/4 nolu hesabından düzenlediği 
13.12.1979 gün, 067220 nolu çekle nakit olarak, 

— 3.000.000,— TL. lık kısmının Halil İbrahim DEMİR, Hakkı KALKA VAN ve Tuncay MATARACI 
aracılığı ile Hakkı KALKAVAN'ın belirtilen hesabından 17.3.1980 gün ve 728810 nolu çekin tahsil edile
rek Koksal MATARACI'ya 3.0O0.O00 — TL. sı havale şeklinde, 

b) Tuncay MATARACI'nın Anadolu Basın Birliğinden aldığı 2.750.000, --TL. lık rüşvetin 400.000,-- Tl. 
lık kısmının Akbank Arnavutköy Şubesindeki 11945 nolu hesabına yatırılması şeklinde, 

c) Tuncay MATARACI'nın Rizespordan aldığı 10 milyon liralık rüşvetin 3.500.000,— TL. tutarındaki 
kısmının Paşa Ali ALAM AN tarafından düzenlenen 20.11.1979 tarih, 430442 nolu çekin Hakkı KALKA-
VAN aracılığı ile tahsili suretiyle, 

— Ayrıca Tuncay MATARACI'nın yaptığı tayinler dolayısıyla aldığı rüşvete aracılık eden Şaban 
EYÜBOĞLU'dan 150.000,— TL. tutarında çek şeklinde, 

Olmak üzere toplam olarak Tuncay MATARACI'nın aldığı rüşvetlerin 23.250.000,— TL. lık kısmına 
aracılık ettiği ve bu rüşvetlerin ortaya çıkmamasını temine çalıştığı saptanmış olmaktadır. 

E — ŞABAN EYÜBOĞLU'NUN PARAVAN BANKA HESAPLARI : 

Tuncay MATARACI'nın Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili kuruluşlara yapılan tayinler karşılığında 
sağladığı rüşvet ve menfaatler genel olarak Şaban EYÜBOĞLU'nun paravan banka hesaplarında toplanmıştır. 

Şaban EYÜBOĞLU ifadesinde Tuncay MATARACI adına hesap açtırmasını şu şekilde açıklamıştır : 
«Tuncay MATARACI bana (ben Bakanım, namıma gelen paralar dedikoduyu mucip olur. Onun 
için İstanbul'dan senin adına para yatıracaklar veya ben İstanbul'dan senin adına para yatıraca
ğım. Bunları alır bana verirsin) demiştir. Ben de önceleri samimi olarak 'bir arkadaş ve hemşehri 
olarak bu sözlerine inandığım için benim hesabıma gelen bilmediğim kişilerin yatırdığı paralan kabul 
ettim. Tuncay MATARACI bana şu kadar para gönderildi diyordu. Ben de benim banka hesabıma 
gelen ve benim adıma gelen paraları çekerek ya kendisine verirdim veya onun talimatı üzerine is
tediği kişilere verirdim.» (K. 4, S. 392 - 393) 

Şaban EYÜBOĞLU'na ait banka hesapları üzerinde yapılan incelemede, hesaplarına 4.175.000,— TL. 
çekle, 11.025.000,— TL. İstanbul'daki banka şubeleri aracılığı ile havale şeklinde ve 20.820.000,— TL. da 
nakit para olmak üzere toplam 36.020.000,— TL. yatırıldığı saptanmıştır. Bu saptanan miktarlara Şaban 
EYÜBOĞLU'nun kendi ticari faaliyetleri ile ilgili olan paraları dahil değildir. 

Şaban EYÜBOĞLU'nun banka hesaplan : 
Şaban EYÜBOĞLU'nun banlka hesapları (başlıca şu banka şubelerinde bulunmaktadır. 
— Yapı ve Kredi Bankası Güvenevler Şubesindeki 54 - 55 No. lu hesap, 
— Yapı ve Kredi Bankası Elmadağ Şubesindeki 12973/4 No. lu hesap, 
— Yapı ve Kredi Bankası Mecidiyeköy Şubesindeki 787 - 95 No. lu hesap, 
— Türkiye Öğretmenler Bankası Ayrancı Şubesindeki 173 No. lu hesap, 
— Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43 - 44 No. lu hesap, 
Bu hesaplardan Türkiye Öğretmenler Bankası Ayrancı Şubesindeki 173 No. lu hesap ile (hesap ekstresi 

K. 20, S. 311 - 315) Yapı ve Kredi Bankası Güvenevler Şubesindeki 54 - 55 No. lu hesap (hesap ekstresi 
K. 20, S. 307 - 311) genellikle Şaban EYÜBOĞLU'nun kendi ticari faaliyetleri ile ilgili bulunmaktadır. 

Bunun, dışında kalan diğer hesaplar ise tamamen Tuncay MATARACI'nın paravan hesabı niteliğini taşı
maktadır. 

Yapı ve Kredi Bankası Elmadağ Şubesindeki 12973/4 No. lu Hesap : 
Bu hesap 18.4.1979 tarihinde 750.000,— TL. yatırılarak açılmış, (K. 20, S. 295 - 296) ve 30.4.1978 tarihin

de 485.000,— TL., yine 30.4.1978 tarihinde 1.200.000,— TL. (K. 20, S. 294, 296) olmak üzere toplam 3.235.000 
TL. yatırılmıştır. Yatırılan paralar nakit olduğundan, kaynağının saptanması mümkün olamamıştır. Daha 
sonra bu paralar Şaban EYÜBOĞLU tarafından nakit olarak çekilmiştir. (K. 20, S. 291, 292, 296) 
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Yapı ve Kredi Bankası Mecidiyeköy Şubesindeki 787 - 95 No. lu Hesap : 

Bu hesap Şaban EYÜBOĞLU tarafından 9.1.1979 tarihinde nakit olarak yatırılan 3.400.000, — TL. ile 
açılmış (K. 20, S. 302, - 304) ve 17.1.1979 tarihinde yatırılan paranın tümü Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ay
rancı Şubesindeki 43 - 44 No. lu hesaba aktarılmıştır. (K. 20, S. 302) Aynı şekilde para nakit olarak yatırıl
dığından kaynağı saptanamamıştır. 

öğretmenler Bankası Ayrana Şubesindeki 173 No. hı Hesap : 
Bu hesap (K. 20, S. 311 - 5) büyük ölçüde, Şaban EYÜBOöLU'nun ticari faaliyetleri ile ilgili olmuş, 17.8.1978 

tarihinde nakit olarak 1.550.000,— TL. (K. 20. S. 314, 321) 16.10.1978 tarihinde Öğretmenler Bankası Levent 
Şubesi aracüığıyla 1.000.000,— TL. havale şeklinde (K. 20, S. 314, 320) ve 4.6.1979 tarihinde nakit olarak 
1.250.000,— TL. yatırılmıştır. (K. 20, S. 314, 318) Yatırılan bü paralardan 1.000.000,— TL. hesaptan düzenle
nen 25.8.1978 tarih, 366573 No. lu çekle Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43 - 44 No. lu 
hesaba aktarılmıştır. (K. 20, S. 335) 

Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43 - 44 No. lu Hesap : 
Bu hesaba Tuncay MATARACI adına yatırılan paralar ve para yatırdığı saptanan kişiler aşağıda gösteril

miştir : 

1) 3.4.1978 tarihinde Uğurcan ELMAS tarafından yatırılan 600.000,—TL.; 
Uğurcan ELMAS'ın Denizcilik Bankası Sarıyer Şubesinde bulunan 115 No. lu hesabından (hesap ekstresi 

K. 20, S. 251 - 65) 3.4.1978 tarih, 408600 No. lu ve 600.000,— TL. tutarında hamiline olarak düzenlediği çek 
(K. 20, S. 265), 3.4.1978 tarihinde Şaban EYÜBOĞLU tarafından Yapı ve Kredi Bankası Hacıbayram Şubesi 
aracılığı ile tahsil edilerek hesaiba geçirilmiştir. (K. 20, S. 250, 264) 

Uğurcan ELMAS ifadesinde, «bu parayı Abuzer UĞURLU'ya da Sabri UĞURLU'ya verdiğini ve daha 
sonra bu paranın gümrük kapılarında yapılan tayinlerle ilgili olduğunu öğrendiğini» beyan etmiştir. (K. 6, 
S. 433) 

2) 18.9.1978 tarihinde Abuzer UĞURLU tarafından havale edilen 250.000,— TL.; 
Anılan hesaiba Abuzer UĞURLU 18.9.1978 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası Elmadağ İstanbul Şubesi ara

cılığı ile 250.000,— TL. havale çıkarmış, (K. 20, S. 287) havale masrafı olarak 167,50 TL. düşülmüş, kalan 
249.837,50 TL. hesaba kaydedilmiştir. (K. 20, S. 374) 

Şaban EYÜBOĞLU ifadesinde; «Abuzer UĞURLU'yu bir otelde kendisine gösterdiklerini, kendisiyle 
bir silah almak için tanışmak istediğini ve tanıştığım, fakat silah alamadığını» (K. 4, S. 264, 265) beyan et
miş Harun GÜREL'in 17.1.1981 tarihli ifadesinde «İstanbul'da Shereton Otelinde Abuzer UĞURLU ve Şa
ban EYÜBOĞLU ile buluşup yemek yediklerini belirtmiş olduğu» söylendiğinde, bu defa «Abuzer UĞUR-
LU'dan saat almak için bu parayı ona verdiğini ve tekrar geri aldığını» öne sürmüştür. Havale kâğıdındaki 
«yarın 250.000,— lira daha çıkartılacak» şeklindeki not konusunda tutarlı bir açıklamada bulunamamıştır. Bu 
nedenle havale bedeli olan 250.000,— TL. nin rüşvet olduğu kesinlik kazanmıştır. 

Hesaba İstanbul'dan yapılan havaleler : 
İstanbul'dan «gönderen : Şaban EYÜBOĞLU, alacak olan : Şaban EYÜBOĞLU» şeklinde Yapı ve Kre

di Bankasının Levent, Etiler ve Çeliktepe şubelerinden aşağıda gösterilen tarih ve miktarlarda havale çıkarıl
dığı saptanmışta*. 
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Şube Tutarı (TL.) 

20.4.1978 
20.7.1978 
25.8.1978 
27.9.1978 

21,11.1978 
28.2.1979 
20.3.1979 
6.4.1979 

15.8.1979 
29.8.1979 

Levent 
Çeliktepe 
Levent 

» 
» 
» 

Etiler 
» 

Levent 
» 

1.500.000,— 
625.000 — 

1.000.000,— 
2.050.000,— 
1.250.000,— 
1.100.000,— 

500.000,— 
500.000,— 

1.000.000,— 
550.000,— 

TOPLAM 10,075.000,— 
- Şaban EYÜBOĞLU ifadesinde; 

«•Bilmediğim kişiler İstanbul'dan benim buradaki banka numarama para gönderiyorlardı. Tuncay 
Bey bunlardan malumatları oluyordu. Ve bana senin adına şu kadar para gönderildi diyerek bana 
talimat veriyordu.» (K. 4, S. 393) şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Raporun daha önceki bölümünde ayrın'tılı olarak açıklandığı şekilde gönderilen bu 10 075 000,— TL.'nım 
Abuzer UGURLU'nun gönderdiği 250 000,— TL. ve Uğurcan ELMAS'ın gönderdiği 600 000,— TL. ile 
birlikte toplam 10 925 000,— TL. olarak, Harun GÜREL'in îpsal'a Gümrük Müdürlüğüne tayini için verilen 
rüşveti oluşturduğu anlaşılmaktadır. 

Hesaba Nakit olarak yatırılan paraflar : 
Hesalba nakit olarak yattırılan paralar ve yatırma tarihleri şu şekildedir : (K. 20, S. 240-250) 

Tarih 

1. 6.1978 
19. 6.1978 
10.11.1978 
15. 3.1979 
2. 4,1979 
7. 5.1979 

29. 6.1979 
20. 7.1979 
26. 9.1979 
8.10.1979 

TOPLAM 

Tutarı (TL.) 

1 500 000— 
î 800 000,— 
1 900 000,— 
1 200 000,— 

900 000,— 
1 585 000,— 

800 000 
500 000,— 
800 000,— 
500 000,— 

11 485 000 

Bu paraların kaynağının ne olduğu ve Şaban EYÜBOĞLUtoun bu paraları nereden ve kimlerden sağladığı 
saptanamamıştır., 

Ali Galip KAYIRAN'ın tayini ile HgiH olarak yatırılan paralar : 
Tarih Tutarı (TL.) Ek No. : 

10. 5,1979 
23. 5.1979, 
1'5. 6.1979 
5. 9.1979 

11.10.1979 
4.12.1979 

3 000 000,-
2 000 000,-

400 0Q0,-
1 000 000,-

500 000,-
900 000,-

K. 20, S. 360 
K. 20, S. 359 
K. 20, S. 355 
K. 20, S. 351 
K. 20, S. 348 
K. 20, S. 346 
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Bu paralara ilişkin ayrıntılı açıklama raporun daha önceki bölümlerinde yapılmıştır. 
Ayrıca bu hesaba Tali KUT tarafından 11.1.1979 tarihinde 500 000,— TL. (K. 20, S. 369) Mehmet Ali ÇAK

MAK tarafından 16.2.1979 tarihinde 2 150 000— TL. (K. 20, S. 366) ve Kenan GÖLGE tarafından 3.5.1979 
tarihind» 674 575,— TL. yatırıldığı (K. 21, S. 181) saptanmış olmakla birlikte bu paraların kaynağının ne 
olduğu belirlenememişltlir. 

Banka hesaplarından yapılan ödemeler : 
Şaban EYÜBOĞLU Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesinde bulunan 43-44 no. lu hesabı dışın

daki diğer hesaplarının bakiyelerini bu hesaba aldırmıştır. Ödemeler bu hesaptan yapılmış bulunmaktadır. 
Yapı ve Kredi Bankası Yukarı Ayrancı Şubesindeki 43-44 nıo. lu hesaptan Tuncay MATARACI'nın tali

matıyla onun adına yapıldığı saptanan ödemeler aşağıda belirtilmişltir. 
— 8.6.1980 tarihinde 1 000 000— TL. (K. 20, S. 240-50) 28.6,1980 tarihinde 1 000 000,— TL. (K. 20, S. 240-

50) ve 6.10.1978 tarihinde 1 500 000,— TL. (K. 20, S. 340) olmak üzere toplam 3 500 000,— TL. Salih AYDTN'a 
verilmiştir. 

— 3.7.1978 tarihinde 150 000,— TL. tutarındaki çek Koksal MATARACI'ya verilmiş ve Koksal MATARA-
Cllda bu çek bedelinin 125 000,— TL. m Tuncay MATARACI ile ortak Vakiflar Bankası Rize Şubesindeki 
39/8 no. lu hesaba geçürm'iştir. 

— 24.11.1978 tarihinde 200 000,— TL. tutarındaki çek Tuncay MATARACI'ya verilmiş ve Tuncay MA-
TARACFda bu çeki GençlerfoirHğine bağış olarak vermiştir. 

— 20.3.1979 tarihinde 2 000 000,— TL. Tuncay MATARACI'nın talimatı uyarınca Şalin Zeki RAKICI-
OĞLU'na verilmiştir. 

— 22.3.1979 tarihinde 150 000,— TL. hk çekle Mehmet Ali MATARACI'ya Tuncay MATARACI'nın tali
matıyla verilmiştir. 

— Ayrıca hesaptan 18.1.1979 tarihinde 1 000 000— TL. (K. 20, S. 240-50) 25.1.1979 tarihinde 8 000 000 — 
TL. (K. 20, S. 341), 3.2.1979 tarihinde 1 000 000,— TL. (K. 20, S. 240-50), 12.9.1979 tarihinde 2 100 000— TL. 
(K. 20, S. 240-50) nakit olarak çekilmiştir. 

iBu şekilde hesaptan Tuncay MATARACI adına yapılan ödemeler toplamı 17 100 000,— TL. nın banka 
bölgeleri bulunmuş olmaktadır. Yatırılan 36 020 000,— TL. He çekildiği saptanan, 17 100 000,— TL. arasında
ki farkın büyük bir kısmı Tuncay MATARACI'ya verilen dairelerin bedeli olarak kullanılmakla birlikte kalan 
miktarın ne için ve nasıl kullanıldığını banka belgeleriyle saptamak mümkün olamamıştır. 

VI - GÜMRÜK VE TEKEL ESKİ BAKANI TUNCAY MATARACI'NIN RESMİ SIFATLA GİTTİ-
Ğt AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SEYAHATİNDEN YURDA DÖNÜŞÜNDE SİLAH GETİR
MESİ OLAYI: 

25.5.1978 tarihinden 7.6.1978 tarihine kadar Amerika 'Birleştik Devletlerine" Gümrük ve Tekel Balkanı sı
fatıyla reşitti ziyarette bulunan Tuncay MATACI'nın, Washington'dan aldığı Smıith Wesson marka tabanca
ları 6136 sayılı Kanuna aykırı olarak yurda getirdiği anlaşılmaktadır. 

'Bu seyahate görevli olarak katılan Gümrük ve Telkel Bakanlığı Dış Anlaşmalar Genel Müdürü Doğan 
AKİN, Wash!İngton'da bulundukları sırada 'bir silan mağazasına gidildiğini, yanlarında Türkiye Büyükelçili
ğinden bir görevlinin de bulunduğunu, Tuncay MATARACI'nın oradan bir veya 'iki tane silah aldığını, ke
sin miktarını hatırlayamıadığmı (bir bayla yüksekçe bir para) ödediğini yeminli tanık sıfatıyla anlatmıştır. 
(K. 2, S. 307 - 314) 

Doğan AKÎN'in ifadesinde ((Türkiye Büyükelçiliğinde görevli kişi) olarak anılan ve o tarihte Washinigton'-
da ikinci kâtip olarak görevli bulunan Kemal DİRİÖZ, tamik sıfatıyla tespit olunan yeminli ifadesinde, Bü
yükelçilik tarafından Tuncay MATARACI'nın refakatine mihmandar olarak verildiğini belirttikten sonra: 

^Kendisinin arzusu üzerine Virjinya Eyaletinde, Washington'un hemen dışında ilki silah mağazasına 
gidildi. Bunlardan birinden alış veriş yapılmadı. Diğerinden, Virjinya Eyaletinin Falls Churs Kasa
basındaki Dabies Gunshop adındaki mağazadan ise hatırlayabildiğkn kadarıyla Tuncay MATARA
CI asgari üç tabanca aldı. Bu miktar daha fazla olabilir. Üç tanesini kesinlikle hatırlamaımın sebe-
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bi, bir tanesıinli kendisine, bir tanesini kardeşine, bir tanesini damadına diye bunları teker teker say
dığı içindir. Bu miilktar daha fazla olabilir. Fakat kesinlikle hatıriamıyoruim. Ayrıca Tuncay MA
TARACI Washington'daki temasları bittikten sonra Amerika'nın düğer bölgelerine de mesela Florida'-
ya da gitti. Oradan dönüşte tekrar Newyonk'a geçip bir ıkaç gün de Newyork'ta kaldı. Buralarda 
yapmış olduğu satınalmalardan bir bilgim yoktur. Tabanca satışları sırasında bunu alan ibişinin kim
liğini ve adreslini tespit etmek gerekmektedir. Bu da genellikle şoför ehliyetiyle yapıknaktadîr. Ame
rika'ya gelen bir ziyaretçinin orada sürekli bir adresi bulunmadığından kendisime. Amerika'da sü
rekli bulunan birimin adeta (kefil olması gerekmektedir. Şöyleki, bu silahla Amerika içersinde her
hangi bir suç işlenmesi halinde bununla sorumlu olarak Ikiımi bulacaklarını, nereden araştırmaya 
başlayacaklarını öğrenmek içindir. Dolayısıyla her eyalette satış yapılırken o eyalette oturan birinin 
isminin ve adresinim verilmedi gerekir, Bunun için bir form doldurulmaktadır. Burada silahın seri 
numarası, hangi tarihte kime satıldığı, adresi bulunur. Dolayısıyla Tuncay MATARACI'nm Wa-
shington'da 'bulunduğu tarihler bellidir. Bu tarihler arasında alınmış olan silahlar sorulduğunda bun
ların seri numaraları, hangi tarihte satılmış oldukları tespit edilebilir.» 

Demekte, Tuncay MATARACI'nın koruma polisi Tabir BOZAY'ın da asgari ilki tabanca aldığımı, hat
ta Tuncay MATARACI'nın kendisine takılarak «bu yaptığımız toplu kaçakçılığa girer, artık çok oluyor» de
diğini, alman silahların kendi adına açılan bir forma kaydedildiğini ifade etmektedir. (K. 3, S. 156 - 160) 

Şaban EYÜBOĞLU bu konuda şöyle demektedir: 
«Tuncay MATARACI Amerika'dan geldiği zaman kendisini ziyarete gittim. (Ne getirdim) diye sor
dum. Ben zaten bekliyordum. Belki bir silah getirir diyerekten (Güzel litoi tane silah getirdim) de
di.. Onlara baktım. Bir tanesi beyaz Smith Wesson ıbir de ufak bir tüfek. Beyaz tabancayı ken
disinden istedim. Çok da yalvardım. (Vermem) dedi. Tüfeği ver dedim, onu da vermedi.» (K. 4, 
S. 266) 

Salih Zeki RAKICIOĞLU ise : 
«Amerika dönüşümde kendisimin silahlarım görmedimı. Amerika dönüşünde yine koruma polisinden, 
onunla beraber gidenlerden üç dört tane silah aldı getirdi. Hatta Halil bile, ona da söz verdi Silah 
vereceğim sana dedi. O da listedi ondan. Ona silah vermedi. Ali YILDIZ'a bir silah, kardeşine bir 
silah verdiğimi biliyorum. Ben kendisinden silah ımilah almış değilim, talep de etmiş değilim.» 

Demektedir. (K. 6, S. 189) 
Halil İbrahim DEMÎR ise : 

«Bana da getireceğini söylemişti. Getiremedlim dedi. Kusura bakma dedi.» (K. 4, S. 352) 
Demiştir. 
Bu konuda Tuncay MATARACI, Amerika'dan bir adet Smith Wesson marka 14'lü silah aldığını, Türki

ye'ye dönünce ruhsat çıkardığını (K. 1, S. 18 - 19) silah alış formunun kendi adına doldurulmadığını belir
terek : 

«Ben oradaki kâtibe söyledim. Bana bir tabanca şey yapar mısınız dedim. Bir tane mi dedi. Evet 
bir ıtane lazım bana dedim ben. Burada ihsan Sabri ÇAĞLAYANGİL geliyor, hediye diye alıp 
bir sürü götürüyor dedi. Bana bir tane al dedim. Ben Smith Wesson severim...» 

Demiştir. (K. I, S. 125) 
Ankara Valiliğinin 5.2.1981 tarihli cevabi yazılarından, Tuncay MATARACI'nın 22.10.1979 tarihindeki 

müracaatı üzerine Sımiith Wesson marlka 9 milimetre çapında A.399301 seri numaralı tabanca içim kendisime 
taşıma belgesi verildiği anlaşılmaktadır. 

Wash!ington ıBüyülkelçiliğimizdön Tuncay MATARACI'nın satınaldığı tabancaların miktarımın araştırılması 
ve tespiti istenımiş, ancak, satılan tabancaların isme göre değil seri numaralarına göre kompütüre kayıt edil
diği için, bu tabancalardan hiç olmazsa birisimin seri numarasının bildirilmesine gerek duyulduğu bildirildi
ğimden Tuncay MATARACI'nın yukarıda anılan Smith Wesson marka tabancasınun seri numarası ve diğer 
bilgiler bildirilmiş fakat henüz miktar hakkında bir cevap alınamamıştır. (K. 16, S. 362 • 374) 

Ancak şu andaki mevcut bilgiler karşısında bile, Tuncay MATARACI'nın Amerika Birleşik Devletleri 
seyahati sırasında aldığı en az üç adet silahı 6136 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aykırı olarak yurda sok-
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tuğu, gerek görev ve sıfat, gerekse getirdiği silahların adedi itibariyle Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay 
MATARACI'nın 6136' sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki istisnai hükümlere tabi bulunmadığı, Gümrük 
ve Tekel Bakanı olmasının sağladığı yetki ve nüfuzu kötüye kullanarak bu silahları gümrük konrolünden 
kaçırarak yurda soktuğu ve dolayısıyla fiilinin 6136 sayılı Kanunun 12 ve 13 ncü maddeleri kapsamına gir
diği kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

VII - İŞÇİ ALIMLARINDAKİ SUİİSTİMALLER 

fş Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 6.8.1975 gün ve 7/6787 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan 
tüzüğün 2 nci maddesine göre : 

(Kamu kesimi işyerinin işverenleri vasıflı, vasıfsız bütün işçi isteklerini; iş kolu, meslek pozisyonu, öğ
renim, iş tecrübesi, ücret sosyal yardımlar, yaş, cinsiyet ve ihtiyacın karşılanma süresi gibi ayrıntılarla birlikte 
bölgelerindeki îş ve İşçi Bulma Kurumu örgütüne bildirmek zorundadırlar.) 

Aynı tüzüğün 3 ncü maddesine göre : 
(Kamu kesimi işyerinin işverenleri, işçi ihtiyaçlarını kurum aracılığıyla karşılarlar. Ancak, o yerde kurum 

örgütünün bulunmaması veya Örgüt bulunduğu halde kurumla haberleşme güçleri ve işçilerin işyerlerine 
gitme veya gönderilme zorlukları gibi nedenlerle ihtiyacın karşılanmasında Kurumun etkili olmaması veya 
işverence verilen süre içerisinde Kurumca ihtiyacın karşılanmaması hallerinde işverenler, işçi ihtiyaçlarını 
kendileri doğrudan doğruya karşılayabilirler.) 

Nitekim tüzük hükümlerine uygun olarak Samsun Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atölyesi Merkez Mü
dürlüğünce 1978 yılı ortalarına kadar tş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla işçi alınmakta olduğu halde, 
Tuncay MATARACI'nın Bakanlığı sırasında 1978 yılı Ekim ayından itibaren bu yasal yoldan ayrılınarak 
doğrudan doğruya işçi alınmaya başlandığı müfettiş raporlarından anlaşılmaktadır. (K. 17, S. 289-297) 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın, Samsun Bölgesindeki bu işçi alımlarım ya'sal yön
temlerden saptırarak keyfi bir şekle soktuğu, işçi alımlarında aracıların türemesine ve rüşvet alınmasına yol 
açtığı, Samsun Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atölyesi Merkez Müdürlüğü binası ile İş ve İşçi Bulma 
Kurumu binaları arasında 4-5 yüz metrelik bir mesafe olmasına rağmen işçi alımlarında, İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun devreden çıkarıldığı görülmektedir. 

Yapılan incelemelerden, İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1979 Ocak ayından itibaren, bu kanunsuz işçi 
alımları sebebiyle bir taraftan Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atölyesi Merkez Müdürlüğünü ikaz ederken 
diğer taraftan bu kanunsuzluğa karşı Samsun Valiliğini harekete geçirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. (K. 17, 
S. 289-297) 

Sadece 1979 Ocak - Ekim döneminde İş ve İşçi Bulma Kurumunun aracılığı olmaksızın, keyfi ve kanun
suz olarak 1 200 kadar işçi alınmış ve bunların bir kısmı Samsun merkezinde çalıştırılmıştır. (K. 17, 289-
297) Bu şekilde alman işçilerden bir kısmı, Bakanlıktan gönderiliyormuş süsü verilen belgelerle işe alın
mışlardır. (K. 17, S. 289-297) 

Bafra ilçesinde İş ve İşçi Bulma Kurumu şubesi olmadığı için, Tuncay MATARACI Bakan olmadan 
önce; Kaymakamın başkanlığındaki bir kurul tarafından işçi alımları objektif bir şekilde yürütülmektedir. 

Bafra ilçesinde bulunan Tekel tesislerine işçi lazım olduğu zaman Kaymakamlıkça bütün muhtarlara du
yuruda bulunulmakta, işçi olmak isteyenler arasından en muhtaç olanlar, başta olmak üzere her türlü bilgi
leri içeren listeler hazırlanmakta, bu listeler Kaymakamın başkanlığında bir kurul tarafından incelenerek 
seçilen işçi adayları ilan edilmektedir. Kurul tarafından bu şekilde seçilen ve ilan olunan işçi adaylarına 
karşı halktan bir itiraz olmadığı takdirde kesinleşen bu listeler Bafra Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Müdür
lüğüne verilmekte ve bu sıraya göre işçi alınmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanı olmasından hemen sonra Tuncay MATRACI, bu makul ve objektif sistemi bir 
tarafa iterek, her türlü keyfiliğin ve suiistimalin geçerli olduğu bir ortam yaratmış ve kanuni hiç bir yetkisi 
olmadığı halde işçi alımlarını ya bizzat veya aracılar eliyle yürütmüştür. 

Tuncay MATARACI tarafından alınan rüşvetlerde aracı durumunda bulunan müteahhit Şaban EYÜBOG-
LU; Tekel fabrikalarında işe girmek için Samsun'dan Ankara'ya gelen ve evinde kendisine başvuran kadın-
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lan arabasına doldurarak Gümrük ve Tekel Bakanlığına götürdüğünü, kendilerine bizzat dilekçe yazdığını, 
Tuncay MARATACI ile konuştuğunu ve MATARACI'nın da (bunlardan şimdilik iki kişi alalım) dediğini, 
iş bulmak için Ankara'ya gelen bu kadınların (bir but et, biraz tereyağ ve yumurta) getirdiklerini anlatmak
tadır. (K. 4, S. 261-263) 

Tanık olarak yeminli ifadesine başvurulan Samsun eski Senatörü Bahri CÖMERT, işçi alımları konusun
da geniş ve ayrıntılı bilgiler vermektedir. (K. 2, S. 231-237) 

Tekel Genel Müdürlüğünde Yaprak Tütün Bakım ve işleme Şubesi Müdürü olarak görevli bulunan 
Mustafa GÜR yeminli ifadesinde : 

«Bu dönemlerde, işçi alımı sırasında Sayın MATARACI'nın muhtelif tazyikleri oldu. Gerek Ge
nel Müdürümüz vasıtasıyla, gerekse direkt olarak bize talepleri intikal etti... Hatta bir keresinde 
Ankara'ya, bir keresinde istanbul'a çağırıldım, bazı isimler için» 

Demektedir. (K. 2, S. 315-323) 

MATARACI ile bazı konularda işbirliği ve yakınlık içerisinde olduğu söylenilen Tekel Genel Müdürlü
ğünden emekli Orhan ÖZET yeminli ifadesinde : 

«Ben 1950'den beri Tekeldeyim efendim. Türkiye'de işçi çalıştıran devlet kuruluşlarının büyük bir 
rahatsızlığı vardır. Seçimlerle meydana gelmiş her iktidar değişikliğinde devlete ait işyerleri, işçi 
yerleştirmek için büyük baskılar altında tutulmuşlardır... Sayın Bakan işçi dilekçelerinden bir kısmı 
için bize şifahen de, bunların işe alınmaları hususunda telkinlerde bulunmuş, ricalarda bulunmuş, 
direktifler vermiştir... Bazı kimseler için dilekçelerin altına şerh vererek veya bize şifahen söyle
yerek bunlara öncelik verilmesi yolunda telkinleri olmuştur.» 

Demektedir. (K. 2, S. 335-356) 

Tuncay MATARACI'nın bu konuya ilişkin beyanları, suç kastı ve taşıdığı redaet açısından da büyük 
önem taşımaktadır : 

«Bafra'da işçi alınacaktır. Buyurduğunuz gibi her şeyden muhtarlar ve bir heyet kurulurmuş ve 
alınırmış. Aslında yasal zorunluğa dayanarak değil. Bir sistem koymuşlar kendi aralarında. Her 
köyün fakiri fukarası almıyormuş. O sırada kısmi Senato seçimi yapılacaktı. Bahri CÖMERT 
arkadaşımız geldi. (Bafra'daki bu kadroların tamamını bana vereceksin) dedi Ben (tamamını ve
remem. O yörenin bir sürü parlementeri var, muhtarlar var. Bu arkadaşlar bir araya gelin. Bir 
yöntem belirleyin. Ona göre nasıl alacaksanız o şekilde işçi alımı kararına varın. Yarın herhangi 
«bir dedikodu çıkmasın) dedim. (Yok efendim benim Senato seçimim var, bana hepsini, 300 kişilik 
kadroyu vereceksin) dedi ve buradan olay patlak verdi. Ben bu konuda meseleyi biraz uzattır
dım ve sonunda Bafra'dan, Samsun'dan, kucağında çocukları, kapıya kadar gelmiş (bizim kimse
miz yok - aynı buyurduğunuz gibi - para verilen işe alınıyor, Sayın Bakan ne olur bizi işe al, 
açız) diye Bakanlığa kadar gelen bu tip insanların bazılarının alınması için, bana dilekçe ile müra
caat edenleri Genel Müdür arkadaşa verdim. O şekilde aldırttım.;» (K. 1, S. 145) 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın, işçi alımları konusundaki kastını ve zihniyetini 
belirleyen bu sözler, herhangi bir yoruma ve değerlendirmeye ihtiyaç göstermeyecek kadar açık olup, eylemi 
(memuriyet görevini kötüye kullanmak - T. C. K. 240, 80) vasıf ve niteliğinde bulunmaktadır. 

VIII - DURSUN ALİ ÇIRAKOĞLU İSİMLİ İŞÇİ İLE İLGİLİ OLARAK BAKANIN YASA DIŞI 
İŞLEMLERİ : 

Kamu iktisadi Teşekküllerine alınacak işçilerin vasıfları, işe alınma koşulları, bunların yapacakları gö
revler ve özellikle (geçici işçi) statüsünde bulunanların yapacakları işler yasalarla, yönetmelik ve tüzük hü
kümleri ile hukuki ve objektif kurallara bağlanmıştır. 

Buna rağmen; 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI, Dursun Ali ÇIRAKOÖLU isimli bir hemşehrisini 

önce Çay Kurumuna bağlı Çay Paketleme Fabrikasına 1.4.1978 tarihinde (geçici işçi) olarak aldırmış, 
bu kadroda gözükmesine rağmen ve bir gün bile çalışmadan, Bakan Tuncay MATARACI tarafından 1.4.1978 
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tarihli yazılı bir emirle aynı gün (Gümrük ve Tekel Bakanlığında görevlendirilmesi) sağlanmıştır. (K. 22, 
S. 478) 

Hiç bir mevzuatla bağdaşmayan bu hileli ve muvazaalı davranışa ek olarak (adı geçen işçinin Bakan
lıktaki görevi müddetince günde 3 sat fazla mesai verilmesi, bayram günleri ile genel tatil günlerinde de çalı
şıyor şeklinde gösterilerek tahakkuk yapılması) hususu bizzat Bakan tarafyndan yazılı olarak Çay Kurumu 
Genel Müdürlüğüne emredilmiştir. (K. 22, S. 472, 489) 

440 sayılı Kanuna göre bir çok bakımlardan özerk bir kuruluş olarak kurulan Çay Kurumunun, Gümrük 
ve Tekel Bakanı ile resmi ve hukuki bağlantıları ve yetkilerinin sınırlandırılmış olmasına rağmen Bakanın bu 
tutumu, ÇAY - KUR bünyesinde yer alan ve Bakanla ilgili bulunan diğer yolsuzluk iddiaları yönünden de 
önem kazanmaktadır. 

Zira, Bakanlıkta çalışıyor gösterilen, ücretine fazla mesai tahakkuk ettirilen, bayram ve tatil günlerinde 
bile ücret alması sağlanan bu (geçici işçi) ye ÇAY-KUR bütçesinden ödeme yapılması, Gümrük ve Tekel eski 
Bakanı Tuncay MATARACFnın keyfi ve kanunsuz emirleri ile mümkün olmuştur. ÇAY - KUR'a bağlı 
İstanbul Çay Paketleme Fabrikasımda (geçici işçi) kadrosunda gösterilen Dursun Ali ÇIRAKOĞLU, Güm
rük ve Tekel Eski Baklanı Tuncay MATARACI'mım yurt içi ve yurıt dışı seyahatlerime katılmış, Hilıfcom, She-
raton ve Efes gibi en lüks otellerde Devlet Hazimesümden harcamalarda bulunmuş ve Bakamın emirleri üze
rine (uçak bileti üzerimden) kendisime Çay Kurumunca harcırah verilmiştir. (K.22, S. 434 - 469) 

ÇAY - KUR tarafından yapılan bu ödemelere aıiıt (bildirim ve tahakkuk müzekkerelerimin altına Bakan 
Tuncay MATARACI'mım imza hanesinin açi'lmış olması ve onum tarafımdan imzalanması. (K.22, S. 446, 
450) Gümrük ve Tekel Eski Bakamı Tuncay MATARACI ile Çay Kurumu arasındaki fiili münasebetlerim 
derecesini ve ÇAY-KUR üzerimdeki yasa dışı hakimiyetini göstermesi yönünden ide önemlidir. 

İlkokulu sonradan bitirdiği anlaşılan, Bakanın (adamı) olmaktan başka kamu hizmetleri yönümden hiç
bir vasfı bulunmayan ve kendisime aylak ücret ve üstelik fazla mıesai ücretleri ödenmesine rağmen baMıi bir 
(kamu görevi) yapmayan bu (geçici işçO'ye Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın emriyle 
(uçak bileti üzenimden) 've yalnızca seyahat masrafı olarak ÇAY-KUR tarafımdan 109 497 lira ödenmiş 
olması gözömüne alınırsa, keyfiliğin de ötesindeki bu tutum ve davranışım vehameti daha çok aydınlanır. 

Dursun Ali ÇIRAKOĞLU'nun, bfehara ÇAY-KUR Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA'nım 
28 . 9 . 1979 tarihli /resen ölluır'u 'ile Pazar ikinci çay fablukasına nakledilmiş oHması; bir çok yolsuzluk id
diaları ve özellikle Bakamım dünüründen fahiş fiyatla depo kiralanması, damadınım kardeşime yapılan ihale, 
Rlizespor ve Anadolu Basın Birliğime kanunsuz olarak çay tahsis edilmesi şeklindeki işlamlıaflin değerlıeındli-
rillmesi yönümden de önemli bir özellik arz etmektedir. 

Parsonıel istihdam pölitikasımın özel 'bir çiftlikte bile bellirlli kurallara göre yürütülaTuesimıe rağmen, G'üm-
rük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya karşı Çay Kurumunum bu- teslimiyetçi davranışı; 440 
sayılı Kanunun tedvin amacı yönümden de üzerimde düşümülme&i gereken bir olgudur. 

Dursun Ali ÇIRAKOĞLU'nun İstanbul Çay Paketleme Fabrikasında geçici işçi kadrosuna alımdıktam 
somra Bakanlıkta görevlendirilmesini Tuncay MATARACI «bu arkadaşıımızı ben yanıma korumaya yardımcı 
olmak görevliyle almıştım.» (K.l, S.64) diye izah etmiş; koruma polisi olduğu hallide koruma kadrosunun ge
nişletilmesi içim herhangi b&r teşebbüs olup olmadığı ve koruma yönümden bu kişfiniim bir özelliğinin ve ta
banca taşıma ruhsatlının bulunup bulunmadığı ve ken dişlini nasıl koruyacağı sorusu (ise «hayır, tabancası ma-
bamcası yoktur efendim, nasıl koruyacak, bir insan ille tabanca mı ile korur yani...» (K. 1, S. 65) diyerek ce
vaplandırmıştır. 

İşe alımmıasıını, Bakanla birlikte, kaldıkları oteMıeri, gittikleri eğlence yerlerimi ve seyahatlerimi, yurt dışım
da Montrö Palasta kaldıklarımı, bu yurt dışı seyahate ÇAY-KUR Genel Müdür Yardımcısı Şahliın BALTA' 
mın Bakama hitaben «ÇIRAKOĞLU'nu götürmüyormusun? Bu da senin sayemde Avrupa'yı görsün» (K.3, 
S.87) demesi üzenime müteahhit Ali YILDIZ tarafımdan alımam uçak bilıetiylıe gittiğini ve orada AKİ YILDIZ'ım 
üzerimde 40 - 50 bim mark kadar bir para gördüğümü (K.3, S. 91) yeminlli ifadesinde anlatan Dursun Aİ ÇI
RAKOĞLU, Bakan tarafımdan kendisinin Bakaınılııkta görevfllemdMlınesini ise «çağınım gelsin dedi. Gittim ora
ya, tamam sen burada bazen Rlize'dem gelen hacılar olur, bilmem tanıdıklar dur, bunlar tanımaz, burada 
üzerler onları. Dışarıda demesinler ki Bakan ollduda bu kadar gilüüik özel Kalem Müdürü almadı. Rlizıöili 
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gelıdimi .söylıersin. San Özel Kal/am Mıüdıürü Abbals Beyte, yahut sekretere söylersiın. Fian kişiler geldi, hani 
onları fazlıa beklıatmieylin dersin. Çok geütdli'Iıemdıi R'izıe'deiı, yanli çay alımlıarı için, fabrika kurufarası için, hani 
şey olarak gelirlerdi. Bunlara bakacaksın derdi...» diyerek izah ataıiiştlir. (K.3, S.80) 

Bu kişlinin Bakanım bir ruavi aracısı olduğu yollunda ki iddialar ve uçak bileti müteahhit Aİıi YILDIZ (tara
fında ödenerek Bakanın Avrupa seyahatine iştirak ettirilmiş ollması, îzmir'de Efes Oteliinde bulıunıduküamı 
sırada masraflarının AM YILDIZ tarafından ödendiğini söyllemesi; Tuncay MATARACI - A'l/i YILDIZ idfiş-
klilıeri açısından da geneldeki yoruma ışık tutacak foür anlatım özeliğim' taşımaktadır. 

İlkokul mezunu Dursun Ali ÇIRAKOĞLU'nun ÇAY - KUR'a bağlı istanbul Çay Paketleme Fabrikasında 
(geçici işçi) kadrosunda gösterilerek Bakanlıkta istihdam edilmesi ve birinci derecedöki bir memurun, hatta 
bir müsteşarın imkânlarından bile fazla seyahatler sağlanarak Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MA
TARACI tarafından tamamen keyfi sekide kullanılması, Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinin tipik ör
neğini teşkil eden bir eylemdir. 

Ayrıca kanunsuz olarak Bakanın verdiği yazılı emirler üzerine ÇAY - KUR tarafından ödenen 109 497 
TL. tutarındaki uçaklı seyahat giderleri, otel masrafları, kurumca ve Hazinece uğrainılan zararlardan da Tun
cay MATARACI'nın sorumlu olması gerekir. 

IX — KADROSU PETROL OFİSTE BULUNAN BİR MEMURENİN GÜMRÜK VE TEKEL BA
KANLIĞI ÖZEL KALEMİNDE KULLANILMASI: 

Kadrosu Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde olan Gülay ALIŞ ismindeki bir memurenin, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Özel Kaleminde çalıştırılmak üzere gönderilmesi hususunda Tuncay MATARACI tarafından te
şebbüse geçilmiş, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden Bekan tarafından istenmiş ve Bakanın bu isteği Genel 
Müdürlükçe yerine getirilmiştir. 

Bu tasarrufun yasal bir gerekçesi, Bakanın bu tasarrufunu haklı kılan ve hizmet gereklerine dayanan her
hangi bir yönü mevcut değildir. 

Bakanın bu davranışı hakkında evvelce verilen önergeye karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
yazılı görüşünü bildiren Tuncay MATARACI şu cevabı vermiştir : 

«...Kamu kuruluşları arasında bu tür uygulama zaman zaman yapılmaktadır. Nitekim, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Turhan FEYZÎOĞLU'nun 01337 sayılı, 18 . 5 . 1978 günlü teleksi üzerine, Bakan
lığım Özel Kalem Müdürlüğünde görevli İpek MARMARA, tüm özlük hakları saklı kalmak koşuluyla ge
çici olarak anılan Bakanlıkta görevlendirilmiştir.» 

Kendisine yöneltilen yazılı soru önergesine, bir Bakan olarak Tuncay MATARACI'nın verdiği cevapta, 
başka bir Bakanın davranışım göstermekle iktifa etmesi, kamu yönetimindeki zihniyet ve ölçülerin belirlen
mesi yönünden ilginçtir. 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde memur olan ve bu konuda tanık olarak yeminli ifadesi alınan Gülay 
ALIŞ : 

«Bakan beyin beni Gümrük ve Tekel Bakanlığına istemesi nedenleri, herhalde Petrol Ofisteki ça
lışmalarım, hareketlerim, davranışlarım nedeniyle seçmiş olmalılar ki beni oraya götürmekte ısrar 
ettiler. Ben de bir Devlet memurunun verdiği birtakım görevleri orada da sürdürebileceğime inan
dım.» 

Demektedir. (K.3, S. 85) 
Varlığından ve özeliklerinden Tuncay MATARACI'nın ne sekilide haberdar olduğunu (tebrik vesilesi ol

muştu ve kendieri ide beni aradılar.) diye izah eden memure Gülay ALIŞ Gümrük ve Teikd Bakanlığının 
8 .3 .1978 tarihli bir yazısıyla, Bakanlıkta görevlendirilmek üzere istenilmiş ve Petrol Ofisi Gend Müdür
lüğünün 16.3 .1978 tarihli yazısıyla olumlu cevap verilmiştir. (K. 17, S. 390 - 391) 

Aslında sanki yazışmalar sonucunda böyle bir görevde istihdam edilmiş intibaı uyandırılan memure Gü
lay ALIŞ'm, bu yazışmalardan çok önce 27.2.1978 tarihinde fiilen göreve başlamış olduğu, (K. 17, S. 392) 
kadro ve kuruluş yönünden yasal olmayan ve hizmet gereklerine dayanmayan bu işleme bir resmiyet havası ve-
rilmdk istendiği anlaşılmaktadır. 
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Bu konu hakkında Tuncay MATARACI ifadesinde : 
«Ben bunu Petrol Ofisinden tanırdım. Yani oraya Milletvekilli olmadan önce Genel Müdüre gitti
ğimiz zaman da zannediyorum Genel Müdür, ismini hatırlayanıayacağım Petrol Ofisi Genel Müdü
rü idi, oradan tanıyordum, orada çalışmalarının çok iyi olduğunu, bizzat Genel Müdür ile direkt 
temas kurduğu için kendisi söylüyordu ve ben de Bakan olunca, beni de tebriğe gelince....» diyerek 
izah etmiştir. (K. 1, S. 147) 

Kadro ve Kuruluş itibariyle Bakanlığına bağlı olmayan, Bakanlığında aynı hizmeti görecek nitelikte bin
lerce memur varken bir İktisadi Devlet Teşekkülündeki bir memureyi özel sebeplerden dolayı Bakanlık 
özel Kalem Müdürlüğünde istihdam etmesi, Bakan Tuncay MATARACI'nın tamamen keyfi ve kanunsuz 
davranışlarının bir sonucu olup Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesindeki suça vücut verecek bir ey
lem niteliğindedir. 

X — BOLERO GEMİSİ OLAYI : 

Konşimentosuna göre 800 kasa viski ve 3.000 baks Amerikan sigarası yüklü olarak Bulgaristan'ın Varna 
Limanından hareket eden Uruguay BOLERO gemisi 7.1 .1978 tarihinde Kemerburgaz Ciftalan Köyü mev
kiinde karaya oturmuştur. 

Bu olay basında (kaçakçıları polis değil fırtına yakaladı) şeklinde kamuoyuna yansıtılmıştır. (K. 10, S. 35) 
Geminin amibarları mahalli jandarmanın talebi üzerine gümrük yetkililerince kurşunla mühürlenmiş ve 

gemi muhafaza altına alınmıştır. 
12.1.1978 günü gemide yangın çıkmış, mühürler erimiş ve ambarlardaki mallar kısmen hasara uğra

mıştır. 
Yangın olayı basında (esrarengiz) olarak nitelendirilmiş ve 13 Ocak 1978 tarihli Hürriyet Gazetesinde, 

gemi güvertesini de içine alan bir fotoğrafın altında şu haber geçilmiştir : 
(Gemideki yangın söndürme çalışmalarına Rıza KALKA VAN da katıldı. Ünlü Armatör Rıza KAL
KA VAN «ben bu geminin sahibi değilim. Yük de bana ait değil. Ancak bu gemiyi hurda olarak 
satın almak istöiyorum. Onun için buradaki denizcilere yardım etmek istedim.»* dedi. İlgililer ge
minin ıkasten yakılmak istenmiş olabileceğini, soruşturma açıldığını söylediler.) (K. 10, S. 25 - 45) 

Olaya adli yönden mahalli jandarma ve Eyüp C. Savcılığınca el konulmuş, bilirkişi incelemesi yaptırıl
mış, konşimentolar, sertifikalar ve manifestolar, geminin isminin değiştirildiğine ilişkin iddialar, kaçakçılık 
ve kasten yangın çıkarılması hususları soruşturulmuş ve (gemi personeli) hakkında kamu davasının açılma
sını gerektirecek bir delil bulunmadığı tespit edilerek 8.2.1978 tarihinde takipsizlik kararı verilmiştir. (K. 
10, S. 70 - 72) 

Bu karar aleyhine İstanbul Muhakemat Müdürlüğünce itiraz edilmiş ancak itiraz İstanbul 2 nci Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanlığının 14 . 3 .1978 tarihli kararıyla ret olunmuştur. (K. 10, S. 73) 

Bu olay, Armatör Rıza KALKAVAN'ın faaliyetlerine de temas olunarak Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit KÖKER tarafından T.B.M.M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına verilen bir önerge ile soruştur
ma konusu yapılmak istenmiş, Anayasanın 901 ncı T.B.M.M. Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi yapıldıktan' sonra, Birleşik Toplantı Başkanı Ca
hit KARAKAŞ imzasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI'ya hitaben yazılan 25 Aralık 1978 
tarihli bir yazıyla, 15 gün içerisinde yazılı görüşünü bildirmesi istenilmiş^ ancak Bakan yazılı görüşünü bil
dirmemiştir. (K. 10, S. 24) 

Kısaca özetlenen bu konu, 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Bütçe Karma Komisyonunda gö
rüşülmesi sırasında da Senatör Yiğit KÖKER tarafından dile getirilmiş, Rıza KALKAVAN'ın gemiye çı
kabilmiş olması, gemi enkazının KALKA VAN tarafından 250 bin lira gibi çok cüz'i bir meblağ karşılığı sa
tın alınması, kaçakçılığı önlemek maksadıyla gerekli tedbirlerin alınmadığı, KALKAVAN'ın Bakanla ya
kınlığı tartışma konusu yapılmıştır. 

(Komisyon görüşmelerine ait kitap halinde basılan tutanak sahife 576 - 579, 616 - 617) 
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Balkan tarafından verilen cevapta, olayın jandarma bölgesinde olduğu, 300 rüsum tonun altında bulunan 
gemilerin kurtarılmasının Denizcilik Bankasının tekelinde olmadığı, gemi sahibiyle Rıza KALKA VAN ara
sındaki anlaşma gereğince Rıza KALKAVAN'ın kurtarma faaliyetine katıldığı, gemideki malların muhafa
za altına alındığı belirtilmiştir. 

Gelişimi açıklanan bu olayda BOLERO gemisi (mürettebatınım) kaçakçılık maksadıyla hareket etme
diklerine dair verilen takipsizlik kararının ve bu karara karşı yapılan itirazın reddine dair verilen kararlar 
karşısında, BOLERO gemisi mürettebatının fiillerinin tartışılması mümkün değildir. 

Ancak bunun dışında : 
a) Karaya oturduğu günden itibaren, özellikle basında bir kaçakçılık olayının aracı olarak yayınlanan 

BOLERO gemisinde 12.1 .1978 günü çıkan yangın sırasında, Rıza KALKA VAN'ın herhangi bir sıfatı mev
cut değildir. 

Bu kişi, MATARACI tarafından 27.1.1978 tarihindeki Bütçe Karma Komisyonunda söylendiği gibi 
(geminin kurtarılması işini yüklenen armatör) sıfatına, (gemiye girdiği tarihte) sahip değildir. 

Zira, istanbul'da mukim KONTUAR MARİTÎM vapur acenteliği tarafından Büyükdere Gümrük Muha
faza Müdürlüğüne yazılan yazıda aynen ( 7 . 1 . 1978 tarihinde Kilyon Karaburun mevkiinde hava muhale
fetinden karaya oturmuş bulunan 256 net tonluk Honduras bayraklı BOLERO gemisi ve yükünün kurtarıl
ması ameliyesi, gemi armatörünün talimatı üzerine, Büyükdere Uzunf ıstık Sokak 14 numarada mukim ar
matör Rıza KALKA VAN firmasına verilmiştir. Bilgi edinilmesini ve gereğini müsaadelerinize rica ederim.) 
denilmektedir. 

Bu yazının tarihi 13.1.1978 dir. Rıza KALKAVAN'm ise, muhafaza altında bulunan gemiye çıktığı 
tarih ise 12.1.1978 dir. Yani yangın sırasında bu kişinin viski ve Amerikan sigarası yüklü gemiye çık
masını haklı gösterecek herhangi bir sıfatı ve ilişkisi mevcut değildir. 

b) Gemi personeli hakkındaki takipsizlik kararında belirtildiği üzere, BOLERO gemisi Bulgaristan'ın 
Varna Limanından yüklediği viski ve sigaraları Beyrut Limanına götürmektedir. 

Beyoğlu 11 nci Noterliğince düzenlenen 16.1.1978 tarihli sözleşmede ise Rıza KALKA VAN, gemiden 
kurtarıUan malları (başka bir gemiyle Varna Limanına nakletmeyi) deruhte etmektedir. 

Oysa ki, gemideki resmi belgelere ve gemi personelinin beyanlarına göre bu mallar Varna'dan Beyrut'a 
gitmektedir. 

Konşimentoda yazılan viski ve sigaraların çok büyük bir kısmı yangından kurtarılmış olduğuna göre, bu 
malların Rıza KALKAVAN tarafından Beyrut'a değil de tekrar Varna'ya götürülmek istenmesi, gerek ba

sında yeralan gerekse bu olay sebebiyle jandarma (K. 10, S. 32 - 33) ve gümrük (K. 10, S. it/) teşkilatının 
yazılarında işaret edilen kaçakçılığa ilişkin şüphe ve iddialar yönünden büyük bir önem arz etmektedir. 

iBir çok sigara kaçakçılığını finanse ettiğini belirten Yavuz Yaşar YAMAK, Bolero gemisindeki yükü ka
çak olarak yurda getirmek için daha önce para yatırdıklarını, ancak buna imkan bulamayınca Bulgaristan'ın 
Varna Limanındaki yükü Muhammad Ali EL SAYDUN ismindeki bir Arab'a devrettiklerini, evvelce bu 
malda Nizamettin AYTEMÎZ'in de hissesi olduğunu beyan etmiştir. (K. 4, S. 189,190,191) 

Yaşar YAMAK'ın bu ifadesinden, BOLERO gemisindeki yükün kaçak olarak Türkiye'ye getirilmek 
üzere planlandığı anlaşılmakta, ayrıca kaçakçılık olaylarına adı karışan ve halen Selimiye'de tutuklu bulu
nan Nizamettin AYTEMÎZ'in 26.12.1980 tarihli ifadesinden, BOLERO gemisinin gerçekten kaçakçılık mak
sadıyla hareket etmiş olduğu görülmektedir. 

iNizamettin AYTEMİZ bu ifadesinde: 
«...takma adı BOLERO olan ve kaçakçılık işlerinde kullanılan geminin Kilyos'ta karaya oturduğunu 
duydum. Benim yazıhanemde 33 00 97 numaralı telefonda gümrükçü Fahri diye, hatta takma adı 
dayı olan birisini Yaşar YAMAK, telefonda benim yazıhanemin adresini vererek arıyordu. Bir müd
det sonra şişman, iri - yarı görsem hemen tanırım bir gümrükçü geldi. Bizim yazıhane odası içli içli 
olduğu için bana açık diyemediler. Biz birlikte oturup sohbete başladık, özellikle Topal Yaşar ile 
(bu Faihri adlı gümrükçü konuşuyorlardı. Ben de kulak misafiri oldum. Konuşma sırasında Yaşar ba
na dönerek benden hemen 500 bin lira vermemi istedi. Ben bu kadar paramın olmadığnı söyledim. An-
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cak bana (arkadaşız bu insanlığı bana yap) deyince dayanamadım. Hemen Kocamustafapaşa Türk 
Ticaret Bankası hesabından 200.000 lira çektim. 300.000.— lirada yanımdaki paradan tamamladım 
ve parayı Yaşar YAMAK'a teslim ettim. Ne zaman ödeyeceğini sorduğumda yakında ödeyeceğini 
söyledi. 500.000.— lirayı yanımda gazete kağıdına sararak gümrükçüye verdi. Bu parayı vermesinin 
amacı, BOLERO gemisindeki kaçak malları kurtarmaktı. Yaşar YAMAK bu sırada Rıza KALKA-
VAN'ı da arayarak BOLERO gemisini kurtarmasını yalvardı ve para vereceğini söyledi. (Rıza ağa
bey ne istersen vereceğim) dediğini işittim. Çünkü Rıza KALKAVAN'ın gemi kurtarma araçları var
dı. Bundan sonra olaylar gelişti. Rıza KALKA VAN gemiyi kurtardı, içindeki sigaralar, viskiler alın
dı. Gemiyi de Rıza KALKA VAN satınaldı.» demektedir. (K. 2, S. 139) 

c) Yangında hasara uğrayan geminin bilahara Rıza KALKA VAN tarafından satınalınması ve bu kişiyle 
mal sahibi ve gemi armatörü arasında husule gelen ilişkiler ve ihtilaflar, resmi makamların ve özellikle Güm
rük ve Tekel Bakanlığının görev ve yetkileri yönünden ilgi çekici bir nitelik göstermektedir. 

Adli makamlar tarafından yalnızca yabancı uyruklu olan gemi personeli hakkında kanuni soruşturma ya
pılmış ve yalnızca gemi personeli hakkında karar verilmiştir. 

Oysa ki, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun gereğince Gümrük ve Tekel Bakanı, 
birinci derecede görevli ve sorumlu bir kişi olarak, basında çok geniş ölçüde yer alan, Bütçe Karma Komisyo
nunda tartışma konusu yapılan bu olaya eğilmem'iş ve özellikle (RIZA KALKA VAN) yönünden herhangi 
bir işleme tevessül etmemiştir. 

'Bu olayda, Rıza KALKAVAN hakkındaki iddialar yönünden Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MA 
TARACI'nın kendi teşkilatına herhangi bir emri ve yazısı mevcut olmadığı gibi, yeminli tanık olarak dinle
nilen yetkililer de Bakanın kendilerine şifahi olarak herhangi bir emir vermediğini belirtmişlerdir. 

Komisyonumuzca yapılan sorgusu sırasında Rıza KALKA VAN'la bir sıhriyet bağının olmadığını söyle
mesine rağmen, Bütçe Karma Komisyonunda (doğrudur, Kalkavanlar'la aile ilişkim var) demiş olan Bakanın; 
bu kaçakçılık iddialarının soruşturulup aydınlatılması ve özellikle (hiç bir sıfatı mevcut bulunmadığı bir ta
rihte) (muhafaza altında bulunulan BOLERO gemisine girebilen) Rıza KALKA VAN'la ilgili iddiaları, işgal 
ettiği makamın ve ifa ettiği görevin bir gereği olarak soruşturmamış olması (memuriyet görevini ihmal) su
çunun sınırlarım aşan ve Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinde yer alan (memuriyet görevini kötüye 
kullanmak) suçunu teşkil etmektedir. 

Bu konuda bir hususun belirtilmesine gerek duyulmaktadır; 
(Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men'i ve Takibi İşlerinin Dahiliye 

Vekaletine Devri Hakkında 6815 sayılı Kanun) kaçakçılığın men ve takibi işinde bir nev'i işbölümü yapmış 
ve İçişleri Bakanlığının bu konudaki görevlerini belirtmiştir. 

Ancak bu hükümler, Tuncay MATARACFnın (Gümrük ve Tekel Bakanı olarak) yukarıda belirtilen (Rı
za KALKA VAN'ın durumu hakkında soruşturma yaptırmak) konusunda görevli olmadığı anlamına gelmez. 

Zira 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 3 ncü maddesi: 
(Her mahallin en büyük mülkiye memuru, bilumum gümrük memurları, doğrudan doğruya devlet tarafın

dan idare edilen bilcümle inhisar memurları, polis müdürü, merkez memuru, komiser, muavin ve memuru, 
jandarma kumandan subay ve eratı, hudut ve sahillerde gümrük muhafaza kıtaları subay ve eratı ve memur
ları kaçakçılığı men, takip ve tahkik ile mükelleftirler) hükmünü taşımaktadır. 

Bu maddenin (gümrük muhafaza kıtalarına) ilişkin kısmı kaldırılmıştır. 
Gerek 1918 sayılı Kanun, gerekse 6815 sayılı Kanunun ilkeleri ve genel esprisi içerisinde Gümrük ve Tekel 

Bakanının, yukarıda işaret edilen konuda görevli olmadığını iddia etmek mümkün değildir. 

Nitekim Bolero gemicinin ambarlarının mühürlenmesine, gemi yükünün boşaltılıp depolanmasına, geminin 
hurda olarak satılmasına ve bu arada husule gelen ihtilaflara Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile taşra teşkilatı 
el koymuştur. Burada önemli olan husus (gemiye çıkmasına kanuni imkân olmadığı halde Rıza KALKA-
VAN'ın neden gemiye çıktığı ve Varna'dan Beyrut'a giden vi'skü ve sigaraların, eğer kaçak değilse neden Rıza 
KALKAVAN tarafından yangın olayından sonra tekrar Varna'ya götürüldüğü) konularında Gümrük ve 

Tekel Bakanının kasıtlı olarak hiç bir işlem yaptırmamış olmasıdır, 
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XI — SAMSUN'DA ALI RIZA AYDIN İSİMLİ KİŞİDEN FAHİŞ FİYATLA DEPO KİRALANMASI 
İDDİASI : 

Bakanllıık yetkililerince hem pahalı hem de yetersiz bulunan ve hakkında menfi rapor verilen, ayrıca Tekel 
Genel Müdürlüğüne de kiralanmış bulunan Bakanın dünürüne ait bir deponun fahiş fiyatla yıllığı (600.000.— 
TL) dan, sonradan gelen bir heyet tarafından 2 yıllığına peşin ödeme yapılarak kiralandığı iddia edilmektedir. 

İddialar, önce Çay Kurumu Genel Müdürlüğünce tahkik ettirilmiştir. Çay Kurumu Müfettişleri Hasan 
GENÇAY ile Sedat KOLLUOĞLU'nun müştereken düzenledikleri 21.3.1980 tarih ve 1 sayılı rapora göre: 
(K. 14, S. 1-48) 

— Samsun'da, mamul stok ambarı olarak Ali Rıza AYDIN'dan yıllık 550.000—TL bedelle iki yıllığına 
depo kiralanmıştır. 

— Depo, kullanıma uygun olmadığ! gibi ekonomik de değildir. Emsal depolara oranla 10 kat daha pa* 
halıdır. Bu kiralama işlemi 440 sayılı Yasanın 23 ncü maddesindeki kârlılık, verimlilik ilkesine aykırıdır. 
T.C.K. nun 230 ve 240 ncı maddeleri ihl'af edilmiştir. 

— Genel Müdür Vekili Şahin BALTA, kiralama talebini kabul etmiş, ancak mahalline gönderilecek tespit 
komisyonu üyelerini değiştirmiştir. 

— Komisyon, adil ihtiyaç halinde kullanılabilir şeklinde rapor vermiştir. Deponun vasıta olarak sadece bir 
girişi vardır. 300 ton çay kapasitelidir. 

— Kiralama konusunda açık bir yönetmelik veya talimat mevcut değildir. Satınalma yönetmeliğinin 
kaplamı, bu hususu da içerecek şekilde genıiş tutulmuş, ancak uygulama içini özel maddeler getirilmemiştir. Bu 
nedenle, bu yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir. Pazarlama ve Satın Alma Daire 
Başkanlığının genel uygulamaları da bu yöndedir. 

Rapor Çay Kurumu Genel Müdürlüğünce adli mercilere intikal ettirilmiştir. Samsun Cumhuriyet Savcı
lığından alınan bilgiye göre (K. 14, S. 49-52), komisyon üyelerinden Ali BAKIR ve Hızır KATIRCI hak
kında görevi kötüye kullanmak iddiasıyla dava açılmış bulunmaktadır, 

Genel Müdürlük Müfettişlerinin yetkisi dahilinde olmadığı için, Genel Müdür Vekili Şahin BALTA'nın 
ifadesi alınamamıştır. Bilahara hiç bir gerekçe göstermeden sadece kendi insiyatifi ile ve özel komisyonla 
depo sahibini himaye eden' Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA hakkında gereken işlemin yapılması 
için, durum Genel Müdür Bedirhan BÎRBEN tarafından Bakanlığa intikal ettirilmiştir. Konu, Gümrük ve Te
kel ve Maliye Bakanlıkları Müfettişlerince incelenmektedir J 

Bakanlık Müfettişleri tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda, deponun ayrıca Tekel tarafından 
da kiralanmadığı anlaşılmıştır. 

Olayın Bakan ile ilişkisini tespit yönünden ifadesine başvurulan Pazarlama ve Satın Alma Dairesi Başka
nı tshak KARA (K. 3, S. 259-280), o tarihte depo kiralanmasına zaruret olduğunu, Ali Rıza AYDIN'a ait 
deponun uygun olup olmadığının tespiti için kendisinin Samsun'a gönderildiğini, ancak olumsuz görüşe sahip 
olduğunu ve bu kanaatini muhtemelen Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA'ya sözlü olarak ilettiğini, 
Ali Rıza AYDIN'ın Bakanın yakını olduğunu bilmediğini, kendisine herhangi bir baskı veya telkin yapılma
dığını söylemiştir. Depo tespiti için görevlendirilen komisyon üyelerinden Hızır KATIRCI ile Ali BAKIR 
(K. 3, S. 306-326), îshak KARA'nın daha önce depoyu gördüğünü bilmediklerini, Ali Rıza AYDIN'ın Baka
nın yakını olduğundan haberleri olmadığını, başka bir yer bulamadıklarını, komisyon başkanı merhum Azmi 
KA'SABOĞLU'nuıı Bakanın mektep arkadaşı olduğunu ve Ali Rıza AYDIN'ı tanıdığını, Azmi KASABOGLU' 
nun «Bir de Ali Rıza AYDIN'a gidelim» dediğini, deponun kabaca ölçümünü yaptıklarını, 300 ton kapasitel'ik 
deponun acil hallerde kullanılabileceğini belirttiklerini, fiyat konusunda hiçbir bilgileri olmadığım ifade etmiş 
lerdir. Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA (K. 4,S. 13-38) Pazarlama ve Satın Alma Dairesince önerilen 
komisyonun değiştirilmesi konusunda kesin bir şey söylememiş, üyelerden birinin sakatlığını ileri sürmüş, ara
dan zaman geçmesi nedeniyle gerekçeyi hatırlamadığını, ilk komisyon üyelerinıin gitmek istememiş olacaklarını 
veya bunların o zaman uygun olmadıklarını, fiyatın mutlaka komisyondan gelmiş olduğunu, deponun alan ve 
hacmine göre «Bu kadar kuruştan bu kadar yapar» diye takribi bir rakamın oluştuğunu, ölçülerinin 50,55,60 
ton/kuruş civarımda olduğunu, deponun kiralanması için kendisine bir telkin veya baskı yapılmadığını, İshak 
KARA'nın olumsuz görüş bildirdiğini hatırlamadığını, öyle olsa deponun tutulmayacağım belirtmiştir. 
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Genel Müdür Bedirhan BİRBEN (K. 3, S. 232-235), deponun fiyatının fahiş olduğunu, îshak KARA'nın 
kendisine «Bu depo baskıyla yapıldı. MATARACI'mn damadının deposudur, tşte bizi zorladılar, bu depoyu 
tutmak için. Fakat biz bir rapor vermek suretiyle bundan kendisini kurtardık. Ama İkinci bir heyet teşekkül 
ettirmek suretiyle bu depo tutuldu» dediğini ve fiyatını çok fahiş bulduğunu söylediğini ifade etmiştir. Tuncay 
MATARACI ise (K. 1, S. 152-154), Kiralama konusunu ilk defa duyduğunu, Azmi KASABOĞLU'nun ilkokul
dan arkadaşı ve hemşehrisi, ibrahim AYDIN'ın ise eniştesinin kardeşi olduğunu beyan etmiştir. 

İnceleme ve soruşturmanın ortaya çıkardığı sonuç özetle şudur: 
Pazarlama ve Satın Alma Dairesi Başkanının görevli olarak gidip yerinde gördüğü ve olumsuz görüş verdiği 

depo için bir tespit komisyonu kurulmuş, ancak bu komisyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA tara
fından değiştirilmiş ve kendi ifadesine göre 50-60 ton /kuruştan kiralanması gereken 300 ton kapasiteli bir 
depo için, takriben 150 bin TL olması icap eden kira bedeli, Şahin BALTA tarafından, Ali Rıza AYDIN'ın 
teklifi doğrultusunda yıllık 550.000.—TL olarak belirlenmiş ve hazırlanan kontrat Genel Müdür Vekili sıfa
tıyla yine kendisi tarafından imzalanmıştır. Kiralama konusunda açık bir yönetmelik veya talimat mevcut de
ğildir. Satın Alma Yönetmeliğinde özel maddeler getirilmemiştir. Ancak uygulamada daima Çay Kurumu 
Satın Alma Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilmektedir. Nitekim Gerek Şahin BALTA gerekse îshak 
KARA Samsun'a gönderilen heyeti Satın Alma Komisyonu olarak nitelendirmektedirler. Samsun'a gönderilen 
Komisyon, îshak KARA'nın öneri yazısına göre, «Kurum menfaatleri açısından en ekonomik depoları tespit 
etmek ve Genel Müdürlüğüne teklif götürmek üzere» görevlendirilmiştir. Bu komisyon sadece depoyu tes
pit etmiş, acil hallerde kullanılabileceğini bildirmiş, fiyat konusunda herhangi bir öneride bulunmamıştır. 
Komisyonun, satınatma komisyonu niteliğinde olup olmadığı tartışma konusudur. Buna rağmen, Şahin BAL
TA re'sen kira bedelini tespit etmiştir. Bütün bunlar Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA'nın söz konu
su deponun kiralanması için özel bir gayret gösterdiği ve hatta yetkisini aşan tasarruflarda bulunduğu gerçe
ğini ortaya koymaktadır. Ancak bu çabanın ne ölçüde Bakan Tuncay MATARACFdan kaynaklandığı belli 
olmamaktadır. 

Bu açıklamalarla birlikte, Bakanın Çay Kurumuna ait işlerde (Örneğin, Dursun Ali ÇIRAKOĞLU, Rize-
spor'a ve Anadolu Basın Birliğine çay verilmesi olaylarında) Şahin BALTA ile olan ilişkileri, Şahin BALTA'nm 
Tuncay MATARACI'mn Bakanlığı döneminde Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiş bulunması ve 
birbirlerini ötedenberi tanımış olmaları da gözönünde tutulduğunda, Bakan yönünden gelen bir etkinin varlığı 
sezilmekte ve bu konuda belirli bir kanaat uyanmakta ise de, Ceza Hukuku ve iştirak hükümleri yönünden 
delillerin, Tuncay MATARACI hakkında dava açılması istemini gerektirecek düzeyde olmadığı kanaat ve sonu
cuna varılmıştır. 

XH — IBÜYÜKDERE ÇAY PAKETLEME FABRİKASI İNŞAATI İHALESİNİN TUNCAY MATARA-
CI'NIN DAMADININ (KARDEŞİ OLAN İBRAHİM AYDINA VERİLMESİ: 

İddialara göre, Balkan Tuncay MATARACI'nın dünürüne yapılan ihalede, müteahhide teslim edilen de
mir ve çimento karaborsada satılarak yakınlarına yarar sağlanmıştır. Tahsisler ve ihale yasal değildir. Hiç işe 
başlamadan 15 milyon TL avans verilmiştir. Amaç temel inşaatı yapıp, demir satışından kâr ederek işi bı
rakmaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müşavir Müfettişi Celâl EREL ile Müşavir Maliye Müfettişi Turgut AKMAN 
tarafından dosyalar üzerinde yapılan ilk incelemelere göre, 40.825.546,78.—TL keşif bedelli ihale gereken 
ilanlardan sonra Çay Kurumu Satınaîma Yönetmeliğinin 24 ncü maddesine göre kapalı zarf usulüyle gerçek
leştirilmiştir. 28.9.1979 tarihinde 22 firma teklif vermiş ve ihale sonuçta % 32,20 indirim veren ibrahim 
AYDINMa kalmıştır. Satınaîma Komisyonun 2.10.1978 tarih ve 109 sayılı kararı, Yönetim Kurulunca 13.10.1978 
tarih ve 42 sayılı kararla onaylanmıştır. İhale bedeli 27.697.72Q,27 TL dır. Bu işlemlerde ilgili mevzuat hü
kümlerine aykırı bir durum tespit edilememiştir. 

Fabrikada mevcut demirlerin müteahhide verilmesi işlemlini tetkik eden Çay Kurumu Müfettişi Taner 
OLCAY'ın 9.9,1980 tarih ve 11 sayılı raporuna görefK". 14, S. 53-99); 
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— Müteahhit 26.2.1979 tarihinde depoda mevcut, eskiden kalma demirlerin kendisine verilmesini istemiş 
ve talep aynı tarihte Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA tarafından olurlanmıştır. BALTA yine 22.6.1979 
da «Yönetim Kurulundan çıkıncaya kadar senet mukabilinde verilmesi uygundur» şeklinde bir onay vermiştir. 
Satınalma Yönetmeliğindeki yetki aşılmıştır. Fabrikaca defalarca mütemmim bilgi istenmiş, ancak merkezden 
cevap gelmemiştir. Yapılan işin yanlışlığı ilk defa 22.10.1979 tarihli yazıda belirtilmiştir. Şahin BALTA imzalı 
23.1.1980 tarihli yazıda da işlemden vazgeçildiği ifade edilmiştir. Fabrika müdürlüğü kararsız bırakılmıştır. 
Müteahhit aldığı demirleri inşaat sahası dışına çıkarmıştır. Bir kısmını kullanmıştır. Kullanılmayanlar fab
rikadadır. 
— ibrahim AYDIN'a 22.6.1979 günü Yönetim Kurulundan izin çıkıncaya kadar senet karşılığı verilmiş 

olan 47.737 Kg. demirin müteahhitle hiçbir bağlantısı kalmamıştır. Teslim alınmalı ve tasfiye işlemlerinde göz-
önünde tutulmalıdır. 

— Bu demirlerin müteahhide verilmesinde fabrika yetkililerinin kötü niyeti yoktur. Ancak yazılı emir 
vermiş olan Şahin BALTA'nın Bakanlık Müfettişlerince ifadeleri ve savunması alınmalıdır. 

İhalenin uygulanması ile ilgili olarak, konuyu incelemekle görevli Gümrük ve Tekel ile Maliye Bakan
lıkları Müfettişlerinin yaptıkları incelemelere1 göre: 

— Müteahhit 7.11.1978 de işyerini teslim almış ve 10.11.1978 de, mukavele gereği alması gereken avansı 
talep etmiştir. Şekerbank*tan alınan teminat mektubu mukabilinde, 17.11.1978 de, kendisine 2.768.000.— TL 
avans verilmiştir. Sözleşmenin 9/4 maddesine göre 9/1 nci maddeye göre verilmesi gereken % 10 avansın % 
5'i, 9 (1-2-3) teki şartlarla ödenecektir. Geri kalan % 5'i yüklenicinin çalışma durumuna göre ve kontrol 
teşkilatı uygun gördüğü takdirde ödenecektir. Oysa avansın tamamı defaten ödenmiştir. 

— Avans verilmesi konusundaki teklifi proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı yapmış, Genel Müdür Yardım
cısı Şahin BALTA olur diyerek, yazıyı Muhasebe ve Mali işler Müdürlüğüne havale etmiştir. Müfettişliğin 
kanaatine göre bu yazı ilk % 5 için geçerlidir. 

— 9 ncu madde uyarınca teminat mıektubu, anlaşma ve proforma faturalar, noterden taahhütname, buna 
uyulmazsa teminatın paraya çevrilmesine muvafakatnar^e, avans verilmesi için şarttır. Proje ve inşaat Daire 
Başkanlığı yazısı ile, bu şartlarla avans verilmesi için Muhasebe ve Mali işler Dairesi Başkanlığına hitaben 
olur alınmıştır. Dosyada teminat mektubu ile Noterden taahhütname mevcuttur. Anlaşma ve proformo fatu
ralar ile teminatın paraya çevrilmesine dair muvafakaîname ilk incelemelerde görülememiştir. 

— Kontrol yönünden bazı uyarılar dikkati çekmektedir, örneğin, Kontrol Mühendislerinden Ahmet BAL 
5.4.1980 tarihinde ibrahim AYDIN'a gönderdiği yazıda, «Zaman kaybetmeden işinizi takip edin, Nisan 1980 
den bu yana havalar iyidir, yazılan yazılara rağmen Şantiye binasını yapmadınız yapın, çimento yetmiyorsa 
temine çalışalım» şeklinde ikazlarda bulunmuş, 12.4.1980 tarihli yazısında da, «Kasım 197$ dan itibaren inşaat
ta hiç bir çalışma olmadı. Sözleşme gereği teknik pe-sonelden hiç bir tanesi inşaatta bulunmadı, şantiye bina
sı yapılmadı» diye Genel Müdürlüğe bilgi vermiştir. 

— tik keşfe göre 242 ton demire ihtiyaç vardır. Fabrikadaki 47 tonla birlikte müteahhide 289 ton demir 
verilmiştir. Bunun 144 tonu kullanılmıştır. Fabrikada tespit edilen demir miktarı 109 tondur. Bu duruma göre 
36 ton demir açığı olmaktadır. Bu miktarda 1980 yılı birim fiyatlarına göre müteahhidim hakedişlerinden ke
silecektir. 
— Yine ilk keşfe göre inşaatta 1400 ton çimento kullanılması gerekmektedir. Çeşitli çimento fabrikalarından 

4 500 ton çimento talep edilmiş, inşaat sahasına 760 ton girmiş, bunun 697 tonu kullanılmıştır. 63 ton çimento ek
sik görülmektedir. Bu çimentonun bedeli 1980 yılı birin-' rayiçlerine göre müteahhidin hakedişlerinden kesilecek
tir. Talep edilen 4 500 ton çimento karşılığında ne kadar çimento verildiği ilgili fabrikalardan sorulmuş, alınan 
cevaplardan müteahhide 878 ton çimento teslim edildiği anlaşılmıştır. (K. 14, S. 100-112) Bu durumda müte
ahhidin kendisine tahsis edilen çimentonun 181. tonunu bu inşaatta kullanmadığı anlaşılmaktadır. 

iddiaların Bakanla ilişkisini tespit yönünden tanık olarak ifadesine başvurulan Yönetim Kurulu Üyeleri 
Zeki GÖKTÜRK, Şahin BALTA, Tayyar TUZCU ve Kemal GÜNAYDIN (K. 3, S. 343-369; K. 4, S. 38-47), 
ihalenin ibrahim AYDIN'a verilmesi için herhangi bir baskı veya telkin altında kalmadıklarını ve ihalenin 
yasal olduğnu ifade etmişlerdir. Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA, İbrahim AYDIN'ın Bakanın dama-

Milli Güvenlik Konseyi ı(S. Sayısı : 176) 



— 137 — 

dmın kardeşi olduğunu, demirleri işin yürümesi için verdiğini, bu konuda Tuncay MATARACI tarafından 
herhangi bir telkin veya baskı yapılmadığını belirtmiştir. 

Yapılan inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre ihalenin yasal olmadığı iddiası geçerli olmamaktadır. 
Müteahhide hiç işe başlamadan 15 milyon TL. avans verildiği iddiası da gerçekleşmemiştir. Müteahhide veril-
len avans tutarı 2.768.000,— liradır. Bu miktarın defaten ödenmiş olmasının yasalara uygun olup olmadığı husu
su, 47 ton demirin verilmesine ilişkin tamamlayıcı inceleme ile birlikte, ayrıca ele alınacaktır. Tahsis edilen 
mallardan 63 ton demir ile 181 ton çimentonun müteahhitçe nerelerde kullanıldığı belli değildir. Bu tahsis
ler, diğer ihalelerde olduğu gibi, ihaleyi yapan kurumun talebi üzerine ilgili fabrikalarca öncelikle verilmek
tedir. İhtiyaç duyulan 1 400 ton yerine 4 500 ton çimento talep edilmesine, fabrikaların çok defa bu talepleri 
istenilen ölçüde yerine getirememeleri gerekçe olarak gösterilmektedir. 

Bakan Tuncay MATARACI'nın damadının kardeşi olan müteahhit ibrahim AYDIN'ın resmi bir ihale se
bebiyle kendisine teslim edilen 63 ton demir ile 181 ton çimentoyu, tahsis gayesi dışında, özel işlerinde 
kullanmış olması, müteahhit yönünden, Yargıtayın müstakar kararlarına göre suç ise de, bütün bu işlemlerde 
bakan yönünden gelen bir etkinin varlığına, irtibat ve iştirakinin bulunduğuna delalet edecek ve dolayısiyle, 
Gümrük ve Tdkel Bakanı olmasının doğurduğu sıfat ve görevin kötüye kullanılmasına dayalı olarak, Tuncay 
MATARACI hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek düzeyde delillerin bulunmadığı kanaat ve so
nucuna varılmıştır. 

Ayrıca Pazar - Melyat çay fabrikasının yerinin değiştirilmesi iddiasıyla ilgili olarak Gümrük ve Tdkel 
Bakanlığı Müfettişi Mahmut Gencer .tarafından yapılan soruşturma sonunda düzenlenen 1/21 sayılı ve 
6.2.1980 tarihli soruşturma raporunda; Çay - Kur Yönetim Kurulunun teşekküle verilen sermayeyi ve sağla
nan kârları, kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun kullanmamak şeklinde görevlerini kötüye kullandıkları be
lirtilerek haklarında Türk Ceza Kanununun 240 net maddesine göre takibatta bulunulmasının uygun olacağı be-
Mrtilrniştir., 

'Bu rapora göre ÇAY - KUR Yönetim Kurulu halk kında açılan dava sonunda Rize Asliye Ceza Mahkeme
sinin 1980/106-214 sayılı kararıyla sorumlular hakkında beraat kararı verildiği anlaşılmıştır. (K. 21, S. 281) 

Yukarıda tarih ve sayıları belirtilen gerek soruşturma raporu, gerekse beraat kararı uyarınca yapılan incele
me ve araştırma sonunda tanık ifadelerinden de elde edilen hukuki kanıya göre, Gümrük ve Tekel eski Ba
kanı Tuncay MATARACI hakkında hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirecek düzeyde delillerin bulunmadı
ğı saptanmış ve böylece dava açılmasına gerek olmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

XIII — ÇAY - KUR YÖNETİM KURULU ÜYESt İKEN, SORUMLULUĞUNU SAPTAYAN MÜ
FETTİŞ RAPORLARINI GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI OLDUKTAN SONRA KASTEN TAKİP ET
MEMEK VE ENGELLEMEK SURETİYLE TUNCAY MATARACI'NIN MEMURİYET GÖREVİNİ KÖ
TÜYE KULLANDIĞI İDDİASI: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına verilen 11.5.1979 gün ve 9/265 sayılı önerge
de, Çay-Kur'la ilgili olarak Yüksek Denetleme Kurulunun raporu ile saptanan 27 milyon lira tutarındaki 
Kurum zararı hakkında Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın herhangi bir işlem yaptır
madığı iddia edilmektedir.! 

Bu nedenle, önergeye konu olan işlemler hakkında bilgi verilmesi gerekli görülmüştür. 
Başbakanlık Denetleme Kurulunca hazırlanan Çay Kurumunun 1975 yılı çalışmaları ile ilgili denetim ra

porunda;) 
a) Mevzuata aykırı olduğu görülen 1975 ve 1976 yılları yanödeme uygulamasının ilgili bakanlıkça teftiş 

ve tetkik ettirilmesi ve yanlış olarak yapılan uygulamanın derhal önlenmesi; 

ib) İstanbul Çay Paketleme Fabrikasına 20 000 ton, Ankara Çay Paketleme Fabrikasına 5 000 ton kuru çay 
«akli için yapılan ihale ve uygulamaların ilgili bakanlıkça tetkiki ve gerekirse bu konularda soruşturma aç
tırılması; 

c) Fiyat ve ambalaj değişikliklerinin yapılmasındamevcut boş kutu stokunun gözönünde bulundurulması 
ve 1975 yılı uygulamasının ilgili hakanlıkça teftiş ve tahkik olunması; 
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(İlgili Bakanlık) olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığından istenilmiş/tir. 
Bakanlıkça bu konuların tetkiki ve gerekirse soruşturma açılması 17.3.1977 gün ve 6275 sayılı yazı ile Ba

kanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından istenilmiş, Tef't'iş Kurulu Başkanlığı ise 5.4.1977 gün, 1579/9 ve 1575 sa
yılı yazılarla Baışmlüfetltiş Celâl EREL ve arkadaşlarını görevlendirmiştir. 

Müfettişlerce yapılan incelemeler sonunda: 
1) 1975 yılı yan ödeme uygulaması ile ilgili olarak düzenlenen 19.10.1977 tarih ve 11 sayılı raporda; usul

süz ödemelerde bulunulduğunun saibit olduğu ve bu yanlış uygulamadan, Yönetim Kurulu üyelerinin (Teoman 
YAYIN, Mâvlüt KİNEZ, Sait TEKELİ, Metlin ERHAN, M. Kemal GÜNAYDIN) sorumlu oldukları ve mev
cut içtihatlara göre bu zararın ilgili kurum personelinden istirdat edilmesinin gerekli olduğu. (K. 22, S. 377-387) 

Keza, 1976 yılı yan ödeme uygulaması nedeniyle hazırlanan 12.8.1977 tarih ve 10 sayılı raporda, mevzuata 
aykırı ödemelerin yapıldığı ve bu ödemelerden, karara iştirak eden Çay-Kur Yönetim Kurulu üyelerinin 
(Bedirhan BİRBEN, Mevlüt KİNEZ, S. Zeki KÖSEOĞLU, Cemil SİLAHÇIOĞLU, Servet ÖZŞAHİN, 
Tuncay MATARACI, M. Kemal GÜNAYDIN, Şükrü UĞURLU'nun) sorumlu oldukları ve sebebiyet verdik
leri zararın istirdat edilmesi geröktiği; (K. 22, S. 388-406) 

2) Ankara Paketleme Fabrikasına 5 000 ton kuru çay nakli ile ilgili ihalede yolsuzluğun bulunmadığı 
27.6.1977 tarih ve 6 sayılı raporda belirtilmiştir. 

İstanbul Cay Paketleme Fabrikasına 20000 ton çay nakli ile ilgili ihaleye ait 5.7.1977 tarih ve 7 sayılı ra
porda ise (K. 22, S. 407 - 417) işin zamanında yapılmasına rağmen mukavele hükümlerinin uygulanmadığı ve 
idarenin 440 235 TL. zarara uğratıldığı ve bu zararın Çay - Kur Yönetim Kurulu üyeleri Teoman YAYIN, 
Mevlüt KİNEZ, Bedirhan BÎRBEN, Zeki KÖSEOĞLU, Cemal StLAHÇIOĞLU, Tuncay MATARACI ve 
M. Kemal GÜNAYDIN'a tazmin ettirilmesinin gerektiği; 

3) Fiyalt ve amlbalâj değişikliği nedeniyle hurda olarak satılan kutularla ilgili 5.7.1977 tarih ve 8 sayılı 
raporda; 87 363 705 adet kutudan idarenin 13 315 414 TL. zarara uğramasına sebebiyet verildiği ve bu zararın 
Çay - Kur Yönetim Kurulu üyeleri olan Mevlüt KİNEZ, Servet ÖZŞAHİN ve Şükrü UĞURLU ile Kurum
dan ayrılmış bulunan Cevat ŞENTÜRK ve Sait TEKELİ'nin ödemeleri gerektiği (K. 22 S. 418- 424) 

Belirtilmiştir. 
Zaman aşımı hükümleri ve mütalebe hakkı yönünden bu raporların gereği için Çay Kurumu Genel Mü

dürlüğüne gönderilmesi gerekirken, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 30.6.1978 gün ve 3180 sayılı yazısı ile Baş
bakanlığa gönderilmiş, Başbakanlıktan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına intikal etmiştir. Sonunda 
Başbakanlığın 22.2.1979 gün ve 2130 sayılı yazısıyla, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının rapor
larla ilgili görüşleri de eklenilerek (gereğinin yapılması ve sonucundan bilgi verilmesi) kaydıyla Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ise, 25.7.1979 gün ve 1843 sayılı yazısıyla bu dört raporu Çay Kurumu Genel 
Müdürlüğüne havale etmiştir. (K. 22, S. 426) 

Bu raporlar hakkında ne işlem yapıldığı Komisyonumuzca 23.12.1980 gün ve 101 sayılı yazı ile Çay Ku
rumu Genel Müdürlüğünden sorulmuş, 30.12.1980 tarih ve 20848 sayılı cevabı yazıda (K. 22, S. 430) bahis 
konusu raporların arşivde bulunmaması üzerine 17.6.1980 gün ve 9892 sayılı yazıyla bu raporlar doğrultusun
da işlem yapılabilmesi için raporların suret veya fotokopilerinin Gümrük ve Tekel Bakanlığından istendiği, 
Bakanlığın ise raporların yalnızca netice kısımlarının fotokopilerini gönderdiği, rapor eklerine de ihtiyaç du
yulması üzerine tekrar yapılan araştırmada, ÇAY - KUR Eski Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA'nın oda
sındaki bir dolapta raporların bulunarak gerekli işlemlere başlandığı bildirilmiştir. 

Bu konuda ifadesine müracaat olunan ÇAY - KUR Eski Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA (Genel 
Müdür bu dosyaları size ne zaman vermişti, niçin işlem yapmadınız?) şeklindeki soruya verdiği cevapta : 

«Efendim, Genel Müdür bana dosyayı vermezki bakayım, ilgileneyim. Kendisi ilgili yere havale eder. 
Genel Müdür bana dosyayı, Bakanlığın dosyasını, müfettişin dosyasını niye versinki. Eğer bir incele
me varsa ilgili müesseseye verir, daire başkanlığına verir, bana vermez bunları. Sonra, benim dolapta 
niye kalsın ki, ben oradan ayrılırken bir şey bırakmadım orada. Aradan bir sürü zaman geçti, orada 
nasıl bekler ki, mümkün değil» (K. 4, S. 77) 
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Diyerek müfettiş raporlarını görmediğini iddia etmiştir. Genel Müdür Atilla KORUYAN ise : 
«Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişlerince tanzim edilip gereği için Çay Kurumuna intikal ettiri
len 4 teftiş dosyası Genel Müdür Yardımcınız Şahin BALTA'nın dolabındaki çeşitli dosyalar arasın
dan çıktı. Bu dosyalan siz mi havale etmiştiniz? Herhangi bir yazılı havalenize rastlamadık. Şahin 
BALTA'ya nasıl intikal etmiştir? Neden gereği yapılmamıştır.» şeklindeki soruya; 
«Efendim, onu geçen gün bana Teftiş Kurulu Başkanı da sordular. Eski Teftiş Kurulu Başkanı Ne
cati KÜÇÜKMERÎÇ de sordular. Ben bu dosyaları daha önce Bakanlıkta ya Müsteşar odasında veya 
Teftiş Kurulu Başkanının odasında görmüştüm. Ancak Rize'de tekrar görüp görmediğimi hatırlayama-
dım. Kendisine de o şekilde cevap verdim. Ya ti dosyaları biliyorum, soruşturma dosyalarını. Yöne
tim Kuruluna intikal etmesi gerekir diye bana söylenmişti. Fakat Rize'de görüp görmediğimi hatır
lamıyorum. Aynı şekilde cevap verdim» (K.4, S. 370 - 372) diyerek karşılık vermiştir. 

Çay Kurumu Eski Genel Müdürü [Teoman YAYIN ile Çay Kurumu Eski Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay 
MATARACI'nın da sorumluluklarını ve haklarında gerekirse soruşturma yapılmasını belirleyen bu raporların 
Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne geldiği, ancak herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Evvelce ÇAY - KUR Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla sorumluluğu bu raporlarda açıklanan ve bilahara 
Gümrük ve Tekel Bakanı sıfatıyla bu raporları kovuşturması gereken Tuncay MATARACI ile evvelce ÇAY -
KUR Genel Müdürü olarak sorumlu olduğu saptanan ve bilahara Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarı ola
rak görevli olması itibariyle bu raporları kovuşturması gereken Teoman YAYIN'ın; 

ÇAY - KUR'a havale edildikten sonra bu raporlarla ilgilendiklerini gösteren herhangi bir bilgi ve belge 
mevcut değildir. Ancak, anılan Kurum tarafından bu raporlarla ilgili olarak yapılması gereken işlemleri, 
Gümrük ve Tekel Eski Bakam Tuncay MATARACI'nın ve ona iştirak suretiyle eski Müsteşar Teoman YA
YIN'ın engelledikleri veya ihmale uğramasına sebebiyet verdiklerini ve dolayısiyle haklarında [Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri gereğince kamu davası açılmasını istemeye yetecek düzeyde delillerin 
bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

XIV — TUZ NAKLİYATI İHALESİNDE YOLSUZLUK YAPILDIĞI İDDİASI : 

Başbakanlıkça Gümrük ve Tekel Bakanlığına havale edilen 12.10.1979 tarihli yazıda (Mısır'dan ithal edilen 
tuzların ne şekilde nakledildiği, Armatörler Birliği ile yapılan anlaşmanın usul ve nizamlara uygun olup ol
madığı) hususunun incelenmesi istenilmiştir. 

Ayrıca Mısır'dan ithal edilen tuzların nakliyesi işinde Bakan Tuncay MATARACI'nın Armatörler Birliği 
ile anlaşarak 3,5 milyon lira rüşvet aldığı ileri sürülmüştür. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Necati BERENT tarafından yapılan inceleme sonunda 11.7.1980 gün 
ve 4 sayılı rapor düzenlenmiştir. Bu raporda, Mısır'dan 1977 yılında 150 bin ton, 1978 yüında 100 bin ton tuz 
ithal edildiği belirtilerek nakliyelerine ilişkin her iki ihale incelemeye tabi tutulmuştur. (K. 13, S. 182 - 420) 

Konumuzla ilgili olarak 1978 yılındaki ihalenin yapılması aşağıdaki şekilde olmuştur : 

— Tekel Genel Müdürlüğü iç Dağıtma ve Satış Grubu Müdürlüğü Mısır'dan tuz ithal edilmesini önermiş 
ve bu öneri Müdürler Komisyonunun 4.4.1978 ve 7.4.1978 tarihli toplantılarında kabul edilmiştir. 

— Nakliyat Grubu Müdürlüğünce 100 bin ton tuzun Mısır'dan Türkiye'ye deniz yoluyla taşınmasına ait 
teknik şartname hazırlanmıştır. 

— Bu şartname Hukuk Müşavirliğince de incelendikten sonra Nakliyat Grubu tarafından 18.4.1978 gün 
ve 1645 sayılı yazıyla Merkez Satmalıma Komisyonu Başkanlığına gönderilmiş ve nakliye işinin döner serma
ye yönetmeliğinin 5/B maddesine göre ihaleye çıkarıl naşı istenilmiştir. Yönetmeliğin 5/B maddesi (komisyon 
marifetiyle pazarlık suretiyle) ihalenin yapılmasını öngörmektedir. 

— Merkez Satınalma Komisyonu, ihalenin 18 Mayıs 1978 tarihinde yapılmasını kararlaştırmış ve gazetelerde 
gerekli ilanlar yapılmıştır. Ayrıca Komisyon tarafından; 

a) Delta Denizcilik ve fTicaret A.Ş. 
b) Türk Armatörler Birliği, 
c) Koçtuğ Denizcilik ve Ticaret A.Ş. 
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d) Denizcilik Bankası Nakliyat T.A.Ş. 
e) Sınırlı Sorumlu Gomi Armatörleri Kooperatifi 
f) Bmsar Kollektif Şirketine 
ihale için duyuruda ve çağrıda bulunulmuştur. 
— Bu defa Nakliyat Müdürlüğü, Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığına 9.5.1978 gün ve 1922 sa

yılı bir yazı yazarak şartnamenin 5, 14 ve 29 ncu maddelerinde, görülen lüzum üzerine değişiklik yapıldığını 
bi'ldirmişıtir. 

— Nakliyat grubunun şartnamede değişiklik yapması üzerine Satınalma Komisyonu bu defa ihale tari
hini 25.5.1978 olarak değiştirmiş, yeniden gazetelere ilan verilmiş ve yukarıda belirtilen firmalara ihale için 
tekrar çağrıda bulunulmuştur. 

— Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T. A. Ş. Genel Müdürlüğü 22.5.1978 tarihli teklifinde nakliye için 
ton başına 16.50 $ fiyat teklif etmiş ve bu teklifin 2 Haziran 1978 tarihine kadar geçerli olduğunu belirt
miştir. (O tarihte 16,50 $ = 420,70 TL.) 

— S. S. Gemi Armatörleri Kooperatifi 25.5.1978 tarihli teklif yazısında ton başına 12.00 $ teklifinde bu
lunmuştur. Diğer firmalar yazılı tekliflerde bulunma mışlardır. (O tarihte 12.00 $ = 306 TL.) 

— 25 Mayıs 1978 tarihinde yapılan ihalede pazarlığa sadece S. S. Gemi Armatörleri Kooperatifi tem
silcileri katılmış, daha önce yazılı olarak fiyat önerisinde bulundukları halde pazarlık sırasında yeni bir öne
ride bulunmamış ve şartnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesini istemişlerdir. Komisyon durumu bir tuta
nakla tespit ederek ara kararı ile birlikte 26.5.1978 tarihinde nakliyat grubuna bildirmişıtlir. 

— S. S. Gemi Armatörleri Kooperatifi 29.5.1978 tarihli bir yazı ile şartnamenin 5, 14, 25 ve 28 nci mad
delerinin değiştirilmesini istemiş, bu teklif Satınalma Komisyonunca 30.5.1978 tarihinde nakliyat grubuna inti
kal ettirilmiştir, 

— thale bu aşamada iken Recep KALKAVAN firması devreye girmiş, nakliyat grubuna 29.5.1978 tarihli 
bir yazı ile tonunu 290,50 liraya taşıyabileceklerini belirtmiş ve 31.5.1978 tarihinde 750 000 liralık teminat mek
tubu vermiştir. 

— Konu Müdürler Komisyonunun 30.5.1978 tarihli toplantısında ele alınmış ve ihalenin Döner Sermaye 
Yönetmeliğinin 5/F maddesine göre yapılması kararlaştırılmıştır, 

— Nakliyat grubu, Müdürler Komisyonunun bu kararını 31.5.1978 tarihinde Merkez Satınalma Komisyo
nuna intikal ettirerek yönetmeliğin 5/F maddesine göre (doğrudan doğruya pazarlıkla) yapılmasını talep et
miştir. 

— Merkez Satmalıma Komisyonu nakliyat grubuna ihaleye hangi firmaların katılabileceğini 1.6.1978 ta
rihli yazıyla sormuş, nakliyat grubu da bu firmaların, Deniz Nakliyat T. A. §., Recep Kalkavan Firması ve 
S. S. Gemi Armatörleri Kooperatifi olduğunu aynı tarihli bir yazı ile bildirmiştir. 

— Merkez Satınalma Komisyonu 1.6.1978 tarihli yazısıyla adıgeçen firmalara ihalenin 5.6.1978 tarihinde ya
pılacağını duyurmuştur. 

— 5.6.1978 günü saat 16.00'da yapılan pazarlığa Recep KALKAVAN ve S. S. Gemi Armatörleri Kooperatifi 
katılmıştır. Recep Kalkavan firması 290,50 TL./ton fiyat vererek ihaleden çekilmiştir. Gemi Armatörleri 
Kooperatifi ise 290,45 TL./ton fiyat vermiş, bilahara 290,00 TL./ton'a indirmiştir. Bunun üzerine toplam 
29 milyon lira bedel üzerinden ihale S. S. Gemi Arma törleri Kooperatifine yapılmıştır. 

— İhalenin yapılmasını müteakip saat 17.30*da Denizcilik Bankası Deniz Nakliyait T. A. §. daha önceki 
teklifini tekrarlamış, fakat kendisine ihalenin saat 16.00 da yapıldığı bildirilmiştir. 

İhaleden sonraki işlemlerin yönetmeliğe uygun olarak tamamlandığı müfettiş Necati BERENT tarafından 
verilen raporda belirtilmektedir. Müfettiş tarafından, ihaleye katılmayan firmalara katılmayış nedenleri sorul
muştur. Koçtuğ Firması elinde bu işe uygun gemi olmadığını, Bmsar Firması elindeki nakliye taahhütlerinin 
fazıla olmasından dolayı katılmadıklarını bildirmişler, Delta Firması ise cevap vermemiştir. Denizcilik Ban
kası Deniz Nakliyait T. A. §., tuzun gemi ambarlarına zarar vereceğini, nakliye bağlantılarının bu işe gemi 
tahsis etmelerine imkân vermediğini, bu taşımaya uygun tonajda gemilerinin olmadığım ileri sürmüştür. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T. A. Ş.'nin bu gerekçelerinin yerinde olmadığı zira, bu gerekçeler 
doğru olsaydı ihaleye hiç katılmamaları gerekeceği, oysaki iki kez teklif vermiş olmaları dikkati çekmiştir. 
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Mevcut bilgi ve belgelerden anlaşıldığına göre : 
thale, Tekd Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmeliğinin hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. 
S. S. Gemi Armatörleri Kooperatifinin ihale karşılığında Gümrük ve Tekel eslki Bakanı Tuncay MATARA-

Cl'ya 3,5 mli'lyon TL. rüşvet verdiği ileri sürülmekte ise de Bakanlık kanalıyla ihaleye müdahale edildiğini gös
terecek herhangi bir delil ve kayıt bulunmamaktadır. 

Dolaylı müdahaleler ve belgelerden anlaşılmasına im kân olmayan yardımlarından dolayı Kooperatiften 3,5 
milyon TL. rüşvet almış olma ihtimali üzerinde durulmuş bu nedenle, Kooperatifin banka hesaplarında Tun
cay MATARACI'ya yapılan bir ödeme ölüp olmadığının tespitli yoluna gidilmiştir. 

Kooperatifin İstanbul'da bulunan çeşitli banka şubelerindeki hesapları incelenmiş ve gerek Tuncay MATA
RACI'ya gerekse onun adına para alma ihtimali bulunan kişiler adına bir ödemede bulunulmadığı görül
müştür. (K. 13, S. 486 - 594) 

Bu nedenlerle Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nm, Tekel Genel Müdürlüğünce 1978 
yıllında Mısır'dan ithal edilen 100 bin ton tuzun nakliye sine ilişkin ihaleyle ilgili olarak 3,5 milyon TL. rüşvet 
aldığı şeklindeki iddiayı doğrulayacak nitelikte herhangi bir delil bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

XV — TUZ BAYİLİĞİ DAĞITIMINDA USULSÜZLÜKLER YAPILDIĞI İDDİASI s 

Tekel Genel Müdürlüğünce tuz tahsisi verilen kimselerde aranması zorunlu niteliklerin aranıp aranmadığı 
ve uyulması zorunlu hükümlere uyularak bu tür işlem lerin yapılıp yapılmadığı hususları ile ilgi! müşavir mü
fettiş Necati BERENT tarafından yapılan inceleme ve sorusiturma sonunda düzenlenen 2 sayılı ve 10.3.1980 
tarihli raporda, tespüt edilen koşul ve aranan niteliklere aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı belirtilmekte
dir, 

Ayrıca yapılan incelemelere göre yukarıda tarih ve numarası belirtilen raporda açıklandığı gibi Tuncay 
MATARACI hakkında verilen önergede ileri sürülen iddiaları kanıtlayacak ve Bakan sıfatıyla hukuki ve cezai 
sorumluluğunu ve hakkında kamu davası açılmasını ge rektirecek herhangi bir durumun mevcut olmadığı ka
naat ve sonucuna varılmıştır. 

XVI — DİYARBAKIR RAKI FABRİKASININ İNŞAATINDA MÜTEAHHİDE 12 MİLYON TL. FAZ
LA ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASI : -

13.6.1979 gün ve 9/369 sayılı önergede; Diyarbakır'da inşa edilen rakı fabrikası kesinhesaplarının düzen
lenmesinde müteahhide 12 milyon TL. fazla ödeme yapılmasını sağlamak için Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Tuncay MATARACI'nm, Kontrol Mühendisine baskı yaptığı, görevden alarak yerine başka bir mühendisi 
atadığı ve onaylanan raporla 12 milyon TL. fazla ödeme yapıldığı iddiası yer allmaktadır. 

Bu konuda yapılan incelemelerden anlaşıldığına göre : 

Diyarbakır Rakı Fabrikası 2 nci kısım inşaatı 32 042 504,75 TL. keşif bedeli üzerinden 29.5.1975 tarihinde 
İhaleye çıkarılmış ve % 11.67 oranında indirme yapan müteahhit Mehmet ONUR tarafından 28 303 144,45 
TL. bedelle üstlenilmiştir. 1.8.1975 tarihinde müteahhit Mehmet ONURla sözleşme yapılmış ve Sayıştay tara
fından tescilinden sonra 1.9.1975 tarihinde yer gösterme işlemi yapılarak inşaata başlanılmıştır. 

Sözfleşme uyarınca işin 20.2.1977 tarihinde bitirilmesi gerekmektedir. İnşaat sırasında meydana felen fiyat ar
tışları nedeniyle 1.9.1977 tarihinde 5 660 620,94 TL. tutarında % 20 ilave kararı alınmış, böylece ihale be
deli 33 963 765,39 TL. olmuştur. % 20 ile işin bitmeyeceği anlaşıldığından 19.7.1977 tarihinde, 20.2.1977 tarihi 
İtibariyle işin tasfiyesine karar verilmiştir. 
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Müteahhit Mehmet ONUR'a yapılan ödemeler şu şekildedir : 

îdiş No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

».' Tarihi 

25.10.1975 
28.11.1975 
28, 1.1976 
8, 4.1976 

20. 5.1976 
21. 6.1976 
22. 7.1976 

2. 9.1976 

Tutarı (TL.) 

9 347 875,37 
5 606 566,30 

519 264,35 
4 163 394,18 
4 939 093,00 
3 425 501,00 
2 354 204,00 
3 021 849,00 

Toplam geçici ödemeler 33 377 747,20 

Müteahhit 1979 yılı başında idareye başvurarak kesin hesap miktarının 35 010 215,58 TL. olması gerekti
ğini ve 1.632.468,38 TL. alacağı olduğunu ileri sürmüştür. Bu başvuru üzerine idare, kesin hesap üzerinde in
celeme yapmış ve 1.5.1979 tarihinde Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 34 ncü maddesi uyarınca istemi 
ret etmiştir. 

Müteahhit Mehmet ONUR'un 8.6.1979 tarihinde itirazda bulunması üzerine kesin hesap durumu yeniden 
incelenmiş ve 25.9.1979 tarihli Tekel Genel Müdürlüğü oluru ile kesin hesap tutarının 31 915 882,36 TL. ol
duğu belirlenmiştir. Bu duruma göre, fiyat farkları da dikkate alınarak müteahhidin 2 241 103,00 TL. tutarın
da idareye borcu olduğu anlaşılmış ve bu miktar müteahhit tarafından ödenerek hesap kapatılmıştır. 

Bu hesaplama sırasında 35 000 liralık bir miktar hesaplara 3 500 lira olarak geçtiğinden, aradaki 31500 lira 
farkın mütealhlhitıten alınması gerektiği anlaşılmış ve 16.6.1980 tarihli Genel Müdürlük oluru ile bu para da 
tahsil edilmiştir. 

İnşaatta iki kontrol mühendisinin görev yaptığı, bunlardan Bülent ODACIOĞLU'nun 21.6.1976 tarihinde 
Diyartbalkır'daiki göreivinden merkeze alındığı, bu tarihten sıonra Melih ERDOGAN'ın kontrol mühendisliği 
görevini yürüttüğü, bu duruma göre Tuncay MATARA Cl'nın Baıkan olarak görevli bulunduğu 1978 ve 1979 
yıllarında Ibu inşaatta görevli kontrol mühendisine baskı yaptığı ve görev'inden aldığı şeklindeki iddianın tarih iti
bariyle mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. 

Müteahhide 12 milyon TL. fazla ödeme yapılmalıda mümkün görülmemektedir. Zira idare tarafından ha
zırlanan kesin hesap ile müteahhit Mehmet ONUR tarafından hazırlanan kesin hesap arasında esasen 
1.632.468,38 liralık fark mevcut olup, bu husus yukarıda belirtildiği üzere idarenin lehine çözümlenmiştir. 

Müteahhide 1976 yılı sonuna kadar 33 377 747,20 TL. ödenmiş olup 1978 ve 1979 yıllarında herhangi bir 
ödemede bulunulmamıştır. 

Bu nedenlerle, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay M AT AR ACI' nın sorumluluğunu gösterecek herhangi 
bir hususun bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

XVII — KURU ÇAY TAŞIMACILIĞI İHALESİNİN YASALARA AYKIRI OLARAK GERÇEKLEŞ
TİRİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİA: 

Kuru çay nakliyesi ihalesinin; daha düşük fiyat veren firma olduğu halde daha fazla fiyat veren firma 
tercih edilerek, yasalara aykırı olarak gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müşavir Müfettişi M. Ali DEVECİOĞLU ile Müşavir Maliye Müfettişi 
Turgut AKMAN tarafından düzenlenen 11.9.1980 tarih ve 6-4 sayılı rapora göre: (K. 14, S. 295-433) 

— Çay nakline ilişkin çeşitli ihaleler, Çay Kurumu Satınalma Yönetmeliğinin mevzu ile ilgiil hükümleri 
dairesinde ve bunlara aykırı düşmeyecek şekilde yapılmıştır. 
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— İhbarda bahis konusu edilen 36 000 tonluk paketli kuru çay nakli ihalesi, 9.5.1979 tarihli onayla Fe
ner Nakliyat LTD. ŞT, üzerinde kalmıştır. İlk aşamada iştirakçi 4 firmadan 549 TL/ton fiyat veren Salbır Nak
liyat yerine, Komisyonca 620 TL/ton fiyat veren FenerNakliyat, nedenleri de belirtilerek tercih edilmiştir. An
cak Gn. Md. Yrd. Şahin BALTA, fiyatlar arasında büyük faiklar olduğu gerekçesiyle ihalenin iptalini teklif 
etmiş, Genel Müdür Atilla KORUYAN ihalenin yenilenmesini uygun görmüş, yeni bir komisyon teşkil edi
lerek tahakkuk ettirilen ikinci ihale sonucunda, 450 TL/ton veren Fener Nakliyat 2.5.1979 tarihinde işi yük
lenmiştir. 

—İhalenin Sabır Nakliyata verilmemesi nedenleri; akaryakıta gelebilecek zamlar ihtimali karşısında şirke
tin herhangi bir şerhinin bulunmaması, halen Diyarbakır'a sevkedüecek çay ihalesi de aynı firma uhdesinde bu
lunduğundan bu 'ihale ile birlikte şartname gereği ayda 3 000 ton çayı da araba kapasitesi yönünden naıkledeme-
yeceği ve şikâyetler olacağı hususlarıdır. 

— İlk karar uyarınca 620,— TL/ton kaıbul ediltaiş olsaydı dahi, bu ihalenin Çay Kurumu Satın Alma Yö
netmeliğinin 31 nci maddesine göre yasal bir işlem olacağı anlaşılmaktadır. 

Tanık olarak ifadelerine başvurulan Satın Alma Komisyonu üyeleri Osman DUDUHAOOĞLU, Oktay 
TÜREOl ve Kenan ERGENÇ (K. 3, S. 370 - 378), bu konuda Bakanla ilişkiyi belirleyecek bir beyanda bulun
mamışlar ve herhangi bdr baskı ve telkin altında kalmadıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle, yasalara uy
gunluğu tespit edilen ihale ile ilgili olarak, Tuncay MATARACI'nın sorumluluğu cihetine gidilmesini gerekti
ren herhangi bir delil mevcut bulunmamaktadır. 

XVIII — YURT İÇİNDE KAYBOLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN TIR KAMYONLARI İLE İLGİLİ İD
DİALAR : 

Yurt içinde kaybolduğu iddia olunan 20 TIR konusunda taşımacı şirket ile Mersin - İskenderun - Habur 
Gümrüğü personeli hakkında Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI tarafından idari ve yasal 
işlemlerin yapılmadığı ileri sürülmektedir. 

1) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınım 15 . 1 . 1979 gün ve 207/3 sayılı yazısında 
Yavuz Nakliyat - Orhan Erkanlt Firmasının transit taşımacılığını Gaziantep'de mukim Ahmet KARAGÜL
LE adına yürüttüğü ve bu şirketin, sözde transitini yaptığı eşyaların tamamen sigara, çakmak, iskambil kâğı
dı ve elektronik cihazlardan ibaret olduğu, bu malların Türkiye'ye boşaltılmasının ihtimal dahil'inde bulundu
ğu, adı geçen şirketin yapmış olduğu transit işlemlerine ait beyanname ve kara manifestolarının bugüne kadar 
açık bulunduğu belirtilerek gerekli soruşturmanın yapılması istenilmiştir. 

Bu istem üzerine Müfettiş Mutlu OTMAN tarafından mahallinde yapılan inceleme, araştırma ve soruş
turma sonucunda düzenlenen 8 . 10 . 1979 gün ve 7 sayılı soruşturma raporunda (K. 11, S 60 - 89); 

A) İskenderun'dan Habur'a transitini sağlamak üzere işlemlerini tekemmül ettirmiş olduğu 4 adet tran
sit beyannamesindeki eşyayı yurt içinde boşalttığı, beyanname ve kara manifestolarının ikinci nüshalarına, 
bu eşyalar sanki Habur Gümrüğünden yurt dışına çıkanlmışcasına sahte mühür ve imza kullanılarak işlem
lerini gerçekleştirdiği kanaatına varılan ORTADOĞU NAKLİYAT ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ Müdürü 
Necat SÖYLER ve kamyon şoförleri Mehmet KARAT AŞ ile Zekeriya ZAİMOĞLU'nun 1918 sayılı Kaçakçı
lığın Men ve Takibine Dair Kanunun 1 ve 27 nci maddeleri gereğince; 

B) Necat SÖYLER'in, sahte mühür kullanması nedeniyle 1918 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi delaletiyle 
Türk Ceza Kanununun 333 ncü maddesi gereğince; 

C) İskenderun Giriş Gümrük Müdür Muavini Erdoğan CAN, İskenderun Giriş Gümrük Müdür Muavini 
Yusuf Kenan ÇUBUKÇU, İskenderun Giriş Gümrük Müdürlüğünde görevli Mehmet POYRAZ ve Ahmet 
ÇİFTÇt'nıin ise 1918 sayılı Kanunun 36 nci maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesi ge
reğince haklarında gerekli işlemin yapılması istenilmiştir. 

Ayrıca, bu soruşturma raporuna dayanılarak hazırlanan 9 . 10 . 1979 tarih ve 11 sayılı basit raporda 
da Yusuf Kenan ÇUBUKÇU, Erdoğan CAN, Mehmet POYRAZ ve Ahmet ÇİFTÇİ'nin 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 125 nci maddesin'in C/b bendinin uygulanarak kısa süreli durdurma cezasıyla tecziyeleri
nin uygun olacağı mütalaa edilmiştir. 
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2) 8 . 10 . 1979 gün ve 7 sayılı Soruşturma Raporunum İskenderun Cumhuriyet Savcılığına intikalinden 
sonra, bu rapor uyarınca Mersin Giriş Gümrük Müdürlüğünde Müfettiş Mutlu OTM AN tarafından ikinci bir 
soruşturma yapıldığı ve soruşturma sonucunda 4 . 9 . 1980 gün ve 5 sayılı bir Rapor düzenlendiği anlaşılmak
tadır, (K. 11, S. 37 - 56) ! 

Bu raporda; 
A) Ortadoğu Nakliyajt Adi Komandit Şirketi Müdürü Necaıt SÖYLER'in, 1918 sayılı Kanunum 1 ve 

27 nci maddeleri gereğince: 
B) Mersin Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünde görevli bulunan Oğuz AKDUL ile Mersin Giriş Güm

rük Müdürlüğünde görevli Ahmet SURAY'ın 1918 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi delaletiyle Türk Ceza Ka
nununum 230 ncu maddesi gereğince; 

C) Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğünde görevli Kutbettin ÖZEN ve Şeymuz YILDIZ haklarında, 1918 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi gereğince kovuşturma 
yapılması istenilmiştir. 

Bu soruşturma raporu uyarınca düzenlenen 1 6 . 9 . 1980 gün ve 7 sayılı teklif raporunda ise; 
Oğuz AKDUL ve Ahmet SURAY'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 125 nci madde

sinin A/a bendi uyarınca uyarma cezasıyla tecziye edilmeleri; 

Kutbettin ÖZEN ve Şeymuz YILDIZ'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 mci maddesinin 
C/b bendi uyarınca kısa süreli durdurma cezasıyla tecziye edilmelerinin uygun olacağı mütalaja edilmiştir. 
(K. 11, S. 57 - 58) 

Yukarıda açıklanan raporlar da gözönünde tutularak Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARA-
CFnın, adı geçen memurlar hakkında idari ve yasal işlemler yapıp yapmadığı konusunda bir yargıya varabil
mek için, uygulamada takip edilen yöntemin bilinmesinde yarar vardır. 

Herhangi bir memur hakkındaki ihbar ve şikayetler, Bakanın bulunmaması halinde müsteşarın havalesi 
üzerine Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına inlbikal eder. Teftiş Kurulu Başkanı, şikayet ve ihbarım konusu 
ve niteliğine göre soruşturma görevini bir veya daha fazla müfettişe verir. Müfettiş, yaptığı soruşturma so
nunda düzenlediği raporun aslını yetkili C. Savcılığına, bir örneğini de Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir. 
Soruşturma raporları uyarınca haklarında ihbar ve şikâyette bulunulan memurlar hakkında disipJiın cezası 
verilmesi gerektiği hallerde müfettiş, ayrıca bir teklif raporu düzenleyerek Teftiş Kurulu Başkanlığına gönde
rir. Bu raporlar Teftiş Kurulu Başkanlığında incelendikten sonra Bakanlığın ilgili ünitelerine havale olunur. 
Son safhada ise, teklif raporunum Personel ve Eğitim Genel Müdürlüğünce Bakanlık Disiplin Kuruluna inti
kal ettirilmesi üzerine gerekli işlemler yapılır. 

Yukarıda belirtilen raporlar bu yönteme göre düzenlenmiş ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca da gerekli 
işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere 24 . 10 . 1979 gün ve 5175, 19 . 9 . 1980 gün ve 5166 sayılı yazılar
la havale edilmiştir. (K. 11, S. 91/3, 91/4) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınım 7 . 12 . 1980 tarihli yazısından (K. 11, S. 91/7-91/9) Müfettiş Mutlu OT-
MAN'ın raporunu sunmasından sonra, adları geçen memurlar hakkında herhangi bir işlem yapılmamış olduğu 
anlaşılmış olmakta ise de, Tuncay MATARACI'nın da üyesd bulunduğu Bakanlar Kurulunun 16 . 10 . 1979 
tarihinde istifa etmesi ve bu memurlarla ilgili İşlemlerde Gümrük ve Tekel Eski Balkanının memuriyet görevi
ni kötüye kullandığı veya ihmal etiğini gösterecek ve hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek delil
lerin mevcut olmadığı kajnaat ve sonucuna varılmıştır. 

XIX. — GÜM - YAR - DER İSİMLİ DERNEK ÎLE İLGİLİ OLARAK İLERİ SÜRÜLEN İDDİA
LAR : 

1 8 . 6 . 1979 gün ve 9/270 sayılı öoengede; 
(Gümrük ve Tekel Bakanlığı içinde GÜM - YAR - DER adlı bir dernek olduğu, Tuncay MATARACI' 

mm 12 . 6 . 1978 tarihli bir genelge ile Bakanlığın tüm kıymetli evrakla* ını basmak ve ihtiyaç sahiplerine sat
mak yetkisinin bu derneğe verildiği, böylece 12 - 18 milyon liralık gelir kaynağına kaıvuşan dernek mensup-
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larının yasa dışı marksist kuruluşlara silah alarak yardım yaptığı, bu demek yöneticilerinin muhalifleriıılin 
27 . 4 . 1979 tarihinde bir bildiri ile durumu kamu oyuna duyurdukları, Altındağ Kaymakamlığınca, bu 
dernek mensuplarından yasa dışı marksist eylemlerde bulunan bazı memurlar hakkında yazılan yazının ta
kipsiz kaldığı, Bakanlık içerisinde silah kaçakçılığının Bakanın muvafakati ile meşrulaştırıldığı) iddiaları yer 
almaktadır. 

•Biı konuda yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarından anlaşıldığına göre : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük Memurları Yardımlaşma Demeği (GÜM - YAR - DER) ismiyle 

kurulan ve Gümrük memurlarına sosyal yardımlarda bulunmak amacını güden bu demeğin, 1630 sayılı 
Demekler Kanununa dayanılarak faaliyete geçtiği ve dernek tüzüğünün Ankara Valiliğine sunularak tüzel-
kişiliik kazanmış olduğu anlaşılmaktadır. (K.ll, S. 23) 

1 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren, gümrük giriş ve çıkış beyannamelerinin bu dernek tarafından bastırıl
ması ve satılmasına karar alındığı ve durumun genelgelerle bütün teşkilata bildirildiği saptanmıştır. 

Yukarıda sözü edilen gümrük kâğıtlarının basım ve dağıtımının GÜM - YAR - DER tarafından yapıl
ması Tuncay MATARACI'nm Bakanlığı zamanında da uygun görülmüş ve 12 . 6 , 1978 gün, Güm.İş.Ş'b. 
Md, K/l 801275/145 - 31428/1978 - 121 sayılı ve Tuncay MATARACI imzasını taşıyan bir genelge ile teş
kilata duyurulmuştur. 

18 . 6 . 1979 gün ve 9/270 sayılı önergede yer alan, yasa dışı faaliyetlere ilişkin iddialar ise, GÜM -
YAR - DER içinde bulunan ve Halkçı - Devrimci Gençlik adını taşıyan muhalif bir grubun 27 . 4 . 1979 ta
rihli bildirisine dayandırılmakta ve bu konuda kanıt teşkil edebilecek herhangi bir bilgi ve belge bulunma
maktadır. 

Altındağ Emniyet Amirliğinin 6 .12 . 1977 gün ve 23395 sayılı yazısında, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
memurlarından Sefa KARABACAiK'ın sol yayın dağıtmaktan dolayı ifadesi alındıktan sonra serbest bıra
kıldığı bildirilmektedir. Bu yazının tarihlinden de anlaşılacağı üzere olay MATARACI'nın Bakanlığından 
Önceki dönemde cereyan etmiştir. 

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğümün 24 Aralık 1980 gün ve TOP.OL. A. 1.06.121/2 sayılı yazısına ekli 
olarak GÜM - YAR - DER'in tüzüğü ile yönetim kurulu üyelerinin kimlikleri ve adresleri gönderilimırş, 
bu derneğe mensup olan memurların 1978 Ocak 'ile 1979 Ekim tarihleri arasında yasa dışı eylemlerde bu
lunduklarına dair herhangi bir bilginin bulunmadığı belrtiltmiştlir. (K.ll, S. 25) 

Demek tüzüğüne göre GÜM - YAR - DER Başkanı olduğu anlaşılan Sefa KARABACAK hakkında her
hangi bir yasal soruşturma yapılmadığı gibi bu dernek hakkında, özellikle markslist görüşlü kuruluşlara si
lah yardımı yapmak suretiyle yasa dışı faaliyetlere karıştığım gösteren herhangi bir delilin bulunmadığı sap
tanmışta*. 

Bu nedenlerle, Tuncay MATARACI hakkında verilen önergede ileri sürülen iddiaları kanıtlayacak ve 
Bakan sıfatıyla cezai sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir durumun mevcut olmadığı kanaat ve sonucu
na varılmıştır. 

XX. — OTELLERE USULSÜZ ÖDEMELER YAPILDIĞI İDDİASI : 

İstanbul Sheraton ve Taralbya otellerine Gümrük ve Tekel Bakanlığınca usulsüz ödemeler yapıldığı iddia 
edilmektedir. 

Bu konuda Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Ender YÜCESOY tarafından yapılan inceleme sonun
da düzenlenen 20 . 2 . 1980 gün ve 1/28 saydı soruşturma raporunda, 

1) 953336 sayılı 18 . 10 .1979 günlü ödeme fişi ile İstanbul Sheraton Oteline, 21547 sayılı 7.10.1979 
günlü fatura tutarı olan 19 576 75 TL'nın yaprak tütün satışları ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere 
ülkemize gelen Irak Tekel Geniel Müdürü ve bera'berindıekli heyetin harcamaları tutan olarak ödendüği; 
(K.9, S. 364 - 366) 
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2) Aynı otele 953337 sayılı ve 25.10.1979 günlü ödeme fişi ile 21584 sayılı 9.10.1979 günlü fatura tuta
rı olan 37 936 15 TL'nın, yurdumuza 5.10.1979 tarihinde gelmiş olan Libya Teke! Genel Müdürünün harca
maları tutarı olarak ödendiği, (K.9, S. 361 - 363) 
bellirtiltmıekltedir. 

Ayrıca, yapılan incelemede İstanbul Sheraton Oteli Mal Müdürlüğünün 7 . 1 . 1980 tarihlli yazısından 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca herhangi bir ödemenin yapılmadığı, ancak Tekel Genel Müdürlüğü tarafın
dan ödeme yapıldığı, bu ödemenin de yukarıda sözü edilen Irak Monopolü Genel Müdürü ve beraberinde
ki heyet ile Libya Monopolü Genel Müdürünün otel hıarcamıallarıırıia ait ollduğu anlaşılmaktadır. (K.9, S.367) 

Her ne kadar İstanbul Valiliğinden gelen 15.12.1980 gün ve İST. 4062 sayılı yazıda Irak heyetinin otel 
masraflarını kendilerinin ödedikleri bildirilmekte ise de, (K.8, S. 221) bu konunda herhangi bir yazılı, belge ol
maması, buna karşılık İstanbul Sheraton Oteline aıit 21547 nolu faturada yazılı 19 576, 75 TL'nın Tekel Ti
caret Grubu Müdürlüğünün 18 . 10 . 1979 tarihli ve 953336 nolu ödeme fişi ile ödenmiş olması karşısında, 
(K.9, S. 366) Sheraton ve Tarabya ötelerine yapıl/an ödernellerde herhangi bir usıufeüzlüğün otaıaıdığı ve Ba
kan MATARACI'nın cezali sorumluluğunu gerektirecek bir cihet bulunmadığı anlaşılmıştır. 

XXI. — İTHALİ YASAKLANMIŞ BULUNAN 10 VAGON DOLUSU KOMPLE MÖNORAY VE VİNÇ
LERLE İLGİLİ İDDİA : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına verilen 26.4.1979 tarih ve 9/258 sayılı so
ruşturma önergesinde: (1977 yılı sonunda, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84.22.50 pozisyonuna giren rejim 
dışı ve ithali yasaklanmış bulunan 10 vagon dolusu komple monoray ve vinç Ayşe/kaldın giriş kapışımdan yuHdu-
muza girmiş ve zamanın hükümeti tarafından kaçak olarak yurda giren bu mallar yakalanarak müsadere edil
miş ve emniyet altına alınmıştır. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine ait Kanunun ilgili maddelerine göre olay adliyeye intikal etmiş
tir. 

Hadise bu şekliyle Edirne Asliye Ceza Mahkemesi nıin 977/523 no. lu dosyası ile sumen altında beiklemeye 
alınmıştır. 1978 başında kurulan bu 'hükümet zamanında dosya canlılılk kazanmaya başlamışitır. Edirne Asliye 
Ceza Mah'kemesiinde görevli tüm devlet memurları ile hâlkiım ve savcılar değiştiriıMşltir. Bu değişmelerden son
ra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları vagonları ile makinelerin Bulgaristan'dan adına ve adresine gön
derilen i'tihalaitçı, malların yanlışlıkla geldiğimi beyan etmeye başlamıştır. Bütün gerekli tedbirler ve İfadeler alın-
dılktan sonra, teftiş raporları hazırlandıktan sonra Bulgaristan Ticaret Ateşeliği de malların yanlışlıkla Türki
ye'ye geHdiğina her nedense 6 ay sonra yazı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığına bildirmiştir. 

Hadise 26 Mayıs 1978 tarihli gazetelerde yayınlanmış fakat o şekliyle kalagelmiştir. 
319 sandık içinde 1 429 parça makine aksamının Türkiye'ye sokulması halinde devletimiz ortalama olarak 

1,5 milyar liralık zarara uğrayacaktır. 
Şimdi menfaat çdtelerii ellerini kollarını sıvamış avına attığı yemin sonucunu bekliyor. Mallar yanlışlMa gel

miştir denilerek alınacak sınırın dışına çıkarılacak ve bir hafta sonra dedikoduları ayyuka çıikmış kapı mü
dürleri tarafından tekrar yurdumuza sokulacaktır. 

Böyle bir durumun meydana gelmesini mutlaka önlemek lazımdır. Ancak yolsuzluk, kaçakçılık ve hırsız
lıkların doruk noktasına ulaştığı bugünkü hükümet döneminde böyle bir durumun önlenmesi ihtimal dışıdır) 
denilmektedir. 

Önerge sahibi olan Kocaeli Eski Milletvekili Adem Ali SARIOĞLU tanık sıfatıyla alınan yeminli ifade
sinde de aynı doğrultuda beyanlarda bulunmuştur. (K. 3, S. 10-14) 

Bu konu ile ilgili evralk celbedilerek incelenmiştir. 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünün 26 Kasım 1980 tarih ve 15343 sayılı yazılarından anlaşıldığına gö

re, konu Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Mutlu OTMAN ve Bahri ÖKTEM tarafından soıiuşturulmuş, 
soruşturma raporu Tralkya Gümrükleri Başmüdürlüğüne tevdi edilmiş ve müfettişler tarafından verilen talimat 
gereğince 10 vagon dolusu 319 sandık içindekti vinçler Halkalı'da bulunan 1 no. lu ambara alınmıştır. 1918 sa
yılı yasanın 21 nci maddesine göre İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne herhangi bir talebin İntikal etmediği 
ve eşyanın ambarda muhafaza edilmekte olduğu belirtilmiştir. (K. 14, S. 499) 
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Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğünün 23.11.1980 gün ve 21694/145 sayılı yazılarından anlaşıldığına göre, 
10 vagon dolusu mtonoray vinçler nedeniyle Hali YAZICIOĞLU, Ümran TÜRK ve Selahattin KILIÇ hak
larında Edirne Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açılmış, Ümran TÜRK ve Selahattin KILIÇ hakkında ta
kipsizlik kararı verilmiş olup Halil YAZICIOĞLU hakkında açılan davanın devam etmekte olduğu ve keza 
«siyaların iadesi konusunda Edirne Gümrükleri Başmüdü düğüne bir talepte bulunulmadığı bildirilmtişltir. (K. 14, 
S. 498) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdü düğünün 2 Aralık 1980 tarih ve 19351/145-5635 sayılı 
yazılarında da (1918 sayılı kanunun 21 nci maddesine istinaden teminatla iadeleri ile ilgili herhangi bir talep
te bulunulmadığı) belirtiİmişfe (K. 14, S. 497) 

Bu bilgi ve belgeler karşısında, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın, önergede ileri 
sürüldüğü şekilde cezai sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir delilin mevcut olmadığı kanaat ve sonucuna 
varılmıştır. 

XXII. — ÇAMALTI TUZLASI İNŞAATININ İHALESİNDE YOLSUZLUK YAPILDIĞI İDDİASI : 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına verilen 9/269 sayılı önergede (İzmir Çam
altı Tuzlasında yapılacak SAVAK inşaatı ihalesinin, Bakan Tuncay MATARACI'nın yakını olan bir mü
teahhide verildiği; ancak ihalenin bu müteahhide verile bilmesi için gazetelerde yayınlanan ihale ilanının ma
kine ve teçhizat şartnamesi bölümünde «elinde D-8-V paleti olanlar» şartının konulduğu, bu özellikteki pa
letin Türkiye'de belirli kişilerde bulunduğu ve dolayısıyla böyle bir şartın konulmasıyla Bakanın yakını olan 
müteahhidin korunmak (istendiği) ileri sürülmüşitür. 

Bu önergeide imzası bulunan İstanbul1 eski Milletvekili Turan KOCAL tanık sıfatıyla Komisyonumuza vermiş 
olduğu ifadesinde : 

«izmir'deki Tuz savaklarının, tuz imali için yapılması icalbeden savakların ihalesinlin hazırlık safhasında 
durumu öğrendik. Ben bizzat gittim. Şartnameyi öğrendim, Bunu o zaman mevzubahis ettiğim an şartname 
değiştirjiii. Yani benilm bu iddiam üzerine şartname değiştirildi. O şartnameye göre ihale yapılmış değildir, 
fakat benim iddiam olduğu zaman o şartname mevcut idi.», delmektedir. (K. 2, S. 195) 

Aynı önergenin altında imzası bulunan Tokat eski Milletvekili Faruk DEMİRTOLA ise, önerge muhtevası 
dışında siöyfeyecek bir husus bulunmadığım beyan etmiştir. (K. 2, S. 187-190) 

Bu konu Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişi Bahri ÖKTBM tarafından incelenmiş ve 25.9.1980 tarihli 
bir rapor düzenlenmiştir. x 

Bu raporda şöyle denilmektedir : 
(Tetkikatımıza ışık tutması yönünden Tuncay MATARACI'nın yakını olan şahsın kimliği araştırılmış, bu şah

sın Ali YILDIZ isimli müteahhit olduğu tespit edilmiştir. 

Öte yandan, İzmir Çamaltı Tuzlasında SAVAK adı al tında bir inşaatın olmadığı, 1975 yılı yatırım programı
nın 75 Cll 00 10 sırasına dahil ÇAMALTI TUZLASI İDAME, YENİLEME VE GENİŞLEME PROJESİ 
KOMPLEKSİ TEVSİ İNŞAATI'nın olduğu belirtilmiş ve bu inşaatın beş kısım halinde muhtelf tarihlerde 
İhaleye çıkarıldığı, gerek Çamaltı Tuzlası ve gerekse merkez yatırım uygulama grubundaki yetkililerce beyan 
edilmiştir. Bu cümleden olarak, Merkez Satmalıma Komisyon Başkanlığındaki bu beş kilsim inşaata üşkin iha
le dosyaları tetkik edilmiş ve Tuncay MATARACI'nın yakını olan Ali YILDIZ ismindeki müteahhidin üçün
cü ve dördüncü küsün inşaat ihalelerine iştirak ettiği fakat bu ihalelerin her ikisini de kazanamadığı tespit edil
miştir. Şöyleki; üçüncü kilsim inşaat ihalesinde Ali YILDIZ % 7,55 tenzilat yaptığı halde, ihaleyi alan Orhan 
GEBEŞ Firması % 14,17 oranında tenzilat yapmıştır. Dördüncü kısım inşaat ihalesinde ise Ali YILDIZ % 
49,10 tenzilat yaptığı halde, ihaleyi alan Genç ÇELİKLER Firması % 56,07 oranında tenzilat yapmıştır. 

Diğer taraftan, üçüncü ve dördüncü kısım inşaatlarına ait eksiltme şartnameleriniin makine ve teçhizat bölü
münde D-8-V paleti adı altında bir araçtan söz edilmediği gibi, bu ihalelere ilişkin olarak yatırım uygula
ma grubuna verilen Ali YILDIZ imzalı yapı araçları bifldıirisıinde de Ali YILDIZ'ın D-8-V paletine sahip ol
duğuna dair bir işaret görülmemiştir. Arz edilen bu durumlar karşısında; Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tun-
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cay MATARACI'nın İzmir Çamaltı Tuzlası inşaatı ihalesinde yakınını kayırarak hazineyi zarara soktuğu hu
susunda bir delil bulunamamıştır.) 

Denilmektedir. (K. 14, S. 484-493) 
Bu itibarla, 9/269 sayılı önergede yer alan bu iddia dolayısıyla Tuncay MATARACI'nın cezai sorumlu

luğunu belirleyen herhangi bir dellil tespit edflemıemiştir. 

XXIII — YENİ KAÇKAR ÇAY KUTUSU İHALESİNİN YASALARA AYKIRI OLARAK GERÇEK
LEŞTİRİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİA : 

Yeni Kaçkar Çay Kutusu İhalesinin, Çay Kurumunun ortağı bulunan ÇAYSAN'a verilmesi gerekirken, 
TİFDRUK Matbaacılık A.Ş. ne verilerek yasalara aykırı bir işlemin yapıldığı iddia edilmektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müşavir Müfettişi M. Ali DEVECİOĞLU ile Müşavir Maliye Müfettişi 
Turgut AKMAN tarafından düzenlenen 18.3.1980 tarih ve 2 - 1 sayılı rapora göre: (K. 14, S. 434 - 483) 

— İhale Çay Kurumu Satın Alma Yönetmeliği hükümleri dairesinde ve bunlara aykırı düşmeyecek şekil
de yapılmıştır. 

— 50 milyon adet çay kutusu teslimi işi, birim fiyatı 56 kuruştan 28.000.000,— lira bedelle, 19.12.1977 ta
rihinde TİFDRUK Matbaacılık A.Ş. ne ihale edilmiştir. 

— TİFDRUK'un aynı fiyatı veren ÇAYSAN'a tercih edilmesine; ÇAYSAN'a evvelce biraz da müsama
ha ve kayırılarak verilmiş benzeri ihalede, bu firmanın taahhüdünü gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet bakı
mından yerine getirememesi ve bu ihale sırasında da teminat mektubu ibraz edememesi ve teklif ettiği gün
lük taahhüt miktarının düşük olması neden olmuştur. ÇAYSAN'ın durumu daha önce de Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı müfettişlerince tenkit konusu yapılmış, hatta çekilmesi ve devir ve tasfiye yoluna gidilmesi dahi 
teklif edilmiştir. 

— Buna rağmen, zamanın Genel Müdür Yardımcısı Bedirhan BİRBEN, verdiği şifahi emir ile, ihale
nin ÇAYSAN'a verilmesi için teşebbüse geçmiş, teklif Yönetim Kurulunca kabul edilmiş, ancak muamele bu 
safhada kalarak tekâmül ve tahakkuk etmemiştir. 

Böylece yukarıda anılan soruşturma raporuna göre ihalenin yasalara uygun olarak yapıldığı saptanmıştır. 

Ayrıca yapılan incelemelere göre Tuncay MATARACI hakkında verilen önergede ileri sürülen iddiaları 
kanıtlayacak ve Bakan sıfatıyla hukuki ve cezai sorumluluğunu ve hakkında kamu davası açılmasını gerekti
recek her hangi bir durumun mevcut olmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

XXIV — SAMSUN VE BURSA YAPRAK TÜTÜN BAKIM VE İŞLEME ATÖLYELERİNDE MEY
DANA GELEN YANGINLARDA GÜMRÜK VE TEKEL ESKİ BAKANI TUNCAY MATARACI'NIN 
SORUMLU BULUNDUĞU İDDİASI : 

TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına verilen 7.6.1979 gün ve 258 sayılı önergede; 
(1978 yılında Bursa'da, 1979 yılında Samsun'da sabotaj sonucu meydana gelen ve devlete milyonlarca li

raya mal olan yangın olaylarında Tuncay MATARACI'nın ağır sorumluluğu vardır. Samsun yangını sonu
cunda tahkikatı yürüten Cumhuriyet Savcısının feryat ederek söylediği gibi bir sabotaj vardır. Bu sabotajın 
amacı, eş dost kayırma, devlet hazinesinden ihsanlarda bulunma gibi karanlık ve iğrenç bir takım açıkların 
kapatılmasına matuf olduğu kamuoyunca bilinmektedir.) denilerek soruşturma açılması istenilmiştir. 

Yapılan incelemelere göre : 
1) Bursa Tekel Yaprak Tütün ve İşleme Atölyeleri Merkez Müdürlüğünün, belediye santral garajındaki 

yaprak tütün deposunda 19.8.1978 Cumartesi günü meydana gelen yangın olayı dolayısıyla müfettiş mua
vini C. Nahit DİLMEN ve Müşavir Müfettiş Selçuk ERDEM tarafından yapılan inceleme ve soruşturma 
sonunda 16.10.1978 gün ve 28 sayılı raporun düzenlendiği anlaşılmaktadır. (K. 11, S. 92 - 344) 

Anılan raporda, yangın öncesi depo mevcutlarında noksanlıklar bulunduğu izlenimini uyandıracak her 
hangi bir husus saptanamamakla birlikte; 
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a) Yangının kimler tarafından, nasıl ve ne amaçla gerçekleştirildiğinin aydtnlatüamadığı ancak, yangı
nın bir sabotajdan ileri geldiğinin anlaşıldığı; 

b) Sabotajın şeklinin ve faillerinin belirlenememesi karşısında sebep - netice rabıtası açıklıkla ortaya ko-
nulamadığından, olayda görevi ihmal veya kusurlu davranış yönlerinden ilgili amir ve memurların cezai 
ve hukuki sorumluluklarından söz edilemeyeceği; 

c) Bu itibarla, yangında zayi olan yaprak tütünlerle diğer araç ve gereçlerin kayıtlardan düşülerek, yürü
tülmekte bulunan adli soruşturmanın sonucuna göre gereği yapılmak üzere husule gelen 219.647.392,62 lira
nın (meçhul borçlular) hesabına intikal ettirilmesinin uygun olacağı; 

Belirtilmiştir. 
2) Samsun Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atölyeleri Merkez Müdürlüğü anabinasında 22.5.1979 gü

nü meydana gelen yangın olayı dolayısıyla müşavir müfettiş Selçuk ERDEM tarafından yapılan inceleme ve 
soruşturma sonunda 28.8.1979 gün ve 28 sayılı raporun düzenlendiği anlaşılmaktadır. (K. 11, S. 345 - 388) 

Anılan raporda; yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre, yangın öncesi yaprak tütün ve sargı leva
zımı mevcutlarında yolsuzluk niteliğinde noksanlıklar bulunduğu izlenimini uyandıracak her hangi bir husu
sun saptanamadığı, ancak; 

a) Yangının kimler tarafından çıkarıldığı bilinmemekle beraber bir sabotajdan ileri geldiği; 

b) Görevli amir ve memurların bu yangın olayı dolayısıyla sebep - netice rabıtası yönünden, görevi ih
mal veya kötüye kullandıklarının saptanamaması karşısında cezai ve hukuki sorumluluklarından söz edileme
yeceği; 

Belirtilmektedir. 
Ayrıca, Samsun Sorgu Hâkimliğinin 2.12.1980 gün ve 980/31 - 125 sayılı ilamında kasten yangın çıkart

mak suçundan sanık Kezban MERTOL hakkında muhakemenin rnen'ine karar verilmiş olduğu (K. 11, S. 
35 - 36), Bursa Cumhuriyet Savcılığının 13.1.1978 tarihli iddianamesi ile haklarında kamu davası açılan Ra
mazan KOLAY, Ahmet VARLIK ve Kadir HAZAR haklarında Bursa 1 noi Asliye Ceza Mahkemesinde 
yapılan yargılamaları sonunda, mahkûmiyetlerine yeterli delil elde edilmediği gerekçesiyle beraetlerine karar 
verilmiş olduğu (K. 11, S. 388 - 391) anlaşılmaktadır. 

Yukarıda anılan müfettiş raporlarında da belirtildiği üzere, Samsun ve Bursa Yaprak Tütün Bakım ve 
işleme Atölyeleri Merkez Müdürlüğü ve deposunda meydana gelen ve sabotaj sonucu olduğu anlaşılan yan
gın olaylarında; Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'mn gerek doğrudan doğruya gerekse 
dolaylı olarak cezai sorumluluğunu gerektirecek her hangi bir delilin bulunmadığı kanaat ve sonucuna va
rılmıştır. 

XXV — ÇAY KURUMUNUN ELÎNDEKİ 40 TON KALlTELt DÖKME ÇAYIN ÇOK UCUZ Fİ
YATLA SATILMAK İSTENDİĞİ İDDİASI : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına verilen 11.5.1979 gün ve 9/265 sayılı öner
genin 4 ncü maddesinde (Çay Kurumunun elinde bulunan 40 ton kaliteli dökme çayın çok ucuz fiyatla Ali 
ŞEN'e satılmak istendiği) iddiası yer almaktadır. 

Yapılan incelemelerden anlaşıldığına göre Çay Kurumu Almanya'daki SENKA - TEXTÜRERTRİEBS 
GMBH Firmasının Türkiye'deki danışmanı olan RÎNG Anonim Şirketine gönderdiği 13.10.1978 tarihli mek
tubunda; 

8 adet 100 gramlık, 
4 adet 250 gramlık, 
3 adet 500 gramlık, 
Batı Alman mamulü olan ROBERT GMBH «HESSER» çay paketleme makineleri ile yine Batı Alman 

mamulü olan A. HEINEN GMBH çay harmanlama makinelerinden 4 adet ithal etmek istediğini ve bedelini çay 
karşılığı ödemek istediğini bildirmiştir. 
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RİNG A.Ş. bu teklifi SENKA Firmasına intikal ettirmiş ve bu firma kuruma gönderdiği 16.11.1978 ta
rihli cevabi mektubunda makinelerin ilgili firmalardan alınan proforma fatura gereği toplam 19.476.700,— DM 
bedelle satılabileceğini ve mukabilinde; 

5 No. lu çaydan 2.500 ton 
6 No. lu çaydan 7.000 ton 
7 No. lu çaydan 7.000 ton 

11 No. lu çaydan 5.000 ton 
12 No. lu çaydan 5.000 ton 

olmak üzere toplam 26.500 ton istendiğini bildirmiştir. 

Çay Kurumu ise mukabil teklifinde bu makinelerin 20.000 ton çay karşılığında alınabileceğini bildirmiştir. 
Ancak, Yönetim Kuruluna sunulan teiklifte 26.500 ton çayın makine karşılığı olarak (ortalama 10,19 liradan) 
ihracı teklif edilmiş, Yönetim Kurulu ise, anılan firma ile temasa geçilerek protokol esaslarının tespitinde Ge
nel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve sonucun tekrar Yönetim Kuruluna getirilmesine karar vermiştir. 

Oysa ki, Irak'a daha düşük kaliteli olan 8 No. lu çay CİF 1,12 dolar üzerinden ihraç edilmiştir. Nakliye 
ve sigorta masrafları düşülse dalhi bu rakam teklif olunan fiyattan daha yüksektir. 

Yapılan çalışmalar sonucu ilgili firma ile akdi düşünülen protokol taslağı hazırlanmış ve ilgili bakanlıklar 
nezdinde görüşülerek alınacak kararın bildirilmesi kaydıyla keyfiyet Gümrük ve Tekel Bakanlığına intikal et
tirilmiştir. 

28.3.1979 gün ve 3983 sayılı bu yazının aslı Kurum dosyasında olup cevapsız kalmıştır. 
Firmanın tecrübe için ilk parti olarak 500 ton çay istemesi üzerine Çay Kurumu, bu çayın gönderilebil-

mesi için siparişin tamamı hakkında garanti istemiştir. 
Gerekli garantinin verilmemesi üzerine Çay Kurumu Yönetim Kurulu 27.4.1979 tarih ve 1979/170 sayılı 

kararı ile (teklifte adı geçen firmanın 26.500 ton, Kurumumuzun teklif ettiği 20 bin ton çayın tümünün garanti-
lenmemesi halinde söz konusu çayın ihracatından sarfınazar edilmesine) karar vermiştir. 

Bu kayıttan anlaşılacağı üzere çay miktarı önergede yer aldığı üzere 40 ton değil 26.500 tondur. 
Ring Anonim Şirketi yetkilisinin ise Ali ŞEN olduğu anlaşılmaktadır. 

İstanbul'da mukim Ali ŞEN adındaki bu sanayicinin, Batı Almanya'daki SENKA firmasının Türkiye'deki 
müşavir firması olan RİNG A.Ş. nıin yetkililerinden olduğu, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATA
RACI'nın İstanbul seyahatlerinde genellikle beraber oldukları Salih Zeki RAKICIOĞLU ve Halil İbrahim 
DEMİR'in ifadelerinden anlaşılmaktadır. (K.6, S. 163 - 164, 209) 

Makine karşılığı verilmesi teklif olunan 26.500 ton çayın genellikle iyi kaliteli olduğu (16.500 tonu 5, 6, 7 
numaralı çaylar), fiyatının ise daha önce başka ülkelere ihraç olunan çaylara nazaran çok düşük bir rakam üze
rinden teklif edildiği görülmekte ise de, bu teklif ve teşebbüslerde Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MA
TARACI'nın cezai sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmıştır. 

XXVI - BAKAN TUNCAY MATARACI'NIN OĞLUNU DÖVDÜKLERİ İDDİASIYLA TUTUK
LANAN POLÎS MEMURLARININ TUTUKEVİNDE DÖVDÜRÜLDÜKLERİ VE ŞİŞLETİLDİKLERÎ 
İDDİASI : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlığına verilen 9/242 sayılı önergede; Gümrük 
ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın, Cumhuriyet Hükümeti üyelik sıfatıyla bağdaştırılamayacak 
hareketlerinden ve bu hareketlerin kısmen basında yer almasından esinlenen oğlunun, Ankara'daki pavyon
lardan birinde arkadaşları ile birlikte rezalet çıkardığı, görevli polislerden dayak yediği, MATARACI'nın 
ise İstanbul'dan dönüşte Esenboğa Havaalanında gazetecilere beyanat vererek oğlunu döven polislerden hesap 
soracağını söylediği, polislerin tutuklanarak cezaevine konulmalarından sonra Bakan MATARACI'nın bu 
teşvik ve tahriki sonucunda, tutuklu polislerin cezaevinde bulunan tutuklu ve mahkumlarca ağır şekilde yara
landıkları iddiası yer almaktadır. 
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Bu konuda yapılan soruşturmadan anlaşıldığına göre : 
— 13 Ocak 1979 tarihli gazetelerde, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın oğlu Sinan 

MATARACI'nın, 4 arkadaşı ile birlikte gittiği bir barda çıkan kavga sonunda polisler tarafından feci şekilde 
dövüldüğü haberi yer almaktadır. Özellikle 13.1.1979 tarihli Hürriyet Gazetesinde bu olaya geniş bir şekilde 
yer verilmiş ve Tuncay MATARACI'nın (haysiyetli Türk Polisi içinde bazı haysiyetsiz polisler oğlumu ve 
4 arkadaşım dövmüşler. Yarın bu polislerle hesaplaşacağım..,) şeklindeki beyanı yayınlanmıştır. 

— 17 Ocak 1979 günlü Hürriyet ve Günaydın Gazetelerinde ise Sinan MATARACI'yı döven ve tu
tuklanan üç polisin cezaevinde şişlendikleri ve sağlık durumlarının endişe verici olduğu, polis memuru 
Abdullah ERDOĞAN'ın ameliyata alındığı haberi yayınlanmıştır. 

— Bu olayla ilgili olarak Günaydın Gazetesinin 1 nci sayfasında yer alan haberde ise Tuncay MATARA
CI'nın (bana diş geçiremeyenler oğlumu dövdü. Biz Karadenizlilerde kavgada davacı olmak adet değildir. 
Biz kendi hakkımızı kendimiz savunuruz. Bu hareketleri oğlumu dövenlerin yanına kâr kalmayacak) şek
linde beyanda bulunduğu görülmektedir. 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın, günlük gazetelerde yer alan bu beyanatından 
sonra, oğlunu dövdükleri iddiasıyla tutuklanıp Ankara Merkez Kapalı Cezaevine konulan polislerin, ceza
evinde bulunan tutuklular ve mahkumlar tarafından dövüldükleri ve şişlendikleri anlaşılmaktadır. 

Ankara'da bir pavyonda çıkan olayda polislerle kavga eden Sinan MATARACI'nın arkadaşı Mustafa 
Ilter YAZGI da polislerle birlikte aynı cezaevine konulmuş ve cezaevindeki bu olay sebebiyle Mustafa 
llter YAZGI hakkında Türk Ceza Kanununun 64/2, 456/2, 457/1, 463, 456/4, 457, 463, 456/4, 457, 463 
ve 71 nci maddeleri gereğince diğer sanık İsmail KOÇAK'la birlikte kamu davası açılmış olduğu ve davanın 
halen Ankara 6 nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olduğu anlaşılmıştır, 

Tanık olarak dinlenilen polis memurlarından Abdullah ERDOĞAN (K. 2, S. 21-26), Emin BALIK (K. 2. 
S. 14-20), Bahri KILIÇÇEKER (K. 2, S. 1-8) ve Ramazan ERBAŞ (K. 2, S. 9 13) cezaevinde cereyan eden 
olayları anlatmışlar, çok kalabalık bir grubun koğuşa girdiklerini (Tuncay MATARACI'nın oğlunu döven 
polisler kimlerse çıksın) diyerek kendilerine saldırdıklarını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca Günaydın Gazetesi Muhabiri Bülent ERANDAÇ (K. 2, S. 30-35) ile Hürriyet Gazetesi Muha
biri Metin GÖNEN (K. 2, S. 36-38) Gümrük ve Tekel eski Bakam Tuncay MATARACI'nın gazeteler
de yayınlanan sözlerinin kapsamı yönünden tanık olarak dinlenmişlerdir. 

Soruşturmadan elde edilen delillere göre; 
Her ne kadar Tuncay MATARACI'nın gazetelerde neşredilen sözlerinden sonra polislerin dövülmüş ve 

şişlenmiş olmaları nedeniyle Tuncay MATARACI'nın, bu davranışı ile, polislere karşı müessir fiilde bulunan 
kişilerin suç işlemedeki kararlarını takviye ederek onları azmettirdiği ve dolayısıyla bu suça iştirak etmiş oldu
ğu, bu iştirakin Bakanlık görev ve nüfuzundan doğan bir yönü bulunduğu düşünülebilirse de, mevcut delil
lere göre, Tuncay MATARACI hakkında dava açılmasına yetecek düzeyde bir durumun bulunmadığı kanaat 
ve sonucuna varılmıştır, 

GÜMRÜK DEPOLARINDAN ÇALINAN 283 TRAKTÖR HAKKINDA BAKAN TUNCAY MATARA
CI'NIN HERHANGİ BÎR ÎŞLEM YAPMADIĞI İDDİASI 

Kocaeli Milletvekilli Adem Ali SARIOĞLU ile Aydın MıMetvökili Behiç TOZKOPARAN tarafından 
TBMM Başjkanüığına 9/272 sayılı 22.6.1979 günlü soruşturma önergesinde «13 Haziran günü Devletin güm
rüklerinden 283 traktör çalındı. Devletin memuru amiri çetelerin eline mıi geçti? Doğrudur. 22.6.1979 gü
nü gazete haberleri olayı doğruluyor. Bu ne biçim bakanlıktır iki alayların üzerine gitmiyor?»* denerek Güm
rük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARACI hakkında Anayasanın 90 nci TCK'nun 240 ve Birleşik Toplan
tı içtüzüğünün 12 noi maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması talep edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından temin edilen belgelerin incelenmesinden, Devlet Bakanı ve Başlbakan 
Yardımcısı Dr. Farulk SÜKAN'ın İstanbul'dan Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarı Teoman YAYIN'ı 
telefonla arayarak, istanbul'da Çınar Oteline kendisine bir Başmüfettişin gelmesini istediği, Teftiş Kurulu 
Başkanının bu işle Müşavir Müfettiş İhsan AKIN'ı 29.5.1978 günü telefonla görevlendirdiği ve bu tele-
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fon emrini 1896/15 sayılı 30.5.1978 günlü yazı ile teyit ettiği, görev alan Müşavir Müfettişin 29.5.1978 
günü Çınar Otelinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk SÜKAN'la görüştüğü, aynı gün bera
berce Çerkezköy© gidilerek HEMA Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait sundurmadaki traktörlerin bir heyet ma
rifetiyle sayıldığı, bundan sonra yapılan inceleme ve soruşturma sonunda 283 adet traktörün yurda kaçak 
olarak sokulduğu tespit edilerek Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müşavir Müfettişi ihsan AKIN ve Müfettiş 
Mehmet Bahri ÖKTEM tarafından tanzim edilen soruşturma raporunun Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı
na gönderildiği anlaşılmıştır. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığınca, Gümrük ve Tekel Bakanlığına yazılan 29/730 sayılı 12.4.1978 
günlü yazıda, HEMA Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait fiktif antrepoda bulunan çeşitli malzemenin de-. 
netlenmesi talep edilmiştir. Bu yazı 12.4.1978 tarihinde Bakan Tuncay MATARACI tarafından Teftiş 
Kurulu Başkanlığına havale edilmiş, 13.4.1978 günü kaleme kaydedilmiş ve 17.4.1978 tarih ve 1861/18 
No. lu bir yazı l e konunun Müfettişlerce incelenmesi istenilmiş ve yapılan inceleme ve soruşturma sonucun
da düzenlenen 12.10.1978 tarih ve 4 sayılı soruşturma raporu, takipsizlik: kararı verilmesi mütalaasıyla 
Polatlı Cumhuriyet Savcılığına verilmiştir. 

Komisyonumuzca, Çerkezköy ve Polatlı Cumhuriyet Savcılıklarına yazı yazılarak, soruşturma raporları 
üzerine ne gibi işlem yapıldığı sorulmuştur. (K. 18, S. 318) Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığının 8.12.1980 
gün ve 1980/2497 sayılı cevabi yazısından; kaçakçılık davasının Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesinde, ilgili 
gümrük müdür ve müdür muavinleri hakkındaki davanın da Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesinde devam 
etmekte olduğu (K. 18, S. 312-317); Polatlı Cumhuriyet Savcılığının 1978/1565, Ka. 1978/353 sayılı 9.12.1980 
günlü cevabi yazısından, ilgililer hakkında takipsizlik kararı verilmiş olduğu (K. 18, S. 309 - 311) anlaşılmış
tır. 

HEMA Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kaçak olarak yurda soktuğu 283 traktörle ilgili davanın aki-
beti Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesinden 11 .12.1980 tarih ve 56 sayılı yazımızla sorulmuş, devam etmekte 
olduğuna dair 1979/28 sayılı 16.12.1980 günlü cevabi yazı ile bildirilmiştir. (K. 18, S. 305-307) 

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere, Gümrük ve Tekel Bakanlığının Gümrükten kaçırılan 283 
adet traktör olayı ile ilgili işlem yapmadığı iddiası varit bulunmamıştır. 

Ağır Ceza Mahkemesine intikal eden bu olayla ilgili olarak soruşturma, Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Tuncay MATARACI açısından Komisyonumuzca derinleştirilmiştir. 

Elde olunan bilgilerden HEMA yetkililerinin Tuncay MATARACI ile temasa geçmek istedikleri tespit 
edilmiştir. Bu meyanda Halil İbrahim DEMİR ifadesinde; uçakla Ankara'ya gelirken Tuncay MATARA-
CFnın amcasının oğlu Mehmet Ali MATARACFnın kendisini HEMA yetkililerinden birisi ile tanıştırdığı
nı, bu kişinin, fabrikaların açtırıknadığından şikayetçi olduğunu, Mehmet Ali MATARACFnın randevu ala
rak Tuncay MATARACI ile görüştüğünü ve yanlarına döndüğünde (yapılacak iş imiş, bana yapıyor, şimdi 
ben bu başbayiliği alacağım, senden ricam senin üstüne olsun, bana verirsin onu) dediğini; böylece Meh
met Ali MATARACFnın HEMA Samsun Başbayiliğini alması için evraklarını tamamladığını, falkat adı ge
çenle daha sonra birlikte Tuncay MATARACI'ya gittiklerinde bakanın hernedense sert tepkisi ile karşılaş
tıklarını, bundan dolayı ertesi gün istanbul'a dönünce HEMA ilgililerine durumu belirttiğimi, ancak buna 
rağmen HEMA'nın başbayiliğini Ali YILDIZ'm aldığım söylemiştir. (K. 7, S. 253 - 256) 

Bu konuda Ali YILDIZ ise komisyonumuzca tespit olan ifadesinde; HEMA sahiplerinden Ahmet HAT
TAT ile tanışdığını, traktöre ihtiyacı olduğundan kendisinden traktör istediğini, onun da Samsun Bayii ola
rak kendisine 10 adet traktör vermeyi kabul ettiğini, bu işte Tuncay MATARACFnın herhangi bir yardı
mının bulunmadığını, traktörlerden ilki adedini, Nihat EKŞl'ye bir adedini Ali Rıza YILMAZ'a ve bir ade
dini Bülent SEMlZOGLU'na sattığım, diğerlerini şantiyelerinde kullandığını, 9 adet traktörün bedelini HE-
MA'ya yatırdığını, bayilik anlaşmasının sonradan HEMA tarafından iptal edildiğini söylemiştir. (K. 7, S. 
249 - 252) 

Ali YILDIZ'a HEMA traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'riin Başbayiliğinin verildiği hususunda 18.1.1979 
tarihli bir protokol mevcuttur. (K. 23, S. 305 - 309) Bilahare, bu anlaşma HEMA tarafından iptal edilmiş
tir. (K. 23, S. 310) HEMA firması tarafından Ah" YILDIZ'a 22.1 .1979 tarih ve 503/504 sayılı faturalarla 
9 adet traktörün satıldığı ve bedellerinin tahsil edildiği anlaşılmıştır. (K. 23, S. 295 - 300) 
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HBMA Anadolu Traktör Pazarlama ve Satış A.Ş.'ndn 19.9.198Q tarihli faturası ile, Rize'de bulunan 
MATARACI Kardeşler Kollektif' Şirketine bir adet Ford 6600 traktörünün 2.060.000,— TL. karşılığında 
veresiye satıldığı, alacağını tahsi edemediği gerekçesiyle 20.1.1981 tarih ve 739 sayılı yazı ile borçlarının 
bir an önce ödenmesini istediği anlaşılmıştır. (K. 23, S. 301 - 304) 

Bu işlemin, Tuncay MATARACI hakkında soruşturma açıldıktan ve Komisyonumuzun faaliyete geç
mesinden sonra yapılmış olması diklkat çekicidir. Bu işlemlerin bir muvazaa olduğu şüphesi doğmaktadır. 

Nitekim, Ali Rıza YILMAZ tarafından traktörlerden birisinin parasının (Akbank Atikali Şubesindeki 
hesabından düzenlediği 108798 No. lu hamiline düzenlenen çekle 1.000.000,— TL.'sı olarak Tuncay MATA-
RACFya verdiği ve bu paranın) Hakkı KALKA VAN adına açılan Yapı ve Kredi Bankası Arnavuıtköy Şu
besindeki 5604/4 numaralı paravan hesaba intikal etmiş olduğu anlaşılmaktadır. (K. 21, S. 75) 

tki adet tralktör satın alan ve bunun parasını fatura Karşılığında Ali YILDIZ'a ödediğini iddia eden Ni
hat EKŞl'nin Tuncay MATARACI'ya 2.000.000,— TL. tutarında çek verdiği banka incelemelerinden an
laşılmıştır. (K. 21, S. 15) 

Gerek Tuncay MATARACI gerekse Nihat EKŞİ, bu paranın borç olarak alınıp verildiğini ileri sür
mekte liseler de bu husus şüphelere yol açacak bir nitelik arz etmektedir. (K. 4, S. 129) 

HBMA tarafından Ai YILDIZ'a verilen 10 adet traktörün gerçekte Tuncay MATARACI'ya rüşvet ola
rak verilmiş olabileceği; şüphesini, Ali YILDIZ'ın aslında çök kazançlı olan bu başbayiMk işine devam et
memiş olması da kuvvetiendirmektedir. 

Ancak, şüphe doğuran bütün bu duruma 'karşılık, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI 
ile HEMA yetkilileri arasında rüşvet verilmesini gerektirecek kesin bir 'ilişkimin tespit edilememiş olması 
ve yukarıda belirtilen hususlar her ne kadar şüphe doğuracak bir nitelik arz etmekte ise de rüşvet suçundan 
dolayı kamu davası açılmasına yetecek düzeyde olmadıkları nedeniyle Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tun
cay MATARACI'nin sorumluluğunu gerektirecek bir husus bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

XXVn — SUÇ VASFI VE tŞTÎRAK DURUMUNA İLİŞKİN BAZI ÖZELLİKLER: 

Türk Ceza Kanunu RÜŞVET suçunu gerek (fail) gerekse (fiil) yönünden çok geniş bir alan içerisinde 
tanımlamıştır. 

Nitekim, Türk Ceza Kanununun tatbikatında kimlerin (memur) sayılacağı 279 ncu maddesinde göste
rilmesine rağmen, rüşvet suçunu tanımlayan 211 nci maddesinde daha geniş ve özel kapsamlı bir ölçüden 
hareket edildiği görülmektedir. 

Keza, 211 nci maddesinde de suçun unsuru olan (menfaatler), diğer maddelerdeki kanuni unsurlara gö
re daha geniş bir ölçü içerisinde belirtilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 211 nci maddesinde sayılan kişilerin, bu menfaatleri elde etmek için (kanunen 
ve nizamen yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmak veya yapmamak) şeklindeki eylemleri (rüşvet suçu) ola
rak kabul edilmiştir. 

Kanunlar, yönetmelikler ve tüzüklerle düzenlenen (atama, yer değiştirme ve yükselme işlemleri) kamu 
yönetiminin ve kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini amaçlayan ve objektik hukuk kurallarına 
tabi bulunan faaliyetlerdir, Bu nedenle, konumuz yö nünden, kamu hizmetlerini en iyi şekilde yürütecek 
nitelikteki personelin kanun, yönetmelik, tüzük ve (hiz met gerekleri) gözönünde tutularak seçilmeleri zorun* 
ludur. 

Ayrıca, ülke ekonomisi yönünden kaçakçılığın arz ettiği büyük tehlike yanında, haksız ve gayrimeşru 
kazanç sağlanmasının toplumun genel ahlakı ve manevi değer hükümleri üzerindeki vahim tahribatı, esrar, 
silah ve cephane kaçakçılıklarının genel güvenlik ve hatta devletin varlığı ile sıkı sıkıya ilgili olduğu düşü 
nülürse, Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilat kadrolarına yapılacak atama ve yer değiştirmelerin, diğer ba. 
kanlık kadrolarına nazaran ne kadar büyük bir önem taşıdığı ve dolayısıyla bu konuda çok daha titiz dav-
ranılmasının bir zorunluluk olduğu anlaşılacaktır. 

Milli Güvenlik Kionseyi (S. Sayısı : 176) 



— 154 — 

Bu itibarla, bu kadrolara atanmaları caiz olmayan kişilerin, yasal yollardan ve usullerden ayrılınarak 
atanmaları ve bu işlemlerin bir menfaat karşılığında gerçekleştirilmesi, rüşvet suçu açısından (kanun ve 
nizam hükümlerine göre yapmamaya mecbur olunan şeyi yapmak) niteliğinde olup, bu kabil eylemler Türk 
Ceza Kanununun 213 ncü maddesinin ihlalini teşkil edecektir. 

Keza, ithalat ve ihracat konuları, milli ekonomimi zin en önemli unsurlarını teşkil etmektedir, ithal edil
mesi yasaklanan bir maddenin gümrük kaçakçılığı suretiyle yurda sokulması sonucunda, yalnızca devlet 
hazinesinin rüsum ve vergi yönünden büyük zararlara uğraması hali bir yana, o alandaki milli sanayinin 
çökmesine ve iflasına yol açacağı açıktır. 

Mamul demirin hurda demir adı altında yurda sokulması ya da yüzbinlerce ton eşya yüklü bir ge
mideki malların yalnızca pek az bir kısmının kayıtlara geçildikten sonra aslında bütün malın boşaltılması, 
permi ve lisans işlemlerindeki yolsuzluklar, karaborsa fiyatıyla normal fiyat arasındaki farklılıklardan is
tifade edilerek kaçakçılığa başvurulması, köy yollarının tozları arasında yüklerini boşaltan TIR'lar sebe
biyle alman rüşvetler ve bu rüşvetlere konu olan işlemler elbetteki Türk Ceza Kanununun 213 ncü madde
sinin ifadesiyle (kanun ve nizam hükümleri gereğince yapılmaması gereken şeyi yapmak) niteliğindedir. 

Kısaca (KİT) olarak adlandırılan kamu iktisadi teşekkül ve teşebbüslerinin hangi amaç ve gerekçelerle 
kuruldukları açıktır. Bu kuruluşların bakanlıklarla olan ilişki ve bağlılıklarının, bu kuruluş amacına ve kanu
ni gerekçelere ters düşecek bir yoruma tabi tutulması ve Bakanlık makamının görev, sıfat ve yetkilerinin 
kötüye kullanılması suretiyle bunlar üzerinde kurulan hâkimiyet sonucu yapılan işlemler rüşvet suçu açısın
dan elbetteki (kanun ve nizâm hükümleri gereğince yapılmaması gereken şeyi yapmak) niteliğindedir. 

Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 nci maddelerinde (İŞTİRAK) hükümlerinin düzenlenmiş olmasına rağ
men aynı kanunun 226 ncı maddesinde ayrıca (raiş olan şahıs raşi ve mürteşiden hangisinin vasıtası ise 
onun fer'an zimmet hali sayılır) denilmek ve keza 211 nci maddesinde (.. ve başkalarına aldırdıkları..) 
denilmejc suretiyle, rüşvet suçlarındaki iştirak hallerine kanun koyucu tarafından özel bir açıklık getiril
mek istenmiştir. 

Nitekim, Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI; kaçakçıların faaliyetlerine ve istekle
rine uygun kimseleri istenilen yerlere tayin etmek ka rşılığında ve diğer konularda aldığı rüşvetler için bazı 
kimselerden aracı olarak istifade ettiği gibi, bunların ticari faaliyetlerini ve banka hesaplarını da (para
van kaŝ a) olarak kullanmak suretiyle rüşvetin oluşmasını ve olgunlaşmasını sağlamıştır. Başka bir deyimle 
bu hususlar rüşvet suçunun (tekevvünü) için varlıklarına ihtiyaç duyulan vasıta ve unsurlardır.. 

Şöylfki; 
Tuncay MATARACI tarafından alınan ve astronomik rakamlara ulaşan rüşvetler Şaban EYÜBOĞLU, 

Salih ziki RAKICIOĞLU, Halil İbrahim DEMİR, Ali YILDIZ, Koksal MATARACI, Hakkı KALKA-
VAN, Salih AYDIN gibi yakınları ve arkadaşları asında el değiştirmektedir. 

Bundan maksat, alınan rüşvetin normal ve mutad bir alacak - borç münasebeti şeklinde gizlenilmesini 
ve bu rüşvetten bir nevi menfaat şirketi şeklinde yararlanılmasını temin etmek olduğu gibi, bu yöntem ve 
mekanizpıa, hattızatında rüşvet suçunun oluşma safhasına da dahil bulunmaktadır. 

İtiraflar, yeminli tanık anlatımları, çekler, banka kayıtlan ve resmi işlemlerden de anlaşılacağı üzere 
(rüşvet mukavelesi) adı ile kanun koyucunun tanımladığı menfaat ilişkileri ve anlaşmaların bir tarafında 
ünlü kaçakçılar ve bir kısım ithalatçılar (RAŞİ) sıfatıyla yer almakta, diğer tarafında ise.başta Tuncay 
MATARACI olmak ve bu (MÜRTEŞİ) nin (vasıtası ve fer'an zimmet hali) sıfatıyla kardeşi, damadı, 
yeğeni Ve bazı arkadaşları bulunmaktadırlar. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARCI'nın etrafında teşekkül eden ve gerçekte (rüşvet şirketinin 
ortaklar!) durumunda bulunan bu kişiler; Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya verilen 
rüşvetlerin; paravan hesaplar, borç - alacak görüntüleri ve sözde ticari faaliyetler içerisinde akışını, dağı
lımını v£ maskelenmesini temin etmek suretiyle (suçun işlendiği sırada müzaharet ve muavenetle icrasını 
kolaylaştırarak suça iştirak eden) ŞERİK durumundadırlar. 
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İlgili bölümlerde de yeri geldikçe işaret edildiği üzere; Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay MATARA
CI tarafından alınan rüşvetlerin bir takım paravan banka hesapları arasında sirkülasyona tabi tutulması 
borç - alacak havasına sokulmak istenmesi, Ali YILDIZ'ın şirket sermayelerine yapılan katkılarda görül
düğü gibi bir ticari faaliyet görünümüne büründürül meye çalışılması (suçun işlenmesi için) gerekli ve zo
runlu (müzaharet ve muavenet) unsurlarını teşkil etmekle beraber, kardeşi Koksal MATARACI, damadı 
Salih AYDIN, yeğeni Hakkı KALKA VAN gibi yakınlarının banka hesaplarından, bazı arkadaşlarının 
banka işlemlerinden ve ticari faaliyetlerinden geçirilmek suretiyle bu paralar üzerinde bulunan rüşvet kirinin 
yıkanarak meşru bir parasal ilişki görüntüsüne kavuşturulmak istenmesinin (müzaheret ve muavenet) un
surları açısından büyük bir önemi ve özelliği bulunmaktadır. 

Çünkü, Tuncay MATARACI'nın Gümrük ve Tekel Bakanı olduğu andan itibaren, bütün şaibeli dav
ranışları kamuoyu tarafından yakından izlenilmeye başlanılmış, bazı kaçakçıları cezaevlerinde ziyaret edi
şinden anormal memur tayinlerine ve harcadığı para lara kadar bir çok faaliyetleri haber ve makale şek
linde gazetelerde ve gensoru şeklinde parlamentoda yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Bu husus, yukarıda adı geçen kişiler tarafından rüşvetlerin alınmasından önce ve paravan hesaplarda 
kamufle edilmeye çalışılmasından önce bilindiği gibi, bu şekildeki katkıları olmadıkça Tuncay MATARA
CI'nın çok büyük rakamlara ulaşan rüşvetlerinin derhal meydana çıkacağı hususu da bu kişilerce bilin
mektedir. Bu nedenle gerek kasıt, gerekse eylem itibariyle bu kişilerin (rüşvetin oluşıma safhasındaki yerleri) 
T. C. K. nun 65 nci (maddesindeki deyimle (suç işlenm eden evvel veya işlendiği sırada müzaheret ve muave
netle icrasını kolaylaştırarak suça iştirak) ve bazı özel bölümlerde açıklandığı gibi Türk Ceza Kanununun 
64 ncü maddesindeki deyimle (doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlar) şeklindedir. 

Suç vasfı ile ilgili bu bölümde kanundan doğan çeliş kili bir görünüme işaret edilmek gereği duyulmuştur. 
Şöyle ki; 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın ilgili bölümlerdeki fiilleri mevcut kanuni ölçüler ve 

unsurlar itibariyle (rüşvet) ve (memuriyet görevini kötüye kullanmak) şekliride vasıflandırılmıştır. Oysa ki, 
aslında rüşvet suçunu belirleyen mevcut kanun maddeleri, herhangi bir memurun veya kamu görevi yapan 
lalettayin bir kişinin fiilleri esas alınarak kanunkoyucu tarafından düzenlenmiştir. Bu kanuni düzenlemeler 
yapılırken; kaçakçılığı önlemekle görevli bir Gümrük ve Tekel Balkanının, kaçakçıların arzularına uygun perso
nel kadroları oluşturmak ve kaçakçılara yardımcı olmak suretiyle rüşvet alabileceği şeklindeki ihtimaller düşü
nülmemiştir ve esasen düşünülmeye gerek de duyulmamıştır, 

Türkiye'deki ideolojik amaçlı cinayetlerin ve silahlı eylemlerin arkasında (diğer etkenlerle birlikte) beynel
milel kaçakçılık şebekelerinin yer aldığı açık bir gerçektir. 

Bu örgütlerce planlanan eylemlere sürüklenen kişiler, Türk Ceza Kanununun 125, 146, 149 ncu ve benzeri 
maddelerdeki ölüm ve müebbed ağır hapis cezalarıyla karşı karşıyadırlar. 

Kaçakçılhk şebekelerinden rüşvet alarak onların faaliyetlerine ve planlarına yardımcı olanlar ve dolayısıyla 
ideolojik cinayetlere ve silahlı eylemlere zemin hazırlayanlar; mevcut kanuni unsurlar itibariyle ve iştirak hü
kümlerinin teknik anlamıyla otaıasa bite, sebep - netice münasebeti içerisinde bu toplumsal buhranların gerçek 
sorumluları arasında yer almakta ve anılan maddelerdeki suçların yaygınlaşmasın'da etkin bir rol oynamakta
dırlar, 

Bu açıdan bakıldığında, suç ve ceza dengesinde bir çelişkinin ve boşluğun mevcut olduğu inkâr edilemez. 
Ancak ne var ki; maddi, manevi ve kanuni unsurlara uygun olarak suç vasfının şu anda mevcut olan 

kanuni ölçülere göre belirlenmesi (kanunilik ilkesi) gereğince zorunlu olup, bu hususa, soruşturma konusu 
olan olayların (vahamet) ine işaret edilmek üzere değinilmiştir, 
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S O N U Ç 

5.1.1978 taihinden 16.11.1979 tarihine kadar Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevini yürüten Tuncay MATA-
RACI'nın, bu süre içerisinde memuriyet görevine ilişkin olaraik işlediği iddia olunan suçlar ile Bakanın eylem
lerine bağlı olarak diğer kişiler tarafından işlenilen suçlar hakkında (iştirak) hükümleri uyarınca gerekli so
ruşturma yapılmıştır. 

Bu soruşturma sonucunda tespit olunan delilere gö re; 

A) Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATA RACI'nın : 
1) Bakanlık yaptığı süre içerisinde yalnızca Gümrük ve Tekel Bakanlığının merkez kadrolarıyla Gümrük 

Muhafaza Gendi Müdürlüğünün teşkilat kadrolarına ya ptığı toplam 1 972 personel atamasının tamamına yakın 
kısmını, kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirdiği; atama ve yer değiştirme işlemleri
ni genel ve o'bjektif esaslara göre yapmak üzere bakanlık bünyesinde yönetmelikle bir komisyon kurulmuş ol
masına ve bu komisyondan geçirmeksizin yalnızca Bakan olur'u ile yaptığı bir çok atamanın kanunlara ve 
hizmöt gereklerine aykırı olduğu yolunda ilgililer tara tından yazılı ve sözlü olarak bir çok kereler uyarılma
sına rağmen, kanunsuz işlemlerini sürdürmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 nci maddelerini ihlal 
ettiği; 

2) Gümrük ve Tekel Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 2825 sayılı Kanuna 6410 sayılı Ka
nunla eklenen madde gereğince, kadroları 4 ncü derece ve daha yukarı olan memurlarla müfettişlerin atanma
larının üçlü kararname ile yapılması zorunlu olduğu halde, bu konudaki bazı atama önerilerinin Cumhur
başkanınca onaylanmayıp geri çevrilmiş olmasından dolayı, bu defa yalnızca Bakan olur'u ile (vekaleten) ata
malar yapmak suretiyle hileli yollara saptığı, nitekim yakın arkadaşı olan Cemil TARAKÇI'yı bu yolla Dere-
köy Günrfük Müdür Vekilliğine getirdiği, bu kişinin bu göreve atanmasından çok kısa bir süre sonra tutuklan
dığı, böylece Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın memuriyet görevini kötüye kullanarak 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

3) Harun GÜREL adındaki emekli jandarma astsubayını, bazı kaçakçılardan ve özellikle Abuzer UGUR-
LU'dan aldığı toplam 10.925.000,— TL. tutarındaki rüşvet karşılığında İpsala Gümrük Müdürlüğüne getirdiği, 
kaçakçılarla anlaşarak görevini kötüye kullandığı için Edirne Valisi Bekir ÖZTÜRK tarafından işten el çek
tirilen Harun GÜREL'in görevine iadesi için Bakanın Edirne'ye kadar giderek önce rica ve yakarmalarda, 
sonra baskılarda bulunduğu, gümrük bölgesine girmesi engellenen bu gümrük müdürünün (ben Bakanı tanı
rım. Vali kim ölüyor.) diyerek cüretinin kaynağını açıkladığı, göreve iade edildikten sonra kanunsuz eylemle
rini sürdürmesi nedeniyle Edirne Valisi tarafından yeniden işten el çektirilmesi üzerine bu defa Bakanın yazılı 
emir vermök suretiyle Harun GÜREL'in ipsala Gümrük Müdürlüğüne dönmesini sağladığı, bütün bu kanun dışı 
gayretlerinin kaçakçılardan ve özellikle Abuzer UGURLU'dan rüşvet a'llmış olmasından kaynaklandığı, bu su
retle Türk Ceza Kanununun 213, 225 ve 80 nci maddelerini ihlal ettiği j 

4) Harun GÜREL'in ipsala Gümrük Müdürlüğüne atanmasından sonra, hemşehrisi ve yakın arkadaşı dlan 
müteahhit Şaban EYÜBOĞLU'nun azmettirmesi ve iştiraki üzerine Refik TÜRK, Mehmet Adıgüzel AS ve 
Mehmet ELBlR adındaki kişileri, Atama Komisyonunun kararı olmaksızın yalnızca Bakan olur'u üe açık
tan ipsala Gümrük Kapısına atayarak Harun GÜREL'in maiyetinde ve onun doğrultusunda bir kadro oluştur

duğu, bunlardan Refik TÜRK'ün atamasının yapıldığı sırada gerekli hiçbir evrakının bulunmayıp sadece di
lekçesine dayanılarak atama işleminin gerçekleştirildiği, zorunlu olan evrakının sonradan tamamlandığı, böyle
ce memuriyet görevini kötüye kullanarak Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 nci maddelerini ihlal ettiği; 

5) Karayolu ile yapılan kaçakçılıklarda yalnızca bir gümrük giriş kapısındaki personellin elde edilme
sinin yeterli olmadığı, yüklerini yurtiçinde ıboşaltan kaçak TIR kamyonlarının çıkış işlemlerinin fonmalite-
sine uydurulabilmesi için ayrıca bir gümrük çıkış kapısındaki personelin de kaçakçılara yardımcı olmaları ge
rektiği gerçeğinden hareket edilerek, güneydeki Habur Güımrülk Kapısının ıslahı içtin önlemler alınmaya baş
landığı, bu konuda ilik iş olarak teşkilatça dürüst ve namuslu tanınan personelden oluşan bir ekibin Habur'a 
gönderilmesi için Mersin ve iskenderun Gümrüikleri Başmüdürleri ile Bakanlıktaki Atama ve Yer Değiştirme 
Komisyonunun yoğun <bir faaliyete geçtiği, ancak bu aşamada Bayındırlık Eski Bakanı Şerafettin ELÇl'nin, 
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Gümrük ve Tekel Eski Balkanı Tuncay MATARACI'yi azmettirmesi sonucunda, Komisyonca seçilen kadro
nun gönderilemediği, onların yenine 'bir kısmı Şerafettin ELÇİ'nin yakın akrabaları olan ismail SALMAN, 
Şerif YİĞİT, Selim YİĞİT, Ata ELÇİ, Cemalettkı ONURSAL, İsmail DEĞER, Necati ONUR, Sait ÖZAL, 
Nizamettkı ÇELEBİ, Ahmet DAĞDELEN, Gündüz OĞUZ, Mehmet Ai'i ARAŞ, Ali ŞİMŞEK ve Hüseyin 
MÜLDÜR adındaki kişilerin, Komisyon kararı olmaksızın yalnızca Balkan Olur'u ile atandıkları, atama ve 
yer değiştirme Yönetmeliğime göre gümrük (kapılarına o yöre sakinlerinin atanmaları kesinlikle yasak*-
lanmış olmasına rağmen Habur Gümrük Kapısına Şerafettin ELÇİ'nin iştirakiyle atanmış olan bu kişilerin 
hepsinin o yöreden oldukları ve >bu suretle Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın, Bayın
dırlık Eski Bakam Şerafettin ELÇİ ile iştirak halinde Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 nci maddderinü ihlal 
ettiği; 

6) İçlerinde Abuzer UĞURLU'ya ait araçların da bulunduğu kaçak TIR kamyonlarına el koyan Yeşil
köy Havaalanı Gümrük Muhafaza Müdürü Vefik ÖZKÖSE'nin buradan (sürülmesi), İstanbul Mafiası diye 
tanınan kaçakçılar tarafından görüşüldükten sonra bu müdürün, Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğü
ne nakledildiği, 'bazı çevrelere taviz verildiğini kanıtlarcasına ıbu işlemin acele bir telgrafla tebliğ edildiği, 
ancak adı geçen müdürün emekliliğini istediği, bu suretle Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATA
RACI'nın memuriyet görevini kötüye kullanarak Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

7) İhsan KALKAVAN adındaki kişiye ak tolien maddesi yüklü 'bir germiye el koyduğu için İhsan KAL
KA VAN tarafından (şimdi gidiyorum. Sen 15 gün sonra görürsün) denilerek tehdit edilen ve hakkındaki bu 
tehdit olayı Bakanlığa da intikal ettirilen İstanbul Büyükdere Gümrük Muhafaza Bölge Arnıiri Niyazi EREN'i, 
bu olaydan sonra ve müdürlüğe yükseltmek bahanesiyle Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne naklet
tiği ve1 böylece, teşkilttalki dürüst ve cesur elemanları kaçakçıların istekleri doğrultusunda sindirmeye çalışa
rak memuriyet görevini kötüye kullandığı ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal et
tiği; 

8) Mehmet KEKİLİ ismindeki personelin atama formuna (Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğü Giriş Güm
rük Müdür Muavini) şeklinde tamamen istisnai ve maksatlı bir kayıt koyarak Mersin Gümrükleri Başmü
dürünün inisiyatifini ve hizmet gereklerine ilişkin takdir yetkisini ortadan kaldırarak Mehmet KEKİLİ'yi, 
kaçakçılık yönünden etkin olan bir göreve özellikle getirmek suretiyle memuriyet görevini kötüye kullandığı 
ve (böylece Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

9) Hakkında düzenlenmiş olan soruşturma raporlarına göre kaçakçılarla bürolarında ilişki kurduğu tes
pit olunan ve ıbu nedenle Oilvegözü Gümrük Müdürlüğünden alınarak İskenderun Gümrükleri Başmüdür
lüğünde pasif bir göreve verilmiş olan Turhan DOĞAN adındaki kişiyi; kaçakçılık olaylarına adı karışan 
Necat SÖYLER'in isteği ve Bayındırlık Eski Bakanı Şerafettin ELÇİ'nin azmettirmesi üzerine Gürbulak 
Gümrük Müdürlüğüne atamak suretiyle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

10) Yakın arkadaşı olan Öğretmen Orhan TÜRKER'i Gümrük ve Tekel Bakanlığında Müşavir kadro
suna atadıktan sonra; Bakanlıkta (bir Teftiş Kurulu ve yeterince müfettişin bulunmasına rağmen, demir ka
çakçılarına karşı etkin önlemler alan İstanbul Gümrükleri Başmüdürü Oktay ERGÜL'ü müstafi saydırarak 
görevinden uzaklaştırmak için Müşavir Orhan TÜRKER'i fonksiyon gaspı suretiyle kanunsuz işlerde kulla
narak Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini ihlal ettiği; 

11) lise mezunu olan ve tahsili itibariyle Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğüne getirilmemesi gereken 
Yaşar APAK ismindeki personeli Abuzer UĞURLU' nun isteği üzerine ve yalnızca Bakan Olur'una dayana
rak (müdürlüğe vekalet) adı altında 'bu göreve getirmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini 
ihlal ettiği; 

12) 1975 yılından beri Haydarpaşa Gümrüğünde bekleyen ve ithali kanuna uygun olmadığı için o tarih
ten beri çekilemeyen demirlerin SÜRMEN Firması tarafından (hurda) adı altında çekilmesine yardımcı olmak 
karşılığında, yakın arkadaşı Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun da aracılığıyla demir ithalatçısı Suat SÜRMEN'den 
30.000.000.— TL tutarında rüşvet aldığı, bu demirlerle ilgili olarak daha önce Bakanlıkça yapılan olumsuz 
nitelikteki 'işlemlere imza koyduğu halde, aldığı (bu rüşvetten sonra demirlerin verilmesi için her türlü çareye 
başvurduğu, akla gelen her formülü denediği ve demirlerin verilmesine karşı çıkan personele baskı yaptığı, bu 
suretle Türk Ceza Kanununun 213 ve 225 nci maddelerini ihlal ettiği; 
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13) 30 000 000 TL. tutarında rüşvet aldığı halde bu demirlerin SÜRMEN Firması tarafından çekilmesi
ni başaramayınca, yakın arkadaşı Salih Zeki RAKICIOöLU'nun aracılığı ile Sheraıton Otelinde demir it
halatçısı Suat SÜRMEN'le buluşarak (bırakın bu hurda işini, buradaki hurdadan ne olur. Başka demir me-
mir getirin de para kazanalım. Bu fırsat bir daha ele geçmez.) diyerek yeni bir rüşvet anlaşması yaptıkları, 
bu rüşvet anlaşması uyarınca Suat SÜRMEN tarafından •verilen listede adları geçen Mehmet Ali BERK, 
Nuri YIĞILITAŞ, Ali CAN, llyas BAYDAR ve Özdemir TÜRKER'i izmit ve Derince gümrüklerine ata
dığı, demir ithalatçısı Suat SÜRMEN'in İşlerime yardımcı olması için İzmit Gümrükleri Başmüdürü Er
dinç ÖZERMAN'a telefon açarak talimat verdiği ve bilaJhara bu başmüdürü İstanbul Tara'bya Otelindeki 
özel dairesine ve Ankara'ya Balkanlığa çağırarak baskı yaptığı, demir kaçakçılığına elkoyan Kocaeli Vali
si İbrahim URAL'a karşı hasmane davranışlarda bulunduğu ve böylece Suat SÜRMEN'in kanunsuz yol
larla demir ithal etmesine ve çok büyük paralar 'kazammasına yardımcı olmak karşılığında, (ilk rüşvet anlaş
masından aldığı 30 000 000 TL.'dan başka) değişik tarihlerdeki çeklerle toplam 85 000 000 TL. daha rüş
vet aldığı; hakkındaki söylentiler, basındaki eleştiriler ve Parlamentodaki soru ve soruşturma önergeleri me
deniyle, aldığı bu rüşvetleri kendi adına bir bankaya ya da açıktan açığa bir ticari faaliyete ve gayrimenkula 
yatırmasındaki güçlükler nedeniyle, hamiline çek olarak aldığı bu rüşvetleri yakın arkadaşları olan Salih 
Zeki RAKICIOĞLU, Halil İbrahim DEMİR ve Şaban EYÜBOĞLU adına açılan paravan banka hesapla
rında topladığı, 25 000 000 TL.'lık kısmını ise müteahhit Ali YILDIZ'ın ticari faaliyetlerine aktararak bu 
yollarla gizlemeye çalıştığı, bu paravan hesaplarda toplanan rüşvet paralarından bir kısmını bilahara ver
diği talimatlar gereğince kardeşi Koksal MATARACI, damadı Salih AYDİN ve yeğeni Hakkı KALKAVAN; 
adına açtırdığı paravan banka hesaplarına geçirterek normal bir görünüme ve bir borç - lalaoaık ilişkisü hali
ne dönüştürmek istediği, Bakanlıktan ayrıklıktan sonra bu tehlikenin kısmen ortadan kaltağına ve daha 
fazla gizlemeye gerek 'kalmadığına kanaat getirerek kendi adına banka hesapları ve aylık kirası 25 000 
TL olan işyerleri açmaya başladığı, evvelce paravan banka hesaplarında toplanan paralıarı tedrici olarak 
kendi adına açtırdığı hesaplara aktardığı, 6 - 7 mıilyoın lira masraf yaparak dekore ettirdiği büroda ticari 
faaliyetlere haizi rlanırken 12 Eylül Harekâtından sonra gözaltına alındığı, Komisyonumuzca yapılan sorgula
rında paravan banka hesaplarındaki sirkülasyonu önce bir borç - alacak şeklinde iddiaya yeltendiği, rüşvet 
suçlarına aracı olan Şaban EYÜBOĞLU, Halil İbrahim DEMİR ve Salih Zeki RAKIClOĞLU'nun bütün 
ayrıntıları ile ve kesinlikle tespit olunan banka hesaplan karşısında gerçek durumu itiraf etmieleri ve hat
ta yeğeni Hakkı KALKAVAN'ın, evvelce kendisine yapılan telkin ve baskı üzerine vermiş olduğu ifadelerin 
doğru olmadığını, kendi adına açılan paravan banka hesabına giren ve çıkan paraların Tuncay MATARACI 
tarafından yönetildiğini ikrar etmesi karşısında bu defa bu paraların arkadaşları tarafından kendisine (yar
dımlaşma çerçevesinde) verildiğini, kendisine rüşvet vermiş olan Suat SÜRMEN, Rahim MEYDAN, Pa
şa Ali ALAM AN, Nuri AKBULUT, Nihat KARADERELİ ve Vural KAZMAZ'ın ortaya çıkan deliller ve 
banka kayıtları karşısında itirafta bulunmaları ve pişmanlıklarını izhar etmeleri üzerine bu defa bu parala
rın bir (komplo düzenlenmek üzere) verildiğini ileri sürdüğü; 

Bu duruma göre Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın, demir ithalatçısı Suat SÜR-
MEN'den değişik tarihlerde toplam 85 milyon lira rüşvet almak suretiyle Türk Ceza Kanununun 213, 
225 ve 80 nci maddelerini ihlal ettiği; 

14) Çay Kurumu Genel Müdürlüğünce Anadolu Basın Birliğine, Rizespor Kulübüne ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Rize Şubesine daha önceki yıllardan itibaren çay tahsis edilmekte olduğu, Tuncay MATARACI'nın 
Bakan olduktan sonra Çay - Kurumu Genel Müdürlüğüne bir teleks çekerek bu uygulamayı durdurduğu 
ve böylece çay tahsisi işinde büyük menfaatleri olan bazı ilgilileri rüşvet vermeye sevkeden bir baskı ortamı 
yarattığı, nitekim Rize'deki Turist Otelde Rizespor yöneticileri ile yaptığı konuşmada şayet 10 milyon lira 
verirlerse 1.000 ton çay tahsis edeceğini ve alacağı bu parayı Gençlerbirliği Spor Klübüne yardım olarak ak
taracağını söyleyerek rüşvet anlaşmasına yönelik ilk adımı attığı, Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Paşa Ali ALAMAN ile Rizespor Kulübü Başkanı Nuri AKBULUT'un bu .teklifi kabul ederek bilahara baka
nın kardeşi Koksal MATARACI ile rüşvet anlaşması yaptıkları, Koksal MATARACI'nın (ağabeyim parayı 
istiyor) demesi üzerine ileri tarihli üç çek düzenleyerek verdikleri; 5 milyon, 1,5 milyon ve 3,5 milyon lira 
tutarında "olan bu çeklerin verilmesinden sonra Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'nın 
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Çay Kurumuna emir vererek ve devamlı surette baskı yaparak Rizespor'a çay tahsis edilmesini ve bu çayları 
4223 sayılı Kanuna aykırı olarak piyasa fiyatından daha fazla fiyatla satmalarına yol açan bir protokol imza
lanmasını sağladığı, çeklerin vadeleri geddiğinde 5 milyon ve 1,5 milyon lira tutarında olanların nakit ola
rak ödendiği, 3,5 milyon liranın ise çek olarak Koksal M ATAR ACl'ya verildiği, Hakkı KALK A VAN vasıta
sıyla istanbul'da bankadan tahsil olunan bu çek karşılığının Haıkkı KALKAVAN tarafından bizzat Koksal 
MATARACI'ya ödendiği, 10 milyon lira, rüşvet veren Paşa Ali ALAMAN'ın bu işten 95.000.000.— TL. do
layında gelir sağladığı, bu paranın 46 milyon lirasmıRizespor'a verdiği, Rizespor yöneticilerinden 10 milyon 
lira rüşvet isterken bu parayı Gençlerbirliği Spor Kulübüne vereceğini söyleyerek suçun işlenmesini kolay
laştırıcı bir ortam hazırlayan Tuncay MATARACI'nın, rüşvet olarak aldığı bu 10 milyon liraya karşılık Genç-
lerbirliğine 510.000.— TL. bağışta bulunmak suretiyle söylentileri önlemeye ve gerektiğinde tevile müsait 
bir yol izlemeye çalıştığı ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 213 ve 225 nci maddelerini ihlal ettiği; 

15) Gümrük ve Tekel Bakanlığının denetim ve gözetimi altında bulunan Çay Kurumundan aynı şekilde 
Anadolu Basın Birliğine 100 ton çay tahsis ettirmesi ve piyasada Tekel Genel Müdürlüğünce perakende 
olarak 100 liradan satılan bu çayların 4223 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine aykırı olarak 250 liradan satılma
sına izin verilmesi için memuriyet görev ve nüfuzunu kötüye kullanması karşılığında, 2.750.000 lira tutarın
da rüşvet aldığı, Anadolu Basın Birliği adıma hareket eden Nihat KARADERELİ ve Vural KAZMAZ'ın 
19.000.000.— TL. dolayında kazanç sağlamalarına karşılık Anadolu Basın Birliği Genel Merkezine yalnızca 
300.000.— TL. ödedikleri, bu kişilerin Koksal MATARACI eliyle ödedikleri rüşvetin 2.400,000.— TL. nm 
çek olarak verildiği, bu suretle Tuncay MATARACI'nın Türk Ceza Kanununun 213 ve 225 nci maddelerini 
ihlal ettiği; 

16) Çay Kurumunun ihtiyacı için yapılan kutu ihalesini kazanan Rahim MEYDAN'a; bu ihale nedeniyle 
kanun dışı yardımlar vadederek bu kişiden 10.000.000.— TL. rüşvet aldığı, 8 ve 2 milyon lira tutarında hami
line yazılı iki çek şeklinde aldığı bu rüşveti, diğerlerinde olduğu gibi önce bazı yakınları ve arkadaşları adına 
açılan paravan banka hesaplarında topladığı, daha sonra verdiği talimatlar uyarınca yönlendirdiği ve bu su
retle Türk Ceza Kanununun 213 ve 225 nci maddelerimi ihlal ettiği; 

17) Refakatine koruma polisi olarak verilen ve gelirleri ile giderleri arasında büyük bir dengesizlik olan 
Tahir BOZAY'ı yalnızca kendi oluru ile Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünde bir memuriyete atadığı 
halde, artık polislikle ilgisi kalmayan bu kişiyi (koruma polisi) adı akında bütün seyahatlerine iştirak ettürerek 
ortaokul mezunu olan bu kişiye uçak bileti üzerinden yolluk ödettiği, menfaat çevreleri ile kendisi arasındaki 
ilişkilerde aracı olduğu iddia olunan bu kişiyi Bakanlıktan ayrılacağı günllerde Karaköy Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğüne atadığı, ancak çok büyük tepkilerle karşılaşan bu atama işleminin uygulanamadığı ve Tahir 
BOZAY'ın Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünde pasif bir göreve alındığı, bu suretle memuriyet göre
vini kötüye kullanan bakanın Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesini ihlal ettiği; 

18) İş Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 6 . 8 . 1975 gün, 7/6787 sayılı Kararname ile yürürlüğe konu
lan tüzük hükümlerine göre, Samsun bölgesindeki tekel işçilerinim 1978 yılına kadar îş ve îşçi Bulma Ku
rumu aracılığı ile işe alındıkları, tş ve tşçi Bulma Kurumunun şulbesi bulunmayan Bafra ilçesi ve yöresinde 
ise kaymakamın başkanlığında kurulan ve bütün muhtarlardan oluşan bir kurul tarafımdan (en çok muhtaç olan
lardan başlanmak üzere)' genel ve objektif esaslara göre işçi alındığı halde bakan olur olmaz bu uygulamaları 
ortadan kaldırarak tamamen keyfi ve politik yollarla işçi alımını yönlendirdiği, bu arada türeyen bir çok ara
cının işçi adaylarından büyük menfaatler sağladıkları, tekel fabrikalarına alımacak işçi miktarını senatör 
adayları arasında kontenjanlar tespit ederek ayarladığı ve politik pazarlık konusu yaptığı, ilgililere emir ve
rerek ve baskı yaparak bir çok kişileri keyfi bir şekilde işe yerleştirdiği ve böylece Bakanlık görev ve nüfuzu
nu kötüye kullanarak Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 nci maddelerini ihlal ettiği; 

19) 'Derince Gümrük Müdürlüğünde görevli bulunduğu sırada şaibeli faaliyetleri nedeniyle Gümrük ve 
Tekel Bakanlığında pasif bir göreve alınan Ali Galip KAYIRAN adındaki kişiyi kaçakçıların ve bir kısım demir 
ithalatçılarımın isteği üzerine, komisyon kararı olmaksızın ve bütün uyarılara rağmen yalnızca kendi oluru ile 
Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine getirdiği, bu kanunsuz işlemden dolayı kimlerden ve ne miktarda 
rüşvet aldığı tespit edilemediği için suç vasfının (memuriyet görevini kötüye kullanmaik) düzeyinde kaldığı ve 
böylece Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesini ihlal ettiği; 
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20) Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliğine atanmasından kısa bir süre sonra (babalar operasyonu) diye bi
linen soruşturma sırasında tutuklanan ve bir süre sonra tahliye olunan AH Galip KAYIRAN'ın yeniden aynı 
göreve getirilmesi veya Haydarpaşa Gümrüğüne onun paralelindeki bir müdürün atanması için Ali Galip KA-
YIRAN'dan 1.500.000,— lira, Yusuf YAMAN'dan 5.000.000,— TL., et ihracatçısı Mustafa OZSOY'dan 
2.800.000,— TL. ollmak üzere toplam 9.300.000,— TL. 'tutarında rüşvet almak suretiyle Türk Ceza Kanununun 
213, 225 ve 80 noi maddelerini ihlal ettiği; 

21) Kadrosu ve görevi Petrol Ofis Genel Müdürlüğünde olan bir memureyi, hizmet gerekleri yönünden 
herhangi bir ihtiyaç ve zorunluluk bulunmamasına rağmen, tamamen özel nedenlere ve ilişkilere ıbaglı olarak 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının Özel Kaleminde istihdam ettiği, bu fiili durumu daha sonraki tarihlerde ya
pılan yazışmalarla resmi bir hüviyete sokmak istediği ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ni ihlal ettiği; 

22) Dursun Ali ÇIRAKOĞLU ismindeki bir hemşehrisini, Çay Kurumuna bağlı çay paketleme fabrika
sında geçici işçi kadrosuna aldırdıktan sonra, burada bir gün bile çalışmayan bu geçici işçinin Bakanlıkta gö
revlendirilmesi ve rasrnıi tatillerle bayram tatilleri de dahil olmak üzere günde üç saat fazla mesai ücreti 
ödenmesi için Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne emirverdiği, geçici işçi kadrosunda gösterilen bu kişiyi 
Bakan sıfatiyle çıktığı (bütün seyahatlere iştirak ettirerek uçak bileti üzerinden yalnızca seyahat masrafı olarak 
109.497,— TL. ödeme yapılmasını sağladığı ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini Mal et
tiği; 

23) 724.000.000,— TL. üzerinden planlanan İzmir Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evi Kompleksi inşaatı 
ihalesine, müteahhitlik karnes'indekıi miktar itibariyle katılamayan Ali YILDIZ ismindeki yakın arkadaşının 
ihaleye girmesini sağlamak içıin ilgililere telkin ve müdahalelerde bulunarak 724.000.000,— TL.'dan ibaret 
ihaleyi Jfci kısma böldürdüğü, müteahhit Ali YILDIZ'rn bu ihaleyi kazanmasından sonra inşaatın kontrol mü
hendisini değiştirerek Ali YILDIZ'ın hemşehrisi olan ve görevi sırasında şüphe çekici faaliyetlerde bulundu
ğu müfettiş raporu ile de tespit olunan Tevfik ATAŞELÎM ismindeki mühendisi bu inşaatın kontrol mühen
disliğine getirdiği, bu hizmetlerine karşılık Ali YILDIZ'dan edindiği menfaatin niteliği ve parasal miktarının ke-
,sin olarak tespit edilemediği; ancak, diğer kişilerden aldığı rüşvetlerin 25.000.000,— TL.'lık kısmını Ali YIL
DIZ'ın ticari şirket hesaplarına intikal ettirerek gayriresmi şekilde ona ortak olduğu, Ali YILDIZ'ın ticari 
hesaplarını paravan olarak kullandığı, bu suretle iihaleyemüdah ailesinin ve kontrol mühendisini değiştirmesinin 
Bakanlık görev ve nüfuzunu kötüye kullanması sonucu gerçekleştiği ve böylece Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
mıaddesini ihlal ettiği; 

24) 7.1.1978 tarihinde Kemerburgaz Çiftalan Köyü mevkiinde karaya oturan, Amerikan sigarası ve viski 
yüklü Honduras bandıralı 300 gros tonluk BOLERO gemisinde 12.1.1978 günü çıkan yangın sırasında hiçbir 
yetki ve sıfatı olmadığı halde gemiye çıkan Rıza KALKAVAN'ın bu hareketini, 1978 yılı Bütçe Karma Komis
yonunda kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapta gemi acentesi tarafından yangından bir gün sonra veril
miş olan bir yazıya dayanarak meşru imiş gibi göstermek ve Rıza KALKAVAN'ın bu gemi ve yüklerle ilgili müte
akip faaliyetleri hakkında kasten herhangi bir işlem yapmamak suretiyle Bakanlık görev ve nüfuzunu kötüye 
kullandığı ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesini Mal ettiği; 

25) Gümrük ve Tekel Bakanı sıfatiyle Amerika Birleşik Devletlerinle yaptığı seyahat dönüşünde en az üç 
adet Smiht Wesson marka tabancayı ve bir tüfeği, Bakanlık sıfatının doğurduğu nüfuzdan istifade ederek 
yurda soktuğu ve böylece 6136 sayılı Kanunun 12 ve 13ncü maddelerini ihlal ettiği; 

Komisyonumuza havale olunan diğer konularda ise, raporumuzun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak 
açıklandığı üzere Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI hakkında kamu davası açılmasını is
temeye yetecek düzeyde delillerin mevcut olmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

B) BayımdmUıfe Esiki Bataaıu Şerafattin ELÇl'nün; 
1) Kaçakçılığa karşı etkin önlemler alındığı ve özellikle güneydeki Habur Gümrük kapısının personel kad

rosu itibariyle ıslaha çalışıldığı bir dönemde, Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACFyı azmettire
rek ve onun eylemlerine iştirak ederek, Gümrük ve Tekel Bakanlığındaki atama ve yer değiştirme komisyo
nunca oluşturulan dürüst ve namuslu personelden müteşekkil kadro yerine, içlerinde yakın akrabaları da olan 
kişilerin Habur Gümrük Kapısına atanmalarını sağlamak suretiyle Türk Ceza Kanununun 64, 240 ve 80 nci 
maddelerini ihlal ettiği; 
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2) (Hakkındaki soruşturma raporlarına göre kaçakçılarla bürolarımda ilişki kurduğu tespit olunan ve bu 
nedenle Cilvegözü Gümrük Müdürlüğünden alınarak İskenderun Gümrükleri Başmüdürlüğünde pasüf bir 
göreve verilmiş olan Turhan DOĞAN adımdaki kişiyi, kaçakçılık olaylarına adı karışan Necat SÖYIJER'in 
isteği üzerime, Gümrük ve Teikel Eski Balkanı Tuncay MATARACI'yı etkileyerek Gürbulak Gümrük Mü
dürlüğüne atanmasını sağlamak suretiyle Gümrük ve Teikel Eski Bakanı Tuncay MATAR ACI'nın memu
riyet görevini kötüye Ikullanmıaik suçuna iştirak ettiği ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 64 ve 240 ncı 
maddelerini ihlal ettiği; 

C) Demir ithalatçısı Suat SÜRMEN'in; 

1) -1975 yıhndanberi Haydarpaşa Gümrüğünde bekleyen' 'demirlerinin çekilebilmesi İçin kanundışı 
yollardan kendisine yardımcı olması karşılığında Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay IMlATARACI'ya 30 
milyon lira 'rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 inci maddesini ihlal ettiği; 

2) !Bu demirlerin çekilmesi ımıümikün olmayınca, ithal yoluyla yurda getireceği demirler konusunda) ka
nundışı yollarla kendisime yardımcı olması, bu konudaki engelleri ortadan ikaldırmıası ve isimlerini verdiği 
bazı gümrük memurları ve 'kolcularını îzmit ve Derince Gümrüğüne ataması karşılığında muhtelif tarihler
de toplam olarak 85 000 000 TL. rüşveti Gümrük ve Tekel Eski ©akanı Tuncay MATARACI'ya vermek 
suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 ve 80 nci madde lerini ihlal ettiği; 

Ç) Müteahhit Salih Zeki RAKICIOĞLU'nun; 

1) Sürmen! iFirmıasına ait olup 1975 yıilınndanberi Haydarpaşa Gümrüğünida bekleyen demirlerin çekil
mesi için Gümıriük ve Tekel Eski iBakanı Tunıcay MATARACI ile demir ithalatçısı ıSuait SÜRMEN arasın
da yapılan rüşvet anlaşmasına hem rüşvet verenin hemde rüşvet alanın .aracısı sıfatıyla iştirak ettiği, Suat 
SÜRMEN'in rüşvet olarak verdiği 30 milyon lirayı alarak paravan banka hesaplarında, gizlenmesine yar
dımcı olduğu, Tuncay MATARACFnunı verdiği talimat gereğince 'bu rüşvet paralarının! paravan banlka hesap
larından Tuncay MATARACI'ya ve yakınlarına inıfci tealini sağlamak 'suretiyle ırüşvet suçuma iştirak. ettiği ve 
l>öylece Türk Ceza (Kanununun 65 ve 226 ncı maddeleri delaletiyle, aynı kanunun 79 rıcu maddesi de na
zara alınarak 213 ncü maddesini Mal ettiği; 

2) Gümrük ve Teikel Eski (Bakam Tuncay MATARACI'nın kanundışı çabalarına rağmen Haydarpaşa 
Gümrüğündeki demirlerin çekilmesi mümkün olmayınca bu defa Suat SÜRMEN'in yurt dışından litlhal ede
ceği demirlerle ilgili işlemlerde yardımcı olması ve Suat SÜRMEN'in verdiği isim listesindeki gümrük 
memuru ve kolcularımın İzmit ve Derince Gümrüklerine tayini, için yeniden yapılanı ikinci rüşvet anılaşma
sında, hem rüşvet verenin iham de rüşvet alanın aracısı sıfatıyla iştiralk ettiği, Tuncay MATARACI tara
fından İzmit Gümrükleri Başmüdürü Erdinç ÖZER MAN'ın Taralbya Otelinle çağırılarak (bunlara yardım
cı ol) diye talimat verdiği ısırada yanlarında (bulunduğu, ;bu tikimci rüşvet .anlaşması uyarınca Suat İSÜR-
MlEN'in verdiği 85 000 000 TL. yi Tunıcay MATAıRACI adına Suat SÜRMEN'den alarak paravan banka 
hesaplarında gizlediği ve bilahare Tuncay MATARA O'nın verdiği talimat doğrultusunda dağılım'inı sağla
dığı ve bu ısuretle Türk Ceza Kanununun 65, 226 ve 79 ncu maddeleri delaletiyle aynı kanunun "213 ve 80 
niGi (maddelerini İnlal ettiği; 

D) Bakanın kardeşi Koksal MATARACI'nın; 

1) Rizespor kulübü yöneticileri Paşa Ali ALAMAN ve Nuri AlKJBULUT'dan 10 milyon lira rüşvet alın
ması olayında rüşvet 'alama abacısı sıfatıyla suça iştirak ettiği, rüşveti bizzat alarak uygulanmasum sağladığı 
ve böylece Türk Ceza IKanununum 65 ve 226 ncı maddeleri delaletiyle aynı Kanunun 21'3 ncü maddesini ih
lal ettiği; 

2) Anadolu 'Basın iBirliği adına Nihat KARADERELt ve Vural KAZMAZ'a tahsis olunan çay karşılı
ğında Gümrük ve Tökel Eski ©alkıanı Tuncay MATARACI tarafından İNıiıhat KlARADERELl ve Vural 
Kİ AZMAZ adındaki kişilerden 2 750 000 TL. tutarında rüşvet alınması olayına, rüşvet alanın aracısı olarak 
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iştirak ettiği, bu rüşveti 'bizzat alaralk uygulaınmaısi'nı isağladığı ve böylece Türk Ceza 'Kanununun 64 ve 226' 
ıntcı maddeleri delaletiyle aynı Kanununun 213 «ıtcü maddesini İhlal ettiği; 

3) Gümrük ve Tekel Eslki Bakanı Tunlcay MlATARİACI'nıın muhtelif kaynaklardan elde ettiği ve özelik
le demir ithalatçısı Suat SÜRlMEN'den aldığı rüşvetin 19 225 OOO TL. rai ve yapmış olduğu (kanunsuz ata
malar ikarşılığındia müteahhit Şalbanı EYÜBOGLU ıvasJtasıyla alman rüşvetlerin 1'50 000 TL. lık kısm*nr, 
ayrıntıları ıraporuın ilgili bölümlerinde açıMandığı üzere banlka hesaplarında gizleyerek, ırüşvet suçunun işlen-
meşime (müzaheret ve muaıvenetde bulunmak suretiyle) Türk Ceza İKanunıumun 65 ve 226 ncı maddeleri dela
letiyle aynı Kanunun '21'3 ucü ve 80 nıci maddesini 'ihlıal eıttiği; 

E) Çay - Kurumu Eskj - (Genel Müdür Yardımcısı Şahin BALTA'mn; 

il) [Rizespor'a il 000 floru çay itaihsis edilmesi ve bunun 4223 sayılı Kanon hükümlerine aykırı olarak İfazla 
fiyatla saıtıtaaisınıa 'izin verilmesi üçün, Gümıriilk ve Tekel Bskü Bakam Tuncay MATARACI itarafıından ya
pıdan kanunsuz müdahaleler ve etkiler sonucunda, Bakamın eylemine bağlı olarak memuriyet görevini kötü
ye kuÜIandıığı ve bu suretle Türik Ceza Kanunumun 64 ve 240 ncı maddelerini Mal ©tftiği; 

2) Anadolu Basın Birliğinle 100 tbn çay tahsis edilmesi ve bunun 4223 sayılı IKanun hükümlerine aykı
rı olarak fazla (fiyatla saltıflimasına lizlin verilmesi içim Gümrük ve Tekel' Ebki Balkanı Tuncay MATARİACf 
taralfondam yapılan kanunsuz müdahaleler ve etkiler sonucunda Bakanın eylemine bağlı olarak memuriyet gö-. 
nevini fklötüye kullandığı ve bu s/utıetle Tüırlk Ceza Kanununun 64 ve 240 ncı maddelerini ihlal ettiği; 

F) Çay Kunırmı Eski Genel Müdür Vekffi Zekî GÖKTÜRK'üıı; 

Rizespor'a 1.000 ton çay tahsis edilmesi ve bu çayların 4223 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak fazla 
fiyatla satılmasına izin verilmesi için Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI tarafından yapılan 
kanunsuz müdahaleler ve etkiler sonucunda, Bakanın eylemine bağlı olarak memuriyet görevini kötüye kul
landığı ve bu suretle Türk Ceza Kanununun 64 ve 240 ncı maddelerini ihlal ettiği; 

G) Rizespor Kulübü Yöneticisi Paşa AW ALAMAN'ın; 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI tarafından, bazı kurum ve kuruluşlara eskiden beri 
verilmekte olan çay tahsisini yasaklamasından sonra, Rizespor kulübü adına 1.000 ton çay tahsis edilmesi 
ve bu çayların perakende piyasa fiyatlarından daha fazla bir fiyatla satılmasını sağlamak amacıyla Tuncay 
MATARACI'ya, kardeşi Koksal MATARACI aracılığıyla 10.000.000,— TL. tutarında rüşvet vermek sure
tiyle Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 

Ğ) Rizespor Kulübü Başkanı Nuri AKBULUTun; 

Rizespor'a 1.000 ton çay tahsis edilmesi ve bu çayların 4223 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak 
fazla fiyatla satılmasını temin için Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya Rizespor Kulü
bü Yöneticisi olan ve çayların satış ve pazarlamasını bizzat ayarlayan Paşa Ali ALAMAN'la birlikte, Kok
sal MATARACI aracılığıyla 10.000.000,— TL. tutarında rüşvet vermek suretiyle TCK. nun 220 nci mad
desini ihlal ettiği; 

H) Matbaacı ve Gazeteci Nihat KARADERE Linin; 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI tarafından, bazı kurum ve kuruluşlara ve bu arada 
Anadolu Basın Birliğine verilmekte olan çay tahsisini yasaklamasından sonra, Anadolu Basın Birliği adına 
100 ton çay tahsih edilmesi ve bu çayların 4223 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak fazla fiyatla satıl
masını sağlamak amacıyla Tuncay MATARACI'ya iletilmek üzere kardeşi Koksal MATARACI aracılı-
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ğıyla 2.750.000,— TL. tutarında rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesini ihlal 
ettiği; 

I) Gazeteci Vural KAZMAZ'm; 

Yukarıda belirtildiği üzere Anadolu Basın Birliği adına 100 ton çay tahsis edilmesi ve bu çayların faz
la fiyatla satılmasını sağlamak lamacıyla Nihat KARA DERELİ ile birlikte Anadolu Basın Birliği adına ha
reket ederek Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya iletilmek üzere kardeşi Koksal MA
TARACI aracılığıyla 2.750.000,— TL. tutarında rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 nci 
maddesini ihlâl ettiği; 

1) Kıltu İmalatçısı Rahmi MEYDAN'm; 

Çay Kurumunun ihtiyacı olan çay kutusu yapımı ihalesi işinde kendisine kanun dışı yardımı ve imkân 
sağlaması karşılığında Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya 10.000.000,— TL. tutarında 
rüşvet vermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesini ihlal ettiği; 

J) İpsaia EM Günttük Müdürü Hanın GÜREL »İn; 

İpsala Gümrük Müdürlüğüne tayini için bazı kaçakçılar ve özellikle Abuzer UĞURLU'nun, Gümrük 
ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI ile yapmış oldukları rüşvet anlaşmaları gereğince, bu kişilerin 
kendM için verdikleri rüşvetin 10.075.000,— TL. nı Tuncay MATARACI'ya iletilmek üzere müteahhit 
Şaban EYÜBOĞLU'nun paravan banka hesabına değişik tarihlerde göndermek suretiyle Türk Ceza Kanu
nunun 226 nci maddesi delaletiyle aynı Kanunun 220 nci ve 80 nci maddesini ihlal ettiği; 

K) Haydarpaşa Eski Gümrük Müdür Vekili AH GaHp KAYIRAN'ın; 

Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekilliği sırasında ünlü kaçakçılarla birlikte tutuklanıp tahliye olduktan son
ra, açıkta bulunduğu sırada yeniden tayini için foiir kısım kaçakçılar tarafından sürdürülen çabalara iştirak 
ederek, Yaşar YAMAK'tan borç adı altında aldığı 1,5 milyon liralık çeki Tuncay MATARACI'ya iletmek 
suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesini ihlal etüiğd; 

L) Demir ithalatçısı Yusuf YAMAN'ın; 

Ali Galip KAYIRAN'ın tayini ile (ilgili olmak üzere Nusret GERDAN ekiyle 2.000.000.— TL ve ayrı
ca Necati KUTLU eliyle 3.000,000.— TL olmak üzere toplam 5.000.000.— TL tutarındaki rüşveti Güm
rük ve Tekel Esikii Bakanı Tuncay MATARACI'ya iletilmek üzere Şaıban EYÜBOĞLU adına açılan paravan 
hesaba göndermek suretiyle Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesdnii ihlal «ttüği; 

M) Beynelmilel kaçakçılık olaylarına adı kansan Uğurcan ELMAS'ın; 

Harun GÜREL^in İpsala Gümrük Müdürlüğüne atanmasıyla 'ilgidıi olarak Abuzer UĞURLU tarafından 
verilen talimat gereğince Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya iletilmek üzere Müteahhit 
Şaban EYÜBOĞLU adına açılmış paravan banka hesa'bıma 600,000.— TL. göndermek suretiyle Türk Ceza 
Kanununun 226 nci maddesi delaletiyle aynı Kanunun 220 nci maddesdnıi lihlal1 ettiği; 

MilÜ Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 176) 



— 164 — 

N) Müteahhit Şaban EYÜBOĞLU'nun; 

1) Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay MATARACI tarafından Harun GÜREL'ıin İpsala Gümrük 
Müdürlüğüne gatiriılımlesi (için kaçakçılarla ve özelikle Abuzer UĞURLU ile yapılan rüşvet anılaşmasına ara
cı olduğu, Harun GÜREL'ıin tayini için verilen toplam 10.925.000.— TL. nı paravan banka hesaplarında 
gizlemek ve ayrıca Çankaya'daki inşaatından üç apartman dairesini Tuncay MATARACI'ya satma girişiım-
leriyle bu rüşveti maskelemeye çalışarak suçun işlenmesine ımüzaharet ve muavenette bulunmak suretiyle T. C. 
K. nun 65 ve 226 acı maddeleri delaletiyle' aynı Kanunun 213 ve 80 noi maddesini ihlal ettiği; 

2) A i Galip KAYIRAN'm allanması işiyle ilgili olarak bir kısım kaça'kçılar ve Ali Galip KAYIRAN'la 
görüşerek Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI ile (bu kişiler arasındaki rüşvet anlaşmasına 
aracı olduğu ve bu meyanda demir ithalatçısı Yusuf YAMAN'ın verdiği 5.000.000.— lira, Mustafa ÖZSOY' 
un verdiği 2.800.000.— lira ve Ali Galip KAYIRAN'ın verdiği 1.500.000.— lirayı paravan banlka hesaplarında 
gizlemek suretiyle ve bilabara Tuncay MATARACI'nın verdiği talimat gereğince gerek Tuncay MATARA
CI'ya gerekse onun belirttiği diğer kişilere intikalini sağlayarak suçun işlenmesine müzaharet ve muavenet
te bulunduğu ve böylece Türk Ceza Kanununun 65 ve 226 ncı maddeleri delaletiyle aynı Kanunun 213 ncü 
ve 80 nci maddesini Mal ettiği; 

3) Tuncay MATARACI tarafından kaçakçılardan ve özellikle Abuzer UĞURLU'dan alınan 10.925.000.— 
lira rüşvet karşılığında İpsala Gümrük Müdürlüğüne getirilen emekli Jandarma Astsubayı Harun GÜREL' 
in maiyetinde bir kadro oluşturulmasını temin amacıyla Mehmet Adıgüzel AS, Mehmet ELBİR ve Refik TÜRK 
ismindeki kişilerin İpsala Gümrük Kapısına tayinleri için Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARA-
Cltyı suça azmettirmek ve Bakanın memuriyet görevini kötüye kullanmak suçuna iştirak etmek suretiyle 
Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 nci maddelerini ihlal eHtüğü;1 

0) Müteahhit Aİi YILDIZ'ıfc; 

1) 724.000.000.— TL. lık İzmîr Yaprak Tütün ve İşleme Evi Kompleksi inşaatı ihalesine, haiz bulunduğu 
müteahhitlik karnesi itibariyle girmesine imkân bulunma iması karşısında bu ihale be'delini Gümrük ve Tekel es
lki Bakam Tuncay MATARACI'nın bakanlık sıfatından doğan görev ve nüfuzunu kötüye kullandırarak iki kıs
ma böldürmek ve bu suretle ihaleye girme imkânına kavuşmak; ayrıca bu inşaatın kontrol mühendisini ke
za balkanın kanalıyla değiştirtmek suretiyle Tuncay MATARACI'nın memuriyet görevini kötüye kullanmak su
çuna iştirak ettiği ve böylece Türk Ceza Kanununun 64 ncü maddesi delaletiyle aynı Kanunun 240 ncı mad
desini Mal ettiği; 

2) Tuncay MATARACI'nın değişik kaynaklardan elde ettiği rüşvetlerden 25 milyon liralık kısmını, ken
di ticari hesapları içerisiride gizleyerek rüşvet suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı müzaharet ve muavenette 
bulunduğu, bu suretle T. C. K. nun 65 ve 226 ncı maddeleri 'delaletiyle aynı Kanunun 213 ncü maddesini ihlal 
etSğı; 

Ö) Müteahhit Halil İbrahim DEMİR'in; 

Tuncay MATARACI'nın demir ithalatçısı Suat SÜRMENUen aldığı toplam' 115.000.000.— TL. tutarındaki 
rüşvettin 43.250.000.— Ira tutarındaki kısmını Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesinde açtırdığı 111/4798 
numaralı paravan banka hesabına; 11.000.000.— TL. İlk kısmını ise Denizcilik Bankası Fermeneciler Şube
sinde açtırdığı 13,71 numaralı paravan hesabına yatırarak; keza Tuncay MATARACI'nın Rahim MEYDAN' 
'dan aldığı 10.000.000.— TL. tutarındaki rüşvetin tamamını Türk Ticaret Bankası Altınbakkal Şubesindeki 
111/4798 numaralı paravan hesabına yatırmak ve bilahara Tuncay MATARACI'nın verdiği talimat üzerine 
damadı Salih AYDIN'a, damadının kardeşi İbrahim AYDIN'a, yeğeni Hakkı KALKAVAN'a ve arkadaşı Ali 
YHJDIZ'a intikal ettirerek bu rüşvet paralarının gizlen meşine yardımcı olmak ve dolayısıyla müzaharet ve 
muavenette bulunarak suçun işlenmesine iştirak etmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 65 ve 226 ncı madde
leri delaletiyle aynı Kanunun 213 ve 80 nci maddelerini ihlal ettiği; 
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P) Gümrük ve Tekel eski Bakanının yeğeni Hakkı KALKAVAN'ın; 

Değişik kaynaklardan alınan rüşvetlerin 9.800.000.— TL. ilk kısmını Yapı ve Kredi Bankası Arnavutköy 
.Şubesinde açtırdığı 5604/4 numaralı paravan banka hesabına yatırmak ve bilahara Tuncay MATARACI'nın 
verdiği talimat doğrultusunda Tuncay MATARACI'ya ve Koksal MATARACI'ya gerek çek gerekse nakit 
olarak vermek suretiyle suçun işlenmesine yardımcı olduğu, Türk Ceza Kanununun 65 ndi maddesinin ifade
siyle müzafaaret ve muavenette bulunduğu ve böylece Türk Ceza Kanununun 226 ncı maddesi delaletiyle ay
nı Kanunun 213 ve 80 noi maddelerini ihlal ettiği; 

/ R) Gümrük ve Tekel eski Bakanının damadı Salih AYDIN'ın; 

Kayınpederi olan Gümrük ve Tekel Eski Bakam Tuncay MATARACI tarafıridan değişik kaynaklardan alı
nan rüşvetlerden toplam 10 650 000 îiralılk kısmım Tuncay MATARACI'nın talimatı uyarınca Şaban EYÜB-
OĞLU, Salih Zeki RAKICIOĞLU ve rüşvete aracı olan diğer kişilerden alarak kendi paravan banka hesap
larına nakletmek suretiyle rüşvet suçunun işlemesine mü zaharet ve muavenetde bulunarak suça iştirak ettiği ve 
böylece Türk Ceza Kanununun 65 ve 226 ncı maddeleri delaletiyle aynı Kanunun 213 ve 80 rici maddelerini 
ihlal ettiği; 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

Yukarıda belirtilen kişilerin bu fiillerine ilişkin yeminli tanık beyanları, ikrar, banka işlemleri ve çek fo
tokopileri gibi deliller raporumuzun özel bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmış ve değerlendirmeleri yapıl
mıştır. 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay MATARACI'ya rüşvet verdikleri tespit olunan Abuzer UĞURLU'yla 
Mustafa ÖZSOY'un yurt dışında firarda oldukları resmi yazılardan anlaşılmış ve ifadelerinin tespiti mümkün 
olamamıştır. Bu nedenle, bu kişilerin, iştirak hükümleri ide nazara alınarak haklarında kamu davasının açıl
ması, usul hükümleri gereğince talep olunamamıştır. 

Bu duruma göre; 

Yukarıda kimlkleri yazılı kişilerin belirtilen suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesin
ce haklarında kamu davası açılmasının gerekli olduğu; 

Gümrük ve Tekel eski Bakam Tuncay MATARACI tarafından alınan 157 975 000,— (Yüzelliyedi milyon 
Dolaızyüzyetm'işlbeş bin) liradan ibaret rüşvet parasının Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi gereğince mü
sadere hükümlerine tabi bulunduğu; 

Gerek kendi beyanları gerekse banka hesapları üzerinde yapılan incelemelere göre, rüşvet olarak alınan 
paralardan 23 900 000,— lirasının Halil İbrahim DE MÎR, 25 000 000 lirasının Ali YILDIZ; 23 500 000 
lirasının Salih Zeki RAKICIOĞLU; 23 250 000 lirası nın Koksal MATARACI; 10 650 000 lirasının Salih AY
DIN ve 10 925 000 lirasının Şaban EYÜBOĞLU'nun uhdesinde bulunduğu ve T.CJK. nun 36 ncı maddesi 
gereğince zapt ve müsadereye tabi olduğu; 

Raporumuzun uygun görülmesi ve kamu davası açılmasına karar verilmesi halimde, T.C.K. nun 36 ncı mad
desinin işlerliğini güvence altına almak için, sanıkların taşınır ve taşınmaz mal varlıkları hakkında dava so
nuna kadar gerekli önlemlerin alınması ve tutuklanmalarına karar verilmesinin yargılama makamından talep 
«dilmesinin usul hükümlerine ve davanın niteliğine uygun düşeceği; 
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Komisyonumuzun müşterek mütalaası ve oybirliğiyle alınan kararı olaraik MtLLl GÜVENLtK KONSEYÎ'-
nin takdir ve tensiplerine sunulur. 

20 Mart 1981 

Komisyon Başkanı 
Akdemir AKMUT 

Dz. ıHâkirm Kd. Albay 
Askeri Yargıtay Üyesi 

Üye 
M. Tevfik ODMAN 
DZJ Hâkim Ön.. Yzib. 

M.G.K, Hukuk! İşleri' Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığında 

Üye 
Dursun Ataiay KORAY 

Başibakanlı'k Yüksek Denetleme 
Kurulu Uzman Müşaviri 

Üye 
Turgut AKMAN 

Müşavir Maliye Müfettişi 

Üye 
Ahmet SAĞAR 

Maliye Başmüfettişi 

Üye 
Celâl EREL 

Gümriüd ve Tekeî BakanlığL 
Müşavir Müfettişi 

Üye 
Fevzi ERTÜRK 

Gümrük! ve Tekel Bakanlığı 
Müşavir Müfettişi 

- . . • • 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 186'ya 1 nci Ek 

Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu 

Raporu. (1 /168) 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/168 
Karar No. : 38 

İhtisas Komrfsyomı Raporu 

22 Nisan 1981 

Mim Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Mûİi Güvenlik Konseyinin 17 . 4 . 19:81 ıtariMi 49 nlcu Birleşiminde, yeniden tetkikle düzenlenmesi için 
Komisyonumuza iade edilen Yurlt Dışında Görevli Personele Nalkd'i Tazminat Verlmelsi ve Ayluk Bağlan
ması Halktoındalki IKanıim Tasarlısı, Komisyonumuzda yeniden ıgörüşüilırnüşltü.r. 

Kanun Tasarlısının 1 noi maddesinÜn 3 nıdü fıkrasında yerallan «Bu personelden görevli foutlunduikları 
üHfcede ıvulku ıbulan harp, jç harp, ihtilal ve anarşi gibi isiyaisi olaylar neticesinde ölen, sakalt kalan veya ya
ralananlar haJkkmıda da 1 nci ffaa hükümleri uygulanır» işdkllinldelki Ihlüku'm. ve yurt içinde uğrandıkları 
suJfcaste ilişiklin 2 nci fılkraldalki htMkfum; Nakdi Tazimi mat Kanununun kabul ediliş gayesi ile bağdaşmadığın-
dan madde metninden çılkaraîaralk; Kanun kapsamıma giren görevllilerin Ibu görevlerinden dolayı yurt: duşun
da maruz 'kaddiklan toddhiş veya uğradıMarı suiikasıt sonucu ölen, sakalt kalan ya da yaralananlar hakkında 
3 . 11 . 1980 tarih ve 2İ330 ısayılı iKjanun hükümlerinin uygulanacağı belirltıilllmıelk ısureti'yle madde mıdtnli yu-
karılda açılkflandığı (üzere Nakdi Tazimıinalt Kanununun tedvin amacına uygun biçimde yeniden düzenlenmiş
tir. Kmşfeuisuz, 2330 «ayılı Kanona yapılan atuf (sebebiyla kendileri ve anılan kanunda sayilan yakınları bu 
Kanun hükmünden ayını esaslar içinde yararlanacaklardır. 

Bu maddede yer alan «her tünUıü geçici görev» deyimi, Ikors, eğitim ve 'öğrenim giıbi 'nedenlerle görevli 
olaralk yurt dışına gönderillıen Türk uyrulklu ıkaımu personellini ide ıkapsaımıaktadıır. Gönderme nedenlerinin 
teurs, eğittim ve öğrenim olarak tek te-k sayııllmiası yeni çridan durumlar ikarşısında uygulama yönünden zor-
lulkÜar getiıröbiıleceğinden, hertürlü geçici görev şeklinde genel 'bir deyini 'kullanılmıştır. 

Kanun Tasarısınnn diğer maddeleri ile geÇicü (maddeleri 1 nci maddede yapılan değişiklik ıdoğrulbulsunda 
yeniden düzenlenmiştin 

Kanun Tasarısı ve gerekçesi, raporumuza ilişkin olarak- iMiffi GüvenMk (Konseyinim onayına arz olunur. 

Muzaffer BAŞKAYNAK 
Hâlküm Tuğgeneral 

üye 
Mete GÜR 

Pens. ön. Yzlb. 
Genlkur. ıPer. Bşk. lığı 

Üye 
İsmet ONUR 
Halkta Allbay 

Üye 
Mehmet EZEN 

Dışişleri Bak. 
özdük' îş. Dai. Bşfc. 

Üye 
Rusuhi ECEVİTOĞLU 

Bütçe Mali Klonlt. 
Genel Mıid, Yrtf. 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim; Yarbay 

Üye 
Metin KANTARCIOĞLU 

TC Emıdkllıi Sarıldığı 
Genel Mıüd. Müşaviri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Yurt dışında sürekli görev, geçici görev, kurs, eğitim ve öğrenim nedeniyle bulunan Türk 
uyruklu kamu personelinden, yurt dışında karşılaştıkları tedhiş olayı veya uğradıkları suikast sonucu; ölen, 
sakat kalan ya da yaralananlar hakkında 3 . 1 1 . 1980 tarih ve 21330 sayılı NaJcldİ Tazminat ve AıyMe Bağlan
ması Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri Hükümlerine göre nakdi tazminat ödenir ve aylık bağlanır. 

Anılan personelden; görevleri sona ermiş olsa bile yurt dışında karşılaştıkları tedhiş olayı veya uğradık
ları suikast sonucu veya yurt dışındaki görevleri sebebiyle yurt içinde uğradıkları suikast neticesinde ölen, 
sakat kalan ya da yaralananlar hakkında aynı hükümler uygulanır. 

Bu personelden görevli bulundukları ülkede vukubulan harp, iç harp, ihtilal ve anarşi gibi siyasi olaylar 
neticesinde ölen, sakat kalan veya yaralananlar hakkında da 1 nci fıkra hükümleri uygulanır, 

MADDE 2. — Aym olay ve durum nedeniyle; 
a) ıNakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanundan yararlanmış olanlara 1 nci maddedeki 

hüküm ayrıca uygulanmaz, 
b) Kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan

ması Hakkındaki Kanunun, % 25 oranındaki aylık artırma hükmünden, yararlanamazlar. 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren personelden; 1 nci maddede belirtilen ve yurt dışında mey
dana gelen olaylar nedeniyle menkul ve gayrimenkul malları tamamen veya kısmen tahrip olanlara sigorta 
şirketleri veya yabancı makamlar herhangi bir tazminat ödemedikleri takdirde, olayın vuku bulduğu ülke
nin mevzuatına göre düzenlenecek hasar tespit raporunda, belirtilen miktarda hasar tazminatı, hak sahibinin 
bağlı olduğu kurumca ödenir. Ancak ilgili ülke mevzuatının uygulama imkânı bulunmaması gibi zorunlu 
hallerde en yakın misyon şefi tarafından teşkil edilecek ve uzmanlardan oluşan bir kurulca düzenlenecek ha
sar tespit raporu ödemeye esas alınır. 

Sigorta şirketleri ve yabancı makamların ödedikleri tazminatın tutarı, hasar tespit raporunda belirtilen 
miktardan az olduğu takdirde aradaki fark ödenir. 

MADDE 4. — Birinci madde kapsamına giren personelin; 2 nci dereceye kadar (2 nci derece dahil) kan, 
1 nci dereceye kadar (1 nci derece dahil) sihri hısımlarından, yurt dışında karşılaştıkları tedhiş olayı veya uğ
radıkları suikast neticesinde ölenlerin cenazelerinin nakil ve defin giderleri ile yaralanan veya sakat kalanla
rın tedavi giderleri personelin bağlı bulunduğu kurumca karşılanır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen olaylar neticesi ölen diğer Türk uyrukluların cenazelerinin nakil ve defin 
giderleri gerektiğinde Dışişleri Bakanlığınca karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun uygulanmasında, 3 . 1 1 . 1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazmi
nat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun; 

a) 3 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre ödenecek nakdi tazminatlar 1 . 1 . 1973 tarihinden itibaren 
uygulanır. 1 . 1 . 1973 tarihiyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki döneme ilişkin ödemelerin 
hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 nci derece son kademe aylığının bu 
Kanunun yayımı tarihindeki brüt tutarı esas alınır. 

Ancak, yukarıdaki hükme göre ana ve babaya nakdi tazminat ödenebilmesi, kendilerinin bu kanunun ya
yımı tarihinde sağ olmaları şartına bağlıdır. 

1 . 1 . 1973 tarihinden itibaren nakdi tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden bu kanunun yayımı tari
hinden önce ölmüş olanların tazminat payları görev nedeniyle ölenin çocuklarına ödenir. Çocukları 
yoksa miras hükümleri uygulanır. 

b) A ncü maddesinin, bağlanacak aylıkların j % 25 artırılarak ödenmesine ilişkin hükmü, (kendilerine 
aynı olay ve durum nedeniyle Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlananlar hariç) 1 . 1 . 1973 tarihinden 

Mlili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 186'ya 1 nci Ek) 
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İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

Yurt Dışında Öörevü Personele Nakdî Tazminalt Verilmesi ve Aylık Rağtanmasa Hakkında Kaimin Tasarısı 

'MADDE 1. — Yurt dışında sürekli görev veya her tüdü geçici görev nedeniyle bulunan Türk 
uyruklu kamu personelinden; bu görevlerinden dolayı (ıgörevleıri sona ermiş olsa bile) yurt dışında maruz 
kaldıkları tedhÜş veya uğradıkları suikast sonucu ölen, sakat kalan ya da yaralananlar hakkında 3.11.1980 ta
rih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 2. — Aynı olay ve durum nedeniyle; 
a) 2330 sayılı Kanundan yararlanmış olanlara birinci maddedeki hüküm ayrıca uygulanmaz. 
b) Kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar, 2330 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki % 

25 oranındaki aylık artırma hükmünden yararlanamazlar 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren personelin, yurt dışında kendilerine veya mallarına yönelen 
tedhiş veya yapılan suikast sonucu menkul veya gayrimenküllerinin kısmen veya tamamen tahrip olması ha
linde; sigorta şirketleri veya yabancı makamlar herhangi bir tazminat ödemedikleri takdirde olayın vuku bul
duğu ülkenin mevzuatına göre düzenlenecek hasar tespit raporunda belirtilen miktarda hasar tazminatı, hak 
sahibinin bağlı olduğu kurumca ödenir. Ancak, ilgili ülke mevzuatının uygulama imkânı bulunmaması gibi 
zorunlu hallerde en yakın misyon şefi tarafından teşkil edilecek ve uzmanlardan oluşan bir kurulca düzenle
necek hasar tespit raporu ödemeye esas alınır. 

Sigorta şirketleri ve yabancı makamların ödedikleri tazminatın tutarı hasar tespit raporunda belirtilen mik
tardan az olduğu takdirde aradaki fark ödenir. 

MADDE 4. — 1 nci madde kapsamına giren personel ile bunların, ikinci derece dahil kan ve birinci de
rece sihri hısımlarından yurt dışında maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast neticesinde ölenlerin ce
nazelerinin nakil ve defin giderleri ile yaralanan veya sakat kalanların tedavi giderleri personelin bağlı bu
lunduğu kurumca karşılanır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen olaylar neticesi ölen diğer Türk uyrukluların cenazelerinin nakil ve defin 
giderleri gerektiğinde Dışişleri Bakanlığınca karşılanır. 

OEÇtCl MADDE 1. — Bu Kanunun uygulanmasında 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat 
ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun; 

a) 3 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre ödenecek nakdi tazminatlar 1.1.1973 tarihinden itibaren 
uygulanır. 1.1.1973 tarihi 'ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki döneme ilişkin ödemelerin he
saplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 nci derece son kademe aylığının bu Ka
nunun yayımı tarihindeki brüt tutarı esas alınır. 

Ancak, yukarıdaki hükme göre ana ve babaya nakdi tazminat ödenebilmesi, bu Kanunun yayımı tarihin
de sağ olmaları şartına bağlıdır. 

1.1.1973 tarihinden itibaren nakdi tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden bu Kanunun yayımı tarihin
den önce ölmüş olanların tazminat paylan görev nedeniyle ölenin çocuklarına ödenir. Çocukları yoksa miras 
hükümleri uygulanır. 

b) Bağlanacak aylıklarla ilgili 4 ncü maddesi, 1.1.1973 tarihinden itibaren bu Kanunun şümulüne gire
cekleri de kapsayacak şekilde bu Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından, 

MlÜü Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 186'ya 1 nci Ek) 
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(Hükümetin ttfkiifii) 

itibaren bu Kanunun şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay 
başından., 

c) Öğretim yardımları ile ilgili 7 nci maddesi hükümleri 1 . 1 . 1973 tarihinden itibaren bu Kanunun 
kapsamına girenlerin çocuklarını da içine alacak şekilde yayım tarihinden, 

Geçerli olarak ve anılan kanunun geçici 3 ncü maddesinin mahsup hükümleri de dikkate alınmak suretiy
le uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel yurt dışında meydana gelen olaylar 
nedeniyle menkul ve gayrimenkul mallar tamamen veya kısmen tahrip olanlara 2 nci madde hükümlerine 
göre verilecek hasar tazminatı, Dışişleri ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre ödenir. Ancak 
Bütçe Kanunlarına istinaden aynı maksatla yapılmış ödemeler mahsup edilir. Bu Kanundan yararlananlar 
1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun R cetvelinin 460 Harcama kaleminin (f) bendinde yer alan hükümden 
ayrıca yararlanamazlar. 

Yürürlük : 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür., 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
t, Evliyaoğlu 

Devlet Bak. • Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Balkanı V. 
K. Cantürk 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
St Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
i?, Baturalp 

5 . 3 . 1981 

Devlet Bakam 
Af. özgünej 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr, T. önalp 

Ulaştırma; Bakam 
N. özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
S. Kocatopçu £t Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
Af, Rt Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Gençlik ve Spor Bakam 
V,özgül 

MİDİ Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : lı86'ya 1 nci Ek) 
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(İhtisas Komisyonu metni) 

c) Öğretim yardımlarıyla ilgili 7 nci maddesi, 1.1.1973 tarihinden itibaren t>u Kanunun kapsamına giren
lerin çocuklarmı da içine alacak şekilde yayımı tarihinden, 

Geçerli olarak ve anılan Kanunun geçici 3 ncü maddesinin mahsup hükümleri de dikkate alınmak sure
tiyle uygulanır, 

Ancak, kendilerine aynı olay ve durum nedeniyle valCani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar, 
3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kamunun 4 ncü maddesinin, 'bağlanacak ayhkilıarm |% 25 artırılarak ödenme
sine ilişMin hü'kmüln'den yararlanamazlar. 

GEÇİDİ MADDE 2. — 1. ndi madkie kapsamına giren personelin 1.1.1973 tarihinden itibaren bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yurt dışında kendilerine veya mallarına yönelen tödlhliş veya yapılan sudikast 
sonucu menkul ve gayrimenkul maları tamaımen veya kısmen italhrip olanlardan, Bütçe kanunîan hükümleri
ne göre ödeme yapılmamış bulunanlara 3 noü madde büklümlerine göre verilecek hasar tazminatı, Dışişleri 
ve Maliye bakanlıklarınca tespit edilecek esaslara göre Ödeniri 

Bu Kanundan yararlananlar 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununum (R) cetvelimin 460 Harcama Kaleminin (f) 
'benküınde yer alan hükümden ayrıca yararlanamazlar. 

MADDE 5, — Tasarının 5 nci ma'ddesi aynen beniimseondışltira 

, MADDE 6, — Tasarının 6 ncı maddesi aynen be^^imsenmiştiri 

(S, Sayısı : 186'ya 1 nci Ek) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 190 

7457 Sayılı Kanunun 10 ncu Maddesinin Son Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 

(1/127) 

TC 
Başbakanlık 13 Ocak 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-465/07778 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Koy tfferi ve Kooperatifler Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Gttvenük Konseyi Başkanağum ara Bakan
lar Kurulunca 30.12.1980 tarihinde kararlaştuılan «7457 sayılı Kanunun 10 ucu Maddesinin Son Fıkraanm 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilnüştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim.. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

«7457 sayılı Yasanın 10 ncu maddesinin son fıkrası hükmü şahsiyetli haiz bulunmayan 'beher 'işletmeye 
tfahfetos edütecefc senmayeraim ascarrü haddi beş milyon Mealdir.» lifadesd 'ile sermaye iiıknitindn azami 'haddimi beş 
milyon İra oiaralk tahdit etmiştir. 

TÖPRAKSU Döner Sermayeli İşletmelerinin hüzmötlerini özetöleyeıce'k olursalk, 
a) Toprakların verimliliğini artırmak maksadıyla aüazlinün sulamaya hıazıdanma'sıyla ilgili hizmetleri yap

mak, 
t>) Toprak ve toprak verimliliğini muhafazası, arazi ısllalhı ve zirai sulıaıma ile alakalı her türlü deneme ve 

araştırmalarla, örnek mahiyette çalışmalar yapmak ve bu deneme ve araştırma neticesinde husule gelen zirai 
ürünleri değerlendirmek,. 

c) Topralk, su ve gübre tialhtteriyle çttfıtçSye faydalı olmak, 
d) Toprakların verimlilik, sulama, drenaj, ıslah, anazi tevhidi ve kullanılabilme kabiliyetleri bakı

mından her türlü etüt ve toprak tahiflteriyle sınıflandırılmasını sağlamak,, 

e) Müteahhitlik müessesesinin gelişmemiş olduğu mahallerde sahip olduğu makine ve ekipmanları ücret 
tkaırşıhğı müteahhit emrine vererek bu müesseseyi teşvik etmek veya müteahhit bulunmaması halinde işi biz
zat uygulayarak: Ibu boşluğu doldurmak, 

ff) Çiftçji topraklarında örneik mahiyette sürüm, etkim ve dikini yapmak, 
Yukarıda belirtilen faaliyetlerin niteilliğıinden de anlaşılacağı üzere TÖPRAKSU Döner Sermayeilii İşltetme-

flerMn ıbu MzmetBerİ ifa etmesi için ıbüyü'k makine ve ekipmanlara ihtiyaç vardır. 196G yılından bu yana 
artan fiyatları, (7457 sayılı Yasa 27.2.1960i yılında kabul edilmiştir.) paranın satmalıma gücünde meydana 
gelen azalmalar, TÖPRAKSU Teşkilatının ve hizmet aılanımn genişlemesi, yatırımlarının artması da nazarı 
mibare atoacak olursa sermaye limiti olarak belirlenen 5 000 OjOO üra ile 1 adet iş makinesinin alınması dahi 
mümkün olmamaktadır. Kaldı ki hizmetlerin ifası içlin alınan makine ve ekipmanlarla sermaye tamamen de
mirbaşlara (bağlanmış olup en zaruri ihtiyaçlar İçin işletmeler nakit silkintisi iıçefilsine düşmüşler işçi ücretleri
ni dahi ödeyememe durumuna düşmüştür, 
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Uu kianun tasarısının (hazriamnıaısımdıa fiyat artışlarımın ve ıi§ Ikapaslitelfârimin artması gözönüınde bıdunıdu-
nılarak işletmelerin daha nantaibl çalışımla 'gereği malk'ine Ve eklipmaıiarın gerrisîetimeîterdylie, yatınmliaır'dakii ve-
rıtmifliğin artıırılması amacı güidtitaüştür, 

İhtisas Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
ihtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/127 22 Nisan 1981 
Karar No. : 36 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

7457 sayılı 'Yaşamını 10 mıcu Maddesinin Gtanı Fıfcraısıının DeğîşltMılimesi Haklkumlda Kanıuin Tasarlısı Jligili 
Baikamhlk tem's'illbilerıininı de kaltıiMığı toplamımda 'incelenüp görüşüldü., / 

7457 isayi'lıı Yasanımı 10 ıniou, mıalddesintiırı soru fıkrası, hükmi ışahislılyetii Ihaiz bulunmayanı beher işletmeye 
ıtahis'is edilecek sermaye lifmilfintirı azami haddimi 5 mflıyon lira olarak tahdit 'dtirrDökited'ir. 

Tasan ile, Döner Serfmaıye işletilmelerine toplam 300 milfyfom lira, sermaye ayrıilmııalkta ve sermayemin; Ba
kanlar Kuraliu Kararı ile 'iki kialtımıa çıkıarimasii hülkme ibağlanmalkltadıır. 

^Komisyonumuz; fiyat aritışlanmııım ve iş kapasitelerimin arffcmaisunı ıgöiöniünde bulundurarak işletmelerin 
dalha ranlfcalbıl çaHuşm'a gereği, makime alım ve tamiratındakıi güçlüklerin giideıiikrııesi ve ekipmanlarım genişletil
mesi ile yatıırumlardakıi veriımlliliğin ari&tırıfaıiası amacını gülden ıtasarı gerekçesini aynen behiımsiyeırıek mad
delerin gtörüışiüılmes!ime igecm'işltür. 

Tasarımım 1 nci çerçeve maddesiyle düzenlenen 7457 sayılı Kamumuin 10 ncu mıaiddös'imliın ısom fılkrasımda-
flci «(Balkanlar Kumlu Kariarıyla -ilki katıma çıkartabilir.» yerine, uygulamalarda yanlış anlaşılmalara ve te-
ıreddfültılıere meydan vermemek amacıyla açıklık getirilmiş «Bakamlar Kurulu Kararayla '600 milyon İraya 
(kaldar çıikiarıdaibiflir.» denilerek sermaye lim'itlimÜm! günün şaritlanma gtöre arltırıtoalsı hususu uygum ımültal'aa edıil-
miişltir., 

Tasarınım yürürlük ve yürültıme ile ilgili 2 ve 3 ncü «maddeleri aynen benimsermiışltlir., 
'Raporumuz Milli Gülvenllıilk Kbniseyinlim onayına ara edilmek üzere saygı ile sunulur. 

Ktamıisyon Başkanı 'Proje Yetkilisi Üıye 
Cumhur EVCİL Altay TOKAT Şener AKKAYNAK 
Kurmay Albay Kurmay Yarbay Maliye Bakanlığı 

Muhialsebait Gn. Md. 
Gn. MI& Baş. Yrd. 

• Ü y e 
Yılmaz YARAŞ 

Topralkisu Genel Müdürlüğü 
VI. Daire Başkamı 

Üye 
Doç. Dr, Erkan BENLİ 
Ziraat Fakültesi öğreitıim 

Üyesi 

IMiffi GüVeniik Konseyi (S. Sayısı : 190) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7457 Sayılı Kanunun 10 ncu Maddesinin Son Fıkra-
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7457 sayılı Ziraat Vekâleti Top
rak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 10 
ncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Hükmi şahsiyeti haiz bulunmayan döner serma
ye işletmelerine toplam 300 000 000 TL. sermaye 
ayrılmıştır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu Kararıyla 
iki katına çıkarılabilir. 

Sermayenin tamamı yukarıda belirtilen meblağa 
ulaştıktan sonra fazlası bir sonraki hesap yılının al
tıncı ayının sonuna kadar Hazineye yatırılır. Bu 
müddeti uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Zama
nında yatırılmayan kârlar bu görevi yürütenlerden 
6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.» 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

7457 Sayılı Kanunun 10 ncu Maddesinin Son Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7457 sayılı Ziraat Vekâleti Top
rak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdür
lüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 10 
ncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 10. — «Hükmi şahsiyeti haiz bulunmayan 
döner sermaye istetmelerine toplam 300 000 000 TL. 
sermaye ayrılmıştır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu 
kararıyla 600 milyon liraya kadar çıkarılabilir. 

Sermayenin tamamı yukarıda belirtilen meblağa 
ulaştıktan sonra fazlası bir sonraki hesap yılının al
tıncı ayının sonuna kadar Hazineye yatırılır. Bu 
müddeti uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Zama
nında yatırılmayan kârlar bu görevi yürütenlerden 
6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.» 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

MADDE 2. 
benimsenmiştir. 

MADDE 3. 
benimsenmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

7 . 11 . 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd. 

Z., Bay kara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı 

İ. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakam 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd. 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K< Erdem 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 

Prof. Dr. N. Ayanoğlu 
Çalışma Bakam 

Prof. Dr, 7\ Esener 
İmar ve İskân Bakanı 

Dr. & Tüten 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü, H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
£ Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Af. R. Güney 
Kültür Bakam 

C. Baban 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

İçişleri Balkanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. Ts Önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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