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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

12 Mart 1982 Cuma 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Mehmet Ali Ağca Hakkındaki (3/149) (S. Sayısı : 

371), 
Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati 

Vardar haklarındaki (3/150) (S. Sayısı : 372) ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine dair Adalet Komis
yonu raporları; 

13.5.1971 gün ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/86) (S. Sayısı : 373); 

2336 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunun 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/292) (S. Sayısı : 369) ile. 

Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı (1/207) (S. Sa
yısı : 261) ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dakka'da İm
zalanan «Kültür Anlaşması»nın (1/338), (S. Sayısı : 
366). 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim ve 
Öğretim İşbirliği Anlaşmasının (1/342) (S. Sayısı: 
367), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti 
Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Temini
ne İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire'de İmza
lanan Anlaşmanın (1/343) (S. Sayısı : 368) onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları; 

Kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
ladan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 18,43'-
te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»••« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K.K.K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv.K.K. ve MiUÎ Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 99 uncu Birleşimini açıyorum. 

İL — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

1. — Bayındırlık Eski Bakanı Şerafettin Elçi'nin; 
Bakanlığı Zamanında Görevini İhmal ve Kötüye 
Kullanma ve Menfaat Temini Suretlerîyle Hazineyi 
Zarara Soktuğu İddialarını Soruşturmak İçin Anaya
sanın 90 inci, 2324 numaralı Anayasa Düzeni Hak
kında Kanunun 2 nci ve MilU Güvenlik Konseyi Ya
sama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci Maddeleri Uya
rınca Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 
Önergesi Üzerine Kurulan Soruşturma Komisyonu 
Raporu. (9/14) (S. Sayısı : 364) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin Soruşturma ve Yü
ce Divana sevk ile ilgili konular kısmında iki adet 
Soruşturma Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Birinci sırada, Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin 
Elçi'nin, Bakanlığı zamanında görevini ihmal ve kö
tüye kullandığı ve menfaat temini suretleriyle Hazi-, 
neyi zarara soktuğu iddialarını soruşturmak için Ana
yasanın 90 inci ve 2324 numaralı Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanunun 2 nci ve Millî Güvenlik Konseyi 
Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci maddeleri 
uyarınca Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği
nin önergesi üzerine kurulan 9/14 Esas numaralı So
ruşturma Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 364 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Ayrıca, İçtüzüğün 20 nci maddesi gereğince, savun
ması alınmak üzere rapor, ilgili bakana gönderilmiş 
ve savunma yazısı çoğaltılıp Konsey üyelerine sunul
muştur. 

Soruşturma Komisyonu Başkanı yerini almıştır. 
Soruşturma Komisyonu Raporu çok uzun oldu

ğundan ve önceden basılıp üyelere dağıtıldığından, 
Konsey uygun görürse, raporun sonuç kısmını ve 

(1) 364 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

eski Bakanın yazılı savunmasını okutup, görüşme 
açacağım. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun sonuç kısmını okutuyorum: 

SONUÇ: 
5.1.1978 tarihinden 13.11.1979 tarihine kadar Ba

yındırlık Bakanlığı görevinde bulunan Şerafetti Elçi' 
nin, bu süre içerisinde, kendisi ile aynı ideolojik doğ
rultuda bulunan bazı kimseleri, yakınlarını ve arka
daşlarını, Bayındırlık Bakanlığındaki üst kademe yö
netici kadrolarına tayin ettiği; hizmet gereklerine ta
mamen ters düşecek biçimde gerçekleştirilen bu kad
rolaşmayı Bakanlığa bağlı işyerlerinde de bizzat uy
guladığı, işçi ve memur alımlarında bölgeci bir zih
niyetle hareket ettiği, yakınlarına ve arkadaşlarına çı
kar (sağladığı, onların gayri meşru menfaat edinmele
rine - uyarılara rağmen - göz yumduğu, kendisinin 
da gayri meşru menfaatler elde ettiği ve bu suretle 
memuriyet görevini kötüye kullanmak ve rüşvet al
mak suçlarını işlediği anlaşılmaktadır. 

Suç teşkil eden olaylar ve suç delilleri, raporun 
ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmış, delille
rin tahlil ve tartışmaları yapılmıştır. 

Bu nedenle sonuç olarak : 
A) Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin ELÇt'nin; 
1. Komünizm propagandası yapmaktan do

layı hakkında evvelce kanunî işlem yapılan ve disip
linsizlikten dolayı Üsteğmen rütbesinde iken Silahlı 
Kuvvetlerle ilişiği kesilen Eşref ERDEM adındaki ki
şiyi önce Bayındırlık Bakanlığı Müşavirliğine, bir haf
ta sonra da Müsteşar Yardımcılığına vekâleten ge
tirdiği ve kanuna aykırı olarak yetki, maaş ve kadro 
temin etmek suretiyle Bakanlık görev ve nüfuzunu 
kötüye kullandığı anlaşıldığından, eylemine uyan 
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TCK nun 240 inci maddesi gereğince hakkında kamu 
davasının açılmasının gerekli olduğu; 

2. 210 milyon liraya ihale edilen İstanbul Abdi 
ipekçi Kapalı Spor Salonunun müteahhidi olan Nuri 
GEBOLOĞLU tarafından sunî olarak 1/3 oranında 
ortaklığa kabul edilen Ziver MİDYAT'ın kardeşi ve 
kendisinin yakın arkadaşı olan Adnan MtDYAT adın
daki kişiyi, Bayındırlık Bakanlığı dışından Yapı İşleri 
Genel Müdür Yardımcılığına getirerek bu kişiye etkin 
bir yetki alanı, üst derece maaş ve gösterge sağladığı, 
Adnan MİDYAT'ın kısmî Senato seçimlerine girebil
mesi için Genel Müdür Yardımcılığından Yapı İş
leri Müşavirliğine atadığı ve seçimlerden sonra ise, 
tekrar Genel Müdür Yardımcılığına getirerek kanu
na karşı hile yollarına başvurduğu, Hazine aleyhine, 
yüz milyonlarca liralık haksız menfaat sağlayan mü
teahhit Nuri GEBOLOĞLU'na daha önce Van böl
gesindeki inşaatlarında haksız ödemelerde bulunan 
üç kontrol mühendisini, Adnan MİDYAT kanalıyla 
İstanbul'a naklederek kapalı spor salonu inşaatında 
da kontrol mühendisi olarak görevlendirilmelerini sağ
ladığı, Adnan MİDYAT'ın Genel Müdür Yardımcı
lığına getirilmesinden sonra edindiği gayri meşru men
faatler herkesin dikkatini çekecek düzeye eriştiği ve 
bu konuda gerek müsteşar, gerekse müsteşar yardım
cısı tarafından, kendisine uyarılarda bulunulduğu hal
de herhangi bir işlem yapmadığı ve bu suretle Bakan
lık görev ve nüfuzunu kötüye kullandığı anlaşıldığın
dan, eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 240 ve 
80 inci maddeleri gereğince hakkında kamu davası 
açılmasının gerekli olduğu, 

3. Tahir KAN adındaki arkadaşını keyfî bir 
şekilde ve üst derece maaş ve ek gösterge vermek su
retiyle Bakanlık dışından Limanlar İnşaatı Genel 
Müdür Yardımcılığına tayin ederek Bakanlık görev 
ve nüfuzunu kötüye kullanmasından dolayı eylemine 
uyan Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi uya
rınca hakkında kamu davası açılmasının gerekli ol
duğu; , 

4. Zeki AVŞAR adındaki kişiyi, hizmet gerek
lerine ters düşecek bir şekilde ve dayanağı olmayan 
yanıltıcı gerekçelerle Bayındırlık Bakanlığı Müşavir- ] 
ligine tayin ederek Bakanlık görev vs nüfuzunu kö
tüye kullanmasından dolayı eylemine uyan Türk Ce
za Kanununun 240 inci maddesi gereğince hakkında 
kamu davası açılmasının gerekli olduğu; 

5. Kardeşi İhsan ELÇİ'yi, önce Bakanlık Özel 
Kalem Müdürlüğüne getirerek ona üst kadro maaşı ve 
ek gösterge temin etmesi ve daha sonra müşavir kad-
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rosuna geçirmek için keyfî işlemlere başvurması, fa
kat bu konudaki kararnamenin Cumhurbaşkanınca 
hizmet gereklerine aykırı görülerek iade edilmesi şek
linde oluşan Bakanlık görev ve nüfuzunu kötüye kul
lanmasından dolayı eylemine uyan Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesi gereğince hakkında kamu da
vası açılmasının gerekli olduğu; 

6. Şevket ÇELİKKANAT adındaki kişiyi, hiz
met gereklerine tamamen ters düşecek şekilde ve özel 
amaçlarla Karayolları Genel Müdürü olarak tayin et
mek istemesi, bu konudaki kararnamenin Cumhur
başkanınca ret ve iade edilmesi üzerine, Devlet hi
yerarşisinin dayandığı otoriteye kafa tutarcasına ga
zetecilere beyanat,vererek, aynı kişiyi bu defa (Vekâ
leten) Karayolları Genel Müdürlüğüne getirmek sure
tiyle Bakanlık görev ve nüfuzunu kötüye kullanma
sından dolayı eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 
240 inci maddesi gereğince hakkında kamu davası 
açılmasının gerekli olduğu; 

7. Kürtçülük faaliyetlerinde bulunduğu ve 12 Ey
lül Harekâtından sonra yapılan soruşturmalarda Tür
kiye Kürdistan Sosyalist Partisinin Merkez Komitesi 
üyesi olduğu anlaşılan Yılmaz ÇAML1BEL adında
ki kişiyi, Bakanlık dışından ve hizmet gereklerine ay-
k rı bir şekilde ve özel amaçlarla Yapı İşleri Ankara 
Beşinci Bölge Müdürü olarak tayin etmek suretiyle 
Bakanlık görev ve nüfuzunu kötüye kullanmasından 
dolayı eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesi uyarınca hakkında kamu davası açılmasının 
gerekli olduğu; 

8. Kürtçülük faaliyetleri ile tanınan ve halen Öz
gürlük Yolu ve Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi 
soruşturmasının tutuklu sanıkları arasında bulundu
ğu anlaşılan Halil BESEN adındaki kişiyi, Bakanl k 
dışından önce Yapı İşleri Ankara 5 inci Bölge Mü
dür Yardımcılığına ve daha sonra 5 inci Bölge Mü
dürlüğüne tayin ederek, ona üst derece maaş, ek gös
terge ve ideolojik yönden etkin bir görev alanı sağ
lamak suretiyle Bakanlık görev ve nüfuzunu kötüye 
kullanmasından dolayı eylemine uyan TCK nun 240 
inci maddesi uyarınca hakkında kamu davası açılma
sının gerekli olduğu; 

9. Kürtçülük faaliyetleri içinde bulunan ve halen 
ÖZGÜRLÜK YOLU ve Türkiye Kürdistan Sosya
list Partisi sanıkları soruşturmasının tutuklu sanıkları 
arasında olan Yavuz KOÇOĞLU adındaki kişiyi, ön
ce (Bekçi) kadrosu ile Muş'a tayin etmek ve sonra 
Ankara 5 inci Bölge Müdürlüğüne getirmek suretiyle 
tamamen özel amaçlarla hareket ederek Bakanlık gö
rev ve nüfuzunu kötüye kullanmasından dolayı eyle-



M. G. Konseyi B : 99 17 . 3 . 1982 O : 1 

mine uyan TCK nun 240 inci maddesi uyarınca hak
kında kamu davası açılmasının gerekli olduğu; 

10. Bayındırlık Bakanlığına bağlı hizmet ünitele
rine işçi alınmasında, hizmet gereklerine göre değil, 
özel amaçlarla bölge ve menşe ayrımı gözeterek uy
gulamalarda bulunmak suretiyle Bakanlık görev ve nü
fuzunu kötüye kullanmas ndan dolayı eylemine uyan 
TCK nun 240 ve 80 inci maddeleri uyarınca hakkın
da kamu davası açılmasının gerekli olduğu; 

11. Bayındırlık Bakanlığı ile yoğun bir iş müna
sebeti olan Mehmet BADUR adındaki müteahhidin, 
mevcut sözleşmelere ve Bayındırlık Bakanlığı Genel 
Şartnamesinin düzenleyici ve bağlayıcı hükümlerine 
rağmen Hâzine aleyhine daha çok haks z menfaat el
de edebilmek yolundaki gayretlerine yardımcı oldu
ğu, bu müteahhidin taahhüdündeki Efes ve Dalaman 
Hava Meydanları İnşaatının denetimi ile görevli bu
lunan ve müteahhidin Hazine aleyhinde haksız men
faat edinmesine engel olan Hava Meydanları ve Akar
yakıt Tesisleri İnşaatı İzmir Bölge Müdürü Ersayın 
SOYAK'ı Bakanlık Müsteşarının ve ilgili Müsteşar 
Yardımcısının uyarılarına rağmen Bölge Müdürlüğü 
görevinden alarak, onun yerine emekli statüsünde 
bulunan ve müteahhidin sınıf arkadaşı olan Adil DE
MİR YÜRJEK'i tayin ettiği, müteahhidin esas itiba
riyle (Birim fiyat) lara ilişkin müracaatları ve itiraz
larının Bayındırlık Bakanlığı .Yüksek Fen Kurulunca 
ret edilmiş olmasına ve birim fiyatlar konusunda ta
rafları bağlayıcı son merci olarak Bay.ndırlık Kuru
lunun varlığına rağmen, evvelce Yüksek Fen Kuru
luna bildirilen Bakanlık görüşlerine tamamen ters bir 
biçimde yanlış ve yanıltıcı bilgilerle Danıştaya baş
vurularak müteahhit lehine 41 milyon liradan fazla 
haksız menfaat sağlayan yeni bir (ek sözleşme) yapıl
masına yardımcı olduğu ve bu hizmetlerine karşılık 
müteahhit Mehmet BADUR tarafından verilen 
1 680 000 lira tutar ndaki çeklerle ve Mehmet Nimet 
KILIÇER adındaki arkadaşının aracılığı ile rüşvet 
aldığı anlaşıldığından eylemine uyan TCK nun 213, 
225 ve 80 inci maddeleri uyarınca hakkında kamu da
vası açılmasının gerekli olduğu; 

B) Müteahhit Mehmet Badur'un; 

Hazine aleyhine daha çok haksız menfaat elde 
edebilmek için, imzaladığı sözleşme hükümlerine rağ
men mütemadiyen yersiz ve gereksiz zorlayıcı yollara 
başvurduğu, taahhüdü altında bulunan Efes ve Dala
man Hava Meydanlarının inşaatını titizlikle denetle
yen Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı 
İzmir Bölge Müdürü Ersayın Soyak'ın görevden alın

ması ve onun yerine sınıf arkadaşı Adil Demiryürek'in 
tayini için girişimlerde bulunduğu, Bakanlık Müsteşarı 
ve ilgili Müsteşar Yardımcısının uyarılarına rağmen 
Bakan tarafından Ersayın Soyak'ın görevden alınma
sından sonra bu göreve getirilen Adil Demiryürek'e ve 
Adil Demiryürek'in Bölge Müdürlüğüne getirilmesi 
için Bakan nezdinde girişimlerde bulunan Bayındırlık 
Bakanlığı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri 
İnşaatı Genel Müdürü Yaşar Çehreli ile Bayındırlık 
Bakanlığı Demiryolları İnşaatı Genel Müdürü Suat 
Taıtalı'ya da para verdiği, hava alanları inşaatların-
daki yersiz ve haksız isteklerinin Yüksek Fen Kuru
lunca ret edilmesi üzerine işi tasfiye etmesi mümkün 
iken bu yola başvurmayarak ve esas itibarıyla Bayın
dırlık Kurulunca çözümlenmesi gereken (Birim Fi
yat) konusunu, (Sulhen anlaşma) şeklindeki taleplerine 
dayanak yapmak istediği, Bayındırlık' Bakanlığınca 
Danıştaya yanlış ve yanıltıcı bilgiler verilmesi sonucun
da ek sözleşme yapılmasını elde ederek 41 milyon li
radan fazla haksız bir menfaat sağladığı, bu sonucun 
sağlanmasında birinci derecede rolü olan ve görevini 
kötüye kullanan Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin 
Çankaya'da satın aldığı evin bedelinin ödenmesinde ve 
tefrişinde kullanılmak üzere Mehmet Nimet Kılıçer 
vasıtası ile rüşvet verdiği ve ayrıca, İzmir Bölge Mü
dürü Ersayın Soyak'ın görevden alınarak onun yerine 
Adil Demiryürek'in tayininde ve Danıştaydan karar 
alınabilmesi için asılsız, yanlış ve yanıltıcı bilgiler ve
rilmesinde katkısı olan Genel Müdür Yaşar Çehreli'ye 
rüşvet verdiği anlaşıldığından; 

1. Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin Elçi'ye de
ğişik tarihlerdeki çeklerle toplam 1 680 000 lira tu
tarında rüşvet vermesinden dolayı eylemine uyan TCK 
nun 220 ve 80 inci maddeleri uyarınca hakkında ka
mu davası açılmasının gerekli olduğu; 

2. Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve 
Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Genel Müdürü olan ve 
Bakanla iştirak halinde görevini kötüye kullanmak su
retiyle Bakana bağlantılı olarak Yaşar Çehreli'ye, de
ğişik tarihli çeklerle verdiği ve eşi Nurcan Çehreli ta
rafından tahsil olunan toplam 170 000 lira tutarında
ki rüşvet suçundan dolayı, eylemine uyan TCK nun 
220 ve 80 inci maddeleri uyarınca hakkında kamu da
vası açılmasının gerekli olduğu; 

3. İzmir Bölge Müdürü Ersayın Soyak'ın, görev
den alınmasından sonra aynı kadroya tayin olunan 
Adil Demiryürek'in izmir Bölge Müdürlüğüne getiril
mesinden Bakan nezdinde girişimde bulunduğu an
laşılan Suat Taftalıya para verdiği banka kayıtların
dan anlaşılmakla beraber, bu husus doğrudan doğru-
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ya Bakanla bağlantılı olarak Yüce Divanın görev ala
nı içerisinde mütalaa edilmediğinden rüşvet suçu yö
nünden gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılma
sı için görevli ilgili makamlara suç duyurusunda bu
lunulmasının gerekli olduğu; 

C) Mehmet Nimet Kılıçer'in; 
Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi ile eşi Fatma 

Elçi'nin vekaletlerini haiz olarak Çankaya'da onlar 
adına satın aldığı iki dairenin bedelinin ödenmesinde 
ve birleştirilerek tek daire haline getirilen bu evin [mo
bilya ve diğer eşyalarının satın alınmasında, müteahhit 
Mehmet Badur tarafından değişik tarihlerde rüşvet 
olarak verilen toplam 1 680 000 lira parayı, Şerafet
tin Elçi'nin bilgisi ve muvafakati ile kullanmak su
retiyle rüşvet suçuna aracılık etmiş olduğu, diğer de
liller yanında kendisinin de genelde dürüst ve samimi 
ifadesinden anlaşılmakla, eylemine uyan TCK nun 
226, 79, 213 ve 80 inci maddeleri uyarınca hakkında 
kamu davası açılmasının gerekli olduğu; 

Ç) Yaşar Çehreli'nin; 
Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve Akar

yakıt Tesisleri Genel Müdürü olarak ve Bakan Şera
fettin Elçi ile bağlantılı olarak memuriyet görevini kö
tüye kullanmak suretiyle müteahhit Mehmet Badur' 
un Devlet Hazinesi aleyhine haksız kazançlar elde et
mesine yardımcı olduğu ve bu gayretinden dolayı mü
teahhit Mehmet BADUR'un değişik tarihlerde dü
zenlediği ve eşi Nurcan ÇBHRELÎ'ye tahsil ettirdi
ği hamiline yazılı çeklerle toplam 170 000 lira tuta
rında rüşvet almış olduğu anlaşıldığından eylemine 
uyan TCK nun 213 ve 80 inci maddeleri uyarınca 
hakkında kamu davası açılmasının gerekli olduğu; 

D. Nurcan ÇEHRELÎ'nin; 
Raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açık

landığı üzere, Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydan
ları ve Akaryakıt Tesisleri Genel Müdürü olan eşi 
Yaşar ÇEHRELİ'nin, müteahhit Mehmet BADUR' 
un Hazine alyehine haksız kazançlar elde etmesine 
yardımda bulunmasından dolayı, bu müteahhidin 
değişik tarihlerde düzenlediği hamiline yazılı çekler
le verdiğim toplam 170 000 lirayı tahsil etmiş oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

O tarihlerde Yapı İşleri Ankara 5 inci Bölge Mü
dürlüğü emrinde işçi kadrosu ile çalıştığı anlaşılan 
Nurcan ÇEHRELÎ; Bölge Müdürlüğünde bir kaç de
fa gördüğü müteahhit Mehmet BADUR'dan (İhti
yaçları dolayısıyla) borç istediğini, bu paranın ken
disine borç olarak verildiğini, kocası ile tilşkili olma
dığını, müteahhit Mehmet BADUR'dan borç para 
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almış olduğunu kocasına söylemediğini, ancak öde
me sırasında kocasına duyurduğunu, Mehmet BA
DUR'dan borç alırken herhangi bir şekilde senet ve
ya makbuz vermediğini, fakat bu parayı öderken 
makbuz aldığını tutarsız ve çelişkili bir şekilde ifade 
etmiştir. 

Bölge Müdürlüğünde bir kaç defa gördüğü mü
teahhit Mehmet BADUR'dan (zarurî ihtiyaçları do
layısıyla) 170 000 lira paranın (borç olarak) alındığı 
iddia olunan, tarihlerde ÇEHRELt'lerin 400 000 li
raya otomobil satın aldıkları ve Avrupa seyahatine 
çıktıkları tespit edilmiş olup (ihtiyaç dolayısıyla borç 
alındığı) iddiasının gerçeklere uymadığı ve rüşvet fi
ilini gizlemeye yönelik olduğu belirlenmektedir. 

Bu nedenle, müteahhit Mehmet BADUR tarafından 
eşi Yaşar ÇEHRELİ'ye verilen 170 000 lira tutarındaki 
parayı tahsil ederek rüşvet suçuna aracılık etmesin
den dolayı (delillerin takdiri - Yüce Divana ait ol
mak üzere) hakkında T, C, K. nun 226, 213 ve 80 
inci maddeleri uyarınca kamu davası açılmasının 
gerekli olduğu; 

•E) Adnan MİDYAT'ın; 
Şerafettin ELÇİ tarafından Bayındırlık Bakan

lığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına getiril
mesinden sonra, Nuri GEBOLOĞLU adındaki mü
teahhidin Devlet Hazinesi aleyhine gayri meşru ka
zançlar elde etmesine yardımcı olduğu, daha önce 
Van Bölgesindeki inşaatlarda Kontrol Mühendisi 
olarak müteahhit Nuri GEBOLOĞLU'nun haksız ve 
fazla ödeme almasını sağlayan Yusuf YAZGAN, 
Hüseyin GÜNGÖR ve Fevzi ERASLAN adındaki 
teknik elemanların, herhangi bir müracaatları ve hiz
met gereği olmaksızın Van'dan İstanbul'a resen nak
ledilmelerini Bakan ile iştirak halinde planlayıp uygu
ladığı ve bu faaliyetlerine karşılık müteahhit Nuri 
GEBOLOĞLU ile kardeşi, iş ortağı ve vekili olan 
Vedat GEBOLOĞLU'ndan değişik tarihlerde dü
zenlenen çeklerle toplam 2 280 000 lira tutarında 
rüşvet aldığı anlaşıldığından, eylemine uyan T.C.K. 
nun 213, 225 ve 80 inci maddleleri uyarınca hakkında 
kamu davası açılmasının gerekli olduğu; 

F) Ziver MİDYAT'ın; 
l1. Bayındırlık Bakanı Şerafettin ELÇl'nin ya

kın arkadaşı ve Bakan tarafından Yapı İşleri Genel 
Müdür Yardımcılığına getirilen Adnan MİDYAT'ın 
ağabeyi olmaktan başka, herhangi bir parasal katkı
sı ve inşaat işlerinde daha önce herhangi bir tearuz 
besi olmamasına rağmen, müteahhit Nuri GEBOL
OĞLU tarafından 210 000 000 liralık İstanbul Abdi 
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İpekçi Kapalı Spor Salonu İnşaatına suni bir şekilde 
ve 1/3 oranında ortak edilmiş olması, müteahhit 
Nuri GEBOLOĞLU'nun daha önce Van Bölgesin
de bulunan inşaatlarının kontrolörlüğünü yapan ve 
müteahhidin haksız ve fazla ödeme almasını sağla
yan üç teknlik personelin Bakanlıkça resen İstanbul'
daki inşaatta görevlendirilecek şekilde tayin edilmiş 
olmaları ve Adnan MİDYAT'ın müteahhit Nuri 
GEBOLOĞLU'ndan rüşvet almış olması nedeniyle, 
Ziver MİDYAT'ın; Bakan Şerafettin ELÇİ'nin ço
cuklarının sünnet düğününe kirve olarak katılması 
ve düğün masraflarının bir bölümünü karşılamış ol
ması. rüşvet suçu yönünde üzerinde durulmayı ge
rektiren bir nitelik ve görünüm arz etmektedir. An
cak, gerek Bayındırlık Bakanı Şerafettin ELÇİ'nin 
gerekse Genel Müdür Yardımcısı Adnan MİDYAT' 
in memuriyet görevlerini kötüye kullanmalarında Zi
ver MİDYAT'ın iştiraki olduğunu gösterecek yeterli 
delillerin mevcut olmaması ve sünnet düğünü mas
raflarının Ziver MİDYAT ile beraber Bitlis eski 
Milletvekili Muhyettin MUTLU ve Adana eski Be
lediye Başkanı Selahattin ÇOLAK tarafından öden
miş olması ye Ziver MİDYAT'ın bu masraflara ka
tılmasının (rüşvet suçunu gizlemeye yönelik bir mu
vazaa) olduğunu gösterecek yeterli delillerin bulun
maması nedeniyle hakkında kamu davası açılması
na gerek olmadığı; 

2. Müteahhit Nuri GEBOLOĞLU'nun taah
hüdünde bulunan İstanbul Abdi İpekçi Kapalı Spor 
Salonu İnşaatına ortak olan Ziver MİDYAT'ın, bu 
inşaatın kontrolünde görevli Yusuf YAZGAN'a top
lam 60 000 lira vermiş olduğu mevcut kayıtların 
incelenmesinden anlaşılmış olduğundan, rüşvet ver
mek ve almak suçlan yönünden gerekli araştırma ve 
soruşturmanın ilgili ve yetkili makamlarca yapılması 
için suç duyurunda bulunulmasının gerekli olduğu; 

G) Müteahhit Nuri GEBOLOĞLU'nun; 
Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu Devlet 

İhalelerinden yüzmilyonlarca liralık haksız kazançlar 
elde ettiği, sahtekârlık suçları dahil olmak üzere hak
kında bir çok davalar açıldığı, Şerafettin ELÇİ'nin 
Bayındırlık Bakanı olmasından sonra bu Bakan ile 
iş ilişkilerinin yoğunlaştığı 2.1.1979 tarihinde 210 mil
yon liraya ihale edilen İstanbul Abdi İpekçi Kapalı 
Spor Salonu İnşaatında 44 695 396 30 lira haksız 
ödeme almış olduğu hususunun Şerafettin ELÇİ'nin 
Bakanlıktan ayrılmasından sonra yapılan müfettiş 
incelemeleriyle ortaya çıktığı, daha önce Van Böl
gesindeki İnşaatların kontrolü ile görevli olup hak
sız kazançlar elde etmesine yardımcı olan Yüksek 

Tekniker Yusuf YAZGAN, Yüksek Mühendis Hü
seyin GÜNGÖR ve Yüksek Mühendis Fevzi ER-
ASLAN'ın Van'dan İstanbul'a Bakanlıkça re'sen nak
ledilmelerini temin ettiği, 210 milyon liralık İnşaat 
işine, Bayındırlık Bakanı Şerafettin ELÇİ'nin yakın 
arkadaşı ve bu Bakan tarafından Yapı İşleri Genel 
Müdür Yardımcılığına getirilen Adnan MİDYAT'ın 
ağabeyi olmaktan başka bir özelliği ve İnşaat işle
rinde daha önce hiçbir tecrübesi bulunmayan ve pa
rasal katkısı olmayan Midyat eski Belediye Başkanı 
Ziver MtDYAT'ı suni olarak 1/3 oranında ortak 
yaptığı, bilhassa teknik elemanların tayini işinde ve 
Adnan MİDYAT'ın gayri meşru menfaatlar edinme
sine göz yumulmasında Bakanlık görev ve nüfuzu
nu kötüye kullanan Şerafettin ELÇİ'ye rüşvet ola
rak belirli bir menfaat sağladığına dair deliller mev
cut değilse de, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı 
Adnan MıîDYAT'a değişik tarihlerdeki çeklerle top
lam 2 280 000 lira rüşvet verdiği, bu arada iş mü
nasebeti içinde bulunduğu birçok kimseye değişik 
miktarlarda ödemelerde bulunduğu anlaşıldığından; 

1. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Mü
dür Yardımcısı Adnan MtDYAT'a değişik tarihlerde 
toplam 2 280 000 lira tutarında rüşvet vermesinden 
dolayı eylemine uyan T. C. K. nun 220 ve 80 inci 
maddeleri uyarınca hakkında kamu davası açılması
nın gerekli olduğu; 

2. Van'dan İstanbul'a nakillerini ve İstanbul'da 
Abdi İpekçi Kapalı Spor îSalonu inşaatında kontrolör 
olarak görevlendirilmelerini sağladığı yüksek tekni
ker Yusuf YAZGAN'a toplam 135 000 lira, Yüksek 
Mühendis Hüseyin GÜNGöR'e 30 000 lira vermesi 
ve ayrıca raporun özel bölümünde isimleri yazılı gö
revli devlet memurlarına ödemelerde bulunmasından 
dolayı, rüşvet vermek suçu yönünden gerekli işlemin 
yapılması için ilgili ve yetkili makamlara suç du
yurusunda bulunulmasının gerekli olduğu; 

H) Vedat GEBOLOĞLU'nun; 
1. Ağabeyi, iş ortağı ve vekili olan müteahhit 

Nuri GEBOLOĞLU ile iştirak hükümleri içersinde 
yer alacak şekilde Adnan MİDYAT'a ödenen 
2 280 000 lira rüşvetin 1 150 000 liralık kısmını kendi 
adına açılan banka hesaplarından ödemesi dolayı
sıyla eylemine uyan T. C. K. nun 226, 220 ve 80 
inci maddeleri uyarınca hakkında kamu davası açıl
masının gerekli olduğu; 

2. Gerek kendisi tarafından taahhüt olunan 
işlerde, gerekse ağabeyi, iş ortağı ve vekili olduğu 

I Nuri GBBOLOĞLU'nun taahhüdündeki işlerde gö-
j revü olan ve raporun özel bölümünde açıklanan ki-
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silere yaptığı ödemelerden dolayı, rüşvet suçu yönün
den gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılması için 
ilgili ve yetkili makamlara suç duyurusunda bulunul
masının gerekli olduğu; 

— Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin ELÇİ hak
kında yapılan soruşturma dolayısıyla incelenen ban
ka hesapları ve diğer kayıtlarda, Bayındırlık Bakan
lığı ile iş ilişkileri olan bir kısım müteahhit ve firma
ların, Bayındırlık Bakanlığında ve bağlılarında çalış
tıkları anlaşılan bazı memurlara ödeme bulundukları 
anlaşıldığından, raporun özel bölümünde belirtilen 
hususlarda rüşvet vermek ve rüşvet almak suçları yö
nünden gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılma
sı için ilgili ve yetkili makamlara suç duyurusunda 
bulunulmasının gerekli olduğu; 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 
Bu nedenle; 
Yukarıda belirtilen suçlardan dolayı gerek Bayın

dırlık eski Bakanı Şerafettin ELÇİ, gerekse Bakana 
bağlantılı olarak suç işleyen diğer kişiler hakkında 
YÜCE DİVAN'da kamu davası açılması; 

Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin ELÇİ'nin aldığı 
1.860.000 lira ile Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri es
ki Genel Müdür Yardımcısı Adnan MİDYAT'ın al
dığı 2.280.000 lira ve Bayındırlık Bakanlığı Hava Mey
danları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı eski Genel Mü
dürü Yaşar ÇEHRELl'nin aldığı 170.000 lira tutarın
daki rüşvet paralarının Türk Ceza Kanununun 36 ncı 
maddesi uyarınca müsadere edilmesinin talep edil
mesi; 

Sanıklar hakkında tutuklama isteminde bulunul
ması; 

Komisyonumuzun müşterek mütalaası ve oybir
liği ile alınan kararı olarak MİLLİ GÜVENLİK 
KONSEYt'nin takdir ve tensiplerine arz olunur. 

16 Şubat 1982 
Komisyon Başkanı Üye 

Akdemir AKMUT M. Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. Kd. Albay Dz. Hâk. ön. Yzb. 

Askeri Yargıtay Üyesi Millî Güvenlik Konseyi 
Huk. İş. Kan. ve Kar. 

Da. Başkanlığında 
Üye Üye 

Celâl EREL Ahmet SAÖAR 
Gümrük ve Tekel Bak. Maliye Başmüfettişi 

Müşavir Müfettişi 
Üye 

Zeki ARAR 
Bayındırlık Bakanlığı 

Müşavir Müfettişi 

BAŞKAN — Şimdi de Şerafettin Elçi ve diğerle
rinin savunmalarını okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine 
Konu : 
Millî Güvenlik Konseyi 9/14 Numaralı Soruş

turma Komisyonu Raporuna karşı savunmamız. 
Sayın M.G.K üyelerinin, soruşturma evraklarını 

tek tek inceleyip yeniden değerlendirmeye vakit ayı
rabileceğine ihtimal vermediğimden, ayrıntılara gir
meden, kısaca, 9/14 numaralı Soruşturma Komisyo
nu Raporundaki suçlamalara değineceğim. 

A) Usule İlişkin Savunma : 
Oluşturulan Soruçturma Komisyonu, bu soruştur

mayı yürütmeye yetkili değildir. 

M.G.K, 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki 
Kanunun 2. Maddesinin kendisine tanıdığı yetkiye da
yanarak hakkımda soruşturma açılmasına karar ver
miştir. M.G.K bu kararında soruşturmanın 334 sayılı 
T.C. Anayasasının 90. Maddesine atıfta bulunmak 
suretiyle soruşturmanın yürütülmesini kararlaştırmış
tır. Atıf yapılan Anayasanın 90. Maddesinin yürür
lükte bulunduğu, böylece M.G.K tarafından kabulle
nilmiştir. Bu durumda soruşturmanın, Anayasanın 90. 
Maddesine göre yürütülmesi gerekir. 

Anayasanın 90. Maddesine göre: 
Başbakan veya Bakanlar hakkında yapılacak so

ruşturma istemleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
birleşik toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. 

Soruşturma, her iki meclisten eşit sayıda seçilecek 
üyelerden kurulu komisyonca vürütülür.» 

2324 sayılı Yasanın 2. maddesine göre, «Anayasa
da Türkiye Büyük Millet Meclisine, Millet Meclisine, 
Cumhuriyet Senatosuna ait olduğu belirtilmiş bulu
nan görev ve yetkiler 12 Eylül 1980 tarihinden iti
baren geçici olarak Milli Güvenlik Konseyince... ye
rine getirilir ve kullanılır.» 

Anayasanın 90/2 Maddesi ve 2324 sayılı Yasanın 
2. Maddesinin açıklığı karşısında Bakan hakkında açı
lan soruşturmayı yürütmeye ancak Millî Güvenlik 
Konseyi Üyelerinden oluşan komisyon yetkili olabi
lir. Bunların dışında memurlardan oluşturulan Ko
misyonun Bakanlar hakkında soruşturma yapmaya 
yetkisi bulunmamaktadır. 

Yetkili olmayan Komisyonun yürüttüğü soruştur
ma, hükümsüz keenlemyekündür. 

Yetkili olmayan soruşturma komisyonu raporu
na dayalı olarak verilecek son soruşturmanın açılma-
S' kararının hukuki dayanağı olamaz. 
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B — Esasa İlişkin Savunmalar: 
1. Memur atamaları : 
Memur atamalarıyla ilgili suçlamaları teker teker 

cevaplandırmadan önce, genel anlamda bazı açıkla
malarda bulunmam gerekir. 

Kimlerin hangi göreve, hangi koşullarla atanabi
leceğini ve bunun usullerini yasalar belirler. Bu ko
şullar objektif koşullardır. Şu veya bu kişinin kişisel 
değerlendirmelerine tabi olamaz. 

Kanunun atanma için aradığı koşullar var ise, 
kimin hangi göreve gelebileceğini takdir yetkisi, ata
mayı yapmaya yetkili makama aittir. Bu yetkinin 
kullanılması kişisel değerlendirmelere tabi olamaz. 

Memur atamalarıyla ilgili soruşturmanın konusu 
ancak atanan kişide kanunun aradığı koşulların var 
olup olmadığı; Atamanın usulüne uygun yürütülüp 
yürütülmediği olabilir. Bunun dışındaki yorum ve 
değerlendirmeler sübjektif olmaktan öteye geçemez, 
soruşturmanın sınırlarını aşar. 

Şunu hemen belirteyim ki, atanmaları sakıncalı 
görülen Eşref Erdem, Adnan Midyat, Tahir Kan, Ze
ki Avşar, İhsan Elçi, Şevket Çelikkanat, Yılmaz Çam-
lıbel, Halil Besen daha önce Devlet Dairelerinde fii
len memuriyet yapmış, naklen atanmış kişilerdir. Gö
rüldüğü gibi bu kişiler Bayındırlık Bakanlığına atan
madan önce başka devlet dairelerinde memuriyet için 
aranan vasıfları haiz olduğundan devlet memuru ola
rak görevlendirilmişlerdir. Memuriyete alınmalarını 
engelleyici hiçbir halleri yoktur. 

Bu kişiler Bayındırlık Bakanlığına atanmadan ön
ce çalıştıkları Devlet Dairelerinden sicil özetleri isten
miş, gelen sicil özetlerine göre atanmalarında sakın
ca bulunmadığı saptandıktan sonra, çalıştıkları dai
relerden gerekli izin alınarak yasal usullere uygun 
olarak atanmaları yapılmıştır. 

Bu genel açıklamadan sonra ayrı ayrı her suçla
ma üzerinde duracağım. 

1. Eşref Erdem : «Komünizm propagandası yap
maktan dolayı, hakkında evvelce kanuni işlem yapı
lan ve disiplinsizlikten dolayı üsteğmen rütbesinde 
iken Silahlı Kuvvetlerle ilişiği kesilen» denilmek su
retiyle atanmasındaki sakınca dile getirilmiştir. Eşref 
Erdem komünizm propagandası suçundan beraat et
miş, mahkeme kararı ile aklanmıştır. Mahkemenin 
beraat kararını hiçe saymak, «Hukuk Devleti» ilke
siyle bağdaşmaz. 

Askerlik hizmetinin gereği sıkı bir disiplin kişiler
de aranabilir. Bu sıkı disiplin başka görevler için ge
rekli olmayabilir. Memuriyete alınmayı engelleyici bir 

durum değildir. Nitekim, Eşref Erdem Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığında görevli iken, naklen Bayındır
lık Bakanlığına atanmıştır. 

Eşref Erdem'in atandığı görev Bakanlık Müşavir
liğidir. Bu görev istisnai Görevlerdendir. Hizmet sü
resi ve tahsil şartı aranmaksızın, atamaya yetkili ma
kamın takdirine bırakılmıştır. Yasanın koyduğu ku
ral budur. 

Müsteşar yardımcılığınla vekâleten atanması, Ba
kanın yetkileri içinde bulunmaktadır. İddia edildiği 
gibi bu görev teknik bilgiyi gerektirmez. Zira, Ba
kanlığın bünyesinde Personel Daire Başkanlığı, İdare 
İşleri Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Mü
şavirliği gibi teknikle hiç ilgisi bulunmayan üniteler 
bulunmaktadır. Eşref Erdem bu üniteleri yürütmekle 
görevlendirilmiş, hizmetinden yararlanılmıştır. 

2. Adnan Midyat : 10 yılı aşkın hizmet süresi 
olan, yüksek tahsilli kişidir. Atadığı göreve yasal 
olarak hak kazanmıştır. Bu görev içinde, iddia edil
diği gibi teknik bilgi gerekmez. Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünün Personel Müdürlüğü, İdari İşler Daire 
Başkanlığını yönetmekle görevlendirilmiştir. Atama 
yasaya uygun yapılmıştır. Kendisine halef olan Volkan 
Güneri'de Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi mezunudur. 

Adnan Midyat'a yöneltilen suçlamalar ile, atan
ması arasında bağlantı kurulamaz. Kendisi ile ilgili 
suçlar var ise, bunlar ancak kendi içinde müstakilen 
değerlendirmeye tabi tutulabilir. 

Kısmî Senato seçimine katılabilmesini sağlamak 
için Genel Müdürlük Müşavirliğine atanmasının, 
«kanuna karşı hile yollarına başvurma» olarak nite
lendirilmesi, ancak olayları saptırma çabası olabilir. 
Senato seçimlerine girmek yasal bir haktır. Bir me
murun bu yasal hakkını kullanabilmesi için, önünde
ki yasal engeli açmanın «kanuna karşı hile» ile ne 
ilgisi olabilir? Benim yerimde hangi anlayışlı amir 
olsa başka türlü davranamazdı. Başkaca hangi me
mur böylesine meşru bir istekte bulunsa idi, kendisi
ne aynı kolaylık gösterilecekti. Müşavirlik görevi, yap
tığı görevden daha düşük seviyededir. 

İstanbul'a nakledilen üç teknik elemanın naklin
den haberim olmamıştır. Zira o tarihte nakil yetkisi 
genel müdür ve müsteşara bırakılmıştı. 

3. Tahir Kan : PTT'de görevli iken naklen atan
mıştır. Atandığı kadro için gerekli kanuni şartlara 
haiz bulunmaktadır. Bu görevde teknik bilgiyi gerek
tirmez. Teknikle ilgisi olmayan üniteleri yönetmekle 
görevlendirilmiştir. Bakanlık d«şından atanmış olma
sının bir usulsüzlük gibi takdimi hayreti muciptir. 111e-
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de bakanlık bünyesi içinden atanma yapma zorunlu
luğu yok ki. Her kurumda dışarıdan yapılan binlerce 
atama örnekleri ortadadır. 

4. Zeki Avsa : Bu atamanın neresine itiraz edi
liyor anlamak mümkün değil. Zira, Bakanlık Müşa
virlik görevi istisnai bir görev olup, süre ve tahsil 
şartı bulunmamaktadır. Kaldıki Zeki Avşar Yüksek 
Tahsilli ve daha önce uzun süre Çalışma Bakanlığı 
müfettişlik görevini yürütmüştür. 

5. İhsan Elçi : İhsan Elçi'nin Özel Kalem Mü
dürlüğüne atanması bile tartışma konusu edilecek ka
dar keyfi suçlamalara gidilmiştir. Özel kalem müdür
lüğü doğrudan doğruya makamın kişiliği ile sıkı sıkı
ya bağlantılı istisnai bir görevdir. Bu görev Bakanın 
kişiliğine öylesine sıkı sıkıya bağlı ki Bakanın göreve 
gelip ayrılmasıyla âdeta sınırlıdır. Hatta, uygulama
da çoğu kez göreve başlayan Bakan henüz atama 
yapmadan bile Özel Kalem Müdürünü görevlendir
mektedir. Herhalde soruşturma komisyonu ne pa
hasına olursa olsun fazlaca suçlamada bulunabilmek 
amacıyla bu konuyu da dile getirmiş olsa gerek. 

6 — Şevket Çelikkanat: Bu atama ile ilgili suç
lamalar yapılırken herhalde ilgili hakkında hiçbir 
araştırma yapılmadan, kulaktan dolma yanlış bilgi
lerle yola çıkılmıştır. Zira «Hizmet gereklerine tama
men ters düşecek şekilde ve özel amaçlarla Karayol
ları Genel Müdürü olarak tayin etmek» denilmek su
retiyle suçlama yapılmıştır. 

Neymiş hizmetin gereği? Hizmet Karayolları Ge
nel Müdürlüğüdür. Bu hizmetin gereği yasasında be
lirlenmiştir. Genel Müdürlük için aranan şartlar. 

a) Memur olabilme hakkını haiz olmak, 
b) Yüksek Mühendis olmak. 
c) En az on yıllık memuriyet hizmeti bulun

maktır. 
Şevket Çelikkanat makine yüksek mühendisidir. 

27 yıl ıfiilen Karayollarında hizmet görmüştür. Bu 
kuruluşta Makine Fen Heyeti Müdürlüğü yapmıştır. 
Atanması önerildiği sırada da Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1 inci Müşaviri idiı Dosyasında en ufak 
bir pürüz bulunmamaktadır. Herhangi bir suçtan ko
vuşturmaya maruz kalmamıştır. Görüldüğü gibi tek
lif edilen hizmete şahsî durumu elverişlidir. 

Kararnamesinin «bir daha gözden geçirilmesi» 
kaydıyla Köşkten iade edilmesi üzerine, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün boş bırakılmaması ve hizmetin 
aksamaması nedeniyle, vekaleten görevlendirilmiştir. 

Daha sonra, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşülüp, 
muvafakatleri alındıktan sonra, başkası asaleten ge

nel müdürdüğe atanarak vekalet görevi sona erdiril
miştir. 

Yapılan işlemlerde yasalara aykırılık yoktur. Ko
misyon Raporundaki suçlama kişisel bir değerlendir
medir. 

7. Yılmaz Çamlıbel : Denizcilik Yüksek Oku
lundan mezun makine mühendisidir. Daha önce 
YSE Bölge Müdürlüğü de dahil uzun süre kamu gö
revlerinde bulunmuştur. Atandığı görev için aranan 
Kanunî şartlara haizdir. Sicil özeti istenmiş atanma
sında hiçbir sakınca olmadığı saptandıktan sonra ya
salara uygun olarak Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdür
lüğüne atanmıştır. Göreve başlamasından sonra hiz
metlerin yürütülmesinde daha iyi sonuçlar alınmış. 
Yatırımların gerçekleşme oranı büyük artış göster
miştir. 

Nitekim, bu elemanın başarılı çalışmaları, Cum
hurbaşkanının takdirlerine de mazhar olmuştur. Sa
yın Cumhurbaşkanı adına Sayın Genel Sekreter Haluk 
Bayülken imzası ile bu dönem hizmetleri övülmeye 
layık görülerek Bayındırlık Bakanlığına teşekkür mek
tubu gönderilmiştir. 

8. Halil Besen : Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğünden naklen Bakanlığımız bünyesine alın
mıştır. Atandığı görev için aranan kanunî şartları 
haizdir. Atanması yasalara uygun yapılmıştır. Hizme
tinde başarılı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliğinin takdirlerine mazhar olan eleman
lardan biridir. 

Gerek Yılmaz Çamlıbel, gerek Halil Besen'in 
atanmalarından önce herhangi bir suçtan mahkûmi
yetleri şöyle dursun, herhangi bir koğuşturmaya ma,-
ruz kalmamışlardır. Atanmadan önce istenilen sicil 
özetlerinde en ufak bir pürüz bulunmamıştır. Ken
dilerine yöneltilen ve henüz soruşturma aşamasında 
olan suçlamalarla, atanmaları arasında bağlantı ku
rulamaz. 

9. Yavuz Koçoğlu : Sıradan bir işçidir. Her iş
çinin tabi olduğu prosedür ile göreve alınmıştır. 
Kendisine yapılan özel bir işlem yoktur. İşlemiş ol
duğu suçları varsa şahsını ilgilendirir. 

Malumunuz, Başbakanlıktan basına aktarılan açık
lamalardan öğrendiğimiz kadarıyla, 12 Eylül'den son
ra koğuşturmaya tabi tutulan veya mahkûm olan, 
görevden çıkarılan personelin geniş bir listesi açık
landı. Her bakanlıkta suça karışanlar bu listede bu
lunmaktaydı. Bayındırlık Bakanlığının oranı ise dü
şüktür. Suç işleyen personelin davranışlarından, onu 
atayan makamın sorumlu tutulacağı görüşü hâkim 
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kılınacak ise, Başbakanlıkça ilan edilen listeden do- I 
layı bütün bakanları suçlamak gerekecektir. Hukuka 
aykırı sakat bir görüştür bu. | 

10. Genel tşçi Alımı : «özel amaçlarla bölge ve 
menşe ayrımı gözeterek, uygulamalarda bulunmak» 
şeklindeki Komisyonun yorum ve suçlaması son de
rece sakıncalı sonuçlara varmaktadır. Böyle bir de
ğerlendirme doğrudan doğruya «bölge ve menşe» 
ayrımı yapmaktır. Kastedilen insanlar bu ülkenin va
tandaşları değil mi? Her vatandaş gibi kamu hakla
rından yararlanma hakları yok mu? Bunu özel amaç
lara bağlamak sakıncalıdır, 

Yukarıda yaptığımız açıklamalardan da anlaşıla
cağı gibi, yapılan tüm atamalar yasalara uygundur. 
Görev ve yetki yerinde kullanılmıştır. Görevin kö
tüye kullanılması söz konusu olamaz. Suçlamalar 
isabetli değildir. Görevi kötüye kullanma söz konu
su olmamakla birlikte, bir an için bunu varsaysak 
bile, T. C. Kanununun 80 inci Maddesi karşısında 
tüm fiilleri bir suç kabul etmek gerekir. 

Nitekim Yüce Divan E : 1981/2 de kayıtlı dava
nın iddianamesi yerine geçen soruşturma komisyonu 
raporunda, memur atamaları ayrı ayrı suçlar kabul 
edilip, o şekilde sevkedilmiştir. Ancak davanın esas 
hakkındaki mütalaasında Cumhuriyet Başsavcısı usul
süz memur atamalarını ayrı 8 madde halinde belirle
dikten sonra, «aynı kasıt altında icra eylediğinden» 
denmek suretiyle tüm fiiller bir suç kabul edilmiş, 
bu nedenle Türk Ceza Kanununun 240 ve 80 inci 
Maddelerine göre cezalandırılması istenmiştir. 

Herhalde soruşturma komisyonu haksız olan suç
lamalarını kabarık gösterebilmek amacıyla, her fiilî 
ayrı suç saymak gereğini duymuştur. 

11. Suçlama : Mehmet Badur'dan Rüşvet Alın
ması İddiası. 

Adalet fotomontaj tekniği ile «Olay Montaj» ya- I 
pılarak birbirleriyle ilgi ve bağlantısı olmayan olay
lar, zorlayıcı yorum ve açıklamalarla bağlantılı gös
terilerek suçlama yöntemi seçilmiştir. 

Olayların gerçek niteliğini kavrayabilmek için kı
saca bazı açıklamalarda bulunmak gerekir. 

a) Müteahhidin korunması şöyle dursun, müteah
hit ve idare devamlı ihtilafa düşmüştür. Bu ihtilaflarda 
Bakan olarak müteahhidin hiçbir isteğinin yerine ge
tirilmesi yolu seçilmeyerek, konular ilgili teknik ku
rullara havale edilmiştir. Müteahhidin talepleri red
dedilmiştir. Eğer müteahhidi koruma niyetimiz olsay
dı, yetkili kurullardan lehine karar alınmasını sağla
tmak amacıyla bu kurullar üzerinde baskı veya yön- I 
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lendirici girişimlerimizin olması gerekirdi. Bu yönde 
en ufak bir imamız veya telkinimiz olmamıştır. Ka
rarlar sürekli olarak müteahhit aleyhine tecelli etmiş
tir. 

b) Bakanlığın tasarruflarının müteahhit aleyhine 
olması, müteahhidi tatmin etmemesi sonucu ihtilafın 
çözümü Danıştaya götürülerek yargı yolu seçilmiştir. 
İhtilaf Adlî organ olan Danıştayca çözüme bağlan
mış, Bakanlık Danıştay kararına uymayı yasal zo
runlu saymış, bu nedenle karar uygulanmıştır. Da
nıştay kararının uygulanmaması görev ve yetkilerin 
kötüye kullanılması olurdu. 

c) Müteahhit lehine olan Danıştay kararının ida
re tarafından verilen yanıltıcı bilgiler sonucu olduğu 
iddiası da yerinde değildir. Benimle ilgi ve bağlantısı 
bulunmamakla birlikte, Hava Meydanları ve Akarya
kıt Tesisleri Genel Müdürlüğü tarafından Danıştaya 
yanlış bilgi verildiği iddiasında isabet yoktur. Elbette 
bu yazışmaları yapan Genel Müdür teknik düzeyde 
ve daha doyurucu açıklamalar yapma imkânına sa
hiptir. Ancak hemen şunu belirtmekte yarar var : 

Söz konusu havaalanları inşaatlarının bir an önce 
bitirilmesinde ülke turizm ve ekonomisi yönünden 
büyük yarar vardır. Bu inşaatların bir an önce biti
rilip hizmete sokulması, yalnız Bayındırlık Bakanlığı
nın değil Hükümetin de genel arzusu idi. Aynca mü
teahhit ile idare arasındaki ihtilafın çözülmemesi, hem 
zaman kaybına ve hem de yüksek enflasyon nedeniyle 
idarenin büyük maddî kaybına neden olacaktı. Bu 
nedenlerle ihtilafın çözümünde Hazinenin yararı gö-
zetilmiştir. 

d) Bölge Müdürü Ersayın Soyak'ın görevden alı
nıp yerine Adil Demiryürek'in atanmasına gelince : 
Komisyon Raporunda iddia edildiği gibi bu işlemlerde 
müteahhit Mehmet Badur'un en ufak bir etki ve kat
kısı olmamıştır. 

Mayıs 1978 tarihinde havaalanları inşaat sahaların
da incelemelerde bulundum. Bu inceleme sırasında Ba
kanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürü, Yapı İşleri 
Genel Müdürü, Hava Meydanları ve Akaryakıt Te
sisleri İnşaatı Genel Müdürü; Limanlar İnşaatı Genel 
Müdürü, müsteşar yardımcısı, İzmir Valisi (veya vali 
muavini) ve İzmir Belediye Başkanı da beraberimde 
idi. Bu inceleme sırasında, Bölge Müdürü Ersayın So-
yak, benimle beraber bulunanların hayretini de ge
rektirecek şekilde tutarsız doyurucu olmayan açıkla
maları ile bende iyi bir izlenim bırakmadı. Kibar, 
efendi bir kişiliğe sahip olmasına rağmen, âdeta ha
yata ve görevine küsmüş, her şeye boş veren bir ha-
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leti ruhiye içinde buldum kendisini, İyi bir yönetici
den beklenen hizmetin iyi ve süratli yürümesi için en
gel ve pürüzleri ortadan kaldıran ve hizmetin akışım 
sağlayan bir anlayışla değil; aksine hizmetin akışını 
engellemeyi ve işleri sürüncemede bırakmayı âdeta 
marifet bilen bir mizaçta buldum. 

Nitekim Efes Havaalanı inşaatının 29.3.1976 ta
rihinde, Dalaman 'Havaalanı inşaatının 3.8.1978 tari
hinde bitirilmesi programlanmışken, her iki inşaat da 
programın çok gerisinde kalmıştır. Yaptığım inceleme 
sırasında inşaatların programın gerisinde kalmasında 
Bölge Müdürü Ersayın Soyak'm büyük payı bulun
duğu kanaatini edindim. En üst düzeyde yetkili olarak 
görevim inşaatın hızlandırılmasını sağlayıcı önlemler 
almaktı, sadece bu aımaçla Bölge Müdürü görevinden 
alınmıştir. Başka türlü görüş ve yorumlar gerçeğe da
yanmayan kişisel değerlendirmelerdir. 

Bölge Müdürlüğüne atanan Adil Demiryürek'in 
atanmasında da kimsenin etkisi olmamıştır. İlgili Ge
nel Müdürün tavsiyesi üzerine Adil Demiryürek'in 
Bölge Müdürlüğü görevini ehil olarak yapabileceği izle
nimini edindikten sonra yasalara uygun olarak atan
ması yapılmıştır. Kendisi göreve getirildikten sonra 
inşaatlar eskisine nazaran daha iyi yürümüştür. 

Kaldı ki bu atamaların müteahhitle idare arasında
ki ihtilafların çözümü işlemleriyle ilgi ve bağlantıları 
da bulunmamaktadır. 

e) Mehmet Badur'un çekleri karşılığı 1 680 000 
TL. benim evimin ve müştemilatının alımında kulla
nılmasına gelinre; Bu meblağın 800 000 TL. ev alı
mında, 350 000 TL. (Mehmet Nimet Kılıçer'in ifadesi
ne göre) ev müştemilatının alımında kullanılmıştır. 
Yani toplam 1 150 000 TL. benim için kullanıl
mıştır. Bu paranın Mehmet Badur'dan alındığında 
haberim olmamıştır. Mehmet Nimet Kılıçer o an için 
parayı kendisinin temin edeceğini bana bildirmişti. 
Bu ikimizin arasında cereyan eden bir borç - alacak 
ilişkisi idi. Nitekim Mehmet Nimet Kılıçer, Komis
yon Başkanının bir sorusuna cevaben «Benim dostum
dan alacağım bu hususta yardımcı olacağım dedim» 
demektedir. (Soruşturma Komisyonu Raporu Sayfa 57, 
son satır) 

17.11.1981 tarihli yüzleştirmede : Mehmet Nimet 
Kılıçer'in huzurunda, Mehmet Nimet Kılıçer'in benim 
için yaptığı ödemelere karşılık Meclis Ziraat Banka
sındaki hesabımdan çektiği 1 milyondan ayrı olarak 
iki defa ikiyüzellişer bin ve bunun dışında da kendisi
ne 5-6 sefer para ödediğimi belirttim. Mehmet Nimet 
Kılıçer bu iddiama itirazda bulunmadı, kabullendi. 

Gerçekten iddia edildiği gibi Mehmet Badur'un çekle
riyle benim namıma yapılan ödemeler rüşvet parası 
olsaydı bu ödemelere mahsuben benim Nimet Kılıç-
er'e defaatla para ödemem neden gerekecekti?... 

f) Mehmet Nimet Kılıçer'in aleyhimdeki tutar
sız ifadelerine gelince : Aramızın iyi olduğu ilk dö
nemlerde Senato seçimlerinde desteğimi sağlayabil
mek amacıyla bana hoş görünebilmek için her çareye 
başvuruyordu. Âdeta beni rahatsız edercesine şirin 
görünme çabalarını sürdürüyordu. Ev satın alma es
nasında da yardımcı olma girişiminin nedeni budur. 

Ancak sonradan davranışlarını beğenmemem so
nucu kendisini yanımdan uzaklaştırdım. Senato ön se
çimlerinde de aleyhinde çalıştım. Seçilmemesini benden 
bildiği için aramıza şiddetli husumet girdi. Kendisi de 
bunu belirtmektedir. Benim bazı siyasî hasımlarımın 
teşvikiyle ve husumet duygularının etkisiyle, biraz da 
Komisyon Başkanının yönlendirmeleriyle bu soruş
turmayı fırsat bilerek aleyhimde ifade vermekte sa
kınca görmemiştir. Herhalde kendisinin de sorumlu 
olabileceğini hesaba katmamıştır. Olayın gerçek yönü 
budur. 

İddia edildiği gibi Mehmet Badur'un parasının 
evimin ve müştemilatının alınmasında kullanıldığın
dan haberim olmamış, bu konuda muvafakatim da 
alınmamıştır. Mehmet Badur'a çıkar karşılığı lehimde 
herhangi bir eylemim olmamıştır. Aksine istemleri 
idaremizce devamlı reddedilmiş. Ancak Danıştayın ka
rarına uyularak yasal işlemler yürütülmüştür. 

Açıklamaya çalıştığımız gibi Rüşvet suçunu oluş
turabilecek eylemim bulunmamaktadır. Esasında Hu
kukçu olan Soruşturma Komisyonu Sayın Başkanının 
bu olayda Rüşvet suçunun oluşmadığını bilmemesi de 
mümkün değil. Zira Rüşvet suçunun oluşması için 
göreve «giren bir şeyi yapmak veya yapmamak için 
menfaat karşılığında Rüşvet verenle alan arasında bel
li konuda ön anlaşma olması gerekir.» Oysa Rüşvet 
verdiği iddia edilen Mehmet Badur'la benim aramda 
ön anlaşma olduğuna dair en ufak bir kanıt bulun
mamaktadır. Sayın Komisyon Başkanı bunu bileme
yecek kadar Hukukî bilgiden yoksun olamaz. Ne var 
ki, ne pahasına olursa olsun beni suçlamaktan ken
disini alıkoyamadığı veya bunu bir başarı telakki et
tiği için, binbir dereden su getirerek bir Hukukçuya 
Uygun düşmeyen yorumlarla suçlama yoluna sapmış
tır. 

Sayın Konsey Üyelerinin daha objektif davrana
rak tutarsız olan Soruşturma Komisyonu Raporuna 
itibar etmeyeceğini umar Saygılar sunarım. 8.3.1982 

! Şerafettin ELÇİ 
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BAŞKAN — Gerek Soruşturma Komisyonu Ra
poru, gerekse Şerafettin Elçi'nin savunmasını dinle
dik. 

Soruşturma Komisyonunun Raporu üzerinde gö
rüşme açıyorum. 

Söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Rapor üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Raporu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..; 

Etmeyenler Kabul edilmiştir. 
Buna göre, Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin 

Elçi ile Bakana tebean raporun sonuç bölümünde 
isimleri yazılı kişilerin, «Memuriyet görev ve nüfu
zunu kötüye kullanmak, rüşvet almak, rüşvet vermek 
ve rüşvete aracılık etmek» suçlarından yargılanarak, 
fiillerinin karşılarında gösterilen Türk Ceza Kanu
nunun 240 ve 80; 213, 225 ve 80; 226; 220 ve 80; 
226, 79, 213 ve 80 inci maddelerine göre cezalan
dırılmak üzere, Anayasanın 90 inci, 2324 numaralı 
Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunun 2 nci ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 

• 20 nci maddelerine göre, Yüce Divana sevk edilme
leri kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Bu konu ile ilgili olarak bir hususta daha Kon
seyin kararını alacağım. 

Bildiğiniz gibi, Millî Güvenlik Konseyinin 
27 Ekim 1980 tarihli «Yürütme ve idare» 30 sayılı 
Kararı ile verilen yetki uyarınca, Ankara Sıkıyöne
tim Komutanlığınca ilgililer hakkında alınmış gö
zetim altında tutma kararlarının, Yüce Divanca tu
tuklanmalarına gerek olup olmadığına dair bir ka
rar verilinceye kadar devamı hususunu da oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Eu suretle, Şerafettin Elçi ve ilgililer hakkındaki 
rapor kabul edilmiş oldu. 

2. — Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Eski Bakanı Selahattin Kılıç'in; Bakanlıkları Zama
nında Görevini Kötüye Kullanmak Suretiyle Hazi
neyi Zarara Soktuğu İddialarını Soruşturmak İçin 

]Anayasanın 90 inci, 2324 Numaralı Anayasa Düze
ni Hakkında Kanunun 2 nci ve Millî Güvenlik Kon
seyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci Maddeleri 
Uyarınca Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterli
ğinin Önergesi Üzerine Kurulan Soruşturma Ko
misyonu Raporu. (9/15) (S .Sayısı : 363) (1) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci sırasına geçiyo
rum. 

(1) 363 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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İkinci sırada, Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Eski Bakanı Selahattin Kılıç'ın; Bakanlıkları 
Zamanında Görevimi Kötüye Kullanmak Suretiyle 
Hazineyi Zarara Soktuğu İddialarını Soruşturmak 
İçin Anayasanın 90 inci, 2324 Sayılı Anayasa Düze
ni Hakkında Kanunun 2 nci ve Millî Güvenlik Kon
seyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci Madde
leri Uyarınca Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekre
terliğinin önergesi Üzerine Kurulan 9/15 Esas Nu
maralı Soruşturma Komisyonu Raporu yer almak
tadır. 

Bu rapor, 363 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Ayrıca,tçtüzüğünün 20 nci maddesi gereğince sa
vunması alınmak üzere, rapor, ilgili Bakana gönde
rilmiş ve savunma yazısı çoğaltılıp Konsey üyeleri
ne sunulmuştur. 

Soruşturma Komisyonu Başkanı yerini almıştır. 
Soruşturma Komisyonu Raporu, bildiğiniz gibi, 

çok uzundur. Önceden basılıp üyelere dağıtıldığı için, 
biraz evvel olduğu gibi, Konsey uygun görürse, ra
porun sonuç kısmını ve eski Bakanın yazılı savun
masını okutup görüşme açacağım. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruşturma Komisyonu Raporunun sonuç kısmı
nı okutuyorum : 

V — SONUÇ : 
1'. Bayındırlık eski Bakanı Selahattin KILIÇ'ın, 
«Kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altında

kilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu» 
Olacağına dair T. C. Anayasasının 105/2 nci mad

desine aykırı olarak, verilmiş bulunan Yetkili Kurul 
Kararlarını uygulatmaması; 1980 yılında çıkarılmış 
olan 8/505 sayıl Kararnamenin 7/4 üncü maddesine 
özel nitelikte bir madde koydurması sonucu; 

Arifiye - Sincan Demiryolu 1 inci Kısım Tünel 
İnşaatı (AYAŞ TÜNELİ) Yüklenicisi NUROL İnşa
at ve Ticaret Kollektif Şirketi tarafından «Tünel 
Uzunluk Zammının hesabı usulü» konusunda ileri 
sürülmüş olup, 1.12.19811 tarihine kadar yapılmış iş
leri kapsayan 45 No.lu Hakediş Raporundan 140 
160 432 TL.'sına vardığı anlaşılan ve 8/505 sayılı 
Kararnamenin tadili gerektiğine dair Bayındırlık Ba
kanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının resmî raporuna 
nazaran da, aynı türde ödemeye devam olunması 
takdirinde işin bitiminde 3 467 100 000 TL.'sına va
racağı belirlenen, büyük oranda fazla ödemeyi be
raberinde getirecek mahiyet arz eden itirazı gerçek-
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leştirme yönünden, diğer sanıklarla birlikte çaba gös
termek suretiyle, memuriyet görevini kötüye kullan
dığı yazılı ve sözlü delillerle sübuta ermiş bulundu
ğundan, eylemine uyan T. C. K. nun 240; 80,; 

2. Keza, Yüklenici Firma tarafından ileri sürü
len itirazı gerçekleştirmek amacıyla yapılmış çeşitli 
usulsüz işlemleri, Balkan desteğinde icra eylemeleri 
suretiyle, görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılan 
eski Müsteşar Teoman GÜZEY; Demiryolları inşa
atı eski Genel Müdürü Okay Fehmi KURÇEREN; 
Yüksek Fen Kurulu eski Üyesi ve halen Yapı İşleri 
Genel Müdürü Feridun ÖNEN; Demiryolları İnşaatı 
Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanı Nurettin 
AKSU ve Başkan Yardımcısı Edip TURANLI ile, 
Uygulamaya Fen Heyeti Müdür Vekili Tuğrul OKAN' 
in eylemlerine uyan T. C. K.'nun 240; 80; 

3. Demiryolları İnşaatı eski Genel Müdürü ve 
halen Bayındırlık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olup 
gözetim altında bulunan Erdoğan Suat TAFrALF-
nın memuriyet göreviyle bağdaşmayan gayri yasal 
işlemleri icra ve karşılığında Ayaş Tüneli İnşaatı 
Yüklenicisi NUROL Firması Ortağı Nurettin ÇAR-
MIKLI'dan 500 000 TL. almak suretiyle «rüşvet al
mak suçunu işlediğinin saptanmış olması itibariyle, 
eylemine uyan T.C.K.'nun 213/2; 225; 

4. Bayındırlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardım
cısı Ahmet ERÇİN'in, keza Yüklenici Firma lehine 
tezahür eden ve 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 ün
cü maddesine, Firmaca ileri sürülen itiraz doğrultu
sunda bir hükmün konulmasına yönelik bulunmuş 
olup, memuriyet görevi hilâfına vaki olan fiilleri kar
şılığında, diktirdiği iki takım elbise bedeli 60 000 TL. 
sini, NUROL Firması Ortağı Nurettin ÇARMİK-
Ll'ya ödetmek suretiyle, «rüşvet alma» suçunu işle
diği anlaşılmış olmakla eylemine uyan T.C.K.'nun 
213/2; 225; 

5. NUROL Firması ortaklarından olup halen 
gözetim altında bulunan Nurettin ÇARMIKLI'nın, 
vaki olan itirazlarının gerçekleştirilmesi yönünden, 
icra eyledikleri Kanun ve Nizam hükümlerine aykırı 
davranışlarına karşılık olmak üzere Erdoğan Suat 
TAFTALI'ya 500 000 TL.'sı vermek ve ayrıca Ah
met ERÇİN'i, beraberinde terziye götürerek, ısmar
ladığı iki takım elbise bedeli 60 000 TL'sını ödemek 
suretiyle, ayrı iki rüşvet vermek suçunu işlediği sa
bit olduğundan, ayrı ayrı tatbik edilmek üzere ey
lemlerine uyan T.C.K.'nun 220 nci; 

Maddelerine göre tecziyeleri; vukua gelen; 
140 160 432 TL. Hazine zararının sanıklardan tahsili; 

Bakımlarından, eski Bakan Selâhattin KILIÇ ile, 
Bakana teb'an yüklenen suçlan işleyen diğer sanıklar 
hakkında, Anayasanın 90 ve T. C. Millî Güvenlik 
Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci mad
deleri uyarınca, son tahkikatın açılarak Yüce Diva
na (Anayasa Mahkemesine) şevklerinin gerektiği; 

Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın, 
31.3.1975 ve 1.6.1977 tarihleri arasındaki Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı döneminde vukubuldüğu 
ileri sürülen, Petrol Ürünlerinin Petrol Ofisi aracılı
ğıyla dağıtımı uygulamasından vaz geçilmesi için, 
özel petrol şirketlerince vaki olan girişimleri vesile 
ittihazı suretiyle menfaat sağladığına yönelik iddia
nın sübutuna yeterli delillerin saptanamamış olması 
itibariyle, bu iddiadan dolayı Yüce Divana (Anayasa 
Mahkemesine) şevkine gerek olmadığı; 

Kanaatiyle ve «oy birliğiyle hazırlanan işbu Ra
por, Millî Güvenlik Konseyinin takdir ve tensipleri
ne saygıyla arz olunur. 

Soruşturma Komisyonu 
Başkanı 

Naci TURAN AY 
Hâk. Kd. Alb. 

Soruşturma Komisyonu 
Üyesi 

\Tahir KAPLAN 
Bayındırlık Bakanlığı 

Em. Müşavir Müfettişi 

Soruşturma Komisyonu 
Üyesi 

İrfan ERDİNÇ 
Hâk. Bnb. 

Soruşturma Komisyonu 
Üyesi 

M. Ümit ERTONG 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Başmüfettişi 
Soruşturma Komisyonu 

Üyesi 
Mehmet AY DOĞDU 

Maliye Bakanlığı 
Müşavir Müfettişi 

BAŞKAN — Şimdi, savunmayı okuyunuz. 
«Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Hu

kuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
na 

ligi : 1.3.1981 gün ve 3152-1-82/3051 sayılı yazı
nız., 

I - İddia : 
Türkiye Büyük Millet Meclisin©, bir kısım' Mu

halefet Milletvekillerince verflmliş 8.7.1980 gün ve 
9/307 sayılı Soruşturma Önerge®indıe yer alan başlı
ca iddia ve ithamlar; 
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1) Fiyat Farkı Kararnamesinin tünel uzunluk 
zammı uygulamasında Bayındırlık Kurulu Kararına 
rağmen müteahhit Nurol Firmasının kayrıküğı, 

2) 55 milyon lira fazla ödeme yapıldığı, 
3) Bayındırlık Bakanı S. Kılıç'ın Bayındırlık 

Kurulu Kararını uzun süre makamında ala koydu
ğu, 

4) Göreve getirdiği üst yöneticilere sözlü yetki 
ve ıgüvence verdiği, bu arada il 980 malî yılı için ha
zırlanan Fiyat Farkı Kararnamesinin bu doğrultuda 
hüküm konulmasını sağladığı, 
. 5) Yeni atamalarla oluşturduğu Bayındırlık Ku
ruluna aynı 'konuyu getirerek ilk ve kesin Bayındır
lık Kurulu Kararını değiştirdiği, 

6) Firma ile arasında yarar ilişkisi 'olabileceği, 
Noktalarında toplanmaktadır. 
Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin öne

risi üzerine kurulan Soruşturma Komisyonunun tan
zim ettiği son tahkikatın açılmasına dair 'raporun so
nuç bölümünde ise, Bayındırlık eski Bakanı Seiahat-
tin Kılıç'm (şahsî menfaat temin etmediğinin tespit 
edildiği) ancak «kendi yetkisi içindeki işlerden ve em
ri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca so
rumlu olacağına dair T. C. Anayasasının 105/2 nci 
maddesine aykırı olarak verilmiş 'bulunan yetkili ku
rul kararlarını uygulatmaması; 1980 yılında çıkarıl
mış olan 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü mad
desine özel nitelikte bir madde koydurması»ı sonucu 
Hazineyi zarara soktuğu iddiası ile T. C. K. nun 
240 inci maddesinin şartlarının gerçekleştiğinden ba
his ile hakkımda son soruşturma açılması talep 'olun
muştu^ 

Derhal 'belirtelim ki, soruşturma açılmasına mes
net olan suçlamaların hiçbirisi gerçeklere uygun de
ğildir. Objektif ve inandırıcı mesnetten mahrumdur. 
Aşağıda cevaplandıracağım üzere, resmî (belge ve bil
gilere dayanan maddî ve 'hukukî gerekçeler, olayla
rın cereyan tarzı savunmamın samimiyetini ve iddia
ların geçersizliğini ispatlayacaktır. 

Yukarıda da ifade olunduğu üzere, Soruşturma 
Kurulunun hakkımdaki iddia ve ithamları iki grup
ta toplanmaktadır. Bunlar 8/505 sayılı Kararnamenin 
7/4 maddesine özel nitelikte (bir madde eklemek ve 
Yetkili Kurul kararlarını uygulatmamaktır. (Bu iki 
grup iddialara, bu arada sonuç (bölümünde temas 
edilen Anayasanın 105/2 nci maddesi ile ilgili yoru
ma kısaca cevap arz etmek istiyorum. 

II - AÇıklama : 
1) 8/505 sayılı Kararname Hükümet Politikası 

Gereği Olarak Çıkartılmıştır. 
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14 Ekim 1979 seçimlerini müteakip, 12 Kasım 
1979 tarihinde kurulan Sn. Demirel Hükümetinin ka
muoyu önünde, üretimi artırmak, işsizliği önlemek 
ve bunun içinde duraklamış olan yatırımları hareke
te geçirmek taahhüdü vardı. Nitekim Meclislerden 
güvenoyu alan Hükümetimizin programında (Hükü
metimizi bekleyen önemli görevlerin hasında Kalkın
ma Hamlesine yeniden hareket ver ilmesi gelmekte
dir...) ifadesi yer almıştır. Diğer yandan Başbakan 
Sn. DemireFıin 8 Aralık 1979 tarihli basın toplantı
sında (Sekteye uğramış yatırım hamlesi yeniden ha
rekete geçirilmelidir) direktifi yeralmıştır. 

Ayrıca Başbakanlığın 24,2.1980 gün ve 1980/20 
sayılı ve bütün Bakanlıklara gönderilen genelgede; 
(Büyük Projelerin darboğazlarının giderilmesi ve pro
jelerde önemli gelişmelerin sağlanması lazımdır... Ba
kanlar Kurulu seviyesinde Koordinasyon gerektiği 
takdirde Devlet Bakanı Sn. E. Ceyhun tarafından 
sağlanacaktır.) talimatı yer almış bulunmaktadır. 
8/5C5 sayılı Kararname bu nedenlerle Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından değil, Hükümet politikasının ge
reği olarak Bakanlar Kurulunca çıkarılmıştır. 

2) Fiyat Farkı Kararname'leri Bir Zaruretten Do
ğar; 

Muhtelif hükümetler tarafından son otuz sene 
zarfında; 1957, 1958, 1968, 1974, 1978, 1980 ve 1981 
yıllarında Fiyat Farkı Kararnameleri çıkarılmıştır. Bu 
Kararnamelerin amacı Devletin yürümez hale gelmiş 
işlerini, yürüyebilir hale getirmektir. Bunun dayana
ğı ise Borçlar Kanununun 365 inci maddesidir. Zira 
B. K. nun 365 inci maddesine göre taahhüdün ifa
sında müteahhit acze düştüğü zaman, kendisine affı 
mümkün olmayan bir neden varsa, ya tasfiyeye gi
dilecek veya idarenin yararı başka bir şeyi gerektiri
yorsa, o yapılacaktır, işte, Hükümetler Devletin ya
rarı olduğu için bu amaçla Fiyat Farkı Kararname
leri çıkarmaktadırlar. 

Yüksek enflasyon, sabit fiyatlarla yapılan bir işte 
müteahhidi kendi kusuru dışında acze düşüren önem
li ve başta gelen sebeplerden biridir. 

Bu ahvalde Devlet tasfiye, fesih veya fiyat farkı 
vererek işlerin devamı alternatifleri ile karşı karşıyadır. 

Devletin topyekûn yararı işlerin süratle yapılarak 
bitirilmesindedif. Böylece : 

a) İşte o zamana kadar yatırılmış olan paralar 
atıl kalmamış olur. 

b) Tasfiye ve fesih nazarî olarak kârlılık arz 
etmesine rağmen, zaman ve para kaybına sebep olur. 
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c) Tesisin bitimi ile yarar (Üretim, istihdam, hiz
met, kullanılması vs.) sağlanır. 

Devletin fiyat farkı ödemesinin amacı, terazinin 
kefelerine faydaları ve fedakârlıkları koyarak, (topye-
kûn yarar) in ağır basması kabulüne dayanır. 

Fiyat Farkı Kararnamesindeki amaç; müteahhitle
re haketmedikleri paraları vermek değildir. 

Bu itibarla Devlet yaptırdığı için gerçek bedelle
rini öder. Gerçek bedeli ödenmeyen bir işin bittiği 
de görülmemiştir. Farkı Fiyat Kararnamesinin dayan
dığı fikir adalet olduğu kadar, Devletin topyekûn men
faatidir. 

Herşeyin, herkesin gözü önünde, açıkta ve usul
lerine uygun olarak cereyan etmiş olduğu demokra
tik bir ortamda Devleti zarara sokmak kabil değil
dir. Hele böyle bir şeyi kasıtlı olarak yapmak cin
nettir. 

1980 yılı başında, 1978 ve 1979 yılları kümülatif 
enflasyon oranının % 100'ü aştığı, yatırımların yürü
mediği, inşaat şantiyelerinin çalışmadığı, bilinen bir 
gerçekti. Yani, daha evvelce çıkarılmış Fiyat Farkı 
Kararnamelerinin şartları husule gelmiş bulunmakta 
idi. Yatırımların harekete geçirilmesi için gerekli her 
türlü tedbirin alınması konusunda Başbakanlık emir
leri vardı. Bu nedenlerle 8/505 sayılı Kararname çı
karılmıştır. Yatırımların harekete geçirilmesi ile ilgili 
tedbirler konusundaki görüşlerim, 1980 Malî Yılı Büt
çe müzakerelerinin her safhasında Parlamentoya açık
lanmıştır. 

III - İddialara Cevaplar : 
1. 8/505 sayılı Kararname Taslağının kanun ve 

teamüllere aykırı olarak hazırlatıldığı iddiası yanlış
tır. 

Mevzuatımızda ve Bayındırlık Bakanlığının Ku
ruluş Kanununda kararname taslaklarının nasıl ha
zırlanacağına dair bir hüküm yoktur. 1609 sayılı Ba
yındırlık Bakanhğı Kuruluş Kanununun 6 (B) mad
desi ile, Yüksek Fen Kurulu görevleri için (Bakan
lıkça havale olunan kanun ve tüzük tasarıları ile yö
netmelik projelerini fennî yönden incelemek ve mü
talaa vermek) hükmünü getirmiştir. Kararname bun-
iara dahil değildir. Ayrıca bu maddede maksat, ha
zırlanmış olan kanun ve tüzük tasarıları ile projele
rini incelemektir. Nitekim aynı maddenin (c) bendin
de (Bayındırlık işleri ile ilgili genel şartname, tip söz
leşme, yıllık rayiç ve fiyat analizlerini hazırlamak 
ve yayınlatmak) demek suretiyle (b) ve (c) bendindeki 
görev farkı açıkça belirtilmiştir. 

Kanunda Yüksek Fen Kurulunun görevleri ara
sında «Kararname hazırlamak yoktuo 

Nitekim, Bayındırlık Bakanlığında kararname ta
sarılarının Yüksek Fen Kurulunca hazırlandığı gele
neği de yoktur. 1978 yılında çıkarılan 7/15990 sayılı 
Kararname de Yüksek Fen Kurulunca hazırlanma
mıştır. 

Bu durum muvacehesinde, mutad usullere aykırı 
kararname taslağı hazırlatıldığı iddiası doğru değil
dir. Kararname o zamana kadar alışılagelmiş usuller
le hazırlattırılmıştır. 

Aralık 1979'da Müsteşar T. Güzey'e daha önce 
çıkarılan Fiyat Farkı Kararnamelerinin uygulanma
sından kazanılan tecrübeleri de göz önüne alarak bir 
taslak hazırlanması talimatını vermiştim. 

Bu usul, şevki idare ve kumanda hattı prensiple
rinin de gereğidir. Malumdur ki Bakanlık müsteşar
ları bilgi ve tecrübeyi iktisap etmiş idarenin en yük
sek yöneticileridir. Ayrıca 1609 sayılı Kanuna göre, 
Bayındırlık Kurulunun da Başkanıdır. Bu itibarla be
nim yaptığım doğrudur. 

2. 8/505 sayılı Kararname Taslağının dışa açık 
olmayan bir usulle hazırlatıldığı iddiası doğru değil
dir. 

Kararname taslağını hazırlamakla görevli Müste
şar T. Güzey, Müsteşar Muavini A. Ercin ve Yük
sek Fen Kurulu Üyesi F. Önen'den kurulu heyet, Ba
yındırlık Bakanlığına bağlı ünite başlan ve diğer ba
kanlıkların yatırımcı kuruluşların genel müdürleri 
veya tevkil ettikleri yetkililerle temas ederek istek, ih
tiyaç ve görüşlerini almışlardır. Dört safhada gelişti
rilen taslağın her safhasında aynı usul uygulanmıştır. 
Temaslar sırasında tespit edilen istek ve görüşlerin 
fotokopileri Soruşturma Kuruluna verilmiştir. 

Bu arada bana yapılan sözlü ve yazılı müracaat
lar Müsteşara verilmiş, ayrıca yapılan işlerin koordi
nasyonu ile görevli Devlet Bakanı Sayın Ceyhun'da 
kendisine muhtelif kanallardan ulaşan müracaatları 
görevli arkadaşlarıma intikal ettirilmiştir. Bu müra
caatları arkadaşlarımın hazırladığı cevaplar alınarak, 
Müsteşar Muavini A. Erçin'le birlikte Sayın Ceyhun'a 
gidilmiş ve kendisine 4 - 5 saat süren izahat verilmiş
tir. Bu görüşmede müracaatlara verilen cevapların izah 
edilmesine ilaveten son şeklini almış olan taslağın bü
tün maddeleri müzakere edilmiş ve mutabakata va
rılmıştır. (Buna dair belgelerin fotokopileri Soruştur
ma Kuruluna verilmiştir.) 

Yukarıdaki izahattan anlaşılacağı veçhile, Karar
name taslağının dışa aç k olarak hazırlanmadığı id
diası hiçbir şekilde doğru değildir. Kararname hazırlı-
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ğırun, çeşitli mülahazalar en geniş manada göz önün
de tutularak, yapıldığı apaçık ortadadır. 

3. 8/505 sayılı Kararnamenin Maliye Bakanlığı 
ve D.P.T. Müsteşarlığın n Görüşleri Alınmadan Ya
yınlandığı ve Kararnamenin Özel Şekilde Takip Edil
diği iddiaları da Doğru Değildir. 

Mezkûr Kararname Bayındırlık Bakanlığından 
13.2.1980 tarihli bir yazıyla Başbakanlığa, Maliye Ba
kanlığına ve D.P.T. Müsteşarlığına gönderilmiştir. 
Bahse konu ilgili kuruluşlardan görüş alınması Baş-
bakanl k tarafından yapılmıştır. 

Bir Fiyat Farkı Kararnamesi çıkarılması, yatırım
ları hızlandırmayı taahhüt etmiş olan Hükümet Prog
ramının gereği olup, bunu intaç etmek de bu Hükü
metin bir üyesi olarak benim görevimdir. Hükümet 
programı gereğince, Bayındırlık Bakanlığınca hazır
lanırı ş bir Kararname tasarısının sürüncemede kal
madan neticelendirilmesini takip etmek benim en ta
biî görevim olmak gerekir. 

icra Vekilleri Heyetinin bir üyesi olarak, Hükü
met Programının icrası için gayret sarfetmenin bir 
suça mesnet teşkil edilebilmesini kabullenmek müm
kün değildir. Tabiî ki, Bayındırlık Bakanı olarak im
zamdan çıkan her şeyin sonucunu aramak benim gö
revimdir. Yapılan da bundan ibarettir. Bu tutum, bu 
hadiseye münhasır olmayıp, benim imzamdan çıkan 
her mesele için böyle olmuştur. 

öte yandan, Maliye Bakanlığı ve D.P.T. Müste
şarlığı bu Kararname taslağına itiraz etmemiş, aksi
ne kabul etmiştir ve bu durum raporla da sabit ol
muştur. 

4. 8/505 Sayılı Kararnamenin 7/4 Maddesi Hak-
k nda Bakanlar Kurulunda Hiçbir Bilgi Verilmediği 
iddiası Doğru Değildir. 

Bu kararnamenin 7/4 üncü maddesi, 13.2.1980 ta
rihli gönderme yazısına ekli taslakta mevcuttur. Ke
za mezkâr kararname Bakanlar Kurulunda iki kere 
müzakere edilmiştir. Birinci müzakere sonunda Sayın 
Başbakan, E. Ceyhun ile bir kere daha taslağı ince
lememizi emretmiş ve tümüyle bir kere daha, Müste
şar T. Güzey ile birlikte en ince detaylarına kadar 
tartışılmıştır. Hatta 7/15.990 sayılı Kararname ile 
farklı olan noktaları üzerinde ısrarla durulmuştur. Bi-
lahara Bakanlar Kurulunda ikinci kere müzakere edil
miştir. Bu müzakereler Bakanlar Kurulunda her me
selede takip edilen müzakere usul ve teamüllerine 
tamamen uygun olarak cereyan etmiştir. 

Bakanlar Kurulu konuyla tümüyle agâhtır. Bu 
husus Sayın Ceyhun'un komisyondaki ifadesiyle de 
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sabittir. Bakanlar Kurulunun gözünden birtakım hu
susların kaçrıldığı anlamına giren iddia hiçbir şekil
de gerçeklerle bağdaşmamaktadır ve hiçbir yönüyle 
doğru değildir. 

5. 2/505 Sayılı Kararname İle Özel Nitelikte ve 
Tek Firmaya Yönelik 7/4 üncü Maddesini Koydur
duğum İddiası Doğru Değildir. 

Bu iddiayı unsurlarına ayırarak incelediğimizde 
doğru olmadığı açık olarak görülecektir. 

a) 7/4 fıkrasının maddeye girişi. 
b) (Sözleşmesindeki aksine hüküm olmamak şar

tıyla) ibaresinin eklenmesi, 

c) Maddenin tek firmaya yönelik olduğu iddi
ası, 

d) 7/4 maddesinin kararnamenin anailkelerine uy
madığı iddiası. 

a) 7/4 Maddesinin Taslağa Girişi : 7/4 f krası, 
parantez içindeki ibare olmaksızın, diğer madde ve 
fıkraların tabi olduğu usulle kararnameye girmiştir. 
Teklifi, Demiryolları inşaatı Genel Müdür Muavini 
O. Kurçeren yapmış ve F. Önen tarafından taslağa 
ithal edilmiştir. Taslağı hazırlayan heyet, 7/15990 sa
yılı Kararnamede mevcut olan prensiplere vuzuh ver
mek maksadıyla, keza D.S.I. ve Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüklerince de esasen uygulanmakta ol
duğundan bu prensibin doğru, mevcut ve müstakbel 
inşaatların yürütülmesi için gerekli olduğu kanaatına 
varmıştır. Demiryolları inşaat' Genel Müdürlüğü ta
rafından teklif edilen, başka idarelerce de uygulanan 
ve arkadaşlarımca uygun görülen mezkûr prensip 
kararname şümulüne giren, doğru ve genel (hiçbir özel 
niteliği olmayan) bir ilke olması sebebiyle de müşte
rek mutabakatla taslakta muhafaza edilmiştir. 

Bu keyfiyet taslak hazırlığının ikinci safhasında 
vaki olmuş, bundan sonraki bütün safhalarda ve ni
hayet 13.2.1980 tarihli yazı eki olarak Başbakanlığa, 
Maliye Bakanlığına, D.P.T.'ye gönderilen son tasla
ğın bir unsuru olarak yer almıştır. 

b) 7/4 Maddesine ilave Edilen (Sözleşmelerinde 
Aksine Hüküm Olmamak Şartıyla) İbaresinin Girişi 
ve Doğurduğu Sonuçlar, . 

T. Güzey ve A. Erkin ile taslak üzerinde görüşme
ler yap lirken ve 7/4'ü ilke olarak uygun gördükten 
sonra Müsteşar T. Güzey; başka idareler ile Bayındır
lık Bakanlığında özel şartlı mukaveleler olabileceğini 
ifade etmiştir. Bunun üzerine tereddüt ve anlaşmaz
lıkları önlemek kasdıyla mezkûr sözler Kararname 
taslağına ilave edilmiştir. 
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Parantez içindeki ibare hak doğurucu değil, hak 
düşürücü mahiyettedir. Parantez içindeki istisna kon
mamış olsaydı bile, uygulama yönünden durum de
ğişmeyecektir. Gerçekten sözleşmelerinde aksine hü
küm bulunmadıkça, sözleşmeler mahfuz kalacak ve 
öncelikle uygulanacaktır. Diğer yandan parantez için
deki ibare hukukî ve haklı bir sınırlama getirerek 
muhtemel fazla ödemeleri önlemek suretiyle Hazine
nin menfaatini korumaya matuftur. 

8/505, bütün unsurları ve hiç şüphesiz 7/4 fıkra
sıyla kanunların ve teamüllerin gerektirdiği her türlü 
derecattan geçmiştir. Özellikle Başbakanlık Kanunlar 
ve Kararlar Dairesince de usul ve şekil yönünden uy
gun görülmüştür. Böylece bazı mukavelelere, muka-
velelerindeki şart gereği uygulanamayacağı önceden 
kabul edilmiştir. Belirtmek gerekir ki Soruşturma Ko
misyonu 7/4 maddesinin parantez içindeki ibarenin 
ilavesiyle aynı işi yapan firmalar arasında eşitsizlik 
yarattığı görüşünde olmuştur. Bu görüş temelinden 
yanlıştır. Tünel uzunluk zammına mukaveleler indeki 
özel şart sebebiyle, belli bir esasa göre almayı işin 
başında kabul eden bir firmaya, şayet 7/4 fıkrasına 
bahis konusu parantez içindeki istisrta hükmü kon-
masaydı haksız bir menfaat temin edilmiş olunabilir
di. İşte bu ahvalda görev kötüye kullanılmış sayılırdı. 

7/4 fıkrasındaki parantez içi ibare sebebiyle orta
ya bir mağdur çıkmış olsaydı, bu mağdur, Devlet de
ğil sözleşmesinde aksine hüküm bulunan müteahhit 
firmalar olmak gerekir. Çünkü, maddeye eklenen iba
re, bazı firmaların talep etmesi mümkün ve muhte
mel bazı munzam paraları isteyebilmelerine mani ol
muştur. Yani, kişilere veya firmalara değil, Devlete 
menfaat temin edilmiştir. 

c) 7/4'ün Tek Bir Firmaya Yönelik Olduğu İddi
ası Hiçbir Şekilde Doğru Değildir. 

7/4 fıkrasıyla getirilen ilke geneldir. Ayrıca bu 
ilke, 7/15, 990 sayılı Kararnamede de vardır. Bu du
rum sadece Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü
nün değil, diğer yatırımcı genel müdürlüklerin 7/15, 
990 sayılı Kararnameye dayanarak yaptığı uygulama
ları ile de sabittir. Buna dair örneklerden bir kaçı 
şunlardır : 

1. Demiryolları inşaatının Genel Müdürlüğünün 
Tecer - Kangal Demiryolu varyantı inşaatına (Soruş
turma Komisyonu Raporu, Sayfa : 3) 

2. D.S.l. Genel Müdürlüğü : Eşen - Konak - Fet
hiye II nci merhale Kestep sulama 1 m c i Tünel in
şaatına, 

3. D.S.l. Genel Müdürlüğü : İsparta - Yılanlı 
Derivasyonu inşaatına, 

4. Ulaştırma Bakanlığı T.C.D.D. Yolları Genel 
Müdürlüğü : Meydan - Bozdağ arası Km. 0/763-2/741' 
de yapılacak 1978 metrelik demiryolu tüneli inşaatı. 

5. D.S.l. Genel Müdürlüğü Fenike - Tekke su
lama inşaatı. 

Bu örneklerden görülüyor ki, bu kararname ve 
7/4 maddesi sadece Arifiye - Sincan demiryolu için 
çıkarılmamış, münhasıran mezkûr inşaatta uygulan
mamıştır. Maddenin tek bir firmaya yönelik olduğu 
iddiası bu nedenlerle gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 

d) 7/4 üncü maddesinin Kararnamenin Getirdiği 
Anailkelere Uymadığı Görüşü Doğru Değildir. 

8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesinin 
betahsis bir firma için Kararnameye ithal edildiği 
iddias ile hareket eden Soruşturma Kurulu Raporu, 
iddiasını kuvvetlendirmek amacıyla olsa gerek, «Mad
denin, kararnamenin getirdiği anaespriye uymadığı
nı» ileri sürmektedir. 

Usulüne uygun her türlü derecattan geçen bir Ba
kanlar Kurulu Kararnamesindeki bütün maddelerin 
Kararname kapsamına uygun olduğunu kabul edip, 
bir maddenin uygun olmadığını söylemek çelişkidir. 

6. Hazine Zararına Sebep Olduğum iddiası Cid
diyetten Mahrum Bir iddiadır. 

Soruşturma Kurulu Raporunda, Bayındırlık Ba
kanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısına göre, 
8/505 sayılı Kararnameye dayanarak aynı tür öde
meye devam olunması halinde işin bitimine kadar 
fazla ödemenin 3 467 100 000 TL.'sına varacağı be
lirtilerek böylesine büyük oranda fazla ödemeyi bera
berinde getiren işlemin suçlusu olduğum ileri sürül
mektedir. 

Müteahhidine fazla Ödeme yapıldığı iddia olunan 
Tünel inşaatı devam etmektedir, işin, ne zaman bi
teceğini de şu anda tahmin etmek mümkün değildir. 
Öyle olunca, işin bitiminin de 3 467 100 000 TL.'ye 
varacak fazla ödemeden söz etmek ciddî olmayıp, 
raporu okuyanları psikolojik tesir altında bırakmak 
amacına yöneliktir. 

Bana izafesi mümkün bir kusur veya kasıt edile
memesi karşısında, böylesine «hayalî bir zarar» bu
lunmuştur. Tek başına bu durum bile, iddia ve it
hamların doğru olmad ğmt açık bir şekilde ispata kâ
fidir. 

Cumhuriyet hükümetlerinin çıkardığı benzer ka
rarnamelerde olduğu gibi, üyesi bulunduğum Hükü
metin çıkardığı son Farkı Fiyat Kararnamesinde de, 
Hazineyi zarara sokmak veya müteahhide fazla para 
ödeme kastı, amacı, niyeti ve düşüncesi yoktur. 
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Sözlerimin başında ifade olunduğu üzere ekono
mik güçlükler, zaruretler ve mecburiyetler bu tarz 
kararnamelerin çıkarılmasını kaçınılmaz yapmaktadır. 

Fiyat Farkı Kararnameleri, kamu yararı için çıka
rılırlar. Bizim yaptığımız, bizden evvelki Hükümetle
rin ve bugünkü Hükümetin de yaptığı budur. Ay
nı sebep ve zaruretlerle. Kararname çıkarılmış ve uy
gulamaya konulmuştur. 

Müteahhide yapılan fazla ödemeyi, Hazine zararı 
sayan ve bunu suçlama vesilesi yapan, Soruşturma 
Komisyonu, bugün görev başında bulunan Sayın Ulu
su Hükümetinin 18 aydan beri aynı tatbikata devam 
ettiğini de bilmek durumundadır. 

Bugünkü Hükümet Hazineyi zarara sokmak veya 
müteahhide fazla para vermek için mi bizim çıkar
dığımız Kararnameyi aynen kabullenerek ödeme yap
maya devam etmektedir? Herhalde buna «evet» demek 
mümkün değildir. 

Bu noktada inceleme yapılmamıştır. Noksan bilgi
lere ve belgelere dayanarak varılan yargı da yanlıştır. 

Tartışma konusu ve suç isnadına sebep gösterilen 
kararnamemizin 7/4 maddesi de dahil tüm maddele
ri halen eksiksiz tatbik edilmekte ve ödemeler buna 
göre yapılmaktadır. 

8.7.1980 tarihli T.B.M.M.'ne verilmiş soruşturma 
önergesi, hakkımda soruşturma açılmasını isteyen sevk 
yazısı ve soruşturma kararı, bugünkü Hükümetin de 
malumudur. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığı Raporu da bugünkü Hükümete tek
liflerde bulunmaktadır. Ancak, Sayın Ulusu Hükü
meti de onun sorumlu Bakanı da bizim yaptığımız gi
bi 7/4 hükmü de dahil Kararnameyi aynen uygula
maktadır. Bu durumda herhalde bugünkü Hükümetin 
de «Hazine zararına olarak fazla ödemeye devam 
etmekte» olduğunu farz ve kabul etmek doğru ol
mamak gerekir. 

Bizim çıkardığımız Kararnamenin bugün zorunlu
luğu, geçerliliği ve. tatbikatını aynen kabul ve teyitten 
de öteye Hükümetçe yapılmış icraî bir tasarruf daha 
vardır. 

Sayın Ulusu Hükümeti, 18.3.1981 tarih ve 8/2574 
sayılı Yeni Fiyat Farkı Kararnamesinin mahsus mad
desinde (8.2.1.) «Müteahhitler bu kararnamenin yayı
mı tarihinden itibaren 30 gün içinde, hiçbir şart öne 
sürmeden, idareye başvuracaklar ve dilekçelerinde a, 
b, c, isteklerinden en az ikisinin öncelik sırasını vere
rek belirteceklerdir» denilmektedir. 

Bu alternatiflerden birincisi (a) daha evvel uygu
lanan Kararnamenin uygulanmasını talep etme hak-
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kidir. Böylece 8/505 sayılı Kararnamenin bütününden 
müteahhitlerin yararlanması, lehlerine tercihli olarak, 
Kararname ile teklif edilmektedir. 

8/505 sayılı Kararnamenin bugün uygulandığı yüz
lerce inşaatın örnek olarak bazılarını aşağıda zikre
diyorum. 

Etibankın bütün işlerinde, «Kırka Bor Türevleri, 
Ergani Kırma Üniteleri, Antalya Sodelben vs.» 

Azot Sanayii Genel Müdürlüğü, Çimento Sana
yiinin bütün işlerinde, «Urfa, Siirt, Ladik, Adıyaman 
Çimento Fabrikaları inşaatında.» 

Bayındırl k Bakanlığı «Tirebolu - Tortul varyantı, 
Hopa Kemalpaşa Sarp yolu, Yeni Foça - Foça yo
lu, Çay Kurumu Maiyet Çay Fabrikası inşaatı, Ada
na Hava Meydanı inşaatı.» 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, D.S.I. Ge
nel Müdürlüğünün inşa ettiği barajlardan «Arslan-
taş, Suat Uğurlu, Altunkaya, Menzelet, Gezendere 
ve ayrıca D.S.I. Genel Müdürlüğünün 22 sulama in
şaatında misal, «Alaşehir sol sahil ve sağ sahil sula
maları, Sakarya - Pamukova sulaması, Bolu - Bozü
yük su pompaj sulaması.» 

Soruşturma Komisyonunun raporuna göre, müte
ahhide fazla para ödenmesine ve hususiyle Hazine 
zararına sebep olan belge Bankalar Kurulu Kararna
mesinin 7/4 üncü maddesidir. 

Bugünkü Hükümet de sözü edilen 7/4 numaralı 
maddeyi aynı biçimde anlayıp uygulamaktadır. Buna 
bir örnek vermek isterim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı D.S.t. 
Genel Müdürlüğünün Finike - Feke sulama inşaatı 
müteahhidi olan Özışık İnşaat ve Taahhüt A.Ş. de 
sözü geçen 7/4 maddeden aynen bugün de yararlan
maktadır. 

Bütün bu gerçekler karşısında Soruşturma Ko
misyonu Raporundaki iddialar geçersiz kalmaktadır. 

Bilinmesi gereken bir husus da devam eden işler 
için geçici stüasyonlarla müteahhide ödenen parala
rın avans niteliğinde olduğudur. 

Katî kabulle birlikte katî stüasyonlarla ancak te
diye kazanılmış hak haline gelir. 

O halde, idare her zaman kendi takdir ve değer
lendirmesine takas mahsup imkânına sahiptir. Bu ko
nuda yerleşmiş Yargıtay İçtihatları da vardır. 

Böyle bir yol ve imkân idareye açık olduğuna gö
re ortada bir para kaybını var saymak ve Hazine 
zararından söz etmek imkâns zdır. 

7. Bayındırlık Kurulu Kararının Uygulatılmadı-
ğı İddiası Mesnetsizdir. 



M. G. Konseyi B : 99 17 , 3 , 1982 O : 1 

Bu iddia hiçbir yönüyle ciddî değildir. Zira bah
se konu 979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararı, 
Yüksek Fen Kurulunca tekemmül ettirilerek Müste
şar T. Güzey'in parafını da havi olarak 11.4.1980 
tarihli bir yazıyla bana intikal ettirilmiş ve karar ay
nı gün ilgili birimi olan Demiryolları İnşaatı Genel 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Bu kararın tekemmül ettirilmemesi veya tekem
mülünün geciktirilmesi için hiç kimseye talimat ver
medim, telmihte de bulunmadım. Bu husus, ifade
lerine başvurulan karar mümzilerinin, diğer tanıkların 
ifadeleri ve bizatihi Soruşturma Kurulu raporuyla sa
bittir. 

Bu tip kararların tekemmül ettirilmesinde vaki 
olan gecikmeler esasen sadece 979/19 sayılı Karara 
mahsus değildir. Nitekim, benden evvel 9.9.1976 ta
rih ve 979/17 sayılı Karar 6 ay ve benden sonra da 
22.5.1981 tarihinde Yeşilköy Hava Limanı 06/24 pisti 
ve Taksirut İnşaatı için alınan Bayındırlık Kurulu 
kararı 5 ay sonra tekemmül ettirilerek ilgili dairelere 
gönderilmiştir. 

8. Bayındırlık Kurulunun Maksatlı Teşkil Edil
diği İddiası Doğru Değildir. 

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki 1609 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 
Bayındırlık Kurulu Müsteşar başkanl ğında; Yüksek 
Fen Kurulu Başkan ve üyeleri, Başmüşavir ve Ba
kan tarafından seçilecek 2 Bakanlık müşaviri, Kara
yolları Genel Müdürü dahil, Genel Müdürler ve Bi
rinci Hukuk Müşavirlerinden oluşmaktadır. 

Kurul - Ad - Hoc bir kuruluştur. Yani başkan 
ve üyelerinin aslî görevleri vardır ve bu aslî görev
leri sebebiyle Bayındırlık Kurulunun Başkanı ve Üye
si sıfatını da kazanmış olurlar. Bu görevlerin değiş
mesi sonucu kurulun Başkan ve Üyeleri de tabiî ola
rak değişmiş olurlar. 

Yatırımların durakladığı ve Bakanlığın kamu
oyunca da anarşi ve bölücülük merkezlerinden birisi 
olarak bilindiği bir ortamda Bakanlık görevini üst
lendiğim herkes tarafından malumdur. 

Bu durumda ne yapacaktım? 

Anarşi, Terör ve Bölücülüğün mihrakı haline ge
tirilen Bakanlık bünyesindeki üst düzey yöneticileri
ni değiştirecek, duraklayan yatırımları harekete ge
çirmek için uygun ve uyumlu bir kadro teşkil ede
cektim. Yaptığım budur. Bunu yaparken güttüğüm 
amaç, Bayındırlık Kurulu değil, yukarıda tablosunu 
çizdiğim Bakanlık bünyesini değiştirmek olmuştur. 

Kaldı ki, 1980/13 Sayılı 2 nci Bayındırlık Kurulu 
Kararı 14 kişiyle alınmıştır. Bunlardan 8'i 1979/19 
Sayılı 1 inci Bayındırlık Kurulu Kararının alındığı 
heyete de dahildir. Kurulda iki kadro boş olduğu 
halde tayin yapılmamıştır. 

Öte yandan Bayındırlık Kurulundan hiç kimseye 
en küçük bir telkinde bulunmadığım, Komisyon ra
porundaki ifadelerle sabit olmuştur. 

Vicdan huzuru ile ifade ediyorum ki, gerek bi
rinci ve gerekse ikinci Bayındırlık Kurulu kararla
rında kimlerin ne istikamette oy kullandığını ancak 
bu soruşturma vesilesiyle öğrenmiş bulunuyorum. 

Aslında Komisyonun her nedense değerlendirme
ye tabi tutmadığı başka bir husus daha vardır. 

Şöyle ki : 
Eski Genel Müdür Ş. N. Merdan sağlık sebep

leriyle ve kendi iradesiyle istifa etmiştir. Genel Mü
dür Okay Kurçeren kendi iradesiyle Birinci Bayın
dırlık Kurulu kararına itiraz etmiştir. Yüksek Fen 
Kurulu Başkanı Y. Çehreli kendi iradesiyle kararlar 
almıştır. Ve nihayet İkinci Bayındırlık Kurulu kara
rını alan üyeler, hiçbir tesire maruz kalmadan, inan
dıkları istikamette oy kullanmışlardır. 

Yukarıda arz ve ifade ettiğim hadiselerin ışığın
da, maksatlı bu Kurulu teşkil ettiğim iddiası doğru de
ğildir. 

9. 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararının 
Usule Aykırı Olarak Değiştirildiği İddiası Doğru De
ğildir. 

Ş. N. Merdan'ın Mart 1980'de istifası ile boşa
lan Genel Müdürlüğe Genel Müdür Muavini Okay 
Kurçeren tayin edilmiş ve yeni Genel Müdür 1979/19 
sayılı Bayındırlık Kurulu Kararına itiraz etmiştir. Ko
nu Yüksek Fen Kuruluna havale edilmiş, Yüksek Fen 
Kurulunun tekrar görüşülmesi hususunu uygun gör
mesi üzerine de Bayındırlık Kuruluna gönderilmiş 
ve Bayındırlık Kurulu da konuyu tekrar müzakere 
etmiştir. 

'Bayındırlık Kurulu meseleyi önce usul ve sonra 
esas yönünden incelemiştir. Bu arada, yeni belge ve 
bilgi konusunu da yine kurul olarak gözönüne al
mıştır. 1980/13 sayılı karar, 1979/19 sayılı kararı kal
dırmış ve 1609 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 
alınmış, ve idareyi uygulamada serbest bırakmıştır. 
Bu karar tarafımdan tasdik edilmiştir. Zamanında alı
nan, bundan önceki ve sonraki kararlar da tasdik 
edilmiştir. Keza benden önce de 1609 sayılı Kanuna 
göre Bakan Sn. Elçi tarafından 1979/16 sayılı Ba
yındırlık Kurulu kararı, 28.6.1979 tarihinde ve ben-
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den sonra da birçok kararlar Bakan Sn. Önal tara
lından tasdik edilmiştir. 

IV. T. C. Anayasasının 105/2 Maddesinin Tah
lili; 

Soruşturma Kurulu Raporunun sonuç bölümün
den anlaşıldığına göre bütün bu iddia ve suçlamalar 
hukukî yönden Anayasanın 105/2 nci maddesine da
yandırılmaktadır. Bu nedenle Anayasanın 105 inci 
maddesinin 2 nci fıkrası üzerinde durmak gerek
mektedir. 

1961 Anayasasının 105/2 nci maddesi aynen şöy
ledir : «Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve 
emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca 
sorumludur : 

Anılan madde «Görev ve siyasî sorumluluk» baş
lığını taşımaktadır. Bundan çıkan açık manaya göre 
105/2 nci fıkrasında belirtilen ve Bakanların emri al
tındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumlu 
tutulmaları keyfiyeti cezaî değil, münhasıran Siyasî 
bir sorumluluktur. Maddenin, yasama organında gö
rüşülmesi sırasında yapılan konuşmalar da bunu 
açıkça ortaya koymaktadır. (Kazım öztürk'ün T. C. 
Anayasası adlı eseri S. 2954-2955) maddeyi başka 
türlü düşünürseniz, rüşvet alan, sahte evrak tanzim 
eden bir memurun bu suçları nedeniyle, onların bağlı 
olduğu Bakanların da rüşvet almak ve sahte evrak 
tanzim etmek iddiası ile hâkim önüne çıkarmak ge
rekir. Bu durum cezaların şahsîliği ilkesine ters dü
şeceği açıktır. Esasen 105/2 nci maddede sözü edi
len sorumluluk ülkemizde ve dünyanın hiçbir yerin
de bu anlamda kullanılmamıştır ve kullanılmasına da 
imkân yoktur. 

Kısaca ifade etmek gerekirse Anayasanın 105/2 
nci maddesi münhasıran siyasî sorumluluktur ve mü
eyyidesi de gereğinde gensoru müessesesinin işleme
siyle Bakanlıktan düşmektir. 

Öte yandan T.B.M.M. Birleşik İç Tüzüğünün 12 
nci maddesi Meclis Soruşturması için verilen önerge
nin işleme konulabilmesi ve Soruşturmanın açılabil
mesi için Bakana izafesi mümkün bir fiilin olması 
ve bu fiîlin hangi kanuna ve izama aykırı olduğunun 
belirtilmesi gereğinden bahsetmektedir. 

Soruşturma Kurulu öyle anlaşılıyor ki, bana iza
fesi mümkün suç teşkil eden bir fiil tespit edememiş 
ve Anayasanın 105/2 nci maddesine müracaata mec
bur kalmıştır, öyle olmuştur. Çünkü : Soruşturma 
istemini havi Millî Güvenlik Konseyi Genel' Sekre
terliğinin 18.8.1981 tarihli yazısında Anayasanın 90 
ve 147 nci maddelerinden söz edildiği halde, Soruş-
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turma Kurulu Raporunun hiçbir yerinde cezaî so
rumluluklarla ilgili bu maddelerden bahis yoktur. O 
halde açıkça ifade etmek gerekir ki Soruşturma Ku
rulu, cezaî sorumluluğu gerektiren ve MGK Genel 
Sekreterliğinin yazısında belirtilen Anayasanın 90 ve 
147 nci maddelerini bir yana bırakarak âdeta bir gen
soru önergesi hazırlamış ve Konsey Başkanlığına su
nulmuştur. 

Böylece, hukukî dayanak ve tavsif bakımından bir 
yanlışlık mı yapmıştır? Buna «evet» demek mümkün 
değildir, tfade olunan ve aşağıda temas edeceğim hu
suslar açıkça ortaya koymaktadır ki, isnat olunan id
dia ve suçlamalar ile benim doğrudan veya dolaylı 
hiçbir illiyet rabıtam mevcut değildir. Ufak bir illiyet 
bağı bulunsaydı, herhalde benim Yüce Divana şev
kim için hiçbir yönüyle, ilgisi bulunmayan Anayasa
nın 105 nci maddesine müracaat edilmezdi. 

V - Soruşturma Komisyonu Raporunda Yer Alan 
Hatalardan örnekler : 

a) Hazine Zararı Iddası : 
Hazine zararı veya yararı iddialarının değişik yön

lerden hesaplanması ve farklı sonuçlar elde edilmesi 
mümkündür. Ancak, bundan önce ıl'ade ederim ki, 
bizzat raporda Hazine zararı olarak değişik rakamlar 
yer almıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 18 
Ağustos 1981 gün Özel Hukuk Müşavirliği 3152-1-81/ 
3109 sayılı Millî Güvenlik Konseyine muhatap yazı
sının üçüncü sayfasında olayımıza konu Nurol Firma
sına 93 670 495 TL.'lik fazla ödeme yapıldığı ileri sü
rülmektedir. Halbuki aynı konuda; Soruşturma Komis
yonunun raporunun 28 inci sayfasında 140160 402 
TL ve 52 nci sayfasında ise 100 639 313 TL. fazla 
ödeme olduğu belirtilmiştir. 

Soruşturma Komisyonunun mantığına göre yapı
lan bu hesabın doğru olmadığını ifade ederek aşağı
daki bilgileri arz etmek isterim : 

Eski Bayındırlık Bakanı Sayın Elçi zamanında 
1.12.1979 tarihine kadar, görüş farkından doğan öde
me 7 264 360 TL. dır. 

Benim Bakan olduğum dönemde yapılan ödeme 
(1.12.1979 ile 1.9.1980 geçici istihkak tarihleridir) 
44 733 227 TL. dır. Bununda 3 080 318 TL. sı 
7/15990 sayılı Kararnameye ve 41 652 909 TL. sı da 
8/505 sayılı Kararnameye göredir. 

Bugünkü Hükümet döneminde adı geçen firmaya 
1.3.1981 tarihine kadar yapılan görüş farklılığından. 
doğan ödeme ise 48 631 696 TL. dır. 
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Soruşturma Komisyonu Raporunda bu gerçek bir 
tarafa bırakılarak Sayın Ulusu Hükümeti zamanında 
ödenen 48 631 696 TL. sı 39 521 089 TL. daha ekle 
nip, 140 160 152 TL. ye iblağ edilerek benden istene 
bilmektedir. Hatta, zarar ziyan farz edilen bu meblağ 
istenmekle kalınmıyor, bugünkü Hükümetin yaptığı 
işlerin sorumlusu da sayılıyorum. 

Raporda yer alan bu iddia, meselenin ne kadar 
yanlış değerlendirme zan ve tahminlere dayandığını 
ve sathî bir inceleme yapıldığını açıkça göstermek
tedir. 

b) Raporda Bayındırlık Bakanı bulunduğum sı
rada Müsteşarlığa atanan T. Güzey ile ilgili iddia 
doğru değildir. 

Müsteşarlık görevine getirdiğim T. Güzey için 
(tmar ve tskân Bakanlığında çalıştığı sırada müteah
hitlere çıkar sağladığı iddiasıyla hakkında soruştur
ma açılmış, görevini savsakladığı ve kötüye kullandığı 
kanaatiyle Danıştayca lüzumu muhakeme kararı ve
rilmiş bulunmasına rağmen, Selahattin Kılıç'ın Ba
kanlığı döneminde müsteşarlığa getirilmiş ve bu su
retle itimat da izhar edilmiştir) denildikten sonra Ba
kanla Müsteşar ilişkisi değerlendirilmekte ve birtakım 
varsayımlara dayanılarak müsteşarın şahsiyeti üzerin
de zan ve tereddüt yaratacak ve benimle irtibatlan-
dırılacak bir yargıya varılmaktadır. Yapılan suçlama
larda bu nokta da bir önemli delil ve gerekçe gibi gös
terilmektedir. 

Gerçek tamamen bunun aksinedir. Danıştay ida
re Daireler Kurulunun 31.1.1973 gün ve Esas 1972/61 
ve Karar 1972/2 sayılı ilamı ile Müsteşar T. Güzey 
hakkındaki iddialar tamamiyle reddedilmiş ve lüzu
mu muhakeme kararı değil, meni muhakeme kararı 
verilmiştir. Bu kararın fotokopisi eklidir. 

c) Gazete Haberleri Üzerine Tasarıya 7/4 Mad
desinin Eklendiği Doğru Değildir. 

Soruşturma Komisyonu Raporunda yer alan yan
lışlardan biri de, 6.3.1980 tarihli Cumhuriyet Gaze
tesiyle, 10.7.1980 tarihli Günaydın Gazetesindeki neş
riyat üzerine 8/505 sayılı kararname taslağına 7/4 
fıkrasının eklendiği iddiasıdır. Halbuki sözü geçen ka
rarname taslağı 7/4 fıkrasını muhtevi olarak Bayın
dırlık Bakanlığının 13.2.1980 tarihli yazısının eki ola
rak Başbakanlğa, Maliye Bakanlığına, DPT Müsteşar 
lığına gönderilmiştir. 

Böyle olunca anılan maddenin 6.3.1980 ve 10.7.1980 
tarihli neşriyat üzerine ithal edildiği iddiası hiçbir yö
nüyle doğru değildir. 

VI - SONUÇ : 
Yukarıdan beri izah olunduğu üzere Soruşturma 

Curulunun vardığı «kendi yetkisi içindeki işlerden ve 
)mri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca so-
-umlu» olacağıma dair TC Anayasasının 105/2 nci 
naddesine aykırı olarak verilmiş bulunan yetkili ku
rul kararını uygulatmamak; 1980 yılında çıkarılmış 
olan 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesine 
özel nitelikte bir madde koydurmak ve bu nedenle 
Hazineyi zarara sokmak kanaat, itham ve iddiaları
nın hiçbiri gerçeklere uygun değildir. 

Devlet arşivindeki resmî belge ve bilgiler, olayla
rın cereyan tarzı, hukukî, aklî ve vicdanî delillerle, bi
zatihi Soruşturma Kurulu Raporu münderecatı açık
ça gösteriyor ki : 

— Şahsî bir menfaat sağlamak söz konusu değildir. 
— Ortada işlenmiş bir suç ve hazine zararı yoktur. 
— İddiaya dayanak gösterilen 8/505 sayılı Karar

name bütün hükümleriyle' bugün dıe bir değil, pek 
çok inşaatta uygulanmaktadır. 

— Mezkûr kararnamenin 7/4 üncü maddesine ek
lenen ve özel nitelikte olduğu öne sürülen maddenin 
belli kişi veya firmalara yarar sağladığı iddiası, mad
de bugün de mevcut haliyle herkese uygulanmakta 
olduğuna göre muallakta kalmaktadır. 

— 8/505 sayılı Kararnamenin hazırlık safhasında
ki işlemlerle ilgili iddia ve ithamların doğru olmadığı 
bizatihi münderecatıyla anlaşılmaktadır. 

Suça dayanak yapılmak istenen Anayasanınl05/2 
nci maddesinin cezaî hiçbir yönünün bulunmadığı 
ve maddenin münhasıran siyasî sorumlulukta ilgili 
olduğu tartışılmazdır. 

Hazinenin zararına olarak ödendiği öne sürülen 
paralar hukuken geçerliliği tartışılamayacak bir ka
rarnameye istinaden yapılmıştır. Bu bir suçsa, suç 
kararnameye istinaden ödeme yapmakla tekevvün 
eder. Soruşturma Kurulu raporu bu hukukî gerçeği 
bir yana itmek suretiyle hiçbir hukukî geçerliliği ola
mayacak «hazırlık safhasındaki» fiilleri suç saymak 
gibi anlaşılması mümkün olmayan bir mantıkla ha
reket etmektedir. 

Soruşturma Komisyonu, anarşi ve bölücülük mih
rakı haline getirilmiş Bayındırlık Bakanlığınde en üst 
seviyede sorumlu bir müsteşarın görevden ayrılma
sından doğan şahsî ve hissi husumet duygularıyla 
siyasî muarrızlarımızın hakkımda verdikleri soruş
turma önergesindeki iddia ve ithamlarım benimse-
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yen bir anlayışa varmakla hak ve adalet duygularını 
rencide etmektedir. 

Hakkımda uygulanılması istenilen T, C. Kanu
nunun 240 inci maddesinin kendine has birtakım un
surları vardır. Suçu tekevvünü için bu unsurların ve 
ceza hukukunda varlığı tartışılmaz diğer anaunsur-
ların mevcudiyeti şarttır. Bunların en önemlileri hiç 
şüphesiz kast ve illiyet unsurlarıdır. 

Soruşturma Kurulu raporunun hiçbir yerinde 
varlığı iddia olunan fiillerle benim illiyet rabıtam 
kurulamamış, kast unsurunun varlığı konusunda bir 
iddia ve delil ortaya konulamamıştır. 

ı«Cezaların şahsîliği», «her müddei iddiasını is
patla mükelleftir», «masumiyet asıldır», genel hukuk 
ilkeleri, Soruşturma Kurulu raporunda tersyüz edil
miş, sabit olduğu kabul olunan bir suç ve suçlu için 
deliller aranmaya çalışılmıştır. Bu zorlama ve gay
ret de raporu kendi içinde çelişik hale sokmuş, pek-
çok fahiş denebilecek yanlışlıklar yapılmıştır. 

Yukarıdan beri izah olunan sebeplerle, maddî ve 
hukukî dayanaktan mahrum bulunan Soruşturma 
Kurulunun son tahkikatın açılmasına dair isteğinin 
reddiyle, «son tahkikatın açılmasına mahal olmadı
ğına» karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 

8.3.1982 
Selahattin Kılıç 

(Bayındırlık Eski Bakanı) 
Ekler : 
1. 8/2574 Sayılı Kararname, 
2. Danıştay Kararı, 
3. Bayındırlık Bakanlığı 11.4.1980 tarihli yazısı. 
BAŞKAN — Soruşturma Komisyonu Raporu ve 

savunma okunmuş bulunmaktadır. Bu raporlar üze
rinde görüşme açıyorum. 

Söz almak isteyen var mı?... 
Buyurun efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 

savunmayı yapan Bayındırlık eski Bakanı Selahattin 
Kılıç, savunmasını, 8.3.1982 tarihinde, yani çok kısa 
bir süre önce vermiş, Soruşturma Kurulumuzun yap
tığı araştırmalar sonucu hazırladığı rapora karşı te
ker teker, madde madde birçok açıklamalarda bu
lunmuş ve kendisini savunmuş,. 

Bu kadar kısa süre içerisinde Soruşturma Kuru
lumuz da zaman bulup, bunları teker teker karşılaş
tırdı ve bu konuda kesin bir kanaate vardı mı? 

Bu konuda bir açıklama yapabilirler mi? 
HÂKİM KIDEMLt ALBAY NACİ TURANAY 

(Soruşturma Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
Sayın Komutanlarım; 

Olaya bakış açımız değişiktir; öncelikle bunu or
taya koymak isterim. 

Savunma, 505 sayılı Kararnameyle işe başlamış 
ve tümüyle 505 sayılı Kararnamenin üzerine savun
mayı oturtmak istemiştir. Oysa, 505 sayılı Kararna
menin 7 nci maddesinin özellikle 4 üncü fıkrasının 
değerlendirilebilmesi, ona takaddüm eden safhada 
yapılmış olan işlerin de bilinmesine bağlıdır. 

Biraz detaya inmeme müsaade edilmesini rica 
edeceğim. 

Firmayla Ankara Bölge Müdürlüğü arasında bir 
ihtilaf vardır. İhtilafın çıkması normaldir. Tüm me
sele, ihtilafın, kanunun koyduğu çerçeve içerisinde 
çözüme götürülmesidir. Nitekim, intikal ettirilmiştir. 
Fen Kurulu toplanmış, firma itirazı reddetmiştir; Ba
yındırlık Kurulu toplanmış, itirazı reddetmiştir ve bu 
kararların tam uygulama alanı içerisindeyken, Sela
hattin Kılıç Bakan olmuştur. 

Kanunun, Bakana veya yetkililerine tahmil ettiği 
görev şöyle olmak gerekirdi: Kuml kararını işleme 
koymak; eğer bu karar yanlışsa, mağdur olan firma
nın meseleyi yargı mercii önüne götürerek çözüme 
bağlaması. 

Böyle bir işlem yapılmamıştır. Müsteşara, baka
nın imzasıyla ilgili işlem dairesinde havalesi için tes
lim edilen karar, Müsteşarın makamında 5,5 ay tu
tulmuştur. Müteaddit müracaatlar vaki olmuştur, ka
rarın verilmesi bakımından. «Makamca incelenecek
tir; Balkanca incelenecektir» gibi cevaplar verilmiştir 
ve karar İşlem Dairesine gönderilmemiştir. Bölge mü
dürlüğüyle Genel Müdürlük arasında bir çekişme 
doğmuştur; özellikle istihkak raporlarının düzenlen
mesi açısından bir çekişme doğmuştur. Hatta Genel 
Müdürlük, «Konu henüz ilgili kurullarda görüşül
mektedir. Ödemeyi, firmanın istediği istikamette ya
pınız» şeklinde yazılı emir verilmiş, bölge buna da, 
«?Biz öğrendik, kurul karar vermemiştir, Yapamayız» 
cevabını vermiş olmasına rağmen, istihkak raporla
rından sayfalar çıkarılmak suretiyle, firmanın istedi
ği gerçekleştirilmiştir. 

Kılıç'ın savunmasında olaya giriş şöyle yapılmak
tadır: «Diğer devlet dairelerinde bu tür uygulamalar 
vardır.» 

Bayındırlık Kurulu kararlarının hukukî niteliği, 
mahiyeti, özelliği bambaşkadır. Kanun koyucu, bu 
kurulları, teknik alanda yurdun en yüksek karar ve 
danışma organı olarak nitelemiştir. O itibarla, diğer 
devlet dairelerinde, idarenin diğer sahalarında, «Tü
nel uzunluk zammı böyle ödeniyor» diye, kararla-
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rın uygulanması olanağı yoktur. Aksine, diğer uy
gulamaların bu karara uydurulması gereklidir; ta ki, 
yargı mercii önünde bir başka sonuç alınmadığı sü
nece. 

'Bu nedenle, gösterilen örnekler bizim olayımızın 
emsali olamaz. Ben buna, «hata emsal olmaz» diyo
rum. 

Görüşümüz, bakış açımız budur. 
Ulusu Hükümeti zamanında ödeme keyfiyeti, ger

çekle taban tabana terstir. Komisyondaki arkadaş
larım buradadırlar.. Bu savunma bize geldikten son
ra bizzat Bölge 'Müdürünü tekrar çağırdım; «İstih
kak raporlarınızda, 2574 sayılı ve Millî Güvenlik 
Konseyi döneminde çıkan kararnameye göre ödeme 
yaptığınız gözüküyor; savunma böyle diyor, ne der
siniz?» diye sordum; «Bu, tamamen yanlış bir bilgiye 
dayanıyor» cevabını verdi; «IBiz 2574'ü uyguluyoruz. 
505'de uygulamamız yoktur» diye bize beyanda bu
lundu, bundan üç veya dört gün önce. 

«Teomon Güzey'in hakkında lüzumu muhakeme 
kararı yoktur» deniyor; vardır. Filvaki kaldırılmış
tır; biz zaten, mahkûm olmuştur, demiyoruz; ama 
tmar ve iskân Bakanlığında iken Adana'da vukua ge
len bir sel felaketinden dolayı yaptırılan konutların 
müteahhitleri ile çok yakın ilişkiler içerisinde bulun
muş; Bakanlığı inceleme yapmış, soruşturmaya gerek 
görmüş, Danıştaya intikal ettirmiş; Danıştay 2 nci 
Dairesince lüzumu muhakeme kararı verilmiş; buna 
itiraz edildikten iki veya üç sene kadar sonra - sanı
yorum Af Kanunundan olması gerekir, ona bakma
dım - bu karar kaldırılmış. Yani, şaibesi olan bir ki
şinin getirilerek müsteşarlığa oturtulması bahse konu
dur diyoruz. 

Anayasanın 105 inci maddesi üzerindeki değer
lendirme çok terstir. Âdeta, bakanların hiçbir görev 
sorumlulukları yoktur, yalnız siyasî sorumlulukları 
vardır deniyor. 

Açık söylüyorum, hukuk âleminde böyle bir de
ğerlendirmeye ilk defa tesadüf ettim. Eğer görev so
rumluluğu yok ise, Anayasa Mahkemesi, Mataracı'yi 
nasıl mahkûm etmiştir, sadece rüşvet almaktan mı? 
18 tane görev suiistimali vardır. Daha önceki bakan
lar görevi suiistimal suçlarından nasıl Yüce Divana 
gitmişlerdir? Bu, tamamen ters bir değerlendirme
dir. 

Ulusu Hükümeti ile hiçbir ilişkisi yoktur, arz edi
yorum. Ulusu Hükümeti 2574'ü uygulamıştır. Filva
ki, 12 Eylülden sonra 505 uygulanmıştır, zorunludur; 
hangisi olsa uygulanacaktır. Çünkü, 505 sayılı Karar 

1980 yılı içerisinde geçerliliğini muhafaza eden bir 
karardır. Bugün de, 1980 için, gene tünel uzunluk 
zammı; ama takdirlerinize arz ediyorum, yalnız 1980 
yılı için gene uygulanıyordu. Yapılacak başka bir iş
lem yok; çünkü 1982 yılının tünel uzunluk zammının 
hesabını 505 sayılı Kararname saptamıştır; yapıla
cak başka işlem yoktur. Ancak biz, «Usulsüz kon
muştur, münhasıran firmanın siyaseti açısından kon
muştur, iddiasını taşıyoruz. Bunda samimiyiz ve doğ
ruyuz kanaatindeyim. Zira, aynı işi yapan KİSKA 
ve Mustafa Özcan firmalarına «"Mukavelelerinde ak
sine hüküm bulunmamak kaydıyla» deyimi kulla
nılmak suretiyle verilmemiştir. Eğer işin zorlamasın
dan doğuyor idiyse, yatırım plan ve programlarından 
yürümüyor idiyse, bu firmalar bugün nasıl yürüt
mektedirler? Bunun cevabı alınamamıştır. Parantez 
içerisindeki «Mukavelelerinde aksine hüküm bulun
mamak kaydıyla» deyimi de, münhasıran, Bakanın 
el yazısıyla yazılmıştır; bu da sabittir. 

BAŞIKAN — Bu, 7/4 üncü maddenin Hazineyi 
korumak maksadıyla yazıldığı ifade ediliyor. Ona ne 
dersiniz? Öyle iddia ediliyor. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY NAG1 TURANAY 
(Soruşturma Komisyonu Başkanı) — Şöyle oluyor 
Sayın Başkanım: «Eğer bunu böyle yazmasaydık, 
mukavelesinde, «Tünel uzunluk zammı şöyle ödenir» 
diye açık hüküm bulunan firmalar dahi, 505'te ol
duğu gibi, imalatın yapıldığı yıldaki katsayıya göre 
değil de, ödemenin yapıldığı yıldaki katsayıya göre 
talepte bulunabilirlerdi. Bunu önlemek maksadıyla 
koyduk» diyorlar. Biz de şu suali tevcih ediyoruz: 
505 sayılı Kararnameye tünel uzunluk zammını bu 
tarihte ödeme sistemini koymanızın gerekçesi olarak 
«Devletin yatırımları yürümüyordu, aksıyordu; bu 
fiyatlarla işin yürütülmesine imkân yoktu» diyorsu
nuz. Peki, öteki müteahhitler bunu nasıl yürütecek
lerdir? Mademki bir imkânsızlık içinde idiniz; ak
sine, onlara da vermek zorundaydınız» 

BAŞKAN — Yani öteki müteahhitlere uygulan
mıyor? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY NACİ TURANAY 
(Soruşturma Komisyonu Başkanı) — Uygulanmıyor, 
yalnız ona uygulanıyor. 

Bir de Tecer Kangal; o gayet küçük bir şey. Za
ten, baktık, verilen miktar da 1 milyon liraya yakın; 
tüm fazla ödemesi 1 milyon civarında bir ödemedir; 
başka ödeme yoktur. Diğerlerinde olabilir, bakma
dım, incelemedim. Yani Su İşleri, Su İşleri, Su İş
leri... 
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Fakat arz ediyorum, iddiamız değişiktir. «Su İş
leri öyle ödüyor; o itibarla Bayındırlık Kurulunun 
kararını işleme koymadık» iddiası hukuken geçersiz
dir. Bayındırlık Kurulu (Karan behemahal uygulama 
alanına konulmalıdır. Eğer diğerlerinde varsa, dün 
arz etmiştim, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesin
de, «İhalenin hangi sahada olursa olsun Bayındırlık 
Kurulunca tespit edilmiş fiyatlara tüm ihalelerde 
uyulması zorunludur» hükmü vardır. Bu hükme gö
re, diğer firmaların yahut ihalenin ona uyması ge
reklidir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Başka söz almak isteyen?... 
Buyurun Sayın Orgeneral Nurettin Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 19 uncu 
sayfada, «Gazete haberleri üzerine tasarıya 7/4 ün
cü maddenin eklendiği doğru değildir» tarzında bir 
ifade var; onu izah eder misiniz. 

BAŞKAN — Yani, «Daha evvel hazırladık, 
13.2.1980 tarihinde» diyor. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY NACİ TURANAY 
(Soruşturma Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, arz edeyim efendim. 

Olay, Bayındırlık Bakanlığı camiasında büyük de
dikodulara konu teşkil etmiştir; hatta, bir yüzleştir
me sırasında, Yaşar Çehreli ile Müsteşar Teoman 
Güzey - Komisyon Üyesi arkadaşlarım buradadır
lar - bıraksaydık belki yumruklaşacaklardı. Çünkü, 
Yaşar Çehreli, «Bakanlık kademesi içerisinde dedi
kodu almış yürümüştü; kulağınız sağır mıydı?» diye 
hitapta bulundu; o da «Oraları dedikodu yatağıdır» 
şeklinde cevap verdi ve Yaşar Çehreli de, «Bir insan, 
hayatında bir iş yapabilir; ama mertçe söyler. Bu 
hiç de insana yakışan bir davranış değildir» cevabını 
vermişti. 

Şükrü Naili 'Merdan ise üç ay Genel Müdürlük
te kalmıştır; Karayollarından getirilen kişidir. Teo
man Güzey'e birkaç defa müracaat etmiş, karar ala
mamıştır. Gerçi, «Şeker hastasıyım, sağlık nedeniy
le ayrıldım» şeklinde beyanda bulunmuştur; ama sa
nıyorum 'bu olayların sorumluluğunu yüklenmekten 
kaçındığı için ayrılmıştır. Zira kendisi görevde bu
lunduğu süre içerisinde istihkak raporlarının hiçbiri
sine imza koymamıştır, Şükrü Naili Merdan. 

Gazete havadisleri vardır, Bakanlık camiası içe
risinde dedikodu almış yürümüştür ve kararnamenin 
hazırlık çalışmalarına daha evvel başlandığı bir ger
çektir. Biz bunu reddetmiyoruz. Zaten iddiamız, ka
rarnamenin tümü maksatlıdır, şeklinde de değildir; 

aynı ifadeleri bizim raporumuzda da görebilirsiniz. 
Diyoruz ki, bu kararname, ne hazırlanan kararna
melerin dikidir, ne de sonuncusudur; 13220'den bah
sediyoruz, 13221*den bahsediyoruz, 15990'dan bahse
diyoruz; yani, kararname tümüyle maksatlıdır ve bu 
maksatla hazırlanmıştır, şeklinde bir iddiamız esa
sen mevcut değildir. Biz sadece, kararnamenin ha-
zırlanıldığından yararlanıldığı iddiasını ileri sürmek
teyiz ve ıbu 7 noi maddenin 4 üncü fıkrasının da bu 
maksatla konulduğunu söylüyoruz. Basında da çık
mıştır havadis, Bakanlık camiası içerisinde de bir de
dikodu şeklinde konuşulmaktadır; o arada da zaten, 
hazırlanmasına başlanmış olan kararnamenin içeri
sine 7 nci maddenin 4 üncü fıkrası konmuştur. Dar 
bir çerçevede tutulduğunu iddia ediyoruz, samimiyet
le iddia ediyoruz; hakikaten tutulmuştur, özellikle, 
b'nbaşı arkadaşım ve Ümit Ertong arkadaşım bu 
kararnamenin bölümlerini incelemişlerdir. Başbakan
lıktan tüm kararnamelerin hazırlık dosyaları getirtil
miştir, gözümüzle görmüşüzdür; diğer kararname
lerin çalışma tabanları oldukça geniş tutulmuştur, 
ama bu kararname o kadar geniş tutulmamıştır. Hat
ta ve batta, dün de arz ettim - bunu ben de söylemi
yorum, bizzat teu işte görevli kişiler de aynı değer
lendirme içinde bulunmaktadırlar - Maliye Bakanlı
ğından ve Devlet Planlama Teşkilatından hiç cevap 
alınmadan çıkarılmıştır. Onların cevapları gelmemiş
tir ve Devlet 'Planlama Teşkilatındaki ilgili arkadaş, 
o tarihteki Başbakanlık müsteşar yardımcısı olan Ce
lâl Güzey'in kendisiyle konuştuğunu, Celâl Güzey'le 
arasında konuşma geçtiğini ve Celâl Güzey'in çok 
güzel noktalara değinmiş olmakla beraber, kararna
me çıktığı için yapılacak işlem kalmadığını ifade et
mişti. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Rapor üzerinde başka söz almak veya soru sor
mak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Rapor üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

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

Buna göre Bayındırlık eski Bakanı Selahattin Kı
lıç ile Bakana tebean, raporun sonuç bölümünde 
isimleri yazılı kişilerin, memuriyet görevini kötüye 
kullanmak, rüşvet almak ve rüşvet vermek suçların
dan yargılanarak, fiillerinin karşılığında gösterilen 
Türk Ceza Kanununun 240 ve 80; 213/12; 225 ve 220 
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nci maddelerine göre cezalandırılmak üzere, Anaya
sanın 90 inci, 2324 Sayılı Anayasa Düzeni Hakkında 
Kanununun 2 nci ve Millî Güvenlik Konseyi Yasa
ma Görevleri İçtüzüğünün 20 nci maddelerine göre 
Yüce Divana şevkleri kararlaştırılmıştır. 

Eski Bakan Selahattin Kılıç'ın, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı döneminde vuku bulduğu ileri 
sürülen, petrol ürünlerinin Petrol Ofisi aracılığıyla 
dağıtımı uygulamasından vazgeçilmesi için, özel pet
rol şirketlerince vaki girişimleri vesile ederek men
faat sağladığına yönelik iddianın süfoutuna yeterli de
lillerin saptanamamış olması itibariyle, bu iddiadan 
dolayı yüce Divana şevkine gerek olmadığı kararlaş
tırılmıştır. 

Bu konuyla ilgili olarak bir hususta daha Sayın 
Konseyin kararım alacağım. 

Bildiğiniz gibi Millî Güvenlik Konseyinin 27 
Ekim 1980 tarihli «Yürütme ve idare» 30 sayılı Ka
rarıyla verilen yetki uyarınca, Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığınca ilgililer hakkında alınmış gözetim 
altında tutma kararlarının, Yüce Divanca tutuklan
malarına gerek olup olmadığına dair bir karar veri
linceye kadar devamı hususunu da oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Bu suretle, Selahattin Kılıç haikkında da hazırla
nan dosyanın Yüce Divana gönderilmesi kararlaştı
rılmıştır, 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

, 7 . — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Ek Birin
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Maddenin 
Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/14, 1/59; M. G. Konseyi : 1/299) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 44; M. G. Konseyi S. Sayı
sı :• 370) (1) 

BAŞKAN — Şimdi gündemimizdeki kanun tasan 
ve tekliflerinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Birinci sırada, 647 sayılı Cezaların infazı Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Ek 
Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Mad
denin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

Bu rapor, 370 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Sayın Konsey Üyelerine söz vermeden evvel, Ko

misyon Başkanı arkadaşıma, kısa izahatta bulunmak 
üzere söz veriyorum. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 647 sayılı, Cezaların infazına ilişkin Ka
nun 1965 yılında yürürlüğe girmiştir. 

(1) 370 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Uzun süreden beri işlerlik kazanmış olmasına rağ
men, özellikle, ilgili maddelerinde, gelişen koşullar ve 
ceza infaz mevzuatındaki yenilemeler nedeniyle de
ğişiklikler yapılmıştır. 

Yüksek huzurunuza getirilmiş bulunan Hükümet 
tasarısı, özellikle cezaevlerinde bulunan hükümlülere 
izin verilmesine ilişkin 14 üncü maddede; cezaevinde 
bulunan hükümlülerin çalışmalarına ilişkin 17 nci 
maddede; cezaevinde bulunan hükümlülerin şartla sa
lıverilmelerine ilişkin 19 uncu maddede; yine cezaevin
de bulunan hükümlülerin cezalarının, askerî yargı ve
yahut da askerî cezaevleri veya sivil cezaevlerinde in
fazlarına ilişkin öncelik tanıyan ek maddesinde de
ğişiklikle huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu kanun Komisyonumuza havale edil
diği zaman, Adalet Bakanlığı mensuplarıyla beraber 
konuyu yeni baştan ele almış bulunuyoruz. 

Kanuna, izin konusunda ve özellikle tatbikattaki 
bazı aksaklıkları gidermesi açısından daha açıklık ge
tirmek koşuluyla, yine son olaylarda şartla salıverilme
de ve özellikle cezaevlerindeki ayaklanmalarda bazı 
ağırlaştırıcı koşullar getirilmektedir. 

Tasarı, yine, cezaevlerinde bulunan kişilerin çalış
ma yükümlülüğüne tabi tutulmalarını ve bu kişilerin 
çalışmalarının kamu hizmetlerine yönelik olmasını 
ve kamu hizmetlerinde çalıştırılmak mecburiyetinin il
gili ilkelere bağlamasını hükme bağlamış bulunuyor; 

Ayrıca bugünkü şartlar altında bir kısım sanıkla
rın veyahutta suçluların askerî cezaevlerinde tutuklu 
bulunmaları nedeniyle önceliğin evvela askerî cezaev
lerine verilmesini öngörmektedir. 
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Özet olarak arz edeceğim bunlardır. Maddelere ge
çildiğinde daha tafsilatlı bilgi verileceğini arz ederim. 

BAŞKAN — Peki; teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?... 
Buyurun Adalet Bakanlığı Temsilcisi. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, değerli Kon
sey Üyeleri; 

Ben, tümü üzerinde, Sayın Bakanımın da arzusuna 
uyarak sadece Hükümet Tasarısının 5 inci maddesi 
üzerinde durmak istiyorum. 

BAŞKAN — Onu, 5 inci maddeye geldiğimiz za
man görüşsek daha iyi olmaz mı?... 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Şöyle arz edeyim Sayın Başka
nım : 5 inci madde, gerek Danışma Meclisi Adalet 
Komisyonu, gerek Genel Kurul, gerekse Millî Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonunda kabul edilme
miştir ve reddetdilmiştir. O bakımdan, herhangi bir 
şekilde, görüşmeler sırasında ele alınması mümkün 
değildir; ama emrederseniz, 4 üncü maddeden 5 inci 
maddeye geçerken o konuda görüşebiliriz. 

BAŞKAN — O zaman görüşelim. 
Sizin, tümü üzerinde değil 5 inci madde üzerinde 

söz istemeniz var; 4 üncü maddeden sonra görüşebi
lirsiniz o konuyu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Hükümetten gelen kanun tasarısının 5 inci 
maddesi Danışma Meclisinde reddedildi; Komisyon 
olarak biz de konuyu benimsedik. Oraya gelince, o 
zaman görüşebiliriz. 

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

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

(Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum : 

647 Sayılı Cezalann tnfazı Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine, Ek Birinci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Maddenin Son 

Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Cumhuriyet Savcısının teklifi ve Adalet Bakan
lığının tasdiki ile malhfuzen veya serbest olarak tü
zükte gösterilen esaslar dahilinde izin verilebilir.» 

BAŞKAN — Bu madde hakkında izahat rica ede-
oeğim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 647 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 
1 inci fıkrası aynen şöyle demektedir : «Cezaevinde 
bulunan kişiler beşte biri yatmaları koşuluyla iyi hal
de bulunmaları şartıyla ana, baba, kardeş, çocukları
nın vefatı veya hastalıkları veya yangın, deprem, su 
baskını gibi konularda bir günden on güne kadar 
mazeret izni alırlar.» 

İkinci fıkrası ise şöyle diyor : «Açık veya yarı 
açık cezaevinde bulunanlar ile açık veya yarı açık ce
zaevine geçmeye hak kazanmış bulunanlara da ayrıca 
savcılıklarla, yine cezasının üçte birini iyi halde ge
çirmek koşuluyla 72 saate kadar izin verme hakkı 
vardır.» 

BAŞKAN — Yalnız savcılıklarca izin verilebile
cek, değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, infaz savcılığınca. 

Uygulamada görülmüştür ki, - zannediyorum 
Adalet Bakanlığı da o nedenle bunu getirmiştir -
savcılar bu yetkilerini layıkı veçhile kullanmıyorlar: 
Özellikle, izin verdikleri kimselerin kiş'liklerine, işle
dikleri suçlara, geri dönüp dönmemesi ihtimaline 
bakmadan bu yetkiyi kullanıyorlar. 

Bunu önlemek için gelen metin de, bundan böy
le, o savcıların yetkili kılınmayacakları; savcının tek
lifi üzerine sadece Adalet Bakanlığınca bu iznin veri
lebileceği ve bunun da bir yönetmeliğe veya tüzüğe 
bağlanacağı ifade edilmektedir. 

Kısaca arz ederim. 
BAŞKAN — Son, bu şeyin kaçışından sonra bu 

kararın alınması gereği ortaya çıktı? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, son kaçan kişinin siyasî ağırlığı fazla ol
duğu için gazetelere yansıdı. 

BAŞKAN — Belki bundan başka da var? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet (Komisyonu Başkanı) — Yansı
mayan da pek çok olay vardır. Belki son olay da 
Adalet Bakanlığını bu yola sevk etti.. 

Kanun, ıbundan böyle, infaz savcılarından bu yet
kiyi almakta; özellikle Adalet Bakanlığının kontrolü 
altına vermektedir ve 72 saate kadar izin verilme 
keyfiyetini de bir tüzüğe bırakmayı öngörmektedir. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN 4- Sizin buna ilave edecek bir şeyiniz 
var mı efendim? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, değerli mes
lektaşım Sayın General Başkaynak'sn da ifade ettiği 
gibi, 14 üncü madde üç tür izni ihtiva etmektedir: 
Birisi, mazeret izni; diğeri özel izin, bir diğeri de iş 
arama izni. 

Mazeret izni, beşte bir süreyi iyi hallilikle geçir
mek koşuluyla, yakınlarının vefatı, hastalığı veya bü
yük afet hallerinde mutlaka uygulanması gereken bir 
izin. Bir bakıyoruz ki, uygulamada - bilhassa genç 
arkadaşların bilgisizlikleri nedeniyle, bazılarından 
suiiniyetle hatalar işlenmektedir: Babası ölmüş; ara
dan bir yıl geçmiş... Halbuki mazeret izni, bu cenaze 
törenine katılmaya veya son anına yetişmeye yönelik
tir. Kesinlikle, bunu iyi takdir edemiyorlar ve bun
dan dolayı izin veriliyor ve izin alan da geriye de 
dönmüyor; tabiî, kendisinin de başı yanıyor. 

Kanunların umumîlik prensipleri vardır. 
Diğer konu: Yine, hükümlülüğünün üçte bir sü

resini geçirmek kaydıyla - yol hariç - 72 saatlik bir 
izin hakkı var; fakat buna layık değilse, bir kere, 
hükümlülük süresi içerisinde disiplin cezası almışsa, 
aradan belli bir süre ıgeçmemişse, disiplin cezasının 
kaldırılmasına karar verilmemiş olduğu halde bu sü
re içerisinde izin verilmiş... Gidiyor; yine hadise çı
kartıyor, cezaevinde bulunması gerekirken. 

Nihayet son konu da efendim; tahliyesine 15 gün 
kala, 8 saati geçmemek üzere bir iş arama izni ve
ririz. O zamana kadar gayet iyi durumu vardır, ce
miyete yeniden dönebilecek kapasitededir ve iş bula
bilme imkânı vardır. Bu, ancak belli yerler için söz 
konusudur; iki haneli yer için bu, elbette ki, düşünü
lecek bir konu değildir. 

işte, sırf, meslektaşları korumak, yanlış uygula
malara neden olmamak ve Türkiye'de birlik ve be
raberliği sağlamak için artık bu izinler doğrudan doğ
ruya Bakanlığımız süzgecinden geçecek ve layık olan
lara ve şartları uygunsa, izin verilmek suretiyle kö
tü uygulamaların önüne geçilmiş olacaktır. 

Arz ederim. 

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

Buyursunlar efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, filvaki açıkladılar; ama, «(Adalet Bakanlığının 
tasdikiyle mahfuzen veya serbest olarak tüzükte..» 
deniliyor. Bu konular tamamen açıklanacak mı, şim-
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di izah buyurdukları şekilde? Yani tereddütü mucip 
olmayacak şekilde, tüzükte açıklanması önemli gö
rülüyor. Acaba bu hususta bir karar aldılar mı? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMALETTİN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Genelgeler, tamamen değişik
liğe uygun şekilde, şimdiden hazır. Kanun, Yüce 
Konseyce kabul edildiği takdirde hem genelgelerimiz
le, hem de hemen infaz savcılarıyla yapacağımız top
lantılarla, bu 14 üncü madde dahil olmak üzere, tüm 
değişiklikleri kendilerine en ayrıntılı şekilde izah ede
ceğiz, müfettişlerimize öğreteceğiz, inşallah en iyi 
neticeyi alacağız. 

BAŞKAN — Yani, «Kimler mahfuzen bırakıla
cak, kimler serbest olarak bırakılacak?» bu kanunla
rın hepsi açıklık kazanacak. 

KEMALETTİN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî; hepsi var efendim. 

BAŞKAN — Buyursunlar efendim, Jandarma Ge
nel Komutanı. 

ORGENERAL SEDAT CELESUN — Efendim, 
iyi hali görülen hükümlülerden bazıları, evli olduk
ları takdirde, jandarma nezaretinde evine kadar izin
li gönderiliyorlar. 

Gene bu hal devam edecek mi? 
BAŞKAN —Evet, buyursunlar efendim. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim arz edeyim. 

Şimdi mühim olan, bakiye süresidir, bakiye süre-
resi çok önemlidir. Bakiye süresi eğer çok ise, otuz 
yıllık bir hükümlü beşte birini yatmış; ama geriye 
daha, çok yatması gereken süre var.. Bunu kendi ha
line bıraktığımız zaman, kaçma ihtimali çok fazla; 
ama yirmi yıl yatmış, bakiye süresine bir yıl, iki yıl 
var veya bundan daha az var. Artık, bu kimsenin, 
meşruten tahliyeden istifade süresini yakma tehlike
sini göz önüne alarak - ki 19 uncu madde şimdi da
ha büyük şartlar getiriyor - bu yola gidemez. Yani 
onu kovsanız bile mutlaka gelecektir; ama bakiye 
süre hakikaten yakılabilecek nitelikteyse, jandarma 
nezaretiyle 72 saati geçmemek üzere zaten, gidip, ge
reğini yapıp gerisin geriye dönecektir. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Yani o gidecek. 

ORGENERAL SEDAT OELASUN — Efendim, 
gidecek ve jandarma da bekleyecek kendisini. Bu, 
maalesef, teşkilat için büyük ve çirkin bir olay. 

KEMALETTtN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — işte bütün bunlar göz önüne 
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alınarak - tabiî, lüzumsuz izin verme keyfiyeti de bu 
suretle önlenmiş olacak efendim - ancak jandarma 
nezaretinde götürme imkânımız varsa izin vereceğiz; 
yoksa bu hiçbir zaman müktesep hak değil efendim. 
Eğer ıbu şartlar varsa, geri dönme ihtimali varsa, 
jandarmamızın kadrosu böyle bir izine çıkmasına mü
sait ise, kendisine izin verilecek; aksi takdirde, izin 
verme konusu otomatikman işlemeyecek. Onu arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Başkaynak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet (Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten halen ceza infaz kurullarındakilerin 
izinleriyle ilgili, infazla ilgili bir tüzük var; 1.8.1967 
tarihli. Burada da zaten eski yasalar, halen yürür
lükte bulunan yasalar, «Cumhuriyet Savcısının tasvi-
biyle mıahfuzen veya serbest olarak tüzükte gösteri
len esaslar dahilinde izin verilebilir» diyor. Eskisin
de de var bu, serbest veya mahfuzen gitmesi konusu; 
ancak olmayan bir şey şu: Adalet Bakanlığının ona
yı alınmıyordu; infaz savcıları, onay almadan bunu 
kullanıyorlardı. Biz, Adalet Bakanlığının onayını koy
duk. Halen yürürlükte bulunan tüzükte, ki '14 üncü 
maddenin 1 inci fıkrasının A, B, C bentlerindeki izin 
verme keyfiyeti vardı, bunu savcılar kullanıyorlardı; 
bunun şekil ve esasları tüzükte gösteriliyordu. Yine 
sertbest veya mıahfuzen gidip gitmemeleri hükmü de 
vardı; ama Adalet Bakanlığı bu izinlerden habersiz 
olduğu için, biraz da savcılarını kontrol altında tut
mak için bu hükmü yeniden getirmiş bulunuyor. 

Yoksa, yine Sayın Jandarma Genel Komutanı
nın ifade ettikleri gibi, mahfuzen izinli gidecekse - ki 
yasanın 1 inci fıkrasının (A) bendinde, yol hariç 1 
günden 10 güne kadar, yine (B) bendinde 72 saate ka
dar, yine (C) bendinde 8 saate kadar izin hakları var; 
mahfuzen veya serbest gitmeleri tüzükte gösterilmiş. 
Ama bu yetkiyi özellikle savcılar kullandıkları için -
konu suiistimal edilebiliyor veya kontrolden uzak tu-
tulabiliyordu. Bu hususları Adalet Bakanı kendi ona
yına almak istiyor ve zannediyorum ki, bundan son
ra tüzüğü yeni baştan ele alacaklardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Mahkûmiyetinin bitimine 15 gün 
kalmış bir kişinin iş bulmak için alacağı 8 saatlik izin 
müsaadesinin 15 gün içerisinde Bakanlıktan onayı 
gelebilir mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bunun 
tatbikatı bizi de düşündürdü. Öz silikle, mesela «1 

günden 10 güne kadar mazeret izni» diyor (A) da; 
(B) de yine şart var; beşte birini iyi halde geçirmek 
koşuluyla 72 saate kadar tatil izni var; yine cezaevin
den çıkmasına 15 gün kalan kişilerin de günde 8 saat 
iş arama izni var. Bu 8 saatlik süre içinde iş bulur 
mu, bulmaz mı bilinmez. 

BAŞKAN — Hayır, bulur mu değil de, Bakan
lıktan bu onay 15 gün içerisinde gelir mi? 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Telle bildiriyoruz, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK ı(Adalet Komisyonu Başkanı) — Telle izin 
istenecek. Yalnız şöyle bir sıkıntısı olacak tabiî; Dos
yası Bakanlıkta bulunmadığı için gecikebilir. 

BAŞKAN — Tabiî, nereden bilecek? 
HÂKİM TUĞGENERAL iMUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yine 
savcının beyanına bağlı kalarak, «Hayır» demeye ola
nak yok. 

BAŞKAN :— Gerçi 15 gün kalmış, mühim bir 
zaman değil. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Kaçma
yacağı zannediliyor. 

BAŞKAN — Kaçmak için deli olması lazım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — İzin verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyursunlar .efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Talhiî, bu, bir insa
nî duyguyla ele alınmış bir maddedir efendim. Bil
hassa, Sayın Kâşif oğlu belirtti; babası ölmüştür.. 

BASIK AN — Zelzele olmuş, su baskını olmuş.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 
Şimdi, mesela İstanbul'da ailesi olan bir mahkûm, 

Adalet Bakanlığının tertibine göre belki Sinop'taki 
hapishanede yatmaktadır; anası İstanbul'dadır.. 

Şimdi, anasının öldüğünü Sinop'a bildirecekler; 
Sinop'taki savcı, durumunu tetkik edecek, bu halle
rini tetkik ettikten sonra Adalet Bakanlığına bildire
cek; Adalet Bakanlığı tetkik edecek, Sinop'taki sav
cıya 'bildirecek; ondan sonra da o kalkacak, Sinop' 
tan, İstanbul'daki ailesine yetişecek. 

Tabiî, bu, işlemeyecek bir maddedir efendim ve 
eğer gerçekte istenen, gidilmemesi, izin verilmeme
si ise, bunu açıkça ortaya koymak gerekir. Aksi tak
dirde, adalet mekanizmasını ve biraz evvel Jandarma 
Genel Komutanımızın da belirttiği gibi, bunu mah-
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füzen götürecekse eğer, bir de onu müşkül vaziyete 
sokacaktır. Jandarmanın bunu muhafaza altında gö
türüp, bunun izinli çıkıp tekrar getirilmesini sağla
ması sureti katiyede mümkün değildir. Bir hapisha
neden bir hapishaneye, jandarma 'bugün mahkûm 
nakledemez; mahkûm nakletmek imkânına sahip de
ğildir. Bunun acısını çektik; askerle, inzibatla filan 
götürdük efendim; yapamadık. 

Binaenaleyh, gerçi madde insanî bakımdan gayet 
hoş, kabili tatbik gibi görünüyorsa da, ancak bizde
ki infaz sistemi buna imkân vermez ve yetişemez de. 
Maksada vefa edecek bir madde değil. Bunu düşün
dük; ama başka çare yok. Hükümet getirmiştir; ama 
işlemesi zor efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKıAN — Buyurunuz Başkaynak. 

HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK f(Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, halen yürürlükteki tüzüğün özellikle 117 
nci maddesine göre, mahkûm kapalı cezaevinde ise 
mahfiizen göndermek mecburiyetindeler, yani mut
laka jandarma 'bulunacak; açık cezaevinde bulunu
yorsa, mahfuzen gidip gitmemesi takdire bağlıdır. 

Ben, Sayın Genel Sekreter Orgeneral İÜruğ'un 
ifade ettiği gibi - bir iki gün izin vereceksiniz ve bir 
başka ceza infazı süresi olan kişiye günde 8 saat izin 
vereceksiniz, o da gidip iznini orada değil de başka 
yerde kullanmak durumundaysa, bunu yerine getire
meyeceği gibi - Adalet Bakanlığına bildirip, Adalet 
Bakanlığından belge almanın bir sorun olacağı kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı, dosyasını görme
den karar verebilecek mi? 

KIEİMALETTIN ALİ İKÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim efendim. 

Şimdi Sayın Paşamın da ifade ettiği gibi, 117 nci 
madde, ayrıntılarıyla meseleyi vurgulamış. Şimdi efen
dim, babasının, anasının veya çocuğunun veya kar
deşinin ölümünde bulunması veya hastalığında onun 
yanında bulunması veya büyük felaketlerde, tabiat 
olaylarında ailesine yardım etmesi keyfiyeti elbette ki 
önemli faktörler; ama diğer bir önemli faktör de eli
mizdeki mahkûmun kaçmaması meselesi. 

Bunu düşündük; yani yarı açık ve açık cezaevine 
gelmiş, 'bakiye süresi çok az kalmış ise, zaten tüzüğe 
göre, jandarmaya bir külfet söz konusu değil; ama 
kapalı cezaevinde ise, elbette ki, Sayın Orgeneralimi
zin ifade ettiği husus nihayet belki bir mezar ziya
reti için, o da jandarmamızın kadrosunun müsaadesi 

nispetinde, mümkün olacaktır, eğer kendisi, ölümün 
vuku bulduğu yerin dışındaki bir cezaevinde ise.. Ama, 
önemli olan bir husus da, mahkûmun kaçabilmesi 
durumudur. İşte, 72 saat izin vermişiz; mahkûm kaç
mış; bugün isviçre'den sığınma hakkı istiyor. 

Meseleye insancıl duygularla yaklaşırken, elbette 
ki, elimizdeki bir anarşisti de hiçbir zaman yeniden 
yurt sathında eski faaliyetlerini yapacak duruma ge
tirmemek de önemli bir konudur. Yani, bunlar çok 
güzel müktesep hak; ama maalesef, işte Yılmaz Gü
ney hakkındaki büyük yanlış uygulama, hem ülke ça
pında üzülmemize neden oldu ve hem de bugün bi
zi İsviçre ile, sığınma hakiki gibi bir durumla karşı kar
şıya bıraktı. 

Kapalı cezaevinde bulunan kişinin 'bakiye cezası 
mutlaka fazladır. O bakımdan zaten uygulamada pek 
biz buna yönelmeyeceğiz. Yani, bunu üzülerek; ama 
açık olarak ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — iPek ender şartlar altında olacak. 
KEMALETTlN ALİ KÂIŞİFOĞUU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Tabiî, ender şartlar altında. Ama 
efendim, cezaevinde on sene kalmış, iyi halliliği tes
pit edilmiş, en ufak bir şekilde kaçmaya, ayaklanma
ya teşebbüs etmemiş, yani şartla salıverilmesini geri 
almaya yönelik herhangi bir hareketi olmamış bir 
mahkûmun bu süre içerisinde annesinin, bahasının 
rahatsızlığı veya ölümü halinde, elbette jandarmamı
za yük olmadan iadesi.. Ama, şimdi daha yeni efen
dim; Anayasa (Mahkemesinin bir kararını düşüne
lim.. 316 yıl alan bir kişiyi hemen, «Mahkûmiyetinin 
beşte birini iyi halli geçirdi, diye, bilhassa, anasının 
babasının hastalanması halinde çok kolayca alacağı 
bir rapor üzerine dışarıya jandarmasız bırakmak, he
men yurt dışına kaçmasına imkân sağlamak olur. 

O bakımdan, ben bu soru üzerine ayrıntıya gir
dim. Takdir Yüce Konseyindir. 

BAŞKAN — Tabiî efendim.. Yalnız ölümü dü
şünüyoruz biz. Yani, ölümünde bulunması, cenazede 
bulunması demek değildir, anladığım manada. O 
mümkün değildir; zaten savcı da verse, yetişemez, 
buradan da versek yetişemez. Bundan gaye, belki ka
rısı mesela, vefat etmiştir; çocukları kalmıştır; gidip, 
onları bir yere bırakacaktır; annesi ölmüştür, malı 
mülkü vardır belki; gidecek, onu halledecek, bir iki 
gün içerisinde dönecektir yahut babasını götürüp bir 
yere bırakacaktır, babası yalnız kalmıştır veya tersi 
olmuştur, çocukları ölmüştür... gibi. Bunlar, cenaze
de bulunsun diye değil., cenazede bulunması mümkün 
değildir zaten. Bu gibi hallere inhisar edebilir, o da 
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o suçlunun mahkûm olduğu suça göre değişir; adam 
kan davasından birini vurmuş ise ve ondan dolayı 
mahkûm olmuşsa, istediği kadar jandarma nezaretin
de gitsin; bu sefer başka «birisini de vurur gelir. 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞttFOĞLÜ (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Veya kendisini öldürürler. 

BAŞKAN — Evet; veya kendisini öldürürler. Kaç 
senesinden beri, 1968 senesinden beri mi bu tatbik 
ediliyor? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — 1965 senesinden beri 

BAŞKAN — 1965 senesinden beri bu tatbik edi
liyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben de 
bunu söyleyecektim efendim, zatıâliniz temas ettiniz. 
Bu kan davası günden ve hele anarşist olan kişiler, 
süreleri az da kalsa birtakım suçlar işleyebilirler. Ya
ni, bu yönüyle bu maddenin o kısmında çok hassas 
davranmak gerekir. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bunda çok has
sas davranacak. Yani, hemen onu yerine yetiştirme 
değil; bilgi isteyecek; belki, «ıDosyasmı da göreyim 
ondan sonra karar vereyim» diyecek. Yani, bunun mu
hakkak cenazede bulunması şart değil. 

Başka efendim, 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Eemeyenler.. Kabul edilmiştir. 

!2 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 17 nci maddesine üçüncü ve dör
düncü fıkralar olarak aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

«Ziraat, deniz avcılığı, yol, inşaat, maden ve or
man gibi iş sahalarında ilgili kamu kuruluşları hü
kümlü çalıştırmaya mecburdur. Birinci ve ikinci fık
ralardaki çalışmalar cezaevi personelinin gözetim ve 
muhafazası altında yapılır. 

Birinci ve ikinci fıkralar dışındaki hükümlüler de 
cezaevi dışındaki iş sahalarında çalıştırılabilirler. Bu 
takdirde çalışmalar güvenlik önlenilen altında ve 
jandarma muhafazasında yapılır 

BAŞKAN — Bu madde hakkında 
kanına izahat sadedinde söz 

Komisyon Baş-
verıyorum; buyurunuz. 

HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER 
KAYNAK (Adalet (Komisyonu Başkanı) 
Başkanım, konu şu: 1647 sayılı Kanunun 
maddesinin 1 inci fıkrası şöyle ifade 
kûmlar cezaevlerinde çalıştırılmaya 

BAŞ-
Sayın 

17 nci 
ediyor: «Mah-
tabi tutulur. 

Şartla saliverilmesine 1 yıl kala ve cezaevinde dört
te bir nispetinde iyi halde bulunan kişiler tüzükte 
öngörülen, tüzükte gösterilen esaslar dahilinde çalış
tırılırlar.» 

Çalıştırılırken, bunların gayet' tabiî, meslek grup
ları, yaşları ve nitelikleri de dikkate alınacak. An
cak, nasıl çalışacaklarına dair bir sarahat yok, nerede 
çalışacaklarına dair de bir sarahat yok. 

Adallöt Balkanı iıkıi fılkna ekiliyor bu maddeye, «Zi
raat, deniz avcılığı, yol, inşaat, maden ve orman gi
bi iş sahalarında, ilgili kamu kuruluşları hükümlü ça-
toşitıırtmaya medbuınduır» di'yor ve bir meobuıri'yeit yük
lüyor. 

«1 inci ve 2 nci fıkralardaki çalışmalar cezaevi 
personelinin gözetim ve mahfuzen denetiminde ya
pılır. Bu gibi işlerde çalışacak kişiler mutlaka gözetim 
ve denetim altında çalışır.» diyor. 

BAŞKAN — Muhafızlar nezaretinde. 

HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

Aşağı iniyor; «1 inci ve 2 nci fıkralar dışındaki 
hükümlüler de cezaevi dışındaki iş sahalarında çalış
tırılabilirler. Bu takdirde, çalışmalar, güvenlik önlem
leri altında ve jandarma muhafazasında yapılır» diye 
bir sistem getiriyor, bir sistem oluşturmuş 'bulunuyor. 

Şimdiye kadar cezaevlerinin kendi iş bölümleri 
vardı, bu iş bölümlerinde kapalı yerde çalışıyorlardı; 
yine, şartları haiz olmaları koşuluyla dışarıda da ka
mu hizmetinde veya özel sektörde çalışabiliyorlardı; 
ama kamu hizmetinde çalışacaklar için, kamuya bir 
mecburiyet getirmemişti. Onlar, yer yok diye veya 
şu veya bu nedenle almıyorlardı. Şimdi, bu mecburi
yeti tahmil etmiş oluyor. 

BAŞKAN — Bu deniz avcılığında kamuyu ilgilen
diren husus var mıdır? 

HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Varsa 
tabiî.. Bilmiyorum. 

BAŞKAN — Nereden çıkmış deniz avcılığı? Bu, 
hep özel şahısların elindedir. 

HÂİKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK l(Adalet Komisyonu Başkanı) — Tarım 
Bakanlığına bağlı Su ürünleri Genel Müdürlüğü var; 
oradan çıkmış olabilir. 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığına bağlı göller filan 
var, belki onu kastediyordur; yoksa denizde balık av
lamayı değil? 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- ] 
KAYNAK ı(Adalet Komisyonu Başkanı) — Onu 
kastediyordur. Zaten, bilmiyorum, Et ve Balık Ku
rumuna bağlı böyle bir resmî kuruluş var mı; ama 
Tarım Bakanlığına bağlı Su Ürünleri Genel Müdür
lüğü var; orayı murat etmiş olacak. 

BAŞKAN — Sayın Kâşifoğlu, bu deniz avcılığı 
meselesine ne diyorsunuz? 

KEMALETTÎN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, arz edeyim ko

nuyu, emrettiğiniz hususa da değineyim. 
Efendim, bugün iki tür çalışmamız var: Bir ta

nesi; hükümlülük süresinin dörtte birini iyi halde 
geçiren kişilerden ekip oluşturuyoruz. Bunları, ziraat 
deniz avcılığı, yol, inşaat, maden ve orman gibi iş sa
halarında çalışma ekipleri teşkil etmek suretiyle ve 
başlarında gardiyan bulundurarak çalıştırma olana
ğımız vardır. 

Bilhassa belediyeler, orman müdürlükleri ıbizim 
bu ekiplerimizden ziyadesiyle istifade ediyorlar, hat
ta Karayollarına da bu ekipler büyük fayda sağlıyor. 

Bir de, şartla salıverilmesine en fazla 1 sene veya 
6 ay gibi bir zaman kaldığında, ekibe gerek yok efen
dim; bunlar, özel fabrikalarda bile çalışabiliyorlar. | 
Çünkü grevi yok, lokavtı yok, başkaldırması yok ve I 
başında gardiyanı da vardır. Netice itibariyle, işve
renler de bunlardan son derece memnunlar efendim. 

Ancak, Sayın Başkaynak Paşamızın da ifade et
tikleri gibi, bu gibi yerlerin bunları çalıştırma mükel
lefiyetine ait bir husus da yoktur. Mesela, bugün, sa
katların çalıştırılmasına ilişkin, «Şu kadar sakat iş
çi çalıştırmak mecburiyetinde, şu kadar eski hüküm
lüyü işçi olarak çalıştırmak mecburiyetinde» diye hü
küm olmasına rağmen, burada bir mecburiyet yok
tur. 

Bir de, Sayın Başkanım, ıbunun ötesinde, mesela 
Varto gibi, Erzincan gibi bazı yerlerde büyük zelze
leler oluyor; bazı yerlerde büyük yangınlar oluyor, 
büyük su baskınları oluyor ve diyelim ki, orada bi
zim 300 - 500 kişimiz var; ani olarak, bunların yardı
ma gitmesi lazım. 

İşte bu halde de, yeni getirilen fıkra ile, dörtte bi
rini iyi halde geçirmiş veya meşruten tahliyesine en 
fazla 11 yıl kalmış olanların dışında ilk defa, jandar- I 
manın bunları alıp, mesela enkaz kaldırma çalışma- I 
larında kullanma imkânı getiriliyor. Bu arada, me
sela diyelim ki, 'Millî Savunma Bakanlığının bir inşaat 
sektöründe de veya bir başka işinde de bunların yine | 

jandarma nezaretinde çalıştırılması mümkün olacak
tır. 

Efendim, deniz avcılığı konusuna gelince; bizim, 
yarı açık ve açık cezaevilerimizde deniz ©kipleri var
dır. Mesela İmralı'da deniz ekibimiz vardır ve bizim 
bu deniz ekiplerimiz hem Marmara'da avlanır, hem 
de Karadenize kadar açılır efendim. 

Bizim amacımız, bu deniz ekiplerimizi, Su Ürün
leri Genel Müdürlüğünden hatta diğer müesseseler
den istenildiği zaman - büyük tecrübeleri olduğundan, 
zaten kaptan veya tayfa kökenli olduklarından ve bi
zim bu sahada en fazla döner sermaye olarak istifa
de ettiğimiz ekipler olduğundan - bu ekipleri onla
rın emrine vermektir. 

BAŞKAN — «Deniz avcılığı» diyeceğimize, «Su 
ürünleri avcılığı» desek, olmaz mı? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU {Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Nasıl emrederseniz efendim; 
ama «IDeniz avcılığı»nı genel manada alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Ama ıbüyük göllerimiz var bizim, 
Eğridir Gölü gibi... O zaman orası deniz kabul edil
mediği için orada avcılık yapılamaz. 

KEMALETFİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Olabilir efendim; 

BA§KAN — «Deniz ve su ürünleri avcılığı» şek
linde olabilir değil mi? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Su ürünleri» 
dersek denizi de kapsar zaten efendim. 

BAŞKAN — Tabiî kapsar. Doğrudan doğruya, 
«su ürünleri» desek, denizi de kapsamaz mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyona Başkanı) — Kapsar 
efendim. Zaten, Adalet Bakanlığının tüzüğünde «de
niz avcılığı ekibi oluşturulur» diye bir madde oldu
ğu için «deniz avcılığı» deyimi konulmaktadır. 

BAŞKAN — «Deniz» ibaresini onun için koyu
yoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyona Başkanı) — Aslında 
«su ürünleri avcılığı» olması gerekir; tabiî, bu, de
nizde de olur, gölde de olur... 

Demin arkadaşımızın bahsettiği gibi, İmralı'da 
veya Bozcaada'da bulunan ekipleri bir başka bakan
lık ekip olarak kiralar. 

Bu bakımdan, «su ürünleri» denmesi en doğal 
olanıdır. 
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BAŞKAN —• Bu 1 inci ve 2 nci fıkradaki çalış
malar, cezaevi personelinin gözetimi altındaydı, de
ğil mi? 

KEMALETT1N ALİ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Bu çalışmalar cezaevinin dışında 
mıdır? 

KEMALETTİN ALt KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Cezaevinin dışında da olabilir 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, cezaevi personeli buna kâfi 
gelir mi? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Kâfi gelir. Çünkü biz, bakiye 
cezalarını nazarı itibara alarak yolladığımız için, 
hiçbir zaman böyle bir riske girmiyorlar. Ama, dik
kat* edilirse, yeni fıkrada hiçbir cezadan söz etmi
yoruz. Dediğim gibi, fevkalade ahvalde olması ha
linde, bir can kurtarmaya yönelmesi halinde bunu 
biz kendi içimizde gayet rahatlıkla düzenliyoruz. 
Yarı açık ve açık cezaevlerinde kaçma oranı bizde 
çok çok azdır, fevkalade azdır. Bu şekilde ekipten 
kaçma oranı da azdır. Zira bunlar zaten maddî ba
kımdan çalışmaya mecburdurlar; gelir sağlıyorlar, 
hem kendisini geçindiriyor, hem ailesini geçindiri
yor. 

Biz bunları gayet iyi ayarlıyoruz; bu yönden hiç
bir sıkıntımız yoktur. Çalışanın ekipten kaçma key
fiyeti son derece azdır. Kaldı ki, kamuya da, ken
dimize de büyük menfaatimiz vardır. Bu bakımdan, 
bir sıkıntımız yoktur efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, beraberinde iki şart getiriyor: Cezaevin
de, cezasının dörtte birini iyi halde geçirmiş olacak; 
bir de, çıkmasına 1 yıl kalacak. 

Sanıyorum ki, bu madde itina ile hazırlanmıştır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu çalışan

lar, yalnız para karşılığında mı çalışırlar, yoksa geri 
kalmış cezalarının gün olarak indirilmesi suretiyle de 
hizmet verebilirler mi? 

KEMALETTİN ALt KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim efendim. 

Eskiden böyle bir konu vardı; fakat 1965'de ka
bul edilen 647 sayılı Kanun ile değiştirildi. Eskiden 
1 günlük çalışma 2 gün sayılmak suretiyle bir dü
zenleme vardı; fakat bugün daha çok, doğrudan 
doğruya o hükümlünün cezaevinde göstereceği di

sipline uyumu ön plana alınmıştır; yoksa kendisine 
bir maddî menfaat sağlamıyor. Disiplin esasları çer
çevesinde cezasının daha az çektirilmesi yönünde, 
belki iyi halli olması nedeniyle, üçte birden istifade 
etmek suretiyle çıkıyor efendim. 

Arz ediyorum. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yani dışarıda çalıştığı için 1 günü 2 gün 
sayılmıyor, hiç alakası yok. Ayrıca da, bu çalışma
larının karşılığında para alıyorlar. 

BAŞKAN — Para alıyorlar, evet. Eskiden de 
vardı efendim, 1947 senesinden bilirim; Eskişehir 
Şeker Fabrikasında Eskişehir'deki mahkûmlar çalı
şırdı; şimdi zannederim yok. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, şimdi bilhassa İzmir' 
deki fabrikalar bizim elemanlarımızdan ziyadesiyle 
istifade ediyorlar ve son derece memnunlar. Gardi-
van nezaretinde gidiyorlar, onun nezaretinde özel 
arabayla geliyorlar, para da kazanıyorlar. 

Bir de, tabiî cezaevinden çıkar çıkmaz, eğer iş
veren ondan memnunsa fabrikasına da alıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Acaba, 
dışarıda iş sırası bekleyenlerin aleyhine olmuyor mu 
bu durum? Cezaevindeki bir adamı oraya veriyoruz, 
dışarıda iş bekleyen adam işe giremiyor. 

BAŞKAN — O doğru tabiî. Cezaevine düşmüş 
olan kişinin cezaevinde bırakılması suretiyle cemi
yete olan küskünlüğü artıyor ve bir de mütemadiyen 
onun beynini yıkamak suretiyle başka yönlere sap
ması da önlenmiş olur. Çünkü dışarıya çıkmak sure
tiyle para kazanacaktır. 

Benim de aklıma geldi o konu; dışarıda birçok 
iş bekleyenimiz var. 

Bu bakımdan, insanî yönden ele alınmış bir mad
de gibi geldi bana. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dışarı
da bir çok iş bekleyen adam var; «O cezalı, ben ce
zasızım, ben bekliyorum, o çalışıyor...» Bu büyük 
bir sorun. 

BAŞKAN — Kamu kuruluşlarında uygulanıyor 
bu çalıştırma usulü, değil mi Sayın Başkaynak? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tabii. 

BAŞKAN — Ucuza da çalıştırılıyor zannediyo
rum, değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tabii. 
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Başka iş arayanların işlerine mani olabilir bir 
yerde. Yani yüz kişi çalıştıracak bir müesseseye on 
mahkûm gönderirseniz, on kişi noksan çalıştıracak 
demektir Ancak, gönderdiğiniz o on kişiye eski 
meslek ve sanatlarını icra ettirerek adam kazana
caksınız ve bir de muzır faaliyetlerine engel teşkil 
edecektir. 

BAŞKAN — Bir de, hapishane içindeki diğer 
mahkûmlara emsal olmak suretiyle, onların da iyi 
hal sahibi olmalarını sağlayacaktır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yasa, 
«dörtte birini iyi halde geçirecek» diyor. Dışarıda 
çalışanın o gidip gelmesi bile, onları bir yerde terbi
ye etmiş oluyor. 

BAŞKAN — Çünkü cezaevlerinden bir maksat 
da, adamları kaybetmek değil, kazanmak; terbiye 
etmek, ıslah etmektir. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başbakanım, konu açıldığı için söylüyorum; 647 sa
yılı Kanunun zaten yapılış düzeni öyledir. 

Zannediyorum ki, cezaevinde bir ay içinde 16 
gün yatan kişi, 30 gün yatmışcasına dikkate alını
yor. Evvela cezasının üçte ikisini yatan kişi, üçte bir 
nisbetinde meşruten tahliye oluyor. Bir de, açık ve
ya yarı açık cezaevine geçtiği zaman her ay ken
disine 6 gün izin hakkı tanınıyor. Bu hakkını kul
lanmıyor, çıkarken kullanıyor. Bugün aşağı yukarı 
yarı yarıya yatıyorlar cezaevlerinde. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bence, 
burada suç türlerinin de önemi var. Her türlü suçlu, 
getirdiğimiz maddeye tabi olmayabilir. Bazı suçlar 
var ki, o suçtan dolayı yatanlara böyle imkân veril
memelidir. Ama buyurduğunuz gibi iyi hali görül
müş insanlar için kabul; ama bazı hınzırlar var ki 
onlara bu imkân verilmesin. 

BAŞKAN — Onlara verilmez zaten değilmi?.. 

KEMALETTİN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama 
böyle bir kayıt yok. Umumî bu hüküm, herkese ve
rilecek. 

BAŞKAN — Tüzük veya yönetmeliklerinde 
buna dair kayıtlar vardır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yılmaz 
Güney'e vermişiz, işte gitmiş. Bunu o halde tahdit 
etmek lazım. O tür insanlara bu müsaadeyi verme
mek gerekir. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten, 
yasanın yazılış biçiminde «çalıştırılır» diyedir, em
redici değil, «çalıştırılabilir diye hüküm vardır. Ne 
var ki, idare bunu iyi takdir etmek durumundadır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlara 
da iyi sınırlar getirmek lazım. 

BAŞKAN — Yol, inşaat, maden sahalarında iyi. 
Mecburiyet koyuyoruz ve kaç kişi çalışacak vesaire 
gibi hususlar yönetmelikle belirtilecek. Hepsini çalış
tırmak manası buradan çıkmaz, öyle değil mi? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet. 

Sayın Başkanım, burada önemli olan, Sayın Baş-
kaynak Paşamızın da ifade ettiği gibi, bunları yeni
den cemiyete kazandırmak ve dünyadaki infaz sis
teminde de en iyi, ıslah edici sistem, çalışma olarak 
vurgulanmış. Bugüne hangi tür cezaevini alırsanız 
alınız, sanat öğretme meselesi, tahsilini yaptırma 
meselesi ve dolayısıyla dışarıda ona normal bir in
san olarak çalışma olanağını sağlama meselesi ge
niş yer tutar. 

Son olarak, bundan evvelki değişikliğimizde, bu 
tür sanat öğrenenlere, mesela Halk Bankasından da 
meslek kredisi sağlamak suretiyle bir yaklaşım sağ
lamaya çalışıldı. Yoksa bugün, Ocak ayı sonu itiba
riyle 34.234 tutuklu, 46.696 hükümlü ki, toplam 
80.930 tutuklu ve hükümlü var; buna tabii sıkıyö-
netimdekiler dahil değil. Önemli olan konu, bu bü
yük rakamı, yeniden, normal kişi olarak cemiyete 
yöneltmektir. 

Sizin de işaret buyurduğunuz gibi, içeride kal
mak, beynini yıkamak; dışarı çıkmak, para kazan
mak, bir meslek sahibi olmak demektir ve temenni
miz, artık onun normal bir kişi olarak cemiyetimiz
de yaşamını sürdürmesi istikametindedir. Yani, bakış-
açımız bu; ama bu hale gelmemiş... Zaten birkaç 
defa kaçma veya kaçmaya teşebbüs etmek fiilîni iş
leyenlere ki, iki defa kaçmaya teşebbüs etmek, Ko
misyonumuzun son derece iyi düzenlediği yeni me
tinle, şartla salıverilmeden istifade edemeyecek du
ruma getiriyor kendisini; iki defa ayaklanmaya te
şebbüs etmek, şartla salıverilmekten istifade edemez 
duruma getiriyor; iki defa kapalı cezaevine iade 
edilmek, kendisini kesinlikle şartla salıverilemez ha
le getiriyor. 

O bakımdan, biz artık, sadece ve sadece disiplin 
cezası almış, bir yıl sonra bu disiplin cezası kaldırıl
mış; o halde bu normal insandır diye bakmıyoruz. 
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Şartla salıverilmeden herhangi bir surette istifade 
edemeyen kişinin, böyle bir ekibe dahil olması veya 
müstakil olarak böyle bir çalışma imkânını kendisi
ne sağlaması mümkün olmayacaktır. 

O madde geldiği zaman, müsaade ederseniz da
ha ayrıntılı bir izahat vermek suretiyle, disiplin ce
zalarını uygulama sistemi konusunda da bilgi sun
maya amadeyim, 

Arz Ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu hüküm

lülerin dışarıda çalıştırılması hususunda karar sahi
bi kim? Yani bunları kim seçiyor? Bu seçmede her
hangi bir öncelik tanınma imkânı var mıdır; yoksa 
bir yönetmeliğe mi bağlıdır? Çünkü, suçluya bir 
hayli avantaj sağlayan bir konu. Bu nedenle, gardi
yanlar veya diğer konularda bazı işlerin dönmesine 
neden olabilir mi? 

KEMALETT1N ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim efendim. 

Bu konuda, önce kurum müdürünün başkanlığın
da bir kurul oluşuyor. Bu kurulda öğretmen, dok
tor, infaz memuru, atölye şefi ve başgardiyan var; 
bunların üstünde de, bizzat bütün sorumluluğu yük
lenen Cumhuriyet savcısı var. O bakımdan, böyle 
bir ekibin (cezaevi müdürünün, doktorun, infaz me
murunun, başgardiyanın) müspet oyunu almış ola
cak; sonra da, bu konu infaz savcısının ve icabında 
vilayet savcısının onayına sunulacak ve vilayet sav
cısı, «Bu kişiler şu ekipte çalışabilir veya şu yere gi
debilir» diyecektir. Biz bütün sorumluluğu savcıya 
yükleriz. Herhangi bir firar olduğu zaman, «Niçin 
siz bunu iyi tahkik etmediniz, böyle firar edebile
cek bir kişiyi niçin bu, ekibe dahil ettiniz?» diye so
rarız. Yılmaz Güney hadisesinde de bugün, savcı, 
sorumluluğunu taşıyacaktır, belki de mahkûm ola
caktır. 

Bütün sorumluluk, ilk incelemeyi yapan kurula 
ait olmakla beraber, savcının sırtındadır. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir hu

susu daha öğrenmek isterim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî 

ki, insanları kazanmak önemlidir. Çalıştırma işi iki 
türlü oluyor; birincisi, cezaevi içerisinde veya ona 
ek olarak yapılmış ve kunduracılık, marangozluk, 
tornacılık vesaire gibi işlerin yapıldığı veya yaptı
rıldığı işler ki, bunlar içeride çalışma sistemi... Ka
bul, bunun her türlüsü yapılsın. 
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Dışarıda çalıştırılacaklar ile, içeride çalıştırıla
cakları, suçları yönünden iyi tefrik etmek lazım ge
lir. Yine onlar da çalıştırılsın; ama dışarıda değil, 
içeride çalıştırılarak ıslah yoluna gidilmelidir. 

Bir de başka tür suçlular var: Dışarıda her tür
lü yankesicilik vesaire yapıyor; «Bu kısıda içeride 
geçireyim» diyor ve yatıyor. Bu gibi olanlara ağır 
hizmet vermek lazım. Onu, ister dışarıda, ister içe
ride adamakıllı çalıştırmak lazım. 

Bu iş nasıl oluyor? Bu adamlar maksatlı olarak 
içeriye giriyorlar, onlara kimse engel olamıyor. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Kara Kuvvetleri Ko
mutanımızın işaret ettiği husus, son derece önemli 
bir husus. Zaten bizim yarı açık cezaevimizin kapa
sitesi itibariyle bugün 3.168 kişi, açık cezaevimizde 
de 1 724 kişi olmak üzere -demek ki 46.696 kapalı 
cezaevi hükümlüsü yanında- açık cezaevlerinde ça
lışanların sayısı bu kadardır; Bir de buna, çocuk 
ıslah evindeki 1.050 kişiyi ilave edebiliriz. 

Bilhassa açık cezaevlerinde kesinlikle jandarma 
vesaire yoktur, hatta ihata duvarı bile yoktur. Sav
cılar yarı açık ve açık cezaevine mahkûm ayırma 
konusunu biraz evvelki rakamda da görülüyor ki, 
çok kısıtlı tutuyorlar. Evet, bu bina sorunundan da 
ileri geliyor; ama bir yerde, savcı da mahkûmu, üç 
beş defa denemedikten sonra, açık ve yarı açık ceza
evine yollamayı istemiyor; çünkü kendisi mesul ola
caktır. 

İkinci konu: Biz, böyle mevsimlik suç işleyip bi
ze gelenleri kesinlikle ancak cezaevinde -özür dile
rim- ayakişlerinde çalıştırmak suretiyle geçiştiririz. 
Ne dışarı bir ekibe alırız, ne de açık veya yarı açık 
cezaevine ayırmak suretiyle onları başbelası olarak 
kesinlikle karşımıza almayız. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

arkadaşımız?.. Yok. «Deniz ve su ürünleri avcılığı» 
diye düzeltilmiş olarak 2 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci madde «ziraat, deniz ve su ürünleri avcılı
ğı» diye düzeltilecektir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak

kında Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 
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«Tutuklu veya hükümlü iken firar veya firara 
teşebbüs etmiş olanların yukarıdaki fıkra hükmün
den yararlanabilmeleri için, muvakkat hürriyeti bağ
layıcı cezalarda hükümlülük süresinin beşte dördü
nü, müebbet ağır hapiste otuz yılını çekmiş olma
ları şarttır.» 

«Tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar veya 
firara teşebbüs etmiş veya Türk Ceza Kanununun 
304 üncü maddesine göre iki defa cezaevi idaresine 
karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanlar 
veya açık veya yarı açık cezaevlerinden disiplin ce: 

zası verilerek iki defa kapalı infaz kurumlarına iade 
edilmiş olanlar ile kapalı infaz kurumlarında olup 
da hükümlülük süresi içinde hücre hapsi veya ka
tıksız hapis nevinden dört defa disiplin cezası al
mış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bi
le, şartla salıverilmeden yararlanamazlar.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde izahatınızı 
rica edeyim. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yasanın ana ilkesi şöyle idi. Şartla salı
vermenin 19 uncu maddesinde; muvakkat hürriyeti 
bağlayıcı cezalarda cezanın üçte ikisini cezaevinde 
iyi halde geçirmek; müebbet hapislerde ise yirmidört 
yılını iyi halde geçirmek koşuluyla meşruten tahli
ye ediliyorlardı. Ancak, bunlar firar ettiklerinde ve 
bundan da mahkûm olmaları koşulu ile bu kere ce
zaevinde beşte dördünü iyi halde geçirmek koşulu 
ile meşruten tahliye ediliyordu. 

Gerek hükümet, gerekse Komisyonumuza konu 
geldiğinde, bir hükümlü veya tutuklu -ki, tutukluyu 
da kapsama almamıştı- iki defa firara teşebbüs et
miş olması hali de vardı; cezaevine karşı ayaklana
bilir veya kendisine verilen hücreye kapatma hapsi 
defaatle tekrar edilebilir veya açık, yarı açık ceza
evinden, disiplinsizlik nedeniyle tekrar kapalı ceza
evine girer; bunlar da meşruten tahliyeye tabi tutu
luyorlar. 

Bu kere, Komisyon olarak, bir defa, tutuklu ol
sun veya hükümlü olsun, firara teşebbüs etme ha
lini maddeye ithal ettik. Yani tutuklu veya hükümlü 
firara teşebbüs etse veya firar etse, mahkûm olma
sı halinde, bu defa cezasının üçte ikisini değil, beş
te dördünü cezaevinde çekecek; mütebaki cezasını 
çekerken de hiçbir suç işlemeyecek, tkinci defa bu 
kişi yine firara teşebbüs eder veya firar suçunu iş
lerse, meşruten tahliye olamayacak; o hakkını elin
den aldık. Yine bu kişi, müebbeten hapse mahkûm 
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olmuş ise, yirmidört sene geçtikten sonra meşruten 
tahliye olabiliyordu. Yine firara teşebbüs etmesi 
veya firar etmesi halinde de bu hakkını kendisinin 
elinden almış olduk: Bu kişi birden fazla firar etmiş 
ve mahkûm olmuşsa, meşruten tahliye edilemeye
cek. 

Yine bu kişi Türk Ceza Kanununun 304 üncü 
maddesi gereğince, «cezaevi idaresine karşı ayak
lanma» halinde yani, cezaevi idaresine karşı bir de
fa ayaklanır ve mahkûm olursa, cezaevinde cezası
nın beşte dördünü geçirirse meşruten tahliye olacak; 
iki defa ayaklanmaya teşebbüs etmiş veya ayak-
lanmışsa meşruten tahliye hakkını elinden aldık, Yi
ne bu kişi dört defa katıksız hapis almışsa, yine 
meşruten tahliye olmayacak. Bu kişi açık veya yarı 
açık cezaevine girmiş de, iki defa, kapalıya disiplin 
cezası olarak iade edilmişse, bu da meşruten tahli
ye hakkından mahrum olacak. 

Kısaca arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
Katıksız ceza, demek sivil cezaevlerinde de var. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Aynı bizimki gibi mi, yalnız ek
mek mi veriliyor? 

KEMALETTtN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ekmek ve su veriliyor Sayın 
Başkanım. 

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

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak

kında Kanunun Ek Birinci Maddesinin birinci fık
rasından sonra, ikinci fıkra olarak bir fıkra eklen
miş ve bu maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Herhangi bir suçtan askeri ceza ve tutukevinde 
hükümlü veya tutuklu bulunan kişiler hakkında Ad
liye mahkemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı ce
zalar ile para cezasından çevrilmiş bulunan hürri
yeti bağlayıcı cezaların infazı, bu kişilerin askeri 
ceza ve tutukevlerinde infazı gereken hükümlülük 
veya tutukluluk hallerinin sona ermesine kadar geri 
bırakılır.» 

«Bu maddede belirtilen süreler içerisinde zaman 
aşımı işlemez.» 
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BAŞKAN — Evet, 4 üncü madde üzerinde iza
hat verir misiniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yasalarımızda buna ait bir açıklık yok
tur. Vakıa, askerî cezaevlerinde infazı düzenleyen 
Askerî Ceza Kanununun 39 uncu maddesi var; ama 
sağlıklı ve sıhhatli değil. 

Şimdi 647 sayılı Kanunun ek fıkrasına «Bir ki
şi askerî cezaevinde tutuklu veya hükümlü ise, biz
deki cezası son bulmadıkça veya tahliye olmadıkça, 
ister askerlikte bir suç işlemiş olsun, ister izinli git
tiği zaman memleketinde askerî olmayan bir suç 
işlemiş olsun, ister askeriyeye gelmeden önce bir 
suç işlemiş olsun da, mahkûm olup cezası kesinleş
miş olsun, biz bunu umumî adliyeye vermeyeceğiz, 
yani umumî cezaevine göndermeyeceğiz. Bizdeki işi 
bittikten sonra size teslim ederiz» diye çok sağlıklı 
ve sıhhatli bir hüküm getirdik. 

Hatırlayacağınız üzere, biz bunu, 647 sayılı Ka 
nun gündemimize gelmeden önce de sıkıyönetim ka
nununda yapmıştık, demiştik ki, «Sıkıyönetim mahke
melerinin tutukluları ve hükümlüleri tekaddüm eder, 
mutlaka bizde kalır, sonra adliyeye gider» Ona para
lel gelmiş bir hükümlüdür Yüksek malumları olduğu 
üzere, bir de bunun sistemi var: özellikle, 5 yıla kadar 
hürriyeti bağlayıcı cezalar 20 yıl infaz edilmezse zama
naşımına uğrar; 5 yıldan fazla hapis cezaları yine 
süresi içinde infaz edilmezse zamanaşımına uğrar; 
idam cezalan 30 yıl içinde infaz edilmezse zamana
şımına uğrar; 24 sene ağır hürriyeti bağlayıcı ceza
ya mahkûm olan kişilerin cezası infaz edilmezse, 
24 yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

Son fıkra ile de, bizde u/un süre yatarsa sivil 
zamanında almış olduğu cezanın zamanaşımına uğ
ramayacağını vaz ettik. 

Onu arz ederim. 
BAŞKAN — Onun için son fıkrayı getirdiniz. 
4 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, reddedilen 5 inci madde üzerinde izaha

tınızı dinleyelim efendim. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Emredersiniz Sayın Başkanım. 
2148 sayılı Kanun ile 647 sayılı Cezaların İnfa

zına İlişkin Kanuna bir madde ilave edildi. Kanun 
tasarısı Bakanlığımızca hazırlanmıştı ve o tarihte 
Meclise intikal etti. 

Tasarı, tamamen, hükümlüleri ve tutukluları ça
lışmaya imrendirme yolunda bir düzenlemeyi ihti
va ediyordu; deniyordu ki, yarı açık ve açık ceza
evinde çalışan kişilere, biraz evel Deniz Kuvvetleri 
Komutanımızın işaret buyurduğu gibi, kapalı ceza
evinde oturup binbir melanet düşüneceğine, kafa
sını kötü düşüncelerle yıkayacağına, bunu yapma
sın, bizim yarı açık ve açık cezaeylerimizde çalışır
sa, bu çalıştığı günler içerisinde, her ay için çekece
ği cezasından 6 gün istifade eder. 

Ancak, bu tasarının Meclis Adalet Komisyonun
da görüşülmesi sırasında bazı hususlar ileri sürüldü 
ve maddenin kapsamı genişletildi. Şöyle ki efendim 
«Sizin yeterli iş sahanız yok, yeterli yarı açık ve 
açık cezaevleriniz yok; bir de, kaldı ki, belli bir 
suçu işleyen iki kişinin (A ve B) bir hâkimin çok 
çalışkan olması neticesinde, davası, icabında iki, 
ayda, üç ayda bitiyor; ama öbür tarafta hâkimin 
lutum ve davranışı, kadronun boşalması, dolması 
davayı aylarca uzatıyor, senelerce uzatıyor. Bu yüz
den, bizim bildiğimiz dört yıl, beş yıl tutuklu ka
lanlar var. 

O halde, siz kapalı cezaevlerinde bugün kapa
sitenin üzerinde çalışıyorsunuz, kapalı cezaevlerin
de iş imkânı sağlayamıyorsunuz, bir. Yarı açık ve 
açık cezaevleriniz müsait değil, iki. 

O halde vatandaşın, daha doğrusu hükümlünün 
ve tutuklunun ne kabahati var? Madem böyle bir 
kanun getirmişsiniz geriye de çevirmeyiz, o halde 
tutukluluktan itibaren meşruten tahliyeye (artı) bir 
de ayda 6 gün istifadeyi kabul ediyoruz» diye bir 
düşünce hâkim oldu ve 2148 sayılı Kanunla, 647 
sayılı Cezaların İnfazına İlişkin madde bu şekilde 
tutukluluktan itibaren geçen süre, değerlendirmeye 
tabi tutularak üçte ikisini iyi halle geçirenlerin üçte 
bir istifade etmelerinin yanında, bir de ayda 6 gün 
istifade etme gibi bir hal oldu, dolayısıyla bir aylık 
mahkûmiyet halinde, 14 gün meşruten tahliye ve 
2148 den istifade, 16 gün cezaevinde kalma gibi, 
aşağı yukarı yarı nispetine varan bir düzenleme kar
şımıza çıktı 

Biz tasarıyı hazırlarken, yine çalışmayı imrendir
mek, bir nevi, kapalı cezaevinden buraya ayrılabil
mek için daha çok kendisine çekidüzen verdirebil-
mek düşüncesiyle, yarı açık ve açık cezaevlerinde 
çalışmaya başlamak koşulu ile bü 6 günden istifade 
etme yolunda bir madde düzenledik. Tabiî, bu mad
de, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren suç işle
yip cezaevine giren ve mahkûm olanlara yönelikti. 
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Yoksa, mesele, halen cezaevinde bulunanların hakkı
nın elinden alınması şeklinde mütalaa edilmiyordu; 
fakat konu Danışma Meclisi Adalet Komisyonunda 
ve Genel Kurulda ve keza değerli arkadaşlarımızın 
oluşturduğu Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komis
yonunda görüşülürken, biraz evvel dile getirdiğim; 

1. Kapalı cezaevlerinde yeterli olanağınız yok. 
2. Yeterli yarı açık ve açık cezaeviniz yok. Tu

tuklu bir kişi de çalışma isteyebilir, kapalı cezaevinde 
de bir kişi çalışmayı isteyebilir ve daha ilk andan 
itibaren disipline gayet uyan bir kişidir, belli kişile
rin şartlanmış olarak taammüden suç işlemiş olma
ları yanında, pek çok kişi de şu veya bu olayın et
kisiyle hasbelkader suç işlemiş ve cezaevine düşmüş 
insanlardır; 

O bakımdan siz ne zaman tutuklulara, kapalı ce
zaevinde bulunanlara, bazı imkânlar sağlarsanız, biz 
de bu imkânı size getiririz, dediler. 

Hakikaten, bugün 640 yerde cezaevimiz var ve 
Sayın Başkanım, bunun 610'u kapalı cezaevi, 7 açık, 
18 yarı açık, 4 çocuk ıslahevi, 1 de çocuk cezaevi
miz var. 

Takdir Yüce Konseyinizindir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Doğrudur. Bütün hapishanelerde bu 
imkâna sahip değiliz; çalışma imkânları yok. Dedi
ğiniz gibi, iki kişi aynı suçu işlemiş; birisinin girdiği 
hapishanede bu imkân var, o istifade edecek; öteki 
hapishanede bu imkân yok, o istifade edemeyecek. 
Bu, bir adaletsizlik oluyor, yani herkes bundan isti
fade edemiyor. 

Zaten bu madde Danışma Meclisinde çıkarılmış; 
bizim Adalet Komisyonumuzda da çıkarılmış. Bina
enaleyh, bunu tekrar görüşmekte zaten yarar yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Hükümetten gelen kanun tasarıları huku
ku ilgilendirdiği veyahut da bizi ilgilendirdiği konu
larda mutlaka bir arkadaşımıza izletiyoruz. Oradaki 
konuşmaları biz benimsedik. 

BAŞKAN — Biz de benimsedik. Uzatmayalım 
bunu, zaten 5 inci madde olarak da konmamış. 

Şimdi geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanunla değiştirilen 
19 uncu maddenin 2 nci fıkrası ve aynı maddeye ek
lenmiş bulunan fıkra hükümlerinin uygulanmasında, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 

a) Firar veya firara teşebbüs eden tutukluların 
ve firara teşebbüs eden hükümlülerin, 
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b) Ek fıkrada gösterilen eylemleri işleyen tutuk
lu veya hükümlülerin, 

Bu fiilleri dikkate alınmaz. 
(BAŞKAN — Niye alınmaz? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biraz önce yüksek huzurunuzda konuyu 
arz ederken ifade etmiştim; eski metinde, tutuklula
rın firarına ilişkin bir hüküm yoktu; firara teşebbüs 
edenlerin de haklarında bir işlem yoktu; yarı açık 
veya açık cezaevlerinde bulunanların iki defa kapa
lıya iade edilmelerinde de bir işlem yoktu; dört defa 
kendisine katıksız hapis verilenler hakkında da bir iş
lem yoktu. 

Yasayı yeni çıkarıyoruz; bundan sonra bunları1 da 
uygulayalım istedik. 

BAŞKAN — Tamam... Daha evvelden üç defa 
kaçmış olsa da istifade edecek şimdi bu hükümler
den. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
bir yerde, yasa uyandırıcı oluyor. Şayet kaçıyor idiy
se, yasayı bilmediğinden kaçıyordu. Bir defa mük
tesep hak oluyor bir yerde onlara, bu kanun hüküm
leri. 

BAŞKAN — Hükümetin tasarısında yok bu; siz 
ilave etmişsiniz zannederim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Var da, 
bu tarzda değil; 5 inci maddenin devamında var efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümetin teklifinde nerede var? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Adalet Komisyonu Üyesi) — 5 inci maddede efen
dim. Sadece redaksiyon yapıldı, Sayın Başkanım; me
tin aynı metin. 

BAŞKAN — Bizim metinde bu husus yok. 5 inci 
maddeyi demin konuştuk. 

IKEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — 5 inci madde iki kısımdan iba
rettir efendim. O bakımdan... 

BAŞKAN — Madde iki kısımdan ibaret. Yani, 
anlaşıldı... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdi, 
bir tutuklu daha önce firar etmiş veya firara teşeb
büs etmiş; meşruten tahliyeden istifade edeceği ka
naatinde. Yine bir tutuklu veya hükümlü iki defa 
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kapalı cezaevine iade edilmiş; ama bilmiyor, yine 
meşruten tahliyeden istifade edeceğini sanıyor. Yine, 
bir kişiye dört ve daha fazla katıksız iaşe cezası ve
rilmiş, o da bilmiyor. 

Yasa yeni bir sistem getirdi, yeni bir sistem oluş
turdu. Onun için kanun yürürlüğe girdikten sonra 
işlerlik kazansın, bu ağırlıklı olan hükümler daha 
öncekilere işlerlik getirmesin diyoruz. Çünkü, bilaha-
ra çıkan bir yasa, mevcut olmayan bir müesseseyi 
getirirse, daha öncekilere uygulanmaz. Zaten ceza 
kanunumuzda da bu hususta hüküm mevcuttur. 

BAŞKAN — Ben şunu öğrenmek istiyorum : Bir 
kişi bu kanunlar çıkmadan evvel iki defa ayaklan
maya teşebbüs etmiş; şimdi bu geçici madde ile biz 
bunu işlenmemiş kabul ediyoruz, öyle mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır. 

BAŞKAN — O suçu bundan sonra iki defa iş
lerse o zaman istifade edemeyecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bir defa firar etmişse, zaten onu dikkate 
alıyor ve cezanın beşte dördünü yatma koşulu ge
tiriyordu. 

BAŞKAN — Evvelce... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Bir defa ayaklanmaya teşebbüs etmiş de mahkûm 

olmuş ise beşte dördünü o yatmadan çıkamayacaktı. 
Şimdi, ikinci defa yaparsa bunu, yine meşruten tah
liyeye tabi idi; ama cezasının beşte dördünü yatmak 
koşulu ile. 

BAŞKAN — Ama diyoruz ki : «19 uncu madde
nin 2 nci fıkrası ve aynı maddeye eklenmiş bulunan 
fıkra hükümlerinin uygulanmasında, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce; 

a) Firar veya firara teşebbüs eden tutukluların 
ve firara teşebbüs eden hükümlülerin bu fiilleri dik
kate alınmaz.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, firara teşebbüs etme yoktu eskiden; firar 
edenler içindi o hüküm. Şimdi firara teşebbüsü de 
getirdik. 

BAŞKAN — Ama, uygulamayacağız bunu. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır. 
Eskiden firara teşebbüs etmiş ise uygulamayacaktık 
onu. 
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BAŞKAN — Yapmamış gibi kabul edeceğiz onu. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Eskiden tutuklularda bu müessese yoktu, firara 

teşebbüs yoktu, onu uygulamayacağız. Hükümetten 
de bize öyle geldi; biz Türk Ceza Kanununun 2 nci 
maddesinden de esinlendik. 

BAŞKAN — Zaten bunu getirmesek de, makable 
teşmil edilemeyeceği için uygulanmaması lazım eski
lere; değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Tatbikata gideceklerdi, yoruma gideceklerdi, uy
gulamayacaklardı. Yani bir tutuklu firara teşebbüs 
ettiğinde meşruten tahliyeden faydalanmayacağını 
biliyordu, yoktu böyle bir müessese. Biz, faydalana
cağı bir düzenleme getiriyoruz. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
Efendim, geçici madde üzerinde söz almak iste

yen var mı? Yok. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?. Yoktur. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen? Yoktur. 
6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

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

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

2. — 21.6.1927 Gün ve 1111 Sayılı Askerlik 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2120; M. G. Kon
seyi : 2/85) (D. Meclisi S. Sayısı : 83; M. G. Konseyi 
S. Sayısı; 380) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin ikinci sıra
sına geçiyoruz. 

(1) 380 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Gündemimizin ikinci sırasında, 21.6.1927 gün ve 
1111 Sayılı Asfleedıilk Kanununa Bir Geçici Miadde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Millî Savunma Komisyonu Raporu yer almakta
dır. 

Bu rapor 380 sıra say sı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Bakanlık 

temsilcileri yerlerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
ilk sözü Millî Savunma Komisyonu Başkanına bı

rakıyorum; buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 30.3.1980 tarihinde. 2299 sayılı bir 
Yasa çıkmıştı ve bunun 1 inci maddesine göre, bir 
sene süre ile yurt dışında işçi sıfatı ile çalışan kişi
lerin, oturma izni alma koşulu ile, bu izinlerini tev
sik etmek şartı ile 1 Mart 1980 tarihindeki rayiç üze
rinden 800 bin Türk lirasını döviz olarak yatırmaları 
vuıkubuılduğuınıda, keraditenine kısa dönem ıtemel eğitim 
askerliği, temel askerlik yaptırılacak ve askerliklerin
den muaf tutulacaklardı. 

Aynı kanuna o tarihlerde geçici 11 inci maddeyi 
eklemiş ve demiştik ki - çünkü 1 inci maddede 29 
yaşını geçmeme koşulu vardı - «Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 29 yaşını geçmiş olan kişiler yine 
yurt dış nda bir sene çalışma ve oturma izni almak, 
800 bin liranın karşılığı dövizi ödeme şartı ile, 2 ay 
temel askerlik eğitimi yapmak şartı ile askerliklerini 
yapmış sayılacaklar.» 

Bu geçici madde, senesini doldurdu, yürürlükten 
kalktı; çünkü, süresi 1 yıldı. 

Öyle zannediyorum ki, Genelkurmay Başkanlığı 
ve özellikle Millî Savunma Bakanlığı bu yasanın yurt 
dış nda duyulmasının gecikmiş olması ve bu şartları 
taşıyan kişilerin müracaatta ihmallerinin sözkonusu 
olması nedeni ile yeni bir metin düzenlemesi getir
miş. 

O itibarla, Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın 
imzası ile Danışma Meclisine bir kanun teklifi gitti. 
Kanun teklifi aynen şu tarzda : «Bir sene yurt dışın
da işçi sıfatı ile çalışmak ve oturma izni alma koşulu 
ile 800 bin Türk lirasının karşılığ nı 1 Mart 1980 ta
rihinde döviz olarak ödeme şartı ile temel eğitim 
askerliğini yapma halinde askerliklerini yapmış sayı
lacaklar.» 

Konu Danışma Meclisinde aynen benimsenmiş, bi
zim Komisyonumuza gelmiştir. 

Bundan önceki tatbikatta 800 bin Türk lirasının 
karşılığını işçilerin defaten ödeyemedikleri, 29 yaşını 
bitirenlerin birtakım sık ntılar çektikleri hususunda, 
Asker Alma Daire Başkanlığı ve Genelkurmay Baş
kanlığı bize duyuruda bulundular. Biz de metne ikin
ci bir fıkra ekleyerek, bunun iki yılda ve üç eşit tak
sitte ödenmesi koşulunu getirdik. 

Takdirlerinize arz olunur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

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

21.6.1927 Gün ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 21.6.1927 gün ve 1111 sayıl As
kerlik Kanununa aşağıdaki geçici 14 üncü madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Ek birinci maddedeki 
diğer şartları taşıyan ve bu Kanunun yayımı tarihin
de 29 yaşını doldurduğu halde çeşitli nedenlerle he
nüz asker edilmemiş bulunan, yurt dışında oturma ve 
çalışma iznine sahip olarak işçi sıfatıyla çalışmakta 
oton ve bunu belgefeyen yükünıslüter; Kamumun yayı
mı tarihinden itibaren bir yıl içinde konsolosluklar 
aracılğı ile askerlik şubelerine başvurmaları halinde, 
anılan ek birinci madde hükmünden yararlanırlar. 

Bu Kanunla tespit edilen belli miktardaki yabancı 
ülke parasını yükümlüler, ilk taksidi müracaat tari
hinde olmak üzere, üç eşit taksitte ödeyebilirler, şu 
kadar ki taksitleri ödeme süresi iki yılı geçemez. 

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

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

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

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

teyen?.. Yoktur. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

420 — 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

3. — 1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/110; M. G. Konseyi : 1)354) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 72; M. G. Konseyi S. Sayısı : 378) (1) 

! 
BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü s rasına ge

çiyoruz. 
Gündemimizin üçüncü sırasında, 1497 Sayılı Çay 

Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince kabul olunan 
metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 378 sıra sayısı ile basılıp dağ tılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
İzahatta bulunmak üzere ilk sözü İhtisas Komis

yonu Başkanı arkadaşıma bırakıyorum. 
Buyurun efendim. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkan m, yüksek ma
lumları olduğu üzere, 1924 yılında Rize ili ile Borçka 
kazasında yetiştirilmesi gerçekleşen çay üretimi ve tü
ketimi zamanla, ihtiyaçlar karşısında artmış ve bölge 
halkının başlıca gelir kaynağını teşkil etmiştir. 

Bu konuda geçmiş yıllarda yasal düzenlemeler de 
yapılmıştır. Bilahara çay üretimi ve endüstrisiyle ilgili 
işleri organize etmek, bu konunun sanayi ve ticare
tini yürütmek amacı ile bir kurum teşekkül ettirilme
sinin isabetli olacağ düşünülerek, 1971 yılında şimdi 
mevzubahis olan 1497 sayılı Kanunla «Çay Kurumu» 
adı altında, tüzelkişiliğe sahip bir İktisadî Devlet Te
şekkülü kurulmuştur. 

(1) 378 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Kurumun faaliyete geçmesinden sonra gerek uygu
lamada görülen bazı aksaklıkların giderilmesi, gerekse 
daha sonra çıkarılan - örneğin 2477 sayılı, atamalarla 
ilgili Kanun ve kararnameler nedeni ile - 1497 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması gereği ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, geçtiğimiz dönemlerde hükümetlerin çe
şitli tavizkâr uygulamalar yla birçok ruhsatsız çay bah
çeleri türemiş ve çayın kalitesi de bu nedenlerle düş
müştür. örneğin, 1981'de yaş çay ürünün program he
defi 350 bin ton olması gerekirken, 193 bin ton yaş 
çay ancak, Çay Kurumu tarafından satın alınabilmiş
tir. Diğer bir deyişle, ülkenin kuru çay tüketimi yıl
da 90 bin ton iken, alman bu çayla ancak 45 bin 
ton kuru çay üretilmiş, dolayısıyla 45 bin ton açık 
meydana çıkmıştır. Ancak, bu açık, 1980 yılında, da
ha önce alınan çaylardan yapılan 52 bin tonluk kuru 
çay stokuyla kapatılabilmiştir. Bu y 1 bu stok yoktur. 

Çay Kurumunun bu sorunlarına çözüm getirmek 
amacıyla bu kanun tasarısı Danışma Meclisinde de 
görüşülerek şimdi tensiplerine sunulmaktadır. 

Sayın Başkanım, bu tasarının amacı, öncelikle, bi
raz önce arz ettiğim bu çay üretim ve tüketimi ara
sındaki dengeyi düzeltmek açısından mevcut, yasal 
olmayan, ruhsat verilmeyen çay bahçelerine geçici bir 
madde ile ruhsat verilmesi ve dolayısıyla onların bu 
yılki ürünlerinin toplanarak, aç ğın kapatılmasıdır. 

Diğer bir amacı da, Kurumun sermayesi 1 milyar 
liradır, kanuna göre; ancak, 1978 yılında kararname 
ile, bu, 10 milyar liraya çıkarılmıştı. Bu sermayenin 
bu kanunda da 10 milyar lira olduğu belirlenerek, mü
nakaşalı olan yasallık durumu düzeltilecektir. 

Çay Kurumunun Yönetim Kurulu da 9 kişiden 
7 kişiye indiriliyor ve atamalar konusunda, daha ön
ceki atama ile ilgili 2477 sayılı Kanunla teknik bir 
paralellik kurulmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Geçen sene bu alımdaki düşüş sebe

bini izah eder misiniz? Biz, 2,5 yaprak, olsun, dedik. 
Düşüş ondan mıdır, yoksa bazı ruhsatsız kişilerin ça-
y nı almamaktan mütevellit midir? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, buyurduğu
nuz hususu birkaç madde halinde cevaplayarak iza
hat verebilirim. 

Birinci önemli unsur, çayın evsafa uygun olarak 
alınmasıdır. Daha önce, ne getirilirse alınıyordu âde
ta ve 2,5; 3,5 civarında evsafa uygun yaprak ve çok 
daha büyük yapraklar da alınabiliyordu. Birinci unsur 
bu idi. 
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tkinci unsur; daha önce makasla toplanıyordu çay | 
nebatı; âdeta maki kırpar gibi makasla kırpılıyordu; 
böylece bu, daha süratli ve daha ucuz bir çay topla
maya imkân veriyordu Üretici, gerek çok fazla mik
tarda büyük yaprakları satma isteğinde olduğundan, 
gerekse makasla toplamak kendisine daha kolay ve 
daha ucuz geldiğinden ve ona dönme arzusunda bu
lunduğundan, kanaatimizce, başlang çta direnişte bu
lundu; bir müddet getirmezse, bu tatbikat belki deği
şebilir diye. 

Üçüncü husus : Getirdiğimiz önerinin son mad
desinde görüldüğü üzere, ruhsat almayan kaçak çay
lıklar vardı, bu da bir hayli miktarda idi, aşağı yukarı 
100 bin dekar civarında oluyordu. Bunlarda da bu 
sene ciddî bir takibat yapıldığı için, burada üretilen 
çaylar da tabiî fabrikaya getirilemedi. Çünkü, elle
rinde ruhsat yoktu. 

Bir diğer husus : Demin arz ettiğim önlemlerin 
alınması üzerine, çay üreticisi, mevsimsiz olarak ça
yı budadı. Çayın aşağı yukarı beşte birinde budama 
yapılabilecekti, buna mevsimsiz olarak teşebbüs etti
ler. 

Bütün bunlar, geçen sene bizim planladığımız
dan, umduğumuzdan daha az miktarda bir çayın ge 
tirilmesine müncer oldu. 

BAŞKAN — O halde, o ruhsatsız çay ekenler hiç 
satamadı. 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Temsilcisi) — Büyük miktarıyla satılamadı, 
getirilemedi, toplanamadı. 

BAŞKAN — Onlar döküldü mü? 
ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır, toplamadılar efen- | 
dim. Bize getirilip de, evsafa uygun olup alınmayan | 
çay olmadı, hiçbiri reddedilmedi. 

BAŞKAN — Bunlardan bizim hiç haberimiz yok. 
Senelerce, adam satmış, satmış; ruhsat aramamışlar; 
beş sene, sekiz sene, on sene satmış, bir sene artık, 
«senin ruhsatın yok» diye çayı alınmamış. 

Bizim söylediğimiz; kaliteli çay olsun, 2,5 yaprak 
olsun idi. O kadar büyük bir düşüş olmuş ki rakam
da, eğer geçen seneden stok olmasaydı, bu sene dı
şarıdan çay ithal edecektik. Yanlış bir uygulama ol
muş. 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel. 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bunun ro
lünün çok fazla olmadığını arz etmek istiyorum. Çün
kü, getirip de dönen olmadığına göre ve başkalarının I 
da ruhsatıyla çayı satma imkânı da denendi, buna da 
göz yumuldu. I 
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BAŞKAN — Ama o da dekara göre alınacaktı. 
ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, dekara göre. Dekara 
konan tahdit de zaten yetti. Daha ziyade halkın di
renişi ve erken, uygunsuz budamanın bunda rolü 
olduğu kanaatindeyim. , - v 

BAŞKAN — Bunu düzeltiyor mu bu kanun? 
ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Temsilcisi) — Bununla efendim, ruhsatsız 
çaycıların tamamına ruhsat verilecek ve tamamı ya
sallaştırılacaktır. 

Hatta ikinci bir husus daha var : Daha önce ruh
sat almış olsa bile, beyannamesinde noksan bildir-
mişse miktarı, onlar da tashih edilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz almak isteyen 

var mı efendim?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

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

1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu
nun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Teşekkülün sermayesi 10 000000 000 
(on milyar) liradır. Bu miktar Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile bir misline kadar artırılabilir. Bu sermayenin 
tamamı Devlete aittir. 

Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan sağ
lanır. 

a) Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince 
teşekküle devrolunan varlıklar, 

b) Genel Bütçeden sermayeye mahsuben yapıla
cak ödemeler, 

c) Yıllık kârlardan bu Kanunun 6 ncı maddesi 
ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldıktan son
ra kalacak bakiyeler.» 

BAŞKAN — Bu madde, sermayenin artırılmasına 
dair madde. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. Eski 
kanunda birinci cümlede 1 milyardı. Bu rakam Ba
kanlar Kurulu kararıyla bir misline kadar artırılabi
lirdi. Sadece bu cümle değişmektedir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 
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1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu

nun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 10. — Çay Kurumunun Yönetim Kuru
lu : 

a) Genel Müdürle iki Genel Müdür Yardımcısı, 
b) Maliye Bakanlığının teklifi ve müşterek karar

name ile atanan bir üye, 
c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi ve müş

terek kararname ile atanan bir üye, 
d) Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi ve müş

terek kararname ile atanan bir üye, 
e) tşçi temsilcisi bir üye, 
Olmak üzere 5 kişiden müteşekkildir. Yönetim Ku

rulunun Başkanı Genel Müdürdür. 

Kurum başkanı ve üyelerin nitelikleri hakkında 
440 sayılı Kanun ve tüzük hükümleri uygulanır. 

Genel Müdür dahil, teşekkül bünyesinden Yöne
tim Kuruluna katılacaklarla, ilgili Bakanlıklarca tek
lif edilecek üyelerin, teşekkülün faaliyet konularıyla 
ilgili çeşitli ihtisas kollarının gerektirdiği bilgi ve tec
rübeye sahip kimselerin bir kurulda toplanması esas 
ve ilkesine göre; Maliye Bakanlığınca teklif edilecek 
üyenin ise, teşekküle tahsis olunan sermayesinin en ve
rimli şekilde işletilmesini sağlayacak malî, iktisadî bil
gi ve tecrübelere sahip bulunması şarttır. 

Genel Müdürle, teşekkül bünyesinden Yönetim 
Kuruluna katılacak üyeler atanmalarındaki usule gö
re değiştirilebilirler. Bunların dışında kalan üyelerin 
hizmet süreleri üç yıl olup, sürelerini dolduranlar tek
rar atanabilirler. Niteliklerini yitirenler atamalarındaki 
usule göre süreleri dolmadan da değiştirilebilirler. 
Bunların yerlerine getirilenler değiştirilen üyelerin sü
resini tamamlar.» 

BAŞKAN — «Yönetim Kurulu üye sayısı 9'dan 
7'ye indirildi» dediniz; bu iki tanesi nereden çıka
rıldı? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, eski kanun
da 9 idi. Bu 2 kişi, Çay Üreticileri Yardımlaşma Koo
peratiflerinin kuracakları Kooperatifler Birliğinin 
kendi aralarından seçecekleri 2 üye idi; bu kaldırıl
mış; hükümet teklifinde de öyle gelmişti. 

Bir de, ayrıca Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 
seçtiği üye var idi; bu üye de işçi temsilcisi ile değiş
tirilmiştir. 
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BAŞKAN — Zaten Tarım ve Orman Bakanlığı
nın temsilcisi var; bir de ayrıca, Ziraat Odalarının 
temsilcisi vardı; onun yeri değiştirilmiş. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. Ayrıca, Türkiye Zi
raat Odaları Birliğinin seçtiği bir üye vardı Hükümet 
teklifinde. Gelen teklifte bunun yerine işçi temsilcisi 
bir üyenin olması önerilmiş. 

BAŞKAN — Kim seçecek o işçi temsilcisini? Bu 
sendika mı seçecek? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın Başkanım, iş ye
rindeki sendika seçecek. 

BAŞKAN — Orada çalışan işçiler sendikalı mı
dır? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 

BAŞKAN — Zannediyorum, onlar muvakkat iş
çilerdir, devamlı işçi değildir. Yalnız, çay fabrikala
rında çalışanlar vardır, onlardan belki olabilir. 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Daimî işçiler de var, sezon
dan itibaren muvakkat olanlar da var. 

BAŞKAN — Bu hususu buraya koymamızdan 
maksat, fabrikalarda çalışan işçiler için midir, yoksa 
çay üreticileri için midir? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Bu, fabrikalarda çalışan iş
çilerle ilgilidir. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar yoktu. Niye onu çı
kardık bunu koyduk? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yoktu, Sayın Başkanım. 

Bu şöyle : 440 sayılı Kanun işçi çalıştıran KİT'ler
de işçi temsilcisinin de yönetime katılabileceğini hük
me bağlamış olduğundan, böyle bir yola giderek bu
nu koyduk. 

BAŞKAN — Bunun hakkında söz almak isteyen? 
Buyurun efendim. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 

konuda yaptığımız incelemede görüyoruz ki, zaten 
Danışma Meclisi Malî İşler Komisyonunun beş üye
si bu konuda karşı oy kullanarak, bu işçi temsilcisi
nin katılmasına karşı çıkmışlar. 

Diğer uygulamalarda da görüyoruz ki, bu 440 sa
yılı Kanunun böyle «olabilir» demesiyle, yönetime 
katılmış olan birçok işçi temsilcileri sonra büyük 
problemler yaratmakta ve müessesenin çalışmasına 
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çok ters etkilerde bulunmaktadırlar. Bunlar vakıa ile 
malum. 

Şimdi, bu kadar karşı oy olmasına rağmen ve di
ğer sayılan altı üyenin hemen hemen hepsinin karar
name ile atanan kimseler olmasına rağmen, kanun 
içeriğinde bunların yine aynı yoldan görevleri değiş
tirilebileceği ifade edildiği halde, işçi temsilcisi bura
da nasıl değişecek? Eğer bu temsilcileı yönetim ku-
rulunda bir hizmetin aksamasına neden oluyorsa, 
onun yerine nasıl yenisi gelecek? Bunlar hiç belirtil
memiş. 

Binaenaleyh, sermayesi 10 miylara çıkmış bir mü
essesede hakikaten bir işçi temsilcisinin bulunmasına 
hiç lüzum yok. Diğer teşkil edilenler rahatlıkla uy
gun bir yerde belki bir tane daha üye temin etmek 
suretiyle, işleri yürütebilirler. Mesela Gümrük ve Te
kel Bakanlığından, bir üye daha alabilirler. İşçi ile bu 
konunun hiç alakası yok; yönetimle ilgilidir. İşçinin 
hiçbir hakkı, konusu burada mevzubahis değildir. Bi
naenaleyh, ben tamamen karşıt oylara uyarak mad
denin (e) fıkrasındaki işçi temsilcisinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 

doğru. 
BAŞKAN — Bu karşı oylar nerede? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Şurada, ba

kın efendim 5 üye karşı çıkmış ve sonuç olarak : 440 
sayılı Kanuna uygun bulunmayan, başka da hiçbir 
teşekkülde örneği mevcut olmayan ve geçmişteki uy
gulamalarla olumlu sonuç vermediği anlaşılan (e) fık
rasının maddeden çıkarılması gerektiği görüşüyle, ço
ğunluk kararma katılmamaktayız» diyorlar. 

(e) fıkrası da; «işçi temsilcisi bir üye» dir şeklinde. 
Biz, diğer bütün KİT'lerden dahi bunun çıkması

na taraftarız. 
BAŞKAN — 5 üye mi karşı çıkmış? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet efendim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Buna rağmen, Da
nışma Meclisi kabul etmiş efendim. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin Genel Kuru
lunda kabul edilmliş. 

ORGENERAL NEJDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hem Hükümet ta
sarısında da var; muhalefete rağmen, Danışma Mec
lisli kabul etmıiş. Binaenaleyh, bizim Komisyonumuz 
da her halde hem Hükümete, hem Danışma Mecli
sine uyarak, «7 üye» olarak kabul etmiş. 
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Gerçekte, Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız 
haklıdır. 

BAŞKAN — Efendim, hiç ilgüsi yok; fabrika iş
çisi için yapımıyor bu kanun. Bu, çay üreticileri için 
yapılan bir kanundur. Çay üreticilerinden bir tem
silci olsa kabul ederim; ama ben bunu fabrikada ça
lışan bir işçi içlin yapmıyorum ki. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Son
ra bu öyle bir kurum ki, sermayesi tamamen Devlete 
ait ve 10 milyar liradır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Böyle olduğuna göre, 
ben Hazineden 2 klişi arz edeceğim. 

10 milyar lira büyük bir yekûn. Binaenaleyh, Ha
zineden, Maliyeden 2 kişi olmak suretiyle, bu 7 kişiyi 
muhafaza etmek mümkün. 

BAŞKAN — Eskiden Ziraat Odaları varmış; ben
ce o daha iyi. Çünkü, Ziraat Odadan, yetiştiriciyle il
gilidir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu böy
le çıkarsa, sonra başka yerlere de misal teşkil eder. 

Buyurduğunuz gibi, Ziraat Odalarının temsilcisi 
katılsın. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, demin de 
arz ettiğim gibi, bunu biz 440 sayılı Kanunda ol
ması dolayısıyla koymuştuk; ama üretici temsilcisinin 
bulunmasının, eğer müsaade buyurursanız, daha uy
gun olacağını arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Siz kooperatiflerden bahsetmiştiniz; 
neydi o kooperatiflerin ismi? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı ıTemsilcisİ) — Sayın Başkanım, orada Çay 
Üreticileri Yardımlaşma Kooperatiflerinden iki kişi 
vardı; onların kuracakları kooperatiflerden seçecekleri 
iki kişi idi. Onun yerine, «üretici temsilcisi» olarak 
konursa, sanıyorum daha uygun olur. Orada üretici 
temsilcisi, çay üretenlerin hakkını hukukunu koru
yacağı, savunacağı için uygun olur. Ancak, demin de 
arz ettiğim gibi, 440 sayılı Yasaya uymak bakımın
dan... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mlillî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Çay üreticisi olmaz 
efendim; bu bir yönetici değildir. 

BAŞKAN — Ziraat Odaları olur. Onlar ara
larında seçemez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu bir devlet teşekkü
lüdür ve üreticiden alacak onları fabrikalara gönde-
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recek; onlar fabrikaları yönetecek, pazarlamasını ya
pacak bir unsur bu. 

BAŞKAN — Yalnız, tabiî, genel müdürle, iki ge
nel müdür yardımcısı zaıten Devletindir; fok dte Ma-
3&ye Bakanlığının vaır, Devletindik. Gümırüık ve 
Tekel Bakanlığının var, Devletindir; Tarım ve Or
man Bakanlığının var, Devletindir. Bir de, üretici
den bir tane bulunması olabilir, yani o Ziraat Oda
larından. Eskiden düşünmüşler onu, Ziraat Odaların
dan bir kişi varmış. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
başka kimsenin iştiraki yoktur, tamamen Devlet iş
tirakidir. 

BAŞKAN — Ama hakkı olanlar var. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven-

i k Konseyi Genel Sekreteri) — Mesela, Sümerbankta 
üreticinin iştiraki yok; bu tamamen devlet teşekkülü. 
Bu bankalar böyle. Onları emsal alırsak... 

BAŞKAN — Yalnız, Maiye Bakanlığınım temsil-
oiısti 2 olursa, olmaz. Çünlkü, her yerde, her zaman 1 
İkisidir. Burada nıiıye 2 koyuyoruz? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Var efendim, Hazi
neden 2 temsilci olan çoktur. 

BAŞKAN — Var pu? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Var. Hazinenin 2 
temsilcisi olan, çok iktisadî Devlet Teşekkülü mev
cuttur. 

BAŞKAN — Evet. 
ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 440 sayılı 
Yasanın 10 ncu maddesinde, «Maliye Bakanlığının in-
hasıyla Bakanlar Kurulunca atanacak bir üye» diye 
yazıyor; «Keza, ilgili bakanlıktan yine bir» diye ya
zıyor. 

•BAŞKAN — Öyle, bir. Daima, Maliye Bakanlı
ğının bir temsilcisi olur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 5 kişiden mü
teşekkil diyelim... 

BAŞKAN — Hayır, 7 idi, 6 olur. Onu çıkarırsak, 
6'ya iner. 5 kişiye indirecek olursak, kimi çıkaracak
sınız?... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Güm
rük ve Tekel Bakanlığından iki kişi var zaten : Ge
nel Müdürle Genel Müdür Yardımcısı. 

BAŞKAN — Hayır; Gümrük ve Tekel Bakan
lığından bir kişi var. Bir üye, hep bir üye... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 6 üye olsa, 
olmaz mı?,.. 

BAŞKAN — İşte o zaman çift oluyor, rey durumu 
oluyor. Hep tektir, 3, 5, 7 diye gider. Katılmayan 
olursa, o zaman çift olduğunda o zaman o geçerli olur; 
ama genel olarak hep tek üye olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Aca
ba ,] böyle bir müesseseye iki genel müdür yardım
cısı çok değil mi efendim?... 

BAŞKAN — Evet, bir genel müdür yardımcısı 
diyebiliriz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Genel 
müdür var, iki tanede yardımcısı var efendim. 

BAŞKAN — 20 küsur tane fabrikası vardır, 20 
fabrika vardır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman bir 
fabrika müdürü girebilir efendim, icap ederse; yani, 
o teşkilatın en büyük fabrikasının müdürü kimse, 
o da girebilir. Dolayısıyla daha iyi, hem işçilerinin 
problemlerini de gayet iyi bilen birisi olur. 

BAŞKAN — O da, işte bir bakanlığa bağlıdır; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlıdır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hayır, «Çay 
Kurumuna bağlı fabrikalar» diyoruz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, işaret buyurduğunuz gibi, Ziraat Odalarından bu-
rava kovsak, ilişkisi itibariyle bir mahzuru var mı 
Ziraat Odalarının?... 

BAŞKAN — Ziraat Odaları niye çıkarıldı, sebe
bini Öğrenelim. Çünkü, esbabı mucibesini siz hazır
ladınız. 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. İlk amacımız, 440 sa
yılı anakanuna uymaktı; 9'dan 7'ye indirmekti. Bu 
itibarla, 9'dan 7'ye indirirken, Tarım Bakanlığının 
temsilcisi bulunduğuna göre tarım kesimini o temsil 
eder diye düşünmüştük. 

BAŞKAN — Ziraat Odalarını ondan koymadınız. 
ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Temsilcisi) -^- Evet efendim. 

Bunun yerine de, yine yasada işçi temsilcisinin de 
bulunabileceği, 440 sayılı Yasada öngörüldüğü için, 
yasaya da uymak amacıyla hareket ettiğimizden işçi 
temsilcisini de koymuştuk. 

Ancak, işçi temsilcisi, buyurduğunuz nedenlerle 
uvgun bulunmuyorsa, Tarım ve Orman Bakanlığının 
bulunduğu da hesaba katılarak, kanaatimizce, müsaa
de buyurursanız, en uygunu, üretici temsilcisi veya 
benzeri bir şey olabilir. 
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BAŞKAN — Ama üretici temsilcisini kim seçe
cek?... 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ziraat Odaları olabilir efendim. 
Yine bunu muhafaza edebiliriz. 

BAŞKAN — Şimdi burada, «işçi temsilcisi» der
seniz; iki türlü işçi var; bir tarlada çalışan işçi, bir de 
fabrikada çalışan işçi var. Hangisinden?... 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Temsilcisi) Fabrikada çalışan işçi. 

BAŞKAN — Belli değil. Aralarında münakaşa 
çıkar. 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Temsilcisi) — O belli değil ve o ısrarda değiliz 
efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, tarlada çalışan işçi sendi
kalı olmadığı için - ziraat işçisidir o, - ondan almazlar, 
fabrikada çalışan işçiden alırlar. Hiç alakası yok fab
rikanın. Çünkü, esas çayın üretmesi ve fabrikaya ka
dar teslimidir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İdare me
selesi efendim, idarenin işi bu. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kimin seçece
ği belli olmadığı için, sendika seçer onu da efen
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hiç kim
se değil, bence bunlar kâfi gelir. 

BAŞKAN — Hayır, kanunda öyle, 7 diye; 7 ya
pacağız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ziraat Bankası bun
lara kredi vermiyor mu? Kim veriyor bu tarım kredi
sini efendim? Ziraat Bankası veriyorsa, Ziraat Ban
kası temsilcisi de olabilir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Çay Kurumu 
veriyor herhalde efendim. 

BAŞKAN — Tabiî. Çay Kurumu verir. 

ORHAN. YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Ziraî krediyi Ziraat Banka
sı verebiliyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ziraat Bankası veri
yor mu kredi? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, ziraî kredi verebiliyor 
ve yine avans olarak da bu Kurum, avans da verir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ziraat Bankası versin 
o zaman efendim, eğer bunlara ziraî kredi veriyorsa... 
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BAŞKAN — Bankalardan hiç temsilci koymadık 
şimdiye kadar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Devlet bankası olsun. 

BAŞKAN — Anladım da, başka şeyler de var, 
yalnız ÇAY - KUR değil, çok... KİT'ler var, oralar
da da mesela... Yahut da tarımla ilgili başka şeyler de 
var; pamuk mesela; TARİŞ'de şurada burada yok 
Ziraat Bankasının temsilcisi; orada da Ziraat Banka
sı veriyor krediyi. 

440 sayılı Kanunun, yönetim kuruluyla ilgili o 
maddesini okur musunuz. 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve1 Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Emredersiniz Sayın Başka
nım. 

«Yönetim Kurulu : 
A) Genel Müdür, 
B) Teşekkül bünyesine katılacak en çok 2 üye 
C) İlgili bakanlığın inhası üzerine Bakanlar Ku

rulunca atanacak 1 üye, 
D) Maliye Bakanlığının inhası üzerine Bakanlar 

Kurulunca atanacak 1 üye, 
E) Gerekli şartlar bulunduğu takdirde 1 işçi üye, 
F) Özel sermaye payı % 51'i aşan hallerde - bu 

hissenin temsili istenildiği takdirde - özel sermaye his
sesini temsilen 1 üye olmak üzere en çok 7 üyeden 
kurulur. Yönetim Kurulu Başkanı genel müdürdür.» 

BAŞKAN — «En çok» diyor. 
ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Temsilcisi) — «En çok» deniliyor. Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca devamlı tenkit 
edildiği için, 9 üyenin 7'ye inmesi gerekiyordu; bu 
amaçla hazırlandı ve sonuç buydu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, Ti
caret Bakanlığı olabilir. 

BAŞKAN — Evet, Ticaret Bakanlığı olabilir işte. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sonra, Ziraat Ban
kası, Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 

BAŞKAN — Bu pazarlamayı, dış satımı, Ticaret 
Bakanlığı yapmıyor mu? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Başkanım; ÇAY -
KUR, kendisi KİT olarak, bütün pazarlamasını ken
disi yapar. 

BAŞKAN — Ama Ticaret Bakanlığına bağlıdır; 
diğer KİT'ler de öyledir : TARİŞ - FİSKO - BİR
LİK... Hep onlar kendi satar; ama Ticaret Bakanlı
ğına bağlıdırlar. 
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ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, ilgili bakanlık ora
da Ticaret Bakanlığıdır da ondan. Burada ilgili ba
kanlık, Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. Bu konuda, 
KİT'in kendisiyle, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu 
konuyu oluşturur. 

BAŞKAN — Yani, tütünde olduğu gibi... 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın Başkanım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bunun seçi
minde biraz daha açıklık kazanmak için, bu muhale
fet şerhi koyanların bir paragrafı var, müsaade eder
seniz onu okuyayım efendim; yani kendilerini savu
nuyorlar. 

«Memleketimizde üreticiyle doğrudan ilişkisi bu
lunan veya üreticiden büyük alımlar yapan başka 
teşekküller de vardır. Örneğin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları, Et ve Balık Kuru
mu gibi. Bu teşekküllerin hiçbirinde üretici Türkiye 
Ziraat Odaları veya 440 sayılı Kanunda yer almayan 
üçüncü bir bakanlık temsilcisine yer verilmemiştir. 
Eğer Çay Kurumunda bunlara yer verilirse, çok hak
lı olarak aynı gerekçeler tüm teşekküller için de ileri 
sürmek mümkün olduğundan, bu konuya özel kanun
larla değil, genel olarak yapılacak inceleme ve değer
lendirme sonunda tespit edilecek politika ve tercih
lere göre 440 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki is
tisnalar arasında yer vermek suretiyle ve hepsini kap
sayan bir seçim yöntemi getirilerek çözüme bağlamak 
daha isabetli olacaktır» diyor. 

Dolayısıyla, bu «(e) yi çıkarın» diyorlar. 
BAŞKAN — (e) yi çıkardık, ona bir şey demiyo

ruz. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yerine en uy

gunu, herhalde Ticaret Bakanlığı efendim. 
BAŞKAN — Hayır 5'e indirmeye çalışıyorum 

ben. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Tamam, 5 ola

rak; o zaman müdür yardımcısı da 1 taneye iner. 
BAŞKAN — Müdür yardımcısı da 1 tane. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Sayın Müs
teşarım biraz önce, 440 sayılı Kanuna dayanılarak 
çıkarılan tüzük daha teferruatlıydı, oradan arz etti. 
Ben, izin verirseniz, 440 sayılı Kanunun yönetim ku
rulunun teşekkülüne ait maddesini arz edeceğim : 
«Teşekkül bünyesinden yönetim kuruluna katılacak 
görevliler her teşekkülün kuruluş kanununda göste-
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rilir ve sayıları genel müdür dahil 3'den fazla ola
maz.» 

Teşekkül bünyesinden katılacaklar. Yani 1 genel 
müdür, 2 genel müdür yardımcısıydı; 3'den fazla ola
maz, 2'de olabilir, l'de olabilir. 

«Yönetim kurullarına, ilgili bakanlığın inhasıyla 
Bakanlar Kurulunca tayin edilen 1 üye...» 

BAŞKAN — Gümrük Tekel Bakanlığı. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet; ilgili bakanlık. 

«...Maliye Bakanlığının inhasıyla Bakanlar Kuru
lunca tayin edilecek 1 üye katılır.» 

BAŞKAN — O da var. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. 

«...Yönetim kurullarına Bakanlar Kurulunca ata
nacak üyelerin, genel müdür ve genel müdür yardım
cılıklarını alacak nitelikte olması şarttır. Sanayi, ta
rım ve ulaştırma alanlarında çalışan teşekküllerde ge
niş ölçüde işçi çalıştıranların yönetim kurullarında 
1 işçi üye bulunur.» 

Bu, 440 sayılı Kanun hükmü. Ancak, tabiî bu da 
değiştirilebilir; bulunmamasını gerektiren amir olabi
lir. Orada 7 sayılıyor, tüzüktedir; kanunun amir hük
mü 7'yi bağlayan bir şey yok. Buyurduğunuz gibi, 5 
olabilir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — İlgili bakanlık Gümrük ve Tarım 
Bakanlığı olduğu için, bu ikisiyle ilgili; bir de, Mali
ye Bakanlığı, üç; bir genel müdürle, bir genel müdür 
yardımcısı; beş. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Ta
mam efendim, yeter. 

BAŞKAN — Şimdi, Deniz Kuvvetleri Komuta
nımızın teklifi; 1 genel müdür ve bir genel müdür yar
dımcısı olsun, ondan sonra işçi temsilcisi bir üye de 
çıksın ve 5 üyeye insin» şeklindedir. 

Bu teklif üzerinde söz almak isteyen var mı efen
dim?.. Yok. 

O takdirde bu teklifi oylarınıza sunuyorum efen
dim : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde (a) fıkrası; «Genel müdürle bir genel mü
dür yardımcısı» şeklinde oluyor, (e) fıkrası çıkıyor ve 
5 kişiden müteşekkil oluyor. 

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

Bu genel müdür yardımcısının iki tanesi var; bun
lara bir kayıt koymak lazım; kim bunu seçecek? 
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BAŞKAN — Onu bakanlık seçer. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde, buna bir 
kayıt koymak lazım. 

Emekli Sandığında da yaptık efendim, hatırlaya
caksınız. 

BAŞKAN — Yani, genel müdürle, Gümrük Te
kel Bakanlığınca seçilecek bir genel müdür yardımcısı; 
yani oraya koyalım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ — (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Ancak, emir buyurulursa, 
genel müdür yardımcılarının biri teknik, biri idarî; 
bilahara 4 üncü maddede gelecek, böyle de ayırıp 
söylenebilir emredilirse... Teknik veya idarî. 

BAŞKAN — Hayır, ben Bakanlığa bırakıyorum; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca seçilecek. Seçimini 
açıklamak lazım. 

Şimdi, 2 nci maddeyi okur musunuz efendim; 
«Yönetim Kurulunun Başkanı Genel Müdürdür.» kıs
mına kadar okuyunuz. 

«MADDE 2. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanu
nunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 10. — Çay Kurumunun Yönetim Kurulu : 
a) Genel Müdürle Gümrük ve Tekel Bakanlı

ğınca seçilecek bir Genel Müdür Yardımcısı, 
b) Maliye Bakanlığının teklifi ve müşterek ka

rarnameyle atanan bir üye, 
c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi ve müş

terek kararname ile atanan bir üye, 

d) Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi ve müş
terek kararname ile atanan bir üye. 

Olmak üzere 5 kişiden müteşekkildir. Yönetim 
Kurulunun Başkanı Genel Müdürdür.» 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci maddenin bu oku
nan son şekliyle ilgili olarak söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu
nun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 13. — Genel Müdür, 440ı sayılı Kanunun 
10 uncu maddesi uyannca Gümrük ve Tekel Baka
nının teklifi ve müşterek kararname ile atanır.» 

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

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, halen yü
rürlükte olan kanunda, «Bakanın inhası üzerine Ba
kanlar Kurulu kararıyla atanır» şeklindeydi. Şu ha
liyle, atamalar, kanuna paralel kılınarak, müşterek 
kararnameyle atanması esası getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani, Bakanlar Kurulu kararıyla 

değil, üçlü kararnameyle. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu

nun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 16. — Teşekkülde, Genel Müdüre işle

rinde vardım etmek ve biri idarî ve diğeri de teknik 
olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı bulunur.» 

Bunlar, 440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uya
rınca Gümrük ve Tekel Bakanının teklifi ve müşterek 
kararname ile atanırlar. 

BAŞKAN — Aynen gend müdürde olduğu gibi. 

KURMAY AUBAY CUMHUR EVCÎL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — ıSayım Başlkanıım, burada da 
Balkanlar Kurulu 'kararıyla atanırdı; ayrıca, «Genel 
müdür yardımcılarımdan! biriinin ziraat yüksek (mü
hendisi olması şarttır» diye bir hüiküım vardı. Tabiî, 
bu, yönetemi fevkalade bağlayıcı bir şey. Gend mü
dür yardımcısı vasfımda olan bir ziraat mühendisi 
bulunıamıadığı takdirde sıkıntı var. Bu haliyle bırak-
muaık sureciyle daha genişlik Ikazandıor, Bu ziraat 
mühendisi de olabilir - yetişmıiş varsa - bir maden 
mühendisi, ıbiır elektrik mühendlii, belkli de bir ma-
İkine mühendisi de olabilir. Bu haliyle daha geniş 
bir d'astifciyet bulunuyor. 

BAŞKAN — Ama vaktiyle bunu doğru düşüın-
ımüş: Biri idarî, düğeri tekillik. Teknik olan, zaten mü
hendis olacak.) 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komlisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «idarî» dediği ide, ziraat mühendi
si Olacak, ziraatçı olacak. 

O, bence doğruydu; onu niye kaldırdılar anlaya-
madıımij 
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ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekeli Bakan
lığı TernsliöM)— Sayın BaısJkaınMn, eskiden fbüır tanesi
nin ziraat mühenldM olacağı şart feoşuıllmuştu. KİT'ler
den hıiçıbiıniisindıe böyle bir şart almıaıdrğmı göndük. 
Zaitten, ıbiiırtiı idiaırî, İbdırli ıteknilk dediğimiz zaman, ükin-
diınıkı ziraatçi olacağı kendiliğinden lanilaşılır. Nlite-
îoitm, şu anda görevde olan 'ilki tane genel müdür yar
dımcısının ilkıiısü de ziraat mühendisidir.: Bir mesleği, 
blkı 'falktilteyli hiçbir yerde' saymadıkları idin, biz de 
bunu burada saymak istemedik ve gerçekte de za-
Ifienı iSkıi itaınıe ziraat mühendisi varidi. «Bitri idarî, diğe
ri tekınıilk» dertken de, iilkıinciisıiınıim, zaten kendiliğinden, 
Ziraat rnıühemıdliısii olacağı açıktır; fakat hiçbir yerde 
oikul mezunu yazim'adığı tiçin, (bunu bu sekide di-
ğerlieriıne uydurmak gayretli içinde olduk^ 

Arz ederiimg 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK f(Hulkuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi' Başkanı) — Sayın Başkanımı, bir kuruluşun 
bünyesinde çeşitti (iş sahaları varsa, inşaat mülhem-
dMne, ımıalkliıne mühendisine, maden mühendisine de 
ibtliyaç Var; ahııa Özelikle Çay - Kur tarımla uğraş
tığı liçıkı, ziraat mühendisi olanla Ifcoşuilu var. Yoksa, 
Ibîır ımıafdleın ımühendMinii Çay • Kur'da kullanıma dla-
nağı yoktur, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tabiî, 
olmaz efendim.' 

(BAŞKAN — Veya 'Siyasal ©ilgiler Fakültesinden 
(mlezuni birfeinli, bir hulkukçuyu verebilirler. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk tşterli, Kanunlar ve Kararlar 
İDairesii Başkanı) — Belki teknik kelimesinin içeri
sine huifculkçu girmeyecek; lama Tdknilk Üniversite-
dlen mezun olan, tarımla hiçbir lilgisü olmayan bir 
Iklişd rahatlıkla ©irer. Bu, bilerek konulmuş. 

BAŞKAN — Eskiıslinli okur musunuz. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Kömliısyonıu Başlkanı) — «Genel müdür yardımeıla-
onıdao foMnıin ziraat yüksek mühendisti olması şart-
Itav» 

IBAŞKAN —' Yaınli, ıteşeıkkülde genel müdüre iş-
İerinıdie yardımı etmek ve birli lidlarî düğeri de teJkmilk 
olmalk üzere (iki genel müdür yardımcısı bulunur. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Kotmliisyonıu Başkanı) — «Bunlar 440 sayılı Kanunun 
10 uncu maddesi uyarımca Gümrük ve Tekel Ba-
(kanımn inhası üzerine Balkanliar Kurulu kararıyla ıaita--
nırlar^ - En son cümle. -

Genel müdür yardımcıll'arından birinin ziraat yük-
seik mühendisi oîlmıası şarttır.!» 

Tabiî biz de bunu düşünürken, Komisyonda ça
lışırken - aslında olmaz diye bir şey yok - daha ge
niş elastikiyet verelim diye bu şekilde düşündük. 

BAŞKAN — Olmaz; !ama oluyor, neler gördük... 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Mühen

dis» namı altında herkesi tayin ©diyor. 
BAŞKAN — «Mühendis», de demliyor; ıbir tane 

hukukçuyu oraya tayin eder. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven

lik Konseyi Genıel Sekreteri) — Efendim, ilki yönü 
var; bir idared, bir teknik. Teknik işlerle1 ilgili ola
rak bir mıalkine mühendisliği iışi olabilir., 

BAŞKAN — Tabiî, çünkü fabrikalar var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yeni fabrikalar ku
ruluyor... Teknik işlerle ilgili olan genel müdür yar
dımcısının makine mühendisi olması lazım. 

BAŞKAN — Ama bir tanesinin de ziraatçi ol
ması lazım; ziraatçi olmadan da olmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Müsteşarın ifa
de ettiği gibi, Toprak Mahsulleri Ofisinde olduğunu 
zannetmiyorum. Bu Tarım ve Orman Bakanlığının 
yahut ziraatçilerin, burada kendilerine mutlak bir fon 
sağlamaları için hazırlanmış bir şey. Lüzum görürse, 
hangi türde insan olacağına zaten Bakanlık karar ve
recektir. Binaenaleyh, o sıralarda ziraat mühendisi 
lazımsa ziraat mühendisini koyar, makine mühendisi 
lazımsa onu koyar; belki ikincisinin gerçekten hukuk 
mezunu birisi olması lazım, idarî işler bakımından, o 
kadar işçi vesair kimse var. Binaenaleyh, bunu hiç kay
da almadan, bakanlığın onayına bırakmakta yarar vr. 
Çünkü, aksi takdirde, o fonu devamlı olarak ziraatçi-
ler işgal edecektir. 

BAŞKAN — Hayır; «Şimdi halen ikisi de ziraat-
çidir» diyorlar. Zaten onu bakanlık düşünmüş ve öy
le yapmış, doğrusu da odur; ama vaktiyle bunun ko
nulup, şimdi çıkarılmasının sebebini anlayamadım. 
Madem ziraatçi oluyor, ikisi de ziraatçidir de, buradan 
niye çıkarıyoruz?... Ötekinde yok; Toprak Mahsulleri 
Ofisi ayrı bir kuruluş; o, nihayet buğday alır; onun 
Yönetim Kuruluna bakın, orada da vardır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MiUî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, öbür taraf -

— 429 — 



M. G. Konseyi B ; 99 

tan Fisko - Birlik öyle, Çuko - Birlik öyle, bunların 
hepsi ziraatle ilgili. 

BAŞKAN — Onların kanununda .var mıdır, yok 
mudur bilmiyoruz; belki onlarda da vardır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, yönetim 
kurullarıyla ilgili olarak, bu şekildeki bir meslek kay
dı yok. Tarım Bakanlığından bir temsilci, bilmem ne 
bakanlığından bir temsilci... «Tarım Bakanlığından 
bir temsilci» deyince, akla ister istemez tarımcı geli
yor. Bu da zaten tabiî, hukukçu olamaz. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, bu yönetim kurulu 
teşkili değil, genel müdür yardımcısının tespiti. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu kuru
mun kuruluşu belli değil mi?... Yapısı, fabrikası vesai-
resi var; bütün bunlar neyse, o kuruma uygun bir kişi 
gelecek demektir. 

BAŞKAN — Biraz elastikiyet olmasında da fayda 
yok değil, var. Yani ziraatçi bulunması gerekiyorsa 
ziraatçi verir; ama bulunmuyorsa başka birisini de 
vermek imkânı hâsıl olabilir. Bulamaz belki. 

Evet. 
ORHAN YÜZ3BAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, demin iki ta
ne genel müdür yardımcısının ziraatçi olduğunu söy
lerken, tabiî ki, böyle bir yerde ziraatçinin bulunma
sının önemini müdrik olduğumuzu ifade etmek iste
dim. Ancak hiçbir yerde, böyle bir okul mezununun 
belirtilmemiş olmasını da bir gerekçe olarak arz et
tim. 

Bunun yanında, şu olay önemi i : Şu anda genel 
müdür, bir makine mühendisidir. Bu genel müdür bir 
ziraat mühendisi de olabilirdi. O zaman, ikinci genel 
müdür yardımcısını ziraatçi yapma mecburiyetimiz 
olmadığı takdirde, onun bir makine mühendisi olma
sını, Sayın Genel Sekreterimizin de belirttikleri gibi, 
tercih ederdik. Yani, bünyede bir idareci olsun bir ma
kine, mühendisi olsun, bir de ziraat mühendisi olsun 
isterdik; ama biz, genel müdür yardımcılarından biri
nin mutlaka ziraat mühendisi olacağı şartını koyarsak, 
o zaman genel müdürün ziraat mühendisi olması ha
linde iki ziraat yüksek mühendisi olacaktır veya 
böyle bir kombinezonda esnekliğimiz olmayacaktır. 

Bu yönden, böyle bir okul zikredilmemesi, birinin 
teknik olduğunun söylenmesiyle iktifa edilmesi ve so
rumluluk alan Bakanlığın burada gereken itinayı 
göstereceğine güvenilmesini arz ederim. J 
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BAŞKAN — Peki. 
4 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yoktur. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu

na aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce ruhsatname almadan çay bah
çesi kuranlar ile Geçici 4 üncü madde uyarınca Ruh
satname almış fakat eksik veya yanlış beyanda bulu
nanların; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren Gümrük ve Tekel Bakanlığının on beş gün için
de tespit ve ilan edeceği esaslara göre ve ilan tarihi
nin bitiminden itibaren en geç iki ay içinde başvur
maları halinde, başvuru süresinin bitiminden itibaren 
en geç altı ay içinde Gümrük ve Tekel 'Bakanlığınca 
belirlenen teknik ve fenni esaslara uyanlara bir defa
ya mahsus olmak kaydıyla ruhsatname verilir. 

BAŞKAN — Demin konuştuğumuz konu işte. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım, zaten 
asıl ana amaç bu maddedir. 

Bu madde, Hükümetten gelen haliyle her dekar 
için üreticiden 1 500 lira ücret alınması esasını ge
tiriyordu. Bu ücret, Danışma Meclislinde görüşülürken 
500 liraya düşürülerek Millî Güvenlik Konseyine gel
di. Ancak, yaptığımız görüşmeler sonunda, bu 1 500 
liranın, yapılan masraf karşılığı olarak düşünülmüş 
olduğunu tespit ettik; oraya gidecek ekibin ücreti, yol 
parası, vesaire. Ancak, dekar başına alınacak bu 1 5GO 
lira, oraya gidecek ekibin bir günlük masrafıdır. Bu 
ekip bir dekardan fazla yerlin ölçümlemesini yapıyor. 
Nitekim arazinin engebeli durumu veyahut bu çay 
bahçelerinin birbirlenine yakınlığı uzaklığı göz önün
de bulundurularak günde 15 ila 20 dekarlık blir ara
zinin incelenebileceğini tespiit etmiş bulunuyoruz. Bu 
durumda, Devletin yaptığı bu masrafın 100 ila 200 
lira arasında bir paraya tekabül edeceği meydanda. 
Oysa, bir de diğer bir durum var: Gerek pancarda 
olsun, gerek tütünde olsun, gerekse diğer fabrika
larımızın üretimli teşvik ettikleri yerlerde, bu 'tür hiz
metleri kurumlar bedava yapıyorlar. 

BAŞKAN — Anladım, yani 500ı lirayı da kaldır
dınız. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet; Bakanlar Kurulunun 
tayin edeceği esasa göre... 
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Aslında 100 ila 200 lira arasında bir para alsak, 
bu bir şey de tutmuyor; 10 veya 20 milyon lira kadar 
bir para tutacak. 10 milyar liralık bütçesi olan bir 
kurum içlin bu söz konusu edilecek büyük bir mesele 
değildir. Bakanlık da bu görüşümüze katılmış vazi
yette. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın Başkanım, Sa
yın Albayımın da belirttikleri şekilde, dün bu ko
nuda muvafakatimizi bildirmiştik. Ancak Çay Kurumu 
Genel Müdürü ile dün akşam yaptığım görüşmede bu 
hususta bazı tereddütlerini belirtti; müsaade buyurur
sanız onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Ödenek meselesi... Bütçeye kondu 
mu? 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin kabul ettiği 
5 inci maddeyi okur musunuz. 

MADDE 5. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce ruhsat almadan tesis edilmiş çay 
bahçeleri ile Geçici 4 üncü madde uyarınca ruhsata 
bağlanmış fakat eksik veya yanlış beyanname veril
miş çay bahçelerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki ay içinde bağlı bulunulan Çay* 
Ealbııillcalaınınıa başvuınuilımıaik ve bir defaya mahsus 
olmak kaydıyla ölçümler yapılarak ruhsat verilir. 

Çay Kurumunca tespit edilecek teknik ve fennî 
esaslara uymayan kayıt dışı çay bahçeleri de Çay 
Kurumunun mütehassıs elemanları tarafından teknik 
ve fennî esaslara uydurulmak ve gereken teknik bilgi 
verilmek suretiyle tescil ettirilir. 

Yeni verilecek çay bahçeleri ruhsatları için Çay 
Kurumunca yapılacak ölçümleme ve diğer giderler 
karşılığı olarak üreticiden dekar başına maktuen 500 
lira ücret alınır. 

BAŞKAN — Maddenin sonundaki üçüncü fıkra 
çıkarılmış, birinci ve ikinci fıkra birleştirilmek sure
tiyle yazılmış. Niye böyle birleştirmek lüzumunu his
settiniz? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCIL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) —- Sayın Başkanım, Bakanlık, 
önce 15 gün içinde esasları belirlesin ve yayınlasın, 
buna göre vatandaşlar başvursun ve iki ay içinde de 
bu ölçümleme yapılarak bir üretim değerlendirilmesi 
esas olsun ve böyle bir ücret meselesi de mevzu ba
his olmasın diye düşündük. 

BAŞKAN — Güzel de, Danışma Meclisinde ka
bul edilen madde metninde, yanlış veya eksik beyan
name verenlerin de bağlı bulundukları çay fabrika
larına başvurmaları öngörülmüş. Diğerinde, Çay Ku
rumunca tespit edilecek teknik ve fennî esaslara uy
mayan kayıt dışı çay bahçeleri için de Çay Kuru
munca yapılması esas alınmış. Siz bunun hepsini de, 
«Gümrük ve Tekel Bakanlığının 15 gün içinde tespit 
ve ilan edeceği esaslara göre ve ilan tarihinin biti
minden itibaren en geç iki ay içinde başvurmaları 
halinde...» şeklinde düzenlemişsiniz. Nereye başvu
racaklar? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Esasları Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ilan edecekti Sayın Başkanım. Düşündük 
ki, bazı çay fabrikalarına yakın olabilir, uzak ola
bilir. 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim. Onu şu şe
kilde arz etmek istiyorum: Bir defa, burada iki husus 
var, bilhassa ikincisi önemli; o da, eğer bir ücret 
olmaz ise, bir masrafa katılma söz konusu olmadığı 
takdirde çok fazıla müracaat olacağını, samimi ol
mayan müracaatların olacağını, fazla çay teslim ede
bilmek için fazla dekar gösterilmek ihtimaline bi
naen tespitler yaptırılmaya gidileceğini; bunun da 
- fazla hücum olması halinde elemanları yetişmeye
ceğinden - çok zaman alacağını ve bu nedenle bu 
kampanyaya kadar tespitlerin bitmeyeceğinden en
dişe ettiğini ifade etti. Çünkü, tespitlerin mayıs ayın
dan evvel bitirilerek yeni kampanya döneminde çay
ları yasal şekilde almak istediğini belirtti. Zira, de
min konuşmamın başında tam arz edemedim, bu şe
kilde gelen çayların alınmaması kanun icabıydı. Ka
nun «Ruhsat alınmayan yerlerdeki çaylar söktürülür; 
buralarda üretilen çaylar alınmaz» diye Çay Kurumu
nu bu şekilde bir hükümle bağlamıştı. Bu yönden de 
Çay Kurumu bu sezon, tespitleri yasal şekilde yapıp 
bitirip, çayları da muntazam ve yasanın öngördüğü 
şekilde almak istiyordu. O yönden, eğer bir masraf 
konur ise, ancak samimî taleplerin geleceğini, ken
dilerini fuzulî yere işgal edecek taleplerin gelmeye
ceğini, bu yönden de bir masrafa katılma payı kon
masından yarar umduklarını söyledikleri için ve eğer 
bilhassa gecikmeye sebebiyet verecekse - önemli ol
duğu için - dün Sayın Albayımla konuşmamıza rağ
men, bu hususu yüksek ıttılaınıza arz etmeyi gerekli 
gördüm. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Oraya bıraktınız... 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Evet, Bakanlığa bırakmıştık. 
BAŞKAN — «Gümrük ve Tekel Bakanlığının 

15 gün içerisinde tespit ve ilan edeceği esaslara göre 
ve ilan tarihinin bitiminden itibaren en geç iki ay 
içerisinde başvurmaları halinde, başvuru süresinin bi
timinden itibaren en geç altı ay içinde Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca belirtilen teknik ve fennî esaslara 
uyanlara bir defaya mahsus olmak kaydıyla ruhsat
name verilir.» 

Bu ruhsatnameyi Bakanlık mı veriyor, Çay Ku
rumu mu veriyor? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Çay Kurumu veriyor Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Burada «İki ay içinde Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca belirlenen teknik ve fennî esas
lara uyanlara bir defaya mahsus olmak kaydıyla 
ruhsatname verilir» diyor. Evet, o fennî ve teknik 
esasları Bakanlık tespit edecek... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet ve bu esasa göre Çay 
Kurumu yapacak. 

Sayın Başkanım, bu bir geçici madde. Dikkat 
buyurulursa, Danışma Meclisinin kabul ettiğinde, bu
nun ne kadar geçerli olacağı beli değildi, iki yıl mı, 
üç yıl mı? Biz Bakanlığa bunun iki ay içinde mi bi
tirileceğini sorduk. Danışma Meclisinin kabul ettiği 
ve okunan metinde, sadece, «iki ay içinde» denil
mektedir. Oysa, iki ay, başvuru müddetidir. İki ay 
içinde bütün bu işlerin yapılıp bitirilmesi mümkün 
olmayabilir. O nedenle, bizim getirdiğimiz metne gö
re, 'Bakanlık 15 gün içinde tespit ve ilan edecek, iki 
ayda başvurular tamamlanacak, altı ayda da bu 
madde, hükmünü bitirecek. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. Yalnız, son kısımdaki «Ye
ni verilecek çay bahçeleri ruhsatlan için Çay Kuru
munca yapılacak ölçümleme ve diğer giderler kar
şılığı olarak üreticiden dekar başına maktuen 500 lira 
ücret alınır» hükmü doğrudur. Şimdiye kadar yap
mamış, kabahatli, kaçak yapmış; bir şey de versin... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, ben affını
za sığınarak şunu da arz edeyim : Eski kanunda, ya
ni 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun içinde bunun 
yaptırılmaması Çay Kurumuna görev olarak veril
miştir. Eğer varsa, onları tespit edecek, onlardan çay 
almayacak, hatta onları söktürecek. 

I BAŞKAN — Yaptı işte, geçen sene yaptı. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Arz edeyim efendim : On
ları söktürecek ve bir de masrafını üreticiden alacak 
ve bunlar mahkemeye verilmek suretiyle 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezası da verecekler. An-

I cak, Kurum bu kadar zaman içinde bu işlevini ye
rine getirmemiştir. Şimdi, sadece kendisi yerine ge
tirmediği için, üreticinin yaptığı hataları cezalandı-

I rıyoruz diye arz ediyorum. 

Zaten, gelecek para da büyük bir para değil, Sa
yın Müsteşarımın şimdi buyurduğu gibi ve Çay Ku
rumunun ilettiği gibi, bunun zaten caydırıcı bir vasfı 
da yok müracaat olarak. Çünkü, eğer 25 bin lira 

I alıyorsa, Sayın Başkanım, 500 lirayı verecektir her 
haliyle ve bu müracaat zaten olacaktır. 500 lira bü
yük bir para değil ki, dekar başına... Yüz bin dekar 
var. Eğer o kişinin on dekarı, yirmi dekarı varsa ve 

I oradan da beş bin lira alacaksa, tabiî ki, bu parayı 
I verecektir. Ancak hem Kurum görevini yapmamış 

zaman içinde, yanlış dikilenleri gidip kontrol etme
miş, onları kanun gereği söktürmemiş, onları mah
kemeye verip, takip edip cezalandırmamış; Şimdi, 
sadece bunları yapan, Kurumun bunlara müsaade et-

I meşinden dolayı bunları yapan üreticiye ceza veri-
I yoruz, ceza maddesi geliyor diye ve bu büyük bir 

para da değil. Sonunda, nihayet... 

BAŞKAN — Karşılayabilir mi, Kurumun bütçe
sinde para var mı? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bunu biz 
bir ceza olarak düşünmedik. Ancak KİT'lerin ça
lışmasında bir müdebbir işletme gibi, tüecar gibi ça
lışması gerektiği sebebiyle, bu masrafa üreticinin de 
katılmasını direkt olarak düşündük. Şu anda Çay 

I Kurumunun durumu malumu âliniz, iyidir, hatta 
kendi tarihinde ilk defa kâra geçme durumundadır. 
Bu, 100 lira olursa 10 milyon; bizim önerdiğimiz 
gibi olursa 150 milyon liralık bir meblağdır; ama 
KİT'lerin eğer rasyonel çalışması ve bu Çay Kuru
munun bir kusuru olmakla beraber, geçmiş dönem
den düşünülürse, Çay-Kur'un gidip üreticinin çayla
rını söktürmesinin, Çay-Kur üzerinde ne gibi bir teh
likesi olacağı takdir buyurulur. Bu yönden, Çay-Kur 
tabiî bu yola gidememiştir. Şu anda sağlıklı bir du-

I rum vardır. Çay-Kur'un bunu masrafsız yapmaması, 
bence işletme esasları yönünden uygundur; ama Yü
ce Heyetiniz «Bu masrafı Çay-Kur karşılasın» derse, 

j Çay-Kur buna muktedirdir. Çünkü malî durumu ga-
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yet iyidir, daha da iyi olacaktır. Tabiî biz iyiliğin 
daha ileriye gitmesi yönünden tamamen ticarî zihni
yetle çalışmasını yeğliyoruz. 

Arz ederim. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — Araba 

ehliyeti alırken bile bir para veriyoruz efendim; ver
sin 500 lira. 

BAŞKAN — Sonra efendim, Danışma Meclisi de 
500 itfayı tabut etmiş, Niye çılkaoyosruz onu? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi, efendim, bun
lar on dekara, kaçak olarak iki dekar daha ilave et
miş, üç dekar daha ilave etmiş; bu şekilde kaçak iş 
yapmaya alışmış. Biz yapalım dersek aksi tesiri, yani 
«Benden dekar başına 500 lira alacak, vermeyeyim» 
diye yanlış beyanında ısrarla devam eder. Halbuki bu 
parayı almamak suretiyle, onu samimî beyana da
vet eder bir durumu var. Kendisinden hiç para alın
mayacak diye ekiciyi doğru beyana teşvik edici bir 
yol açılmış olur. 

BAŞKAN — Ama onlara biz büyük bir imkân 
sağlıyoruz. Sökülmesi lazımken sökülmemiş ve bu ge
çici madde ile de bir defa bir imkân tanıyoruz. Onun 
yaptığı hatadan dolayı ayağına gidiyor; ölçüm yapa
cak, ruhsat verecek. Binaenaleyh bunun da parasını 
versin; ama 400 lira versin, ama bir şey versin. Kaldı 
ki, Danışma Meclisini de müşkül duruma sokacağız; 
o, 1 500'den 500'e indiçmiş, biz de sıfıra indiriyoruz 

- şimdi. On dekar olsa beş bin lira para verecek. Onu 
hoplayarak verir. Yani dört bin liradan falan kaçacak-
sa, zaten sökecek demektir o zaman. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, sökülme
miş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müteaki
ben ne olacak? Buna rağmen yine böyle kaçak yap
mak durumunda kalanlar için bir ceza var mı? 

BAŞKAN — Eğer yaptırtmazsa söktürülür o za
man. O zaman gelip satamayacak zaten. 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Temsilcisi) — Var efendim, 100 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezası var efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O neye 
yarar? 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
ceza mı yani? Bunu kabul edelim de, müteakiben ya
pacaklar için de cezayı artırmalıyız. 

BAŞKAN — Çayları alınmıyor zaten. 
ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sökülecek, çayı alınmayacak
tır efendim. 
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BAŞKAN — Zaten müeyyide var. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim bir ko

nu daha, müsaade ederseniz arz edeyim. 
Yine bizim Komisyonumuzun teklif ettiğinde, tes

pit edilecek teknik ve fennî esasları şimdi Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına veriyor. Halbuki Çay Kurumu, 
esas, çayın hem teknik, hem fennî bakımdan ne ol
duğunu en iyi bilen müessesedir. Şimdiye kadar hem 
Hükümet teklifinde, hem Danışma Meclisinde «Çay 
Kurumunca tespit edilecek teknik ve fennî esaslar» 
diye ifade edileni, Komisyonumuz, «Gümrük ve Te
kel Bakanlığınca belirlenen teknik ve fennî esaslar» 
diye değiştirmiş. Bunu da anlamadım ben. Yani, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı birçok işi arasında yani bu
nun tekniğini nasıl tespit eder? 

BAŞKAN — Çay - Kur'a verecektir o işi. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Komutanım, Çay Ku
rumu, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgilidir; yani 
onunla beraber hareket eden ve nevama emrinde 
olan bir kuruluştur. Bu konuları tespit ederken, bir 
hükümet sorumluluğu da bu konunun içinde olsun, 
sadece Kurum bölgenin çeşitli baskı ve tesirleri • al
tında olarak değil - Kurumdan alacakları bu teklif
leri Bakanlık ilan edecek, nasıl taban fiyatlarını ba
kanlarımız ilan ediyor, genel hükümet politikasına 
ilişkin kararı alıyorsa diye düşünmüştük - bu konuda 
bir hükümet ağırlığı olsun, diye düşünmüştük. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ama tersi de 
oî'abifr, daha böyle işgüzar bMsii çıtoar, beni yapaca
ğım buradan der, bambaşka teknik esaslar kurar, 
fennî esasları ilan eder, her şey karmakarışık olur. 
Asıl onu bilen yapsn bunu efendim. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Komutanım, bu ge
çici madde hükmü zaten bu altı ay içinde bitecek 
malumları. 

BAŞKAN — 15 gün içerisinde bu esasları tespit 
edebilir mi Gümrük ve Tekel Bakanlığı? 

ORHAN YÜZBAŞIOĞLU (Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yapılabilir Sayın Başkanım. 
Biz Çay - Kur olarak bunu koymuştuk; ancak, Çay 
- Kur da yapsaydı, zaten bizimle danışacaktı. Biz, 
sorumluluğu bu şekilde bize verildiği takdirde, biz, 
bunu süratle Genel Müdürlükle temasımızı kurarak, 
birlikte zaten tespit edeceğiz. Her iki halde de bi
zim sorumluluğumuz zaten vardı; Çay - Kur'un da 

I iştiraki kaçınılmazdır. Böyle de olsa, yine Çay - Kur 
j ile birlikte tespit edeceğiz; öbür türlü de olsa, Çay -
| Kur ile birlikte tespit edecektik. 
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Tercih Yüce Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Tabiî, şimdi «Bakanlık» oluşu daha 

iyidir bence. Bakanlığı atlamış da, bir müesseseye ver
mişiz bu yetkiyi gibi. Sormadan da yapabilir, yarın 
öbür gün bakan da der ki, «Bana sormadan niye 
yaptın?» O da diyecek ki, «Kanun bana vermiş bu 
yetkiyi, ben bunu ilan ettim.» 

«Bakanlık» olması daha doğrudur. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sayın Başkanım, 2 nci fıkrada şöyle 
bir hüküm var; «Çay Kurumunca tespit edilecek tek
nik ve fennî esaslara uymayan kayıt dşı çay bahçe
leri de Çay Kurumunun mütehassıs elemanları tara
fından teknik ve fennî esaslara uydurulmak ve gere
ken teknik bilgi verilmek suretiyle tescil ettirilir.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani Danışma 
Meclisinin 5 inci maddesi çok daha teferruatlı ve açık
layıcıdır. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, orada Ku
ruma özel bir görev veriliyor, «Kurumun mütehassıs 
elemanları tarafından teknik ve fennî esaslara uydu
rulmak» diye; uymuyorsa, mutlaka uydurmak için 
ilave gayretler sarfedecek, yapacak diye. Bunu biz 
biraz fazla gibi gördük; belki bu konuda teknik ve 
fennî esaslara uymayan pek çok konu olabilir diye. 
Bakanlık da bunu zaten öyle talep ettiler. 

BAŞKAN — Onun sonuna bir kere şu hükmü 
koymak lazım : «Yeni verilecek çay bahçeleri ruh
satları için Çay Kurumunca yap lacak ölçümleme ve 
diğer giderler karşılığı olarak üreticiden dekar başı
na maktuen 500 lira ücret alınır.» 

Şimdi, geçici 5 inci maddeyi bir daha okur mu
sunuz, 2 nci fıkrayı da ilave etmiş olarak. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, ruhsatname almadan çay bahçe
si kuranlar ile geçici 4 üncü madde uyarınca Ruhsat
name almış fakat eksik veya yanlış beyanda bulunan
ların; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının onbeş gün içinde tes
pit ve ilan edeceği esaslara göre ve ilan tarihinin biti-

• minden itibaren en geç iki ay içinde başvurmaları 
halinde, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 
altı ay içinde Gümrük ve Tekel Bakanlığınca belir
lenen teknik ve fennî esaslara uyanlara bir defaya 
mahsus olmak kaydıyla ruhsatname verilir. 

Yeni verilecek çay bahçeleri ruhsatları için Çay 
Kurumunca yapılacak ölçümleme ve diğer giderler 
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karşılığı olarak üreticiden dekar başına maktuen 500 
lira ücret alınır. 

BAŞKAN — Bu son okunan Şekilde 5 inci mad
de üzerinde söz almak isteyen var mı?... 

»Buyurun. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın' Başkanım, bu geçici 
madde, malumları, 1497 sayılı Kanunun bir 5 inci ge
çici maddesi olarak ilave edilecek. 

Bir teknik hatayı izninizle arz etmek istiyorum : 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce» diye 
yazmış idik. Kanun tabiî 1477 sayılı Kanun olunca, 
1971'e kadar gidecekmiş diye endişe içindeyiz. 

Eğer izin verirseniz, ifadenin, «bu maddenin yü
rürlüğe girdiği tarihten önce» şeklinde olmasını - bi
raz önce toplantıya girmeden evvel, Kanunlar Müdür
lüğü ilgilileri bizi ikaz ettiler - tensiplerine arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten» dediğimiz zaman, öteki kanunu mu esas alıyo
ruz?.. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Onun arkasına takılacağı için 
o kanun, öyle bir endişe, öyle bir tereddüt doğabilir, 
dediler. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Veya çerçeve maddenin kaldırılması gerekir efendim. 
Çerçevesiz olursa, bu şekilde de olabilir. Çerçeve olur
sa, esas anakanuna girip, monte edilecek; kasıt o ka
nun olur, 1971 'de çıkarılan kanun olmuş oluyor. 

BAŞKAN — öyle olur. «Bu maddenin» diyeceğiz o 
zaman; «Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar ile Geçici 
4 üncü madde uyarınca Ruhsatname almış fakat ek
sik veya yanlış beyanda bulunanların; bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının on beş gün içinde tespit ve ilan edeceği 
esaslara göre...» 

Ama hiçbir yerde de, «bu madde» diye koymadık 
biz. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Efendim, en uygunu çerçevenin kalkması buradan. 
«Geçici Madde» olacak; «Madde 5. —» de olmaya
cak efendim. «Bu kanun» ibaresi kalabilir o zaman; 
aynen, olduğu gibi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — «Geçici Madde 5» denince, esas ka-
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nunun geçici 4 üncü maddesinden sonra, bu 5, esas 
kanuna ekleme gibi. 

BAŞKAN — Tabiî, «geçici madde» diye koymak 
en doğrusu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Sadece «geçici madde» dediğimiz 
zaman, bu yasanın geçici maddesi. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Çerçeveyi kaldırmak suretiyle halledilebilir efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, bir maddenin yürürlüğe gir
mesi olmaz, kanun yürürlüğe girer. Binaenaleyh, 5 inci 
madde, çerçeve madde kalkacak, geçici madde ola
rak okunacak. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Yalnız, bir ilave lazım efendim o zaman. «Geçici 4 ün
cü madde uyarınca» diyoruz, «1497 sayılı Kanunun 
geçici 4 üncü maddesi» diyeceğiz o zaman. 

BAŞKAN — Evet. 
Şimdi, o halde 4 üncü maddeden sonra 5 inci mad

de olarak değil, geçici madde olarak okuyunuz efen
dim. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce ruhsatname almadan çay bahçesi 
kuranlar ile 1497 sayılı Kanunun geçici 4 üncü mad
desi uyarınca Ruhsatname almış fakat eksik veya 
yanlış beyanda bulunanların; bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın on beş gün içinde tespit ve ilan edeceği esaslara 
göre ve ilan tarihinin bitiminden itibaren en geç iki ay 
içinde başvurmaları halinde, başvuru süresinin bitimin
den itibaren en geç altı ay içinde Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca belirlenen teknik ve fennî esaslara uyan
lara bir defaya mahsus olmak kaydıyla ruhsatname 
verilir. 

Yeni verilecek çay bahçeleri ruhsatları için Çay 
Kurumunca yapılacak ölçümleme ve diğer giderler 
karşılığı olarak üreticiden dekar başına maktuen 500 
lira ücret alınır. 

BAŞKAN — Geçici maddenin bu son şekli üze
rinde söz almak isteyen var mı?... Yoktur. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak iste

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Buna göre, Kanun başlığında «Geçici Bir Madde 
Eklenmesine» ibaresine gerek kalmadı artık efendim; 
«Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» demek kâfi. 

BAŞKAN — Evet : «1497 sayılı Çay Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı.» 

Başlığı bir daha okutuyorum : 
«1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı.» 

BAŞKAN — Bu başlığı da oylarınıza sunuyorum 
efendim : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederiz. 

4. — Afganistan'dan Pakistan'a Sığman Türk 
Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve iskânına 
Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/147; M. G. Konse
yi : 1/359) (D. Meclisi S, Sayısı : 99; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 377) (1) 

BAŞKAN — Efendim şimdi gündemimizin dör
düncü sırasına geçiyoruz. 

Gündemin dördüncü sırasında, Afganistan'dan Pa
kistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye 
Kabulü ve İskânına Dair Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 377 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 

(1) 377 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Söz almak isteyen var mı?.. 
Komisyonun bir izahatı olacak mı efendim? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, kanun tasa
rısının hazırlanış safahatı, yüksek malumları, göç
menlerin kabulü ve iskânına ilişkin yasal boşlukları 
doldurmayı amaçlamaktadır ve buna ilişkin tüm di
ğer idarî işlemler tamamlanmıştır. 

Bu tasarının hazırlanmasını gerektiren anasebep-
leri şöyle özetleyebiliriz : Halen bu konuda mevcut 
mevzuatımız iskânlı göçe ancak izin vermektedir. 
Mevcut mevzuatımız da göçmenlerin nakli sınırları
mızdan iskân bölgesine kadardır. Oysa bunlar, bulun
dukları mahallerden alınacaktır. 

Ayrıca, mevcut mevzuatın göçmenlere tanıdığı 
gümrük muafiyeti bugün güncelliğini kaybetmiştir, 
yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır ve halen mül
teci kamplarında olan Türk soyluların bu kapsama 
alınmasının bir kereye mahsus olarak belirtilmesinin 
diğer talepler yanında bir ağırlığı olacağı malumları
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı?... Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

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

Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göç
menlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — Afganistan'daki olaylar nedeniyle 

Pakistan İslam Cumhuriyetine sığınmış Türk Soylu 
Afgan ailelerinden, Türkiye'ye yerleşmek isteyenler, 
bir defaya mahsus olmak üzere, serbest veya iskânlı 
göçmen olarak kabul olunabilirler. Bunların kabul
leri ve iskânları, bu Kanun ile 2510 sayılı «İskân 
Kanunu» ve 1306 sayılı «2510 sayılı İskân Kanunu
na Ek Kanun» hükümlerine göre yapılır. 

Gayri menkul verilerek yapılacak iskânda vali ve
ya kaymakamlar temlike yetkilidir. Temlik cetvelin
de ailenin bütün fertleri eşit hisselerle belirtilir ve 
tapuya da temlikteki gibi tescil edilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde Komisyona 
izahat sadedinde söz veriyorum. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, başlangıçta 
da arz ettiğim gibi, bir olay nedeniyle bu göçe izin 

verildiği ve bunun 2510 sayılı mevcut İskân Kanunu
na göre ve onu değiştiren hükümlere göre yapılacağı 
belirtilmektedir. 

BAŞKAN — 2 nci fıkradaki «Vali ve kaymakam
lar temlike yetkilidir. Temlik cetvelinde ailenin bü
tün fertleri eşit hisselerle belirtilir ve tapuya da tem
likteki gibi tescil edilir» hükmünün izahını istiyorum. 

Bu hususu Hükümet Temsilcisi arkadaşımızdan 
rica edelim. 

Buyurunuz efendim. 
A. KENAN ŞENÇİFT (Köy İşleri ve Koopera

tifler Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, daha v 

önce yapmış olduğumuz iskânlı göçmen işlemlerin
de, taşınmazları, yalnız aile reisi adına tescil ediyor
du; bu, birçok problemlere neden oluyordu. Onun 
için, bu seferki kanun teklifinde, her gelecek reşit 
kimsenin eşit hakka sahip olmasının gerekliliğine inan
dığımız için teklif ettik. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Bir de Hükümet tasarısında, «Borç

landırılmak suretiyle» ibaresi vardı; onu kaldırmış
sınız. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu husus 
zaten 2510 sayılı Kanunun içinde var. Tekrar mahi
yetinde idi; o nedenle metinden çıkardık. 

BAŞKAN — Tekrar olmasın diye, çıkardınız. 
«Reşit» kelimesi yok burada. 
A. KENAN ŞENÇİFT (Köy İşleri ve Kooperatif

ler Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, daha ön
ceki kanunumuzda var. Aile tarifleri orada var. 

BAŞKAN — Onun için belirtmediniz burada. Ya
ni reşit olanlara eşit olarak vereceksiniz; yani, aile
nin reisi erkektir, ona vermiyorsunuz; karısı, reşit 
çocukları varsa, hepsine eşit olarak veriyorsunuz. 

A. KENAN ŞENÇİFT (Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, hepsine, 
ailenin tümüne eşit hisseler veriyoruz. 

BAŞKAN — Vefat halinde, miras yönünden ile
ride bu bir mahzur doğurur mu acaba? 

A. KENAN ŞENÇİFT (Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, genel yasalara 
göre herkesin hakkı saklı kalacaktır. Bir sıkıntı do
ğuracağını tahmin etmiyoruz. 

BAŞKAN — Doğurur. Çünkü, malum, koca öl
düğü zaman karıya, karı öldüğü zaman kocaya 1/4'ü 
kalır; gerisi çocuklar arasında bölüşülür. Şimdi, siz 
bunu eşit böldünüz mü, bu yarın öbür gün mirasta 
birtakım ihtilaflar doğurur. 

Ne dersiniz? 
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KEMALETTİN ALİKÂSIFOĞLU (Adalet Ba- I 
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, o şöyle; bı- j 
rinci defa geldi, diyelim ki, on dönümlük bir arazi l 
verdik; beş kişilerdi, bunlara ikişer dönüm arazi düş- i 
tu; bu, artık tapuya tescil edildi. Ancak, işaret buyu-
rulduğu gibi, bilahara eşlerden bir tanesi vefat eder- I 
se, sizin de işaret buyurduğunuz gibi, 1/4'ü, eğer mül
kiyeti seçerse 1/4'ü kocasına veya karısına, diğer 
3/4'ü de çocuklara bölünecektir. O bölünecek hisse I 
iki dönümden ibaret olan hissedir. 

BAŞKAN — Tabiî, o olacak. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tabiî, bu, iştirak halinde bir 
mülkiyettir. Bu işlem, iştirak halinde mülkiyet hü
kümlerine göre, miras hükümlerine göre yürüyecek
tir. 

BAŞKAN — Yani bir mahzur doğurmaz, öyle mi? 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hayır, hayır; arz ediyorum. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Mahzur yok; 

uzun seneler sonra o kadar çok bölünmeye tabi olur 
ki, karmakarışık bir şey olur. Çok ufak parçalara bö
lünür. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba 
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, özür dilerim. O ko
nuda da Medenî Kanunumuzda hüküm vardır; eğer bir 
toprak veya tarım reformu tasarısı son şeklini alırsa, 
gene bunun ekonomik değerinin önlenmesi bakımın
dan bir sınırlama getirilmektedir; aile şirketi olarak 
bunu, Medenî Kanunumuzdaki mevcut hükümlere 
göre sürdürmek mümkündür. 

, Arz ediyorum efendim. 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — 3 üncü maddede belirtilen görev

leri yapmak üzere; içişleri Bakanlığının koordinatör
lüğünde, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Maliye, 
Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve 
Tekel, Ulaştırma, Tarım ve Orman, İmar ve İskân, 
Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıkları, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Ge
nel Başkanlığı yetkililerinden oluşan bir Üst Komis
yon kurulur. 

Üst Komisyona bağlı olarak, İçişleri Bakanlığın
ca belirlenen illerde valinin veya görevlendireceği J 

I kişinin başkanlığında, konunun özelliği dikkate alına-
! rak birinci fıkrada yazılı bakanlıkların ve kuruluş-
l ların o ildeki şube ve kurum başkanlarının iştirak ede-
| ceği alt komisyonlar kurulur. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 3 üncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 3. — Üst Komisyonun görevleri şun
lardır : 

a) Türkiye'ye göçmen olarak gelecek Türk Soy
lu Afganlıların kabul şartlarını, sayılarını, geçici ve 
katî iskân yerlerini belirlemek, 

b) Yerleştirme ve iskân programlarını hazırla
mak, 

c) Göçmenleri üretici duruma getirmek için ge
reken tedbirleri almak, 

d) Ön heyetin Pakistan'da yapacağı her türlü gi
derler ile göçmenlerin bulundukları yerlerden nakil, 
barındırma ve iskân masrafları için sağlanan ödeneğin 
ilgili bakanlıklar ve Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Başkanlığına aktarılacak miktarını belirlemek, 

e) Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca verilecek 
diğer görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Evet, bunlar Komisyonun görevleri. 
Burada ufak bir iki değişiklik olmuş : Bir, «geçici» 

kelimesini ilave etmişsiniz; bir de, «bulundukları yer
lerden» diye ilaveler yapmışsınız. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, katî iskân 
yerlerini belirlemek, Üst Komisyonun görevi idi. Biz 
buna, göçmenlerin geçici olarak da bazı yerlerde ka
labileceklerini ve bunun Üst Komisyonun görevi dı
şında kalmasının, belki parasal sorunlar doğurabile
ceği nedeniyle, «geçici» kelimesini ilave ettik. 

Bir de, bulundukları yerlerden gelmesi meselesi 
var. Malumları, başlangıçta da arz ettiğim gibi, sınır
larımızdan içeride harcama yetkimiz var; bunları ora
dan planlamamız gerekiyor. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

burada «üreticilik» tabiî önemli bir nokta. O zaman, 
dağılacak demektir bunlar. «Göçmenleri üretici du
ruma getirmek için gerekli tedbirleri almak» demek, 
herkes mesleğine göre dağılacak demektir. 

BAŞKAN — Mesleğine göre dağıtacaktır. Tabiî, 
mesela halıcı olanları ayrı bir yere, hayvanlarıyla ge-

| lenleri ayrı bir yere... 
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Evet; 3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — İllerdeki alt komisyonlar, üst ko

misyonun vereceği görevleri yapar. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yoktur. 
4 üncü maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Üst Komisyonun aldığı kararlar 

İçişleri Bakanının onayı ile kesinlesin 

Üst ve alt komisyonların çalışma şekil ve şartla
rı ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin konular ikin
ci maddede yer alan Genelkurmay Başkanlığı, ba
kanlıklar ve kuruluşların görüşleri alınarak, İçişleri 
Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Evcil. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu, sürat 
isteyen bir şeydir ve Hükümetten gelen teklifte de, 
Hükümet bu yetkiyi İçişleri Bakanlığına vermiş. 

Başbakanlığa almak suretiyle işler daha ağırlaş-
tırılır düşüncesiyle, Hükümetin teklifini tensiplerine 
arz ediyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Başbakanlık yönetmelik çıkaramaz, 

BAŞKAN — Tabiî, muhakka bir bakanlık çıka
racak. 

5 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok
tur. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu göçmenlerin Türkiye'ye getire

cekleri kendilerine ait zatî ve ev eşyalarının tamamı 
ile mülkiyetinin kendilerine ait olduğu, Üst Komis
yonca belirlenecek şekilde belgelenen, her türlü eşya 
ve damızlık hayvan, bir defada getirilmek koşuluyla 
gümrük vergi ve resimlerinden (damga vergisi dahil) 
muaftır. 

Yukarıda sözü edilen hükmün uygulanmasında, 
kambiyo ve Dış Ticaret Rejimi tahdit ve takyitleri 
aranmaz. 

BAŞKAN — Acaba hayvanlar bir defada getiri-
rilebilecek mi? Buna ait bir bilgimiz yok. Gerçi va
purla gelecek bunlar; ama ya hayvanları almazsa?.. 

«Bir defada getirilecek» demiş, yani iki tane gemi 
ile gelirse, olmayacak?.. 

KEMAL YALÇİN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, bu maddenin o şekilde tefsir edil
memesi gerekir. 

Bu karakul koyunları üzerinde inceleme yapan Sa
yın Profesör Cahit Öncü'nün verdiği bilgiye göre, 
bunların vapurla gelmesi mümkün değil. 

O nedenle, bunları uçakla getirmeyi planlıyoruz 
ve 1 uçağımız 640 koyun aldığından, aşağı yukarı 2 
uçakla bu koyunlar bir havaalanımıza inecek. 

BAŞKAN — Yani uçak bir gün gecikip de, ertesi 
günü gelirse olmaz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yani 
2 uçakla bir defada gelecek. 

BAŞKAN — Yani onu kastediyorsunuz? Zapta 
öyle geçsin de, sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığı bir 
sorun çıkarmasın, 

KEMAL YALÇIN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Neden 
gemiyle değil de, uçakla geliyor acaba? 

BAŞKAN — Daha pahalıya mal oluyor. Hem pa
halıya mal oluyor, hem de hayvanlar yolda sefil, pe
rişan oluyorlar. Sonra süre de çok uzun sürüyor. 

20 gün mü sürüyor dediniz? 

KEMAL YALÇIN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Evet uzun sürüyor, 10 gün devam ediyor yolculuk 
Sayın Başkanım. 

Yalnız, bu hayvanlar çok nazik hayvanlar oldu
ğu için, kesinlikle bu 10 günlük deniz seyahatine da
yanamazlar. 

BAŞKAN — Sıcak Kızıldeniz'den falan geçecek
ler. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
bizim bölgelerde de ona göre yerleşme yerleri bul
mak gerekir. 

BAŞKAN — Evet, oradaki iklime uygun bir yer 
seçiyorlar, onun seçimini yapıyorlar. 

KEMAL YALÇIN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, bu-konuda bir profesörümüz ha
len Pakistan'da çalışmalarını sürdürüyor, bir profesö
rümüz de burada yerleşmeleri ve yaşayabilmeleri 
mümkün olan yerleri seçmekle çalışmalarını sürdürü
yorlar. 
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Sonunda seçimler yapılacaktır, yani oradaki şart
lara uyacak şekilde yerleşmeleri sağlanacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Türkiye' 
dekilerine hiç benzeyenleri yok mu? Mesela Doğuda 
morkoyun olduğu gibi benzeri olabilir. 

BAŞKAN — Oradan geleceklerde mi? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet. 
BAŞKAN — Yok, onlar buradakilerden başka. 
KEMAL YALÇIN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 

Sayın Başkanım, bu koyunların Türkiye'de benzeri 
yoktur. 

Bundan onbeş, yirmi sene evvel bu koyunlardan 
5 tane Rusya'dan alma imkânı bulunmuş; ama maa
lesef Türkiye'de bunları yaşatamamışız çiftliklerde, 
başka şartlar altında yaşatıldıkları için. 

O nedenle, Türkiye'de şimdi bu koyunların barı
nacakları yerler halen vardır, yani Sayın Profesörün 
verdiği bilgilere göre uygun iklim şartları vardır. 

Bu koyunlar Türkiye'ye getirildiği takdirde, ço
banlarından kesinlikle ayrılmamaları gerekiyor. 

BAŞKAN — Yani kendileri bakacaklar? 

KEMAL YALÇIN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Evet, kendilerine bırakacağız, kendileri bakacaklar. 

En büyük sorun da, bu koyunların astragan ima
li için kesimleriyle ilgilidir ve bu koyunları Türkiye' 
de hiç kimse hemen doğar doğmaz kesmeye yanaş
mamıştır bugüne kadar. O nedenle, Türkiye'de astra
gan işi başarılı olamamıştır; ama kendileri şimdi baş
larında geldikleri için ve bu koyunları kendilerine 
verileceği için, tahmin ediyoruz ki, bu astragan sa
nayii Türkiye'de yerleşecektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, izin verir 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Acaba, «her türlü 
eşya» demekle, sanatkarıyla .ilgili alet ve edevat mı 
kastediliyor? Açıklanmasında yarar var gibi geliyor 
bana. 

«Her türlü eşya» denince, zatî eşya, ev aşyası da 
olabilir; bunun dışında sanatlarıyla ilgili alet, edevat 
mıdır? 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz? 
KEMAL YALÇIN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 

— Evet, Sayın Başkanım; bizim bir ön heyetimiz ha
len Pakistan'da çalışmalarını sürdürüyor. 

«Onlar tarafından belirlenen ve belgelenen her 
türlü eşya» dan kasıt, halı tezgâhları ve karakul ko
yunlarıdır. 

BAŞKAN — «Üst Komisyonca belirlenecek şe
kilde belgelenen her türlü eşya» denilmektedir. 

KEMAL YALÇIN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Evet. Alt Komisyonumuz halen Pakistan'da çalış
malarını sürdürüyor. Bunların verdikleri belgeye gö
re, Üst Komisyon onaylayacak ve ancak onlar gi
rebilecek; Üst Komisyonun imzalamadığı hiçbir eşya 
Türkiye'ye sokulmayacak. 

BAŞKAN — Orada hatta virgüle bile gerek yok. 

«Üst Komisyonca belirlenecek şeklinde belgele
nen her türlü eşya ve damızlık hayvan» denilmesi ye
terli; virgüle hiç ihtiyaç yok orada. 

KEMAL YALÇIN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunlar 
sonradan buraya gelen arkadaşlarından aldıkları inti
halara göre, «Biz de gidelim» diye karar verirlerse 
ne olacak? 

BAŞKAN — Yok, artık göçmen buraya geliyor. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 

kalanlar?.. 
BAŞKAN — Artık bir defaya mahsus olacak ve 

tespit edilecek dörtbin, beşbin civarında kişi olacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gelecek
ler, görecekler, «Türkiye'deki durum daha müsaittir» 
falan diye anlatacaklar. 

BAŞKAN — Hayır, Türk asıllı olanlar zaten o 
kadar, fazla yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yok mu 
fazla? 

BAŞKAN — Hayır yok, diğerleri Afganlı. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tam rakam verebilirim efen
dim. 
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BAŞKAN — Ne kadar? 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Türkmenler 264 aile olup, 1 584 
kişidirler; halıcılık, çiftçilik ve dericilikle uğraşarak 
geçimlerini sağlamaktadırlar; halıcılık sanatında çok 
üstün yetenekleri var. 

BAŞKAN — Amerika için halı dokuyorlar. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Kırgız Türkleri 260 aile olup, 
1 300 kişidirler; hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. 

Özbekler 200 aile olup, 1 125 kişidirler; halıcılık, 
hayvancılık ve çiftçilikle iştigal etmektedirler. 

BAŞKAN — Toplam bu kadar. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Bir de, Sayın Başkanımızın 
ve sizlerin karar vermesi gereken Uygurlar vardır; 27 
ailedirler ve 167 kişidirler. 

Bu konuda Yüce Konseyimizin vereceği karar üze
rine hareket edilecektir. 

Hepsi bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Hepsi o kadardır, azdır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Uygur
lar da geliyor mu? 

BAŞKAN — Herhalde geliyorlar, Uygur Türk
leri olduğundan onlar da Türktürler. 

Burada bir ayırım yapıyor muyuz? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim. 

KEMAL YALÇIN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, ön heyet bu konuyu tespit edi
yor. Eğer Uygurların da geleceğini hesaplarsak - tek
lif bize gönderilecek, Hükümetten alınacak karara gö
re hareket edilecektir - 27 ailedir hepsi ve 167 kişi
dir, bize İçişleri Bakanlığından verilen en son bilgi
lere göre. 

BAŞKAN — Uygur Türkleri de Türk asıllıdır, 
Türk soyludurlar. 

6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen başka 
sayın üye var mı?.. Yoktur. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — Bu göçmenlerin nakil ve iskân 
masrafları ile diğer giderleri için gerekli ödenekler 
öncelikle sağlanır. Bu ihtiyaçları karşılamak için; ilgi

li Bakanlık ve kuruluş bütçeleri içinde mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesi
nin ilgili tertiplerinden aktarma veya Kızılay'a öde
me yapmaya ve bunlarla ilgili diğer işlemler yapma
ya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Uluslararası Göçmen Teşkilatından 
da bu konuda para alınması için bir teşebbüse geçil
di mi acaba? 

GÜNDÜZ TUNÇBİLEK (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Başkanım, temasa geçtik ve ça
lışmalarımız devam ediyor; fakat henüz kesin netice 
almış değiliz. Netice alınca arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Çünkü, Afganistan'a veriyor. Bi
naenaleyh, bu kadarı buraya geldiğine göre, bunla
rın yerleştirilmesi, intikali vesairesi için bize bazı 
yardımlarda bulunabilirler. Uluslararası teşkilat var; 
gerek yiyecek, gerek para bakımından yardım yapa
bilirler. Bunun peşine düşmek lazım. 

GÜNDÜZ TUNÇBİLEK (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Çalışıyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gelecek 
bu kişiler, bankalardan kredi isteyebilirler mi?.. 

BAŞKAN — Türkiye'ye geldikten sonra, Türk 
vatandaşı olduktan sonra, o haklardan yararlanacak
lardır. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Gerek Emlak Kredi Bankası, 
gerek Ziraat Bankası, kendi prosedürü içerisinde ve
receklerdir. Arazisi olacağı için, onu ipotek edecek, 
buna karşılık da kredi alacak. 

BAŞKAN — Türk vatandaşı oluyor. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Normal 

kabul ediliyor demek ki. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Türk tabiyetine geçtikten son
ra, genel hükümlere tabi oluyor. Belki onların 
mevzuatlarında, bunlara öncelik vermek için, Yöne
tim Kurullarında kararlar alınabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yeni gel
dikleri için, öncelik tanınması yönünde. 

BAŞKAN — Biz onu o zaman söyleriz, burada 
artık kanuna geçirmeyelim. 

7 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
üye var mı?.. Yok. 
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7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

• ı m 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

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

Gündemimize göre görüşülecek başka konu bu
lunmadığından bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanma saati : 19.05 

I— • • 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

99 UNCU BİRLEŞİM 

17 Mart 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

I. — SORUŞTURMA VE YÜCE DİVANA 
SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — Bayındırlık Eski Balkanı Şerafettin Elçi'nin; 
Bakanlığı Zamanında Görevini İhmal ve Kötüye 
Rul'lanıma ve Menlfiaıalt Temıiınıi suırötıl'eırıiyle Hazineyi 
Zarara Soktuğu İddialarını Soruşturmak İçin Anaya
sanın 90 inci, 2324 NumaıraClı Anayasa Düzenli Hak
kında IKanunun 2 nci ve Millî Güvenlik Konseyi Ya
sama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci Maddeleri Uya
rınca Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 
Önergesi Üzerine .Kurulan Soruşturma Komisyonu 
Raporu. (9/14) (S. Sayısı: 364) 

2. — Bayındırlık -ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Eski Bakanı Selâhattin IKılıç'ın; Bakanlıkları Zama
nında Görevini Kötüye Kullanmak Suretiyle Hazi
neyi Zarara Soktuğu İddialarını Soruşturmak İçin 
Anayasanın 90 inci, 2324 Numaralı Anayasa Düze
ni Hakkında Kanunun 2 nci »ve Millî Güvenlik Kon
seyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci 'Maddele
ri Uyarınca Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekre
terliğinin önergesi üzerine Kurulan Soruşturma Ko
misyonu Raporu. (9/15) (S. Sayısı : 363) 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Ek Birin
ci Maddesine Bir ıFıkra Eklenmesine ve Bu Madde
nin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun .Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo
ru. (D. Meclisi : (1/14, 1/59; İM. G. Konseyi ı: 1/299) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 44; İM. G. Konseyi İS. Sayısı : 
370). 

2. — 21.6.1927 Gün ve 111 Sayılı Aslkeriük Ka
nununa Bir Geçici ıMadde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik (Konseyi Millî Savunma Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/20; M. G. (Kon

seyi: 2/85) \(D. Meclisi S. Sayısı : 83; M. G. Konseyi 
S. Sayisı : 380) 

3. — 1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/110; M. G. Konseyi : 1/354) (D. Meclisi S. 
Sayısı: 72; M. G. Konseyi S. Sayısı: 378) 

4. — Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk 
Soylu Göçmenlerin Tüıikiye'ye Kabulü ve İskânına 
Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince (Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi: 1/147; M. G. Konse
yi: 1/359) (D. 'Meclisi S. Sayısı : 99; M. G. Kon
seyi S. Sayısı i; 377) 

5. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız
landırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1 /270) (S. Sayısı: 292) 

6. — Adlî Tıp Kurumu (Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) 

7. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
8. — Toplu Üş Sözleşmesi. Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. 1(1 /236) 
9. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

10. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1 /İ262) 

11. — Türk Silalhlı (Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

12. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/251) 

13. — 11475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddele-
. rinin Değiştirilmesi Hakkında 'Kanun Tasarısı. (1 /269) 

....>.- > • < ...<.... 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 363 

Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Selâhat
tin Kıhç'ın; Bakanlıkları Zamanında Görevini Kötüye Kullanmak 
Suretiyle Hazineyi Zarara Soktuğu İddialarını Soruşturmak İçin 
Anayasanın 90 inci, 2324 Numaralı Anayasa Düzeni Hakkında 
Kanunun 2 nci ve Millî Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İç
tüzüğünün 20 nci Maddeleri Uyarınca Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğinin Önergesi Üzerine Kurulan Soruşturma Ko

misyonu Raporu. (9 /15 ) 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliği 18 Ağustos 1981 

Özel Huk. Müş. : 3152-1-81/3109 

Konu : Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin Kılıç Hk. 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
1. 8 Nisan 1980' gün ve 9/307 sayılı önergede; Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılmakta olan Arif iye - Sin

can Demiryolu 1 inci Kısım Tünel İnşaatı Sözleşmesinde, fiyat farkı kararnamesinin tünel uzunluk zammına 
uygulanmasında; Bayındırlık Kurulu kararına rağmen müteahhit NUROL Firmasının kayırıldığı, 55 milyon 
lira fazla ödeme yapıldığı, Bayındırlık Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın Bayındırlık Kurulu kararını uzun süre 
makamında alıkoyduğu, göreve getirdiği üst yöneticilere sözlü yetki ve güvence verdiği, bu arada 1980 Malî 
Yılı için hazırlanan fiyat artış kararnamesine bu doğrultuda hüküm konulmasını ve bir süre sonra yeni ata
malarla oluşturduğu Bayındırlık Kuruluna aynı konuyu getirerek ilk ve kesin kararın değişmesini sağladığı, 
damadının da önemli bir yer işgal ettiği firma ile aralarında yarar ilişkilerinin olabileceği belirtilerek eski 
Bakan Selâhattin KILIÇ hakkında Meclis Soruşturması istenmiştir. 

Sonuçlandırılamayan Cumhurbaşkanı seçimleri veya toplantı yeter çoğunluğunun sağlanamaması neden
leriyle önerge TBMM'de okunamamış ve üzerinde herhangi bir işlem yapılamamıştır. 

2. Bayındırlık Bakanlığı eski Müsteşarı Mehmet ÇÖTÜR önergede söz konusu edilen hususları; olaylar 
ve Bakanlık üst yöneticilerinin eylem ve sorumluluklarını da belirtmek ve belgelerini eklemek suretiyle M. G. 
Konseyi Genel Sekreterliğine ihbar etmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi kararına ön bilgi olması, bu arada olay ve Bakanlık üst kademe yöneticileri yö
nünden iddiaların oluşturulacak bir müfettişler kurulu marifetiyle soruşturulması Başbakanlık makamından 
istenilmiştir. Başbakanlığın 24 Ocak 1981 günlü ve Öz. İşi. Gnl. Md. lüğü 321-02-510 sayılı onayı ile Maliye, 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları müfettişlerinden oluşan ve yöneticiler yönünden muhakkak sıfatını da 
haiz bir soruşturma kurulu oluşturulmuştur. Kurulca oybirliği ile düzenlenen 15 Nisan 1981 gün ve 1981/1 
sayılı rapor ve eki belgelerde : 

a. Arif iye - Sincan Demiryolu ve 1 inci Tünel İnşaatı Sözleşmesi, Bayındırlık Bakanlığı ile Nurol tn-
şaat ve Ticaret Koli. Şti. arasında 30.6.1976 tarihinde akdedilmiştir. Sözleşme ileriki yıllara saridir. Sabit 
birim fiyat esasına göre ve eksiltme suretiyle yapılmıştır. Sözleşme kapsamında yaklaşık 7830 metrelik tünel 
inşaatı vardır. 

Sözleşme eki birim fiyat tariflerinde 300ı metreyi geçen tünellerde, 300 metreden fazla uzunluğun beher 
100 metresi için yüzde bir ilavesiyle tünel uzunluk zammı ödenmesi öngörülmüştür. 
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b. Dünya fiyat konjonktürlerindeki değişiklikler ve yurt içi koşullar nedeniyle inşaat girdilerinde mey
dana gelen fiyat artışlarını ihale birim fiyatlarma yansıtmak amacıyla çıkarılan 14.7.1978 tarih ve 7/15990 
sayılı Kararname hükümlerinin, tünel uzunluk zammına uygulanmasında firma ile Ankara inşaat Bölge Bü-
dürlüğü arasında 30 Eylül 1978 tarihinde düzenlenen 19 sayılı hakedişten itibaren anlaşmazlık çıkmıştır. 

Yüklenici firma uzunluk zammının birim fiyat olduğu, hak ettiği, dolayısıyla son yılın fiyat artış yüzde
sinin uygulanması gerektiği iddiasındadır. 

Bölge Müdürlüğü ve Müşavir Mühendislik Firması ise uzunluk zammının birim fiyat olmadığı sadece be
delin çarpıldığı bir yüzde olduğu, dolayısıyla tünel uzunluk zammına tabi imalatın yapıldığı yıla ait fiyat 
artış yüzdesinin uygulanması gerektiği görüşündedir. 

c. Anlaşmazlık başlangıçta normal usul ve Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş Kanununun 5 ve 6 ncı mad
deleri kapsamı içerisinde, Bakanlık Demiryolları İnşaat Gnl. Md. lüğünün 21 Mart 1979 tarihli teklifi üzeri
ne Bakanlık Yüksek Fen Kuruluna intikal ettirilmiştir. Kurul 3 Temmuz 1979 gün ve A-04-1979/39 sayılı ve 
oybirliği ile alman kararında, «Herhangi bir yılda yapılan ve bedeli ödenmiş olan uzunluk zammına tabi 
imalat için, 7/15990 sayılı Kararnamenin 9 uncu maddesine göre malî yıl sonu itibariyle düzenlenen hakedişte 
tünel uzunluk zammı fiyat farkı ödenmemişse, ertesi yılda ödenecek fiyat farkı için o yılın fiyat artış yüzde
si uygulanmayıp, imalatın yapıldığı yıla ait fiyat artış yüzdesi uygulanacaktır.» demek suretiyle firmanın iste
ğini reddetmiştir. 

d. Yüksek Fen Kurulunun bu kararı Demiryolları inşaat Genel Müdürünün sözlü teklifi üzerine zama
nın Bakanı Şerafettin ELÇt tarafından 25.7.1979 tarihinde kuruluş kanununun 5/a maddesi uyarınca son kez 
görüşme ve karara bağlamaya yetkili Bayındırlık Kuruluna havale edilmiştir. 

Bakanlık Bayındırlık Kurulu 17 Ekim 1979 gün ve A-02/1979-19 sayılı kararı ile Yüksek Fen Kurulu 
kararını «...Tünel uzunluk zammı için ödenecek fiyat farkı hesabında son yılın fiyat artış yüzdesi değil tü
nel uzunluk zammına tabi imalatın yapıldığı yıllara ait fiyat artış yüzdeleri uygulanacaktır...» görüşü ile ay
nen benimsemiştir. 

Bu karar ile tünel uzunluk zammına fiyat artışlarının ne suretle uygulanacağına kesinlik getirilmiştir. 
Bundan böyle idarece ödemelerin bu karar doğrultusunda yapılması, firmanın bu karara ve bu doğrultudaki 
ödemelere razı olmaması halinde anlaşmazlığı yargı mercilerine götürmesi gerekirdi. 

e. Oysa hükümet değişikliği ile 12 Kasım 1979 tarihinde Bayındırlık Bakanlığına Selâhattin KILIÇ ge
tirilmiş. Bakanlığın üst yönetim kadrolarında Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Genel Müdürlerde de
ğişiklikler yapılmaya başlanmıştır. 

1 Mart 1980 tarihinden geçerli olarak uygulanmak üzere hazırlanan 8/505 sayılı fiyat artış kararnamesi 
çalışmaları mutad hilafına Yüksek Fen Kurulu bünyesi dışında sürdürülmüş, bu arada kararnamenin 7 nci 
maddesi 4 üncü fıkrasına Yüksek Fen Kurulu ve.Bayındırlık Kurulu kararlarının aksine ve firma iddiasına 
hak verici hüküm getirilmiştir. 

f. Bayındırlık Bakanı adına imzalanan 6 Aralık 1979 tarihli bir yazı ile Ankara Bölge Müdürlüğüne, 
tünel uzunluk zammına fiyat artış kararnamesinin nasıl uygulanacağının halen Yüksek Fen Kurulunda tet
kik edilmekte olduğu belirtilerek, bu konuda karar alınıncaya kadar, bugüne kadar olduğu gibi firma ve Ge
nel Müdürlük görüşü doğrultusunda ödeme yapılması talimatı verilmiştir. 

g. Bayındırlık Kurulunun 17 Ekim 1979 tarihli kararının muhalefet yazıları da yazılarak anlaşmazlığa 
kesin çözüm getiren kararı tamamlanmış olduğu halde ilgili dairesine gönderilmemiş, Bakan tarafından ince
leneceği beyanı ile alıkonulmuştur. 

O kadar ki, Demiryolları İnşaatı yeni Genel Müdürünün kararın gönderilmesini isteyen 2 Ocak 1980 ta
rihli yazısı, 11 Nisan 1980 tarihine kadar cevaplandırılmamıştır. Bu tarihte Bakan havalesi ile Genel Müdür-
lüğe gönderilmiş ise de 22 Nisan 1980 tarihli ve aynı Genel Müdürlük Vekili sıfatıyla imzalanan bir yazı 
ile konunun Bayındırlık Kurulunda tekrar görüşülmesinin sağlanması istenilmiştir. 

Bakan adına Müsteşar tarafından Bayındırlık-Kuruluna havale edilen bu yazı ile konu 13 Haziran 1980 
tarihinde kurulda tekrar görüşülmüş ve 17 Ekim 1979 tarih ve 1979/19 sayılı kararın aksi kararlaştırılmıştır. " 
Bu karar Bakan tarafından 22.7.1980 tarihinde dairesine havale edilmiştir. 
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h. izlenen bu yöntem ve işlemlerle tünel uzunluk zammına, fiyat artışları uygulanması 7/15990 sayılı 
kararname ve 1979719 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararı aksine yapılmış, fazla ödeme 18.2.1980 tarihi itiba
riyle 34 No. lu hakedişte 10 344 676,57 TL. iken tünelin delinen uzunluğunun artması ve yeni yıl fiyat artış 
yüzdesi ile 1980 Malî Yılı sonu itibariyle 42 No. lu hakedişle bu miktar 12 525 527,35 TL. ye ulaşmıştır. 
Tünel uzunluğu ve yıl fiyat farkı yüzdeleri arttıkça bu miktar giderek artmıştır. 8/505 sayılı kararnamenin 7 
nci maddesi karşısında 28.2.1981 tarihi itibariyle NUROL firmasına 93 670 495,50 TL. idare ile firma ara
sında herhangi bir anlaşmazlık olmadığı için adından söz edilmeyen TECER - Kangal Demiryolu Varyantı 
Yapımcısı TİNSA Tic. tnş. ve San. Ltd. Ş. ne ise 1 025 246 TL. fazla ödeme yapılmıştır. 

i. Bu uygulamada yüklenici firma lehine çeşitli eylem ve işlemleri ile Bakanlık Müsteşarı Teoman GÜ
ZEY, Demiryolları İnşaatı Genel Müdürü Suat TAFTA LI ve Okay KURÇEREN Bakanlık Müşaviri Ahmet 
ERÇIN'in sorumlu oldukları, ancak adı geçenlerin eylem ve davranışlarında Bakan Selâhattin KILIÇ'ın bil
gi, yönetimi ve denetimi dışında olamayacakları muhtemelen Bakanın birçok onay ve işlemlerde etki ve ey
lemlerinin olduğu, ancak Bakanın konu ile ilişkisi ve sorumluluğunun saptanmasında müfettişler kurulunun 
yetkili olmadığı belirtilmiştir. 

3. Yukarıda özet olarak belirtilen gelişmeler, soruşturma ve belgeler Bayındırlık eski Bakanı Selâhat
tin KILIÇ hakkında soruşturma açılması kararına yeterli görülmektedir. 

Uygun görüldüğünde 2324 numaralı Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun 2 nci, 34 sayılı TC Anayasa
sının 90 ve 147 nci maddeleri ile M. G. K. Yasama içtüzüğünün 20 nci maddesi uyarınca yukarıda belirtilen 
konular ile yapılacak soruşturma sırasında meydana çıkacak diğer hususlarda Bakanın ve iştiraki olan diğer 
kişilerin sorumluluklarını tespit etmek üzere ekli listede kimlikleri yazılı personelden oluşacak bir Soruştur
ma Komisyonu kurulmasına, Komisyonun görev süresinin (60) gün olmasına karar verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 
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BAYINDIRLIK ESKt BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ HAKKINDAKİ KONSEY SORUŞTURMA 

KOMİSYONUNDA GÖREVLENDİRİLECEK ÜYELER LİSTESİ 

1. Hâk. Kd. Alb. Naci TURANAY 
2. Hâk. Yzb. trfan ERİNÇ 
3. Tâhir KAPLAN 
4. Ümit ERTONG 
5. Mehmet AYDOĞDU 

Askerî Yargıtay Üyesi 
Genelkurmay Adlî Müşavir Yrd. 
Bayındırlık Bakanlığı Emekli Müfettişi 
Sosyal Güvenlik Başkanlığı Müfettişi 
Maliye Bakanlığı Müfettişi 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

9/15 Numaralı Soruşturma 
Komisyonu 
Sayı : 184 

17 Şubat 1982 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 18 Ağustos 1981 gün ve özel Hukuk Müş. 
3152-1-81/3109 sayılı yazıları. 

Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın Bakanlığı döneminde ve Ba
kanlık görevine ilişkin olarak işlediği iddia olunan suçlar ile, bu suça katılmış olanlar hakkında Komisyonu
muzca düzenlenen Rapor ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Naci TURANAY 
Hâkim Kd. Alb. 
Soruşturma Komisyonu Başkanı 

9/15 Numaralı Soruşturma Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

9/15 Numaralı Soruşturma 
Komisyonu 

Esas No. : 1 
Karar No. : 1 

16 Şubat 1982 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın, Bakanlığı dönemi süresinde ve Bakanlık görevine iliş
kin olarak, Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılmakta olan Arif iye - Sincan Demiryolu 1. Kısım Tünel İnşaatı 
için sözleşmeye ve 7/15990 sayılı Kararnameye göre uygulanması gereken «TÜNEL UZUNLUK ZAMMI» 
nın, yüklenici NUROL Firmasına ödenmesi konusunda, Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü Kuruluşuna dahil Ankara Bölge Müdürlüğü ile firma arasında husule gelen ihtilafın, 1609 sayılı 
Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu Hükümleri uyarınca, «YÜKSEK FEN KURULU» ve 
«BAYINDIRLIK KURULU»nda görüşülerek alınan kararlarla çözüme bağlanmış olmasına rağmen, işbu 
kararlan işleme koydurmamak ve ödemenin, yetkili organların kararları hilafına, firmanın talebi istikame
tinde yapılmasını sağlayarak, Hazineyi 55 milyon lira zarara sokması; 
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Bakanlığı döneminde hazırlanan 14.3.1980 gün ve 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 ncü maddesine, usul

süz yapılan bu işleme yasal bir hüviyet kazandırabilmek amacıyla: 
«Sözleşme ve ekleri gereğince inşaatın muayyen safhalarında bazı imalat bedellerinin belli bir yüzdesi nis

petinde ödenecek zamların tespiti hesabına, daha önceki yıllarda yapılmış işlerin bedelleri baz olarak giri
yor ise (sözleşmesinde aksine hüküm olmamak şartıyla) sözleşmesine göre düzenlenen hakedişlerde, bu be
dellere de zammın ödendiği yılın fiyat artış yüzdesi uygulanır.» 

Hükmünü koydurup, anılan istikamette ödeme yapılmasını sağlaması suretiyle Bakanlık görevini kötü
ye kullandığından bahisle, İsparta eski Milletvekili Hüseyin ÖZSÜT ve 16 arkadaşı tarafından verilen 8.7.1980 
gün ve 9/307 sayılı önerge ile, Anayasanın 90 ve TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri, 
uyarınca, Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin KILIÇ hakkında «Meclis Soruşturması» açılması isteminde 
bulunulmuştur. 

Ancak önergenin verildiği 8.7.1980 tarihinden, «BAYRAK HAREKÂTININ» gerçekleştirildiği 12.9.1980 
tarihine kadar geçen süre içerisinde, önerge üzerinde herhangi bir işlem yapılmayarak, TBMM yargısal 
denetiminin işletilmemesi; 

12 Eylül 1980 Harekâtını müteakip kurulan Millî Güvenlik Konseyi döneminde ise, Konsey Başkanlığına 
hitaben müteaddit dilekçe veren, Bayındırlık Bakanlığı eski Müsteşarı Mehmet ÇÖTÜR'ün: 

«1976 yılında NUROL Firmasına ihale olunan Ari fiye - Sincan Demiryolu Tünel İnşaatı için «Tünel 
Uzunluk Zammı» adı altında yapılan ödemeye, firma tarafından vaki itiraz üzerine, keyfiyetin intikal eyle
diği Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ve Bayındırlık Kurulunca itirazın tetkik ve nihaî karara bağ
lanmış olmasına rağmen, firmanın isteği hilafına olmasından dolayı işbu kararların işleme konulmayarak, 
firmaya usulsüz olarak fazla ödeme yapıldığı» 

Yolunda iddialar ileri sürmesi ve buna ait belgeleri göndermesi sonucu vaki olan gelişmeler Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliğince dikkate alınarak, 30 Aralık 1980 gün ve Özel Hukuk Müşavirliğinin 
3048-1-8 sayılı yazısı ile Başbakanlığa iletilmiş ve ciddiyet arz eden işbu olayın incelettirilmesi talep edil
miştir. 

Başbakanlıkça görevlendirilen ve : 

Maliye Bakanİığı Müşavir Müfettişi : Aydın ERDİM, 
Bayındırlık Bakanlığı Müşavir Müfettişi : Zeki ARAR, 

Ulaştırma Bakanlığı Başmüfettişi : Altan KÖSEOÖLU'ndan oluşan heyetin konuyu inceleyerek düzenle
diği 15.4.1981 gün ve 1981/1 sayılı Raporda ise; olayın niteliği ve gösterdiği gelişme etraflıca açıklandık
tan sonra î 

«Demiryolları İnşaatı eski Genel Müdürü Suat TAFTALI; aynı kuruluşun Genel Müdürlüğünü yapmış 
olup halen emekliye ayrılmış bulunan Okay KURÇEREN; zamanın Müsteşarı Teoman GÜZEY ve Yar
dımcısı Ahmet ERÇIN'in cezai sorumluluklarının bulunduğu; ancak sorumlulukları T.C.K. karşısında belir
lenmiş olan üst yönetici durumundaki Bayındırlık Bakanlığı ilgililerinin o tarihte muhalefet tarafından So
ruşturma önergesine neden olabilecek kadar, önem taşıyan bir konuda 12.11.1979 tarihinde Bakanlık maka
mına getirilen Selâhattin KILIÇ'ın, bilgi, yönetim ve denetimi dışında bir eylem içinde olabileceklerini dü
şünmek mümkün değildir. 

Bu itibarla zamanın Bayındırlık Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın konu ile ilişkisi ve Bakan olarak sorumlu
luğunun saptanmasında Anayasanın 105 ve 9û inci maddeleri uyarınca yetkili kurullar tarafından yapıla
cak soruşturmaya gerek gösterdiği» 

Belirlenerek eski Bakan hakkında Soruşturma açılması kanaatinin izhar edilmesi üzerine konu; Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 18.8.1981 gün ve özel Hukuk Müşavirliğinin 3152-1-81/3109 sayjlı ya
zıları ile Millî Güvenlik Konseyine intikal ettirilmiştir. 
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Millî Güvenlik Konseyinin 18.8.1981 gün ve 1981/17 sayılı kararıyla da: Bayındırlık eski Bakanı Selâhat-

tin KILIÇ hakkında Soruşturma açılması ve Soruşturmanın, 

Hâkim Kıdemli Albay 
Hâkim Binbaşı 
Bayındırlık Bakanlığı Emekli Müfettişi 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişi 
Maliye Bakanlığı Müfettişi 

Naci TURANAY 
İrfan ERDİNÇ 
Tahir KAPLAN 
Ümit ERTONG 
Mehmet AYDOĞDU'dan oluşan Soruşturma Ko

misyonu marifetiyle yürütülmesi öngörülmüş ve bu karar veçhile oluşan Komisyonumuz 24.8.1981 günü top
lanarak çalışmalarına başlamıştır. 

Değinilen konuyla ilgili Soruşturmanın yürütülmesi sırasında, olay hakkında bilgi sahibi olduklarını be
yanla başvuruda bulunan tanık Emekli Hava Albay Hüseyin Avni GÜLER ile bu ifadede ismi geçen Emekli 
Hava Generali Ömer ÇOKGÖR ve Enerji iş Sendikası Başkanı Şaban DEMİR'in: 

«Eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Selâhattin KILIÇ'ın Müsteşarı Necdet SEÇKINÖZ aracılığı ile 
menfaat sağladığını, bu cümleden olarak, 12 Mart Muhtırası sonunda kurulmuş olan hükümetler döneminde, 
Devlet rafinerilerinden özel şirketlere ürün verilmesi uygulamasının kaldırıldığını; 1973 yılı seçimlerini ta
kiben ve özellikle AP'nin iktidar olduğu 1975 veya 1976 yılları içinde özel petrol şirketlerinin, Devlet ra
finerilerinden yeniden ürün almalarını sağlamak amacı ile girişimde bulunmaya başladıklarını; işbu girişim
lerin devam etmekte olduğu sırada kendisini AP Bursa II Başkanı diye tanıtan bir kişinin, değinilen konu
nun olumlu bir çözüme götürülebilmesi için paraya gerek olduğunu; nitekim bu amaç altında «MOBlL»'den 
4 milyon lira alındığını; Türk Petrol Şirketinin de bu kadar olmasa bile buna yakın miktarda para vermesi 
halinde sorunun çözümlenebileceğini» 

ifade etmeleri ile ortaya çıkan ve işleniş tarihi itibariyle, eski Bakan Selâhattin KILIÇ'ın başka bir Ba
kanlık dönemine ait olması bakımından Soruşturulması nın, ancak Millî Güvenlik Konseyinin alacağı yeni 
bir kararla mümkün olacağı düşünülen, işbu yeni durum, Komisyonumuzun 14.10.1981 gün ve 81/49 sayılı 
yazısıyla Millî Güvenlik Konseyine arz edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin 60 günlük sürenin uzatılmasına dair 16.10.1981 gün ve 21 sayılı kararı ile 
birlikte, Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı dönemine tesa
düf eden işbu iddianın dahi tahkikine karar verilmiş olmasına binaen, Komisyonumuzca Soruşturma bu 
yönden de genişletilerek yürütülmüş; konulara ilişkin iddia, savunma ve elde edilebilen tüm delillerin de
ğerlendirilmesi sonucu tahassül eden müşterek kanaate dayalı aşağıdaki raporun düzenlenerek takdimi yolu
na gidilmiştir. 

I. — İDDİALAR : 
A) Arif iye - Sincan Demiryolu AYAŞ Tüneli inşaatı ile ilgili olarak yapılan ödemeler meyanında yer 

alan «Tünel Uzunluk Zammı»nın hesabı usulünde uygulanacak esaslar bakımından beliren anlaşmazlığın, 
konunun intikal eylediği Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ve de Bayındırlık Kurulu tarafından alı
nan kararlar ile, çözüme bağlanmış olmasına rağmen, bu kararlara itibar edilmeyerek, izlenen usulsüz yön
tem ve uygulanan usulsüz işlemler sonucu yüklenici firmaya 34 ve 42 No. lu hakedişler ile (12.525.-527,35 
TL.) sından başlayıp; 

1980 yılı Mart ayında düzenlenerek yürürlüğe konan 8/505 sayılı Kararnamenin 7 nci maddesi hükmü 
karşısında 28.2.1981 tarihi itibariyle Nurol Firmasına 93.670.495,50 TL. sına varacak düzeyde fazla ödeme
ye sebebiyet vermesi suretiyle Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin KILIÇ ile Bakana teb'an usulsüz eylem ve 
işlemleri icra eden zamanın Müsteşarı Teoman GÜZEY, Müsteşar Yardımcısı Ahmet ERÇIN, Demiryol
ları inşaatı Genel Müdürü Suat TAFTALI ve Okay KURÇEREN'in; 

B) Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde; 
petrol ürünlerinin, Kamu Kuruluşları aracılığı ile dağıtılmasına yönelik uygulamanın kaldırılması yolunda 
özel petrol şirketleri tarafından yapılan girişimleri vesile ittihaz ederek, Müsteşar Necdet SEÇKINÖZ' ara
cılığı ile menfaat'sağlaması nedeniyle, keza Selâhattin KILIÇ ve o tarihteki Müsteşar Necdet SEÇKINÖZ'-
un; 

görevlerini kötüye kullandıkları iddialarını kapsamaktadır. (Dosya : A, Dizi : 1 - 263) 
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II — İDDİALARIN DAYANAĞINI OLUŞTURAN OLAYLAR : 

A) AR1FIYE - SİNCAN DEMİRYOLU AYAŞ TÜNELİ İNŞAATI : 

Ankara - İstanbul arası Demiryolu mesafesini ve seyir müddetini kısaltmak amacı ile yapımı kararlaş
tırılan Arifiye - Sincan Demiryolu 1 inci Kısım Tünel İnşaatı, kapalı zarf ve birim fiyatlar üzerinden 
30.6.1976 tarihinde % 3.35 tenzilât sonucu 773.200.000 TL. sına NUROL İnşaat Firmasına ihale edilmiş 
ve 6.8.1976 tarihinde vaki olan yer teslimini takiben de Firmaca 15.8.1976 tarihinde inşasına başlanmıştır. 

1976 yılında yapılan işlerin karşılığı 1976 yılı birim fiyatları uygulanmak; 1977 yılındaki işlerin karşılığı 
7/13220 sayılı Kararname uyarınca, 1977 yılı birim fiyatları ile değerlendirilmek suretiyle, zaman zaman 
düzenlenen istihkaklarla ihtilafsız tediye olunarak işe devam edilmekte iken, 1978 yılı Ocak ayı içinde ik
tidar değişmesi olmuş ve C.H.P. tarafından kurulan yeni Hükümette Şerafettin ELÇİ Bayındırlık Bakanlı
ğına getirilmiştir. 

C.H.P.'nin bu iktidarı döneminde ise : 
«Kamu Kuruluşlarının ve Diğer Kuruluşların Değişmez Birim Fiyatlarla, Fiyat Teklifi Alma Yolu İle, 

Götürü Anahtar Teslimi veya 7/13221 sayılı Kararname Uyarınca Değişken Birim Fiyatla İhaleye Çıkarıl
mış İşlerde Sözleşmeleri Yapılmış veya Yapılacak Olanlarından 1978 ve lleriki Yıllarda da Devam Edecek
ler İçin Uygulayabilecekleri Yeni Birim Fiyatların Saptanma Kuralları» 

Hakkındaki 7/15990 sayılı Kararname çıkarılmış ve 30.7.1978 tarihli Resmi Gazetede neşrolunarak yü
rürlüğe konmuştur. 

Bu Kararname ile Kamu veya diğer kuruluşların ihale suretiyle yapılan işlerde uygulayacakları birim 
fiyatların saptanması, bir kısım yeni kurallara bağlanmıştır. Uygulama alanına konulan işbu yeni kurallar 
açısından bir kısım müteahhitlerin işe devam etmek istemeyecekleri hususu dikkate alınarak, belli bir süre 
içinde müracaat etmeleri kaydıyla, müteahhitlerin mukaveleyi feshedebileceklerine dair hükümler de getiril
miştir. 

'Arifiye - Sincan Demiryolu AYAŞ Tüneli İnşaatını yüklenen NUROL Firması ise, verdiği 28.8.1978 
gün ve 6/110-8/545 sayılı dilekçesi ile 7/15990 sayılı Kararname hükümlerine göre işe devam edeceği be
yanında bulunmuştur. (Dosya : A, Dizi : 180) 

1) 30.9.1978 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLER HAKKINDA DÜZENLENEN VE İHTİLÂFA 

VESİLE VEREN (19) SAYILI HAKEDİŞ RAPORU: 

a) Raporun Düzenlenmesi : 

Anılan Hakediş Raporu, yüklenici Firmanın işe devam edeceğini beyan etmesinden sonra yeni neş
rolunan 7/15990 sayılı Kararname hükümleri uyarınca hesaplanan ilk hakedişe aittir. 
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Bu Raporu düzenleyen Ankara Bölge Müdürlüğünce Tünel Uzunluk Zammı: 
aa) 31.12.1977'den önce yapılan işlere ait Tünel Uzunluk Zammı : (eskalasyonsuz) «Birim Fiyat Ar

tış yüzdesiz» 

UZUNLUK ZAMMINA TABİ ÎNŞAAT 
UZUNLUK ZAMMI VE AMELİYATIN 1977 BİRİM T. UZUNLUK ZAMMI 

YÜZDESİ FİYATLARI İLE BEDELİ (TL.) TUTARI (TL.) 

0.07 X 33.510.424,10 = 2.345.729 TL 

bb) 1.1.1978 — 13.2.1978 arasında yapılan işlere ait Tünel Uzunluk Zammı : (eskalasyonsuz) «Birim 
Fiyat Artış yüzdesiz.» 

UZUNLUK ZAMMINA TABİ İNŞAAT 
UZUNLUK ZAMMI VE AMELİYATIN 1977 BİRİM T. UZUNLUK ZAMMI 

YÜZDESİ FİYATLARI İLE BEDELİ (TL.) TUTARI (TL.) 

0.07 X 13.608.600 = 952.602 TL. 

cc) 13.2.1978 tarihinden sonra yapılan ve Tünel Uzunluk Zammına tabi olan 6.542.139,24 TL. ile bir
likte 126.570.669 TL. sına ulaşan iş bedeline 1978 yılının Birim Fiyat artış yüzdesi olan 0,25 uygulanarak 
126.570.663 X 1,25 = 158.213.336,00 TL. hesap edilmiştir. (Dosya : B, Dizi : 329) 

b) Firmanın İtirazı : 
Bu hakediş firma ilgilileri tarafından «ayrıca sunulacak itirazımızla» kaydı altında imza edilmiş ve nite

kim 10.10.1978 tarihinde verilen 6/120 - 8/615 sayılı dilekçe ile de itirazda bulunulmuştur. Bu dilekçede : 

«Taahhüdümüz altında bulunan Arif iye - Sincan Demiryolu 1 inci Kısım Tünel İnşaatına 14.7.1978 gün 
7/15990 Sayılı Kararname Hükümleri dahilinde devam etmek istediğimizi 28.8.1978 gün 6/110-8/545 sayılı 
yazımızla Genel Müdürlüğe arz ettiğimiz ve Kararname Şartları içinde işe devam etmekte olduğumuz ma
lumdur. 

30.9.1978 tarihinde tanzim edilen (19) Sayılı İstihkak Raporumuzun Kararname Hükümlerine göre tan
zimi için, iş programı, ödenek dilimi tespiti, ek teminat mektubu verilmesi gibi işlemler ikmal edilmiş ve 
bu esaslara göre istihkak raporu tanzim edilerek tahakkuka bağlanmıştır. 

Ancak İstihkak Raporunun tanzimi sırasında kontrol teşkilâtı tarafından, kararname hükümlerine uygun 
olmayan bir tatbikat yapılmıştır. 

Mukaveleye ekli birim fiyat cetvelinin 32.011 pozu ile müteakip notlarda, uzunluğu 300 metreyi geçen 
tünellerde, hafriyat, inşaat ve imalâta uzunluk zammı ödeneceği ifade edilmiştir. 

Bahis konusu Poz. 32.011 uzunluk zammı, bir birim fiyat numarası taşıması, bir tarifinin bulunması, 
ölçü tarzının ve metrajının mevcut olması sebebiyle, müstakil bir iş unsuru olup bedelinin meydana getiril
diği zaman ödenmesi Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin bir icabıdır. 

Diğer taraftan tatbikine başladığımız 7/15990 sayılı Kararnamede, meydana getirilen işlerin bedellerinin 
yapıldıkları yılın fiyat artış yüzdesi, yani o yılın fiyatları ile ödeneceği ifade edilmektedir. 

Tünel Uzunluk Zammı da bir iş kalemi olduğundan bedelinin meydana getirildiği, diğer bir deyimle hake-
dildiği yılın fiyatı ile ödenmesi icabeder. 

Bu iş kaleminin fiyatı birim fiyat cetveli not 7'de tarif edildiği üzere (Ll + L2 — 300)/100 şeklinde bir 
yüzde nispetidir; ve metrajı da aynı notta ( uzunluk zammı o tarihe kadar yapılmış olan, 
birim fiyatında uzunluk zammına tabi olduğu tarif edilen bütün işlere tatbik edilir.) şeklinde ifade edilmiş
tir. 
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Buna göre (19) Sayılı İstihkak Raporunun tanzim tarihinde, uzunluk zammı nispeti (1000 — 300)/100 = 
yüzde 7 nispetine baliğ olmuş olup, bu nispetin istihkakın tanzim tarihine kadar meydana getirilmiş bü
tün uzunluk zammına tabi işlere tatbiki ve çıkan neticeye de 1978 yılı artış yüzdesi olan 0,25'in uygulan
ması icabeder. 

Bu izahatımızın daha evvel sözlü olarak Kontrol teşkilatına ifade edilmiş olmasına rağmen, uzunluk 
zammı hesabında 1.3.1978 den önce yapılmış işlerden dolayı 1.3.1978 den sonra tahakkuk eden uzunluk zam
mı miktarı, 1977 yılı malî yılında ödenmiş gibi kabul edilerek, (33.510.424 + 13.608.600) X (0.07-0,01) 
X 0.25 = 910.914 TL. eksik ödemede bulunulmuştur. 

Mevzuun, bir defa da tarafınızdan tetkikini ve bilinen malî sıkıntılarımızı artıran bu yanlışlığın (20) sa
yılı istihkak Raporun tanziminden önce izalesini emirlerinize arz ederiz.» 

denilerek, 7/15990 sayılı Kararname ile, uzunluk zammının hesabı bakımından ödemenin yapıldığı yıla 
ait katsayının esas alınması ilkesinin getirildiği; oysa hakedişi düzenleyen Ankara Bölge Müdürlüğü tarafın
dan, imalatın yapıldığı yıla ait katsayı esas alınmak suretiyle uzunluk zammı tutarının saptanması yoluna gi
dildiği; bu hatalı uygulama sonucu uzunluk zammının 910 914 TL. tutarında eksik ödenmesine sebebiyet ve
rildiği; bahse konu yanlışlığın (20) No. lu hakedişin düzenlenmesinden önce düzeltilmesi isteği ile itirazda bu
lunulmuştur. (Dosya : B, Dizi : 325 - 326) 

c) İtiraz Üzerine Bölge Müdürlüğünce Yapılan İşlem : 

Vaki itiraza muhatap olan Ankara Bölge Müdürlüğü, sadece kendi değerlendirmesi ile yetinmemiş ve 
7/15990 sayılı Kararname hükümleri açısından yapılan uygulamanın yerinde olup olmadığı hususunda görüş 
bildirilmesini müşavir mühendis firma olarak görev ifa eden Aknil Müşavir Mühendislik Firmasından, iste
miştir. 

Bu müşavir firmaca yazılan 19.10.1978 gün ve Sin. 78/084 sayılı yazıda : 
« 7/15990 sayılı Kararnamede Müteahhitliğin yazısında da belirtildiği gibi meydana getirilen işlerin 

bedellerinin yapıldıkları yılın fiyat artış yüzdesi ile çarpılarak ödeneceği ifade edilmiştir. Uzunluk Zammı 
yüzdesi bir bedel olmadığından ve bedelin çarpıldığı bir yüzde olduğundan (19) No. lu hakedişe ya
pılan uygulamanın doğru olduğu görüşündeyiz.» 

denilmek suretiyle Ankara Bölge Müdürlüğünce yapılan uygulamanın yerinde olduğu cevabî mütalaasın
da bulunulmuştur. (Dosya : A, Dizi : 176 -177) 

Ankara Bölge Müdürlüğünün bu mütalaayı da eklemek suretiyle bağlı bulunduğu Demiryolları İnşaatı 
Genel Müdürlüğüne hitaben yazdığı; 

«Nurol İnşaat ve Ticaret Şirketinin taahhüdü altında yapılmakta olan Arif iye - Sincan Demiryolu 1 inci 
Kısım (Ayaş Tüneli) inşaatında 7/15990 sayılı Kararnamenin uygulanmasına, düzenlenen 19 sayılı hakediş ra
poru ile geçildiği; 

Sözkonusu kararnamenin, Tünel Uzunluk Zammına uygulama şekli bakımından, Bölge Müdürlüğü ile, 
müteahhitlik arasında görüş ayrılığının belirdiği; o bakımdan anılan hakediş raporunun «itiraz» kaydı ile im
zalandığı ve bilahara da Bölge Müdürlüğüne hitaben verilen dilekçe ile itirazda bulunulduğu; 

7/15990 sayılı Kararnamenin «1.3.1980 tarihinden sonra yapılan işlere uygulanacağı esasından hareket 
edilerek hazırlanan 19 sayılı hakedişe müteahhitlik itirazının, bir kere de Genel Müdürlüğümüzce incelene
rek sonucun acilen bilirilmesi..» 

mealindeki 23.11.1978 gün ve 056/1653 sayılı yazısı ile konu Genel Müdürlüğe intikal ettirilmiştir. (Dos
ya : B, Dizi : 322) 

d) Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünce Yapılan İşlemler : 

Aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen, değinilen acil istekli yazıya Genel Müdürlükçe cevap verilme
miş ve ancak 2 aylık bir sürenin geçmesinden sonra, 22.1.1979 tarihinde D.01/6-545 sayılı yazı ile konu Ba
kanlık makamına iletilerek, üzerinde işlem yapılabilir hale getirilmiştir. 
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Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünün bahse konu ve Genel Müdür Suat TAFTALI'nın imzasını taşı
yan bu yazılarında : 

«1 176 572 632 TL. lık ihale tutarlı Ayaş Tüneli İnşaatının 15.8.1976 tarihinden beri yapımı sürdürülmek
tedir. Giriş ağzından 900, çıkış ağzından 300 olmak üzere toplam 1 200 metre olarak ilerlemiş bulunmaktadır. 
Bugüne değin geçilmiş ve halen ilerlemekte olan kısım kötü bağlantılı konglemeralar, marnlar, killer veya ge
nellikle çok kohezyonlu oynak zeminlerdir. Bu jeolojik arazi yapısı yapılan sondajlara göre giriş ağzından 
1 200, çıkış ağzından 800 - 900 ncü metrelere kadar devam edecek ve sonra kalker zemine girilecektir. Klasik 
metotlara göre (Belçika) hazırlanmış mukaveleyle ihale edilmiş bulunan bu işimizde, yukarıda bahsedilen kıs
mın, ancak YENİ AVUSTURYA (NTM) METODUYLA (zeminden gelen yükleniş bulonlar vasıtasıyla yara
tılan teorik kemere taşıtmak, çelik iksa, hasır çelik ve püskürtme betonu (şokrit) ile desteklemede dengeyi 
sağlayacak oynak bir kemer teşkil etmektir.) Böylece tünelin 1/1 emniyeti sağlanmış olmaktadır. 

Bu sistemle yapılan : 

A — 1. Çelik İksa (projesine göre) 
2. Kaya Bulonu (026,4m. 9m vs.) 
3. Püskürtme Beton (şokrit) 

için kesin bir fiyat tespitine gidilememiş ve bugüne değin bu üç imalat için geçici fiyatlar uygulanmıştır. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce çeşitli barajlarda su tünellerinin uzun zamandan beri bu tip imalat 

yapılmış; ihale tarzları değişik olan bu işlerde yapılan uygulamalar da değişik biçimde olmuştur. Bu kuruluş
la yaptığımız temaslar neticesinde, kesin bir fiyat ve analiz temin edilememiştir. 

Bugüne değin Demiryolu İnşaatlarında bu tip yeni bir metodun tatbikatı ilk defa yapılmaktadır. Bu ya
pım tarzı ihalelerimizde de devam edecektir. 

Geçici fiyatlarla ödeme yaptığımız bu imalatların fiyatlarını kesinleştirmede uygulayacağımız yöntemi 
belirlemek; 

B — Devam eden bu işimizle birlikte yeni ihalelerde karşımıza çıkacak olan fiyat farkı ve değişken fiyat 
kararnamelerine 32.011 TÜNEL UZUNLUK ZAMMINA göre yıllara ait fiyat artış yüzdesinin uygulanıp uy
gulanmayacağı ve bu fiyatın tarifinde ve notlar bölümünde zikredilen kalot tabirinin hangi imalata teşmil 
edileceğine açıklık getirmek; 

C — 10,5 km. uzunluğunda bulunan bu tünelimizde yapılacak 45 cm. kalınlığındaki komple beton kap
laması kayar kalıbına yapılacak fiyat tatbikatının mukavelesi ve tünel özellikleri içerisinde, nasıl yönlendiril
mesi gerektiğine açıklık getirmek üzere; Müsteşar Yardımcısı Hasan BORA başkanlığında Yüksek Fen Ku
tulu Başkanı Kayhan YÜCE YALÇIN; Yapı İşleri Genel Müdürü Ömer SAYAR; Demiryolları İnşaatı Ge
nel Müdürü Suat TAFTALI; Limanlar İnşaatı Genel Müdürü Ayhan CÖBEK ve Hava Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürü Yaşar ÇEHRELl'den kurulacak bir heyetçe yerinde yapılacak bir tetkikle neticesinin bir ra
pora bağlanması» isteminde bulunulmuştur. (Dosya : A, Dizi : 174 - 175) 

e) Oluşturulan idarî Heyetin Kararı : 

Bakan adına zamanın Müsteşarı Mehmet ÇÖTÜR'den 22.1.1979 tarihinde alınan olur üzerine, Genel 
Müdürlüğün yukarıya alınmış yazısında önerilen Hasan BORA Başkanlığındaki Kurul, toplanarak, yazıda 
değinilen konulardan bir kısmını karara bağlamış; ancak Tünel Uzunluk Zammına ilişkin bölüm hakkında 
kendisini yetkili görmediğinden bahisle ittihaz eylediği 23.2.1979 gün ve D-0.1/1681 sayılı Kararında : 

«b) 7/15990 sayılı Kararnamenin getirdiği fiyat artış yüzdelerinin, 32.011 poz. no. lu Tünel Uzunluk 
Zammı Birim Fiyatına tatbikinin ne yönde olması gerekeceğinin makamlarınca tensip edilecek Bakanlığımız 
yetkili kurulunca karara bağlanmasının uygun olacağını» ifade ile yetinmiştir. (Dosya : B, Dizi : 334 - 336) 
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f) Konunun Yüksek Fen Kuruluna Götürülmesi : 

Bahse konu Kararda (yetkili kurul) deyimine yer verilmesi ye 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Kanununun 5/a ve 6/a maddelerlinde; Bakanlıkça havale olunan inşaat ve tesisat işlerine 
ilişkin anlaşmazlıkları, inceleyip, Karara bağlamak yetki ve görevinin Yüksek Fen Kurulu ve Bayındırlık Ku
ruluna ait olacağının belirlenmesi hususları, Bakanlık makamınca da dikkate alınmış ve Bakan adına zama
nın Müsteşarı Mehmet ÇÖTÜR'den «olur» alınmak suretiyle keyfiyet, Demiryolları İnşaatı Genel Mü
dürlüğünün 21 Mart 1979 gün ve D.08/156 - 2427 sayılı olup : 

«Keşif ilavesiyle birlikte 1.176.572.632,— TL, 'ihale bedelli «Arifiye - Sincan Demiryolu İnşaatı ve ge
rekli etüt ve proje yaptırılması I inci Kısım (AYAŞ TÜNELt) İnşaatı». 31.5.1976 tarihinde <% 3,35 tenzilatla 
NUROL İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketine ihale edilmiş ve 30.6.1976 tarihinde de sözleşmeye bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Devam etmekte olan bu işimizde 22.1.1979 gün ve D.01/6/545 sayılı olur'da (.|...„,,.) belirtilen konulara 
açıklık getirmek üzere teşkil edilen heyetçe düzenlenen 22.2.1979 gün ve D.01/1681 sayılı raporun ( . . . , . . ) 
B - b maddesinde 7/15990 sayılı Kararnamenin getirdiği fiyat artış yüzdelerinin 32.011 Poz, no. lu Tünel 
Uzunluk Zammı birim fiyatına tatbikinin ne yönde olması gerekeceğinin makamlarınca tensip edilecek 
Bakanlığımız yetkili kurulunca Karara bağlanmasının uygun olacağı belirtilmiş; makamca da bu konunun 
Yüksek Fen Kurulunca Karara bağlanması uygun görülmüştür. 

Tünel Uzunluk Zammı; sözleşme eki Birim Fiyat Tarifleri sayfa 13'de kayıtlı ( ) tetler ve açık ano-
lar hariç olmak üzere uzunluğu 300 metreyi geçen her türlü tünellerde, 300 metreden fazla uzunluğun be
her 100 metresi için, tet ve açık anolar hariç tekmlil uzunluğa şamil olmak üzere kazı ve her türlü inşaat 
ve imalat (çimento, demir ve diğer inşaat malzemelerinin tünel dışı taşınması bedelleri, tünellin dışı ve içinde 
yapılan bilumum yükleme ve boşaltma bedelleri, vantilasyon ve su zamları için Tünel Uzunluk Zammı öden
mez) bedellerine yüzde bir ilave edilmek suretiyle ödenir. Tarifine ve ilgili notlara göre; 7830 - 300/100 
= % 75.3 olarak hesaplanmış ve bu tarifte belirtilen imalata uygulanarak ilk keşfine ithal edilmiştir, ( ) 

7/15990 sayılı Kararnamenin getirdiği fiyat artış yüzdelerinin 32.011 Poz no. lu Tünel Uzunluk Zammı bi
rim fiyatına tatbikinin ne şekilde olması gerektiğinin tespiti1 ve karara bağlanması için yazmıız ve eklerinin 
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına havalesini arz ederim.» 

Konularını kapsayan yazıları ile, Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına götürülmüştür. 
(Dosya : A, Dizi: 171 - 172) 

3.7.1979 Gün ve 39 Sayılı Yüksek Fen Kurulu Karan : 

1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununun 6/a maddesindeki çeşitli görevleri me-
yanında : 

Bakanlıkça havale olunan inşaat ve tesisat işleri ile ilgili anlaşmazlıkları inceleyip karara bağlamakla» 
da görevli olduğu belirlenen Yüksek Fen Kurulu, Yüksek Mühendis Kayhan YÜCBYALÇIN Başkanlığında, 
üyeler : 

Yüksek Mühendis Fevzi BAYDAR 
Yüksek Mühendis Feridun ÖNEN 
Yüksek Mühendis Hüseyin KURT 
Mühendis Mehmet MERTAN 
Yüksek Mühendis Uğur ALKIM 
Yüksek Mühendis Ali DEMİRTAŞ'tan müteşekkil olarak 3.7,1979 tarihin

de toplanmış ve yaptığı oturum sonunda ittifakla ittihaz eylediği 39 sayılı Kararla konuyu çözüme bağla
mıştır. 

Yüksek Fen Kurulunun bu Kararında : 
«Sözleşme eki birim fiyat tariflerinde Tünel Uzunluk Zammının, Tünel içinde yapılan kazı ve her türlü 

inşaat ve imalât birim fiyatlarının tünel uzunluğuna göre değişen yüzdesi olarak uygulanacağı belirtilmiştir, 
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Geçici stüasyomlarda^ kalot daimi kaplaması inşatı ikmal edilmiş tünel uzunluğuna göre 32.011 Poz no. 
lu birim fiyat tarifinde tanımlandığı üzere bulunacak uzunluk zammı yüzdesi, o tarihe kadar yapılmış olan uzun
luk zammına tabi bütün işlere tatbik edilir. 

Tünel Uzunluk Zammına, yıllara göre fiyat artış yüzdesi uygulamasına gelince; 

Dünya fiyat konjonktüründeki değişiklikler ve yurt içi koşullar nedeniyle, inşaat girdilerinde meydana 
gelen fiyat artışlarını ihale birim fiyatlarına yansıttmak amacıyla çıkarılan fiyat farkı ve değişken birim fiyat 
Kararnamelerinde, her yıl yapılan inşaat ve imalata yapıldığı yılın fiyat artış yüzdesinin uygulanması prensi
bi getirilmiştir, 

Bu nedenle, Tünel Uzunluk Zammı için ödenecek fiyat farkı hesabında son yılın fiyat artış yüzdesi de
ğil, Tünel Uzunluk Zammına tabi imalatın yapıldığı yıllara ait fiyat artış yüzdeleri uygulanacaktır. 

Herhangi bir yılda yapılan ve bedeli ödenmiş olan uzunluk zammına tabi imalat için, 7/15990 sayılı Ka
rarnamenin 9 uncu maddesine göre malî yıl sonu itibariyle düzenlenen hakedişte Tünel Uzunluk Zammı fi
yat farkı ödenmemişse ertesi yılda ödenecek fiyat farkı için o yılın fiyat artış yüzdesi uygulanmayıp imala
tın yapıldığı yıla ait fiyat artış yüzdesi uygulanacaktır» denilmek suretiyle, Tünel Uzunluk Zammının hesa
bında, ödemenin yapıldığı yıl fiyat artış yüzdesinin değil ve fakat imalatın yapıldığı yıl fiyat artış yüzdesinin 
uygulanması gerektiği açıkça belirlenmiştir. (Dosya : A, Dizi : 168 - 170) 

g) Konunun Bayındırlık Kuruluna Götürülmesi : 

Anılan Yüksek Fen Kurulu Kararı ittifakla alınmıştır. Ve 1609 sayılı Yasa bakımından bu tür Kararların 
Bayındırlık Kuruluna götürülmesine yasal bir zaruret de bulunmamaktadır. Buna rağmen mezkûr kararı ye
terli görmeyen zamanın Demiryolları İnşaatı Genel Müdürü Suat TAFTALI tarafından o tarihteki Bakan 
Şerafettin ELÇt'ye başvurularak, keyfiyetin bir kere de Bayındırlık Kuruluna götürülmesi isteminde bulu
nulması ve Bakanın da 25.7.1979 tarihinde mezkûr Fen Kurulu Kararı altına verdiği «Genel Müdürlüğün 
şifahî isteği üzerine, bir kere de Bayındırlık Kurulunda incelenmesine lüzum görülmüştür» tarzındaki meşru
hat üzerine Konu Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilmiştir. (D osya : A,D izi: 168) 

17.10.1979 Gün ve 19 Sayılı Bayındırlık Kurulu Karan : 

Açıklanan biçimde alınan meşruhat sonucu anlaşmazlığın intikal eylediği Bayındırlık Kurulu, 1609 sa
yılı Yasanın 5 inci maddesinin saptadığı şekilde eski Müsteşar Mehmet ÇÖTÜR'ün Başkanlığında üyeler : 

Yüksek Fen Kurulu Başkam Kayhan YÜCEYALÇIN 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi Fevzi BAYDAR 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi Feridun ÖNEN 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi Uğur ALKIM 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi Mehmet MERTAN 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi Hüseyin KURT 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi Ali DEMÎRTAŞ 
Başmüşavin Öztekin BÜYÜKALP 
Müşavir Burhanettin ÖZGÜN 
Müşavir İlhan MENNAN 
1 inci Hukuk Müşaviri Abdüllatif AYKUT 
Yapı İşleri Genel Müdürü Ömer SAYAR 
Demiryolları İnş. Gen. Md. Suat TAFTALI 
Limanlar İnşaatı Gen. Md. Ayhan CÖBEK 
Hava Mey. İnş. Gen. Md. Yaşar ÇEHRELİ 
Karayolları Gn. Md. Yrd. Yüksel İKlNClOĞULLARI'ndan kurulu olarak 

17.10.1979 tarihinde toplanmış ve konuyu görüşüp, 
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«Tarafların istekleri; Yüksek Fen Kurulu Kararıyla 7/15990 sayılı Kararname hükümlerinin de» ince
lenmesi sonucu alındığı ifade olunan 19 sayılı Kararında : 

«Yukarıda açıklanan istek, Yüksek Fen Kurulu Kararı ve 7/15990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı karşı
sında incelenerek görüşülmüştür. 

Yüksek Fen Kurulu Kararında belirtildiği şekilde : Sözleşme eki birim fiyat tariflerinde Tünel Uzunluk 
Zammının tünel içinde yapılan kazı ve her türlü inşaat ve imalat birim fiyatlarının tünel uzunluğuna göre de
ğişen yüzdesi olarak uygulanacağı belirtilmiştir. 

Geçici stüasyonlarda, kalot daimî kaplaması inşaatı ikmal edilmiş Tünel Uzunluğuna göre 32.011 Poz No. 
lu birim fiyat tarifinde tanımlandığı üzere bulunacak uzunluk zammı yüzdesi, o tarihe kadar yapılmış olan 
uzunluk zammına tabi bütün işlere taıbik edilir. 

Tünel Uzunluk Zammına, yıllara göre fiyat artış yüzdesi uygulanmasına gelince; 
Dünya fiyat konjonktründeki değişiklikler ve yurt içi koşullar nedeniyle, inşaat girdilerinde meydana ge

len fiyat artışlarını ihale birim fiyatlarına yansıtmak amacıyla çıkarılan fiyat farkı ve değişken fiyat Kararna
melerinde, her yıl yapılan inşaat ve imalata yapıldığı yılın fiyat artış yüzdesinin uygulanması prensibi ge
tirilmiştir. 

Bu nedenle, Tünel Uzunluk Zammı için ödenecek fiyat farkı hesabında son yılın fiyat artış yüzdesi de
ğil, Tünel Uzunluk Zammına tabi imalatın yapıldığı yıllara ait fiyat artış yüzdeleri uygulanacaktır. 

Herhangi bir yılda yapılan ve bedtli ödenmiş olan uzunluk zammına tabi imalat için, 7/15990 sayılı Ka
rarnamenin 9 uncu maddesine göre malî yıl sonu itibariyle düzenlenen hakediste tünel uzunluk zammı fiyat 
farkı ödenmemişse, ertesi yılda ödenecek fiyat farkı için o yılın fiyat artış yüzdesi uygulanmayıp, imala
tın yapıldığı yıla ait fiyat artış yüzdesi uygulanır olduğuna Kurulumuzun 17.10.1979 günkü oturumunda 
oturuma katılanların (îlhan MENNAN, Ömer SAYAR, Suat TAFTALI ve yaşar ÇEHRELÎ karşıt oylarıyla) 
oyçokluğu ile karar verilmiştir.» denilmek suretiyle Tünel Uzunluk Zammının hesabında, keza ödemenin 
yapıldığı yıl fiyat artış yüzdesinin değil ve fakat imalatın yapıldığı yıl fiyat artış yüzdesinin uygulanması 
gerektiği çoğunlukla hükme bağlanmıştır. (Dosya : A, Dizi : 162 - 167) 

Yüksek Fen Kurulu ve Bayındırlık Kurulu Kararlarını yazmak; imza işlerini takip ve tekemmülünü sağ
lamakla görevli Yüksek Fen Kurulu Büro Şefi Ayten GÜNTEKÎN ve aynı Kurulun Sekreteri Hasan 
ÖZER'in ifadelerinden; bu Kararların yazılıp imzalarını ikmal işleminin uzunca sayılabilecek bir zamanı 
gerektirdiği ve filhakika bahse konu Bayındırlık Kurulu Kararının da 17.10.1979 tarihinde verilmiş olma
sına rağmen, ancak 15 - 20.12.1979 tarihleri civarında tüm imza işleminin ikmal edilerek tekemmül ettirile-
bildiği anlaşılmış olmaktadır. 

Geçen bu zaman dilimine tesadüf eden 12.11.1979 tarihinde vaki iktidar değişmesi sonucu A. P. tarafın
dan kurulan yeni hükümette Bayındırlık Bakanlığına Selâhattin KILIÇ getirilmiş; eski Müsteşar Mehmet 
ÇÖTÜR'ün ayrılması üzerine de Müsteşarlığa, Selâhattin KILIÇ tarafından Teoman GÜZEY atanmıştır. 

Yönetim kadrolarında değişiklik olsa dahi, Devlet hizmetinin devamlılığına binaen, usulünce verilmiş 
bir Bayındırlık Kurulu Kararının aynen uygulanarak, Tünel Uzunluk Zammının kararda öngörülen «ima
latın yapıldığı yıllara ait Fiyat Artış Yüzdelerinin» esas alınması suretiyle ödenmesi yoluna gidilmesi gere
kirken, Kararın yazımı ve imza işlerinin tamamlanarak tekemmül ettiği tarihte Yönetimde bulunan Bakan 
ve diğer sorumlularca uygulama bu yönde yapılmamış; Bayındırlık Kurulunun bahse konu kararı, ilgili iş
lem dairelerine iletilmeyerek, Bakanlık kademesinde tutulmuş; şifahî direktif ve hatta yazılı emirler veril
mek ve Malî Yıl Sonunun yaklaşması itibariyle, Ankara Bölge Müdürlüğünün değinilen kurul kararlarına 
uygun tarzda hazırladığı hakediş raporlarına usulüne uygun olmayan müdahalelerde bulunulmak suretiyle, 
Tünel Uzunluk Zammı ödenmesinin firmaca ileri sürülen «ödemenin yapıldığı yıi Fiyat Artış Yüzdesinin 
uygulanması gerekeceğine» dair görüşü istikametinde ödemenin yapılması sağlanmıştır. 
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B — HAKEDtŞ RAPORLARININ TABI TUTULDUĞU İŞLEMLER 

1) 32 No. lu Hakediş Raporu : 

19 No. lu Hakediş Raporunun düzenlenmesi akabinde başgösteren anlaşmazlığın çözümü için geçen sü
re içinde, gerek Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünün firmaca ileri sürülen görüşü benimseyen bir tu
tum göstermesi ve gerek, bundan sonra düzenlenen Hakedişlerin, ara hakedişler niteliğinde olup; yapılan 
ödemelerin, o yıla ait nihaî hakedişte mahsubu olanaklarının bulunması bakımlarından Tünel Uzunluk Zam
mının, firmanın isteği istikametinde ödenmesinde, Ankara Bölge Müdürlüğünce sakınca görülmemiş ve ni
tekim (20) No. dan (31) No. ya kadar devam eden Hakedişlerde Tünel Uzunluk Zammı ödenmesi, hep firma
nın isteği istikametinde vaki olmuştur. 

Ancak, bir taraftan Malî Yıl sonunun yaklaşması ve diğer taraftan konunun intikal ettirildiği Yüksek 
Fen Kurulu ve Bayındırlık Kurulunca, anlaşmazlığın, Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine uygun bi
çimde çözüme bağlandığının «özel surette» öğrenilmiş olmasından dolayı, Bölge Müdürlüğü tarafından, 
1.12.1979 tarihinde düzenlenen (32) No. lu Hakediş Raporu ile Tünel Uzunluk Zammının Bölge Müdürlü
ğünün ve dolayısı ile de yetkili kurulların Kararlarında öngörülen esaslar dahilinde ödenmesi yoluna gidil
miştir. 

Bölge Müdürü Rıfat YILDIRIM'ın Komisyonumuzca saptanan beyanında bu konu : 

«Geçen zaman içinde bir yandan malî yıl sonunun yaklaşması, öte yandan bahse konu Yüksek Fen 
Kurulu ve Bayındırlık Kurulunda ihtilafın görüşülerek, Müdürlüğümüz görüşü istikametinde çözüme bağ
landığına dair bilgileri almış olmam dolayısı ile (32) No. lu Hakedişi, Bölge Müdürlüğümüzün yukarıda 
değindiğim değerlendirmesine göre düzenlemiş idim. Ancak istihkak belgesini birlikte hazırladığımız Yük
lenici Firma elemanlarından, kesin hatırlayamadığım birisi (Sadettin ACAR olabilir) istihkakın eski esas 
üzerinden hazırlanması halinde, bunu Genel Müdürlüğün tasdikinden geçirebileceklerini söyledi. Bu konuda 
yazılı emir verildiği ve bu emir de yasalara uygun olduğu takdirde yerine getirebileceğimi cevaben bildir
dim. Sanıyorum bu konuşmanın geçtiği gün veya ertesi gün de, Genel Müdürlükten istihkakın eskiden ol
duğu gibi, Genel Müdürlükçe de benimsenen, firmanın görüşü istikametinde hazırlanmasına dair 6.12.1979 
günlü emir verildi.» 

Tarzında ifade olunmuştur. (Dosya : D, Dizi : 1 - 4; 413) 

Nitekim alman ifadede açıklanan olayın gelişmesine uygunluk gösteren biçimde olarak da Genel Müdür 
Suat TAFTALI imzası ile 6.12.1979 tarihinde D. 08-437-10289 sayılı yazı, Ankara Bölge Müdürlüğüne hi
taben yazılmıştır. 

Bu yazıda : 
«NUROL İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketinin taahhüdü altında bulunan Arifiye - Sincan Demiryolu İn

şaatı ve Gerekli Etüt ve Proje Yaptırılması 1 inci Kısım (Ayaş Tüneli) İnşaatı işinde, 32.011 poz. Numaralı 
Tünel Uzunluk Zammına 7/15990 sayılı Kararnamenin tatbik şekli halen Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulun
da tetkik edilmekte olup, bu konuda bir Karar alınıncaya kadar, bugüne kadar yapılmakta olduğu gibi, Uzun
luk Zammına tabi iş kalemlerinin bir evvelki (c) katsayısının değeri ile işlem gören bölümüne, ait olduğu hak-
edişten intikal edecek Uzunluk Zammı artma miktarında, Uzunluk Zammının elde edildiği ve ödendiği yılın 
(c) katsayısı ile işlem yapılmasını rica ederim.» 

Denilmiş ve konu, 3.7.1979 tarihinde Yüksek Fen Kurulunda görüşülerek alınan 39 sayılı ve 17.10.1979 
tarihinde Bayındırlık Kurulunda görüşülerek alınan 19 sayılı Kararlarla çözüme bağlanmış olduğu ve her iki 
karar da kendisinin malumu bulunduğu halde, «halen Yüksek Fen Kurulunda görüşüldüğü» gibi, gerçekle 
taban tabana zıddiyet arz eden bir gerekçe ileri sürülmek suretiyle, Tünel Uzunluk Zammının, firmanın is
teği istikametinde ödenmesi emri verilmiştir. (Dosya : A, Dizi : 156) 



Bahse (konu onunki! yazıldığı 6.12.1979 tarihini taMbeden 7.12J979 ıtarihinde vaflci olan ıbîr tasarrufla, Suat 
TAFTAM Demiryolları İnşaatı Genıei Müdürlüğü görevinden alınarak, liptidaen Yüksek Fen Kurulu Üye
liğime ve iki ay kadar 'bir süre sonunda da Bakanlık Müşavirliğine latanımış; boşalan Demiryolları inşaatı 
Genel Müdürlüğüne ise Şükrü Nail MERDAN getirilmiş ve Sağlık nedenliyle ayrıldığı 23.3.1980 tarihine de
ğin, Demiryolları inşaatı Genel Müdürlüğü görevi Şükrü Nail MERDAN tarafından yürütülmüştür. 

Demiryolları inşaatı Genel Müdürlüğü ilgililerinin tashih yolu ite müdahalelerine maruz 32 No. lu Hak-
ediş, Şükrü Nalil MERDAN'ın, Genel Müdürlüğü dönemine müsadif 10.12.1979 tarihinde, kontrol asmiri 
sıfatıyla Ankara Bölge Müdürünün onayı ite Genel Müdürlüğe linıfcifcafl ettmltaiştir.: (Dosya : B, Dizi : 388) 

Uygulama Fen Heyeti Müdür Vekili Mühendis Tuğrul 'OKAN; Yapım1 Dairesi Başkanı Mühendis Nu
rettin AKSU tarafından incelendiği ve Genel Müdür Yardımcısı Otoay KURÇEREN tarafından onaylan
dığı, mevcut imzalardan anlaşılan bahse Ikonu Hakediş Raporunun icmale ait 13 üncü sayfası, 'imza sahiple
rince tamamen çıkartmış ve yerine, yeniden düzenlenen bir icmal sayfasının konulması yoluna gidilmiştir. 
(Dosya : B, Dizi : 340:390) 

Hakediş Raporundaki bu tadilden anlaşıldığı üzere; değinilen bu işlem sonucu, Bölge Müdürlüğünün 
1.12,1979 tarihime kadar yapılmış işlerin bedelleri toplamı olarak bulduğu (691.593.081 TL.) tutarındaki 
miktar, Gene! Müdürlük ilglilerince (698.857.440 TL.) na yükseltilmiş ve bu suretle keşif bedeli üzerinden 
yapılacak ödemede, firma lehine sırf Tünel Uzunluk Zammı nedeniyle (7.264.359 TL.) lık ıbîr farkın hu
sulüne sebebiyet verilmiştir, (Dosya : B, Dizi : 388) 

2) 33 No. hı Hakediş Raporu : 
32 No. lu Hakediş Raporunu takiben hazırlanmış ölüp, 1 Ocak 1980 tarihine kadar yapılmış olan işleri 

kapsamaktadır,] 
Tünel Uzunluk Zammının ödenmesi usulü konusunda, Genel Müdürlükçe 6.12.1979 tarihli yazılı emir 

verilmesine ve (32) No. İU Hakedişin de ibu emirde (belirlenen esaslara göre tadili ite •onaylanmış olmasına 
rağmen; (33) No. İU Hakediş Raporu dahi Bölge Müdürlüğünce, Yüksek Fen KurulU ve Bayındırlık Kurulu 
Kararlarında öngörülen esaslara uygun biçimde düzenlenmiş ve 10.1.1980 tarihinde Bölge Müdürünün Kont
rol Amiri sıfatıyla vaki tasdiki üzerine de Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. 

İncelediği Hakediş Raporundan duruma muttali olduğu anlaşılan Demiryolları İnşaatı Genel Müdür
lüğü bu kez (32) No. İU Hakedişte yaptığı gibi, daha 'başlangıçta hakedişi bizzat tashih veya tadil ile onay
lama yolunla gitmemiş; yazdığı 11.1.1980 gün ve D.08/527-230 sayılı yazı ite, Bakanlığın 6 Aralık 1979 gün 
ve D.08/437-10289 sayılı yazısı ve (32) ,No. lu istihkak üzerinde yapılan tadilin de dikkate alınarak, bu esas
lar doğrultusunda yeniden tanzimi için, (33) No. lu Hakediş Raporunu Bölge Müdürlüğüne iade eylemiştir. 
(Dosya : A, Dizi : 1S5;156) 

Ancak Bölge Müdürlüğünce bu (isteğe uyulmamış ve kaleme alınan 15.1.1980 gün ve 056/1-65 sayılı 
cevalbi yazıda : 

«NUROL inşaat ve Ticaret Şinketiinlin taahhüdü altında yapınmakta olan Arüıfiye - Sincan Demiryolu 
1'3 Kısım (Ayaş Tüneli) inşaatında, 32.011 poz numaralı tünel uzunluk zammının, 7/15990 sayılı Kararname
nin uygulanması konusunda, Bölge Müdürlüğümüz ile, Müteahhitlik arasında görüş ayrılığı meydana gelmiş 
ve o sebeple 19 sayılı Hakediş Raporu, Müteahhitlikçe itiraz kaydı ile imzal|anmıştır. 

Bu husus 23.11.1978 gün ve 056/1653 sayılı yazımızla Genel Müdürlüğümüze iletilmiş ve daha sonra, ko
nunun Yüksek Fen Kurulunca Karara ıbağlanımasî, Bakanlık makamımın 23,2.1979 gün ve D.101/1681 sayılı 
olurları ite uygun görülmüştür. 

(Yüksek Fen Kurulunda bu konuda ıbir Karar alınıncaya Ifcadar) uygulamanın 6.12.1979 gün ve D.08/437-
10289 sayıih yazınızda bildirildiği şekilde yapılması istenmişse de, yaptığımız araştırma sonunda, yazınızdan 
çok önce, anılan kurdun 3.7.1979 tarihli oturumunda, konunun karara bağlandığı ve hatta Bakanlık maka
mınca Kararın tasdiki sırasında (bir kere de Bayındırlık Kurulunda incelenmesi) uygun görüldüğünden, 
'bu kurulda görüşülüp aynı doğrultuda Karar alındığı ve imza işlerinin tamamlanmasını beklediği anlaşıl
mıştır, 
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Hal böyle olunca, Bakanlığımızın yetkili kurularında, bu konudaki gdişımdere ters düşen bir uygula
maya girmemizin, idare (açısından bağlayıcı sonuçlar doğurabileceği göz önünde tutularak, Hakediş Rapor
larında 'değişiklik yapılması mahzurlu görülmüştür» 

denilerek, olayın seyrine ve ide tabi tutulduğu yasal işlemlerle (Yüksek Fen Kurulu ve Bayındırlık Kuru
lunda incelenime gibi) varılan sonuca uygun düşeni bir gerelkçe beyanı iıle muihltevası aynen muhafaza ©dilen 
hafcedişin, geri gönderilmesi yolu ıterdıh edilmiştir* (Dosya : A, Dizi: 154) 

Açıklanan işlem aşamalarından geçerde, Gend Müdürlüğe tekrar intikal eden (33) No. lu Hakedişi ince
leyen ve onaylayan Oend Müdürlük görevlileri Uygulama Fen Heyeti İMüdiür Vekil Mühendis Tuğrul 
OKAN; Yapım Dairesi Başkanı Mühendis Nurettin AKSU ve Gend Müdür Yardımcısı Okay KURÇE-
REN tarafından, Bölge Müdürlüğünün' uygulamasına esas gösterdiği yetkili kurul kararları ve dolayısıyla 
yasal dayanak hiç dikkate alınmamış ve (32) No, lu Hakedişte yapıldığı gibi; (33) No, lu Halkediş Raporu
nun dahi icmalini gösteren 11 ind sayfası çıkarılarak yerine kendilerince düzenlenen yenî bir icmal sayfası
nın eklenmesi suretiyle, Bölge Müdürlüğünün, 1 Ocak 1980 tarihine kadar yapılmış işler karşılığı olarak sap
tadığı ı(739.'263.586,— TÎL.) mdan ibaret bedeller toplamı, ı(748.008.1014,— TL.) sına yükseltilmiş ve böylece, 
keşif bedel Üzerinden yapılacak ödeme miktarı bakımından, ıflirma lehine sırf Tünel Uzunluk Zammı ne
deniyle ı(8.804.51'8,— TL.) tutarında tok farkın doğmasına mille verilmesinden kaçınıllrnaımiişıtır. (Dosya : B, 
Dizi : 392-394,-342) 

3) 34 No. lu Hakedîş Raporu : 

18.2.1980 tarihine kadar yapılmış olan işleri kapsamakta olup, Bölge Müdürünün kontrol; amiri sıfatiyle, 
29.2.1980 gününde valki tasdiki üzerine Demliryolları İnşaatı-Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. 

tnedeme ve ionıaıy işlemlerini yürüten Genel* Müdürlüğün Uygulama Fen Heyeti Müdür Vekili Mühendis 
Tuğrul OKAN; Yapım Dairesi Bıaşkan Yardımcısı Edip TURANLI ve Gend Müdür Yardımcısı Okay KUR-
ÇEREN tarafından; bu Halkediş Raporunun icmale ait sayfasının sadece tashihi ile yekinilmiş; ancak, Kurul 
Kararları hilafına olarak, kendi değerlendirmeleri' istikametinde Tünel Uzunluk Zammını hesaplamaları so
nucu, sırf Tünel Uzunluk Zammından husule gden (10 344 676,57 TL.) sundan ibaret fark, Halkediş Raporuna 
İlave edimliş ve bu suretle, bdirlenem miktarda bir meblağın firmaya fazladan ödenmesine vesile verilmiştir, 
(Dosya : B, Dizi : 345-348). 

34 No. lu Halkediş 7/15990, sayılı Kararname esaslarının uygulandığı som Hakediştir. Zira 1.3.1980 Varillin
den geçerli olmak üzere 8/505 sayılı Kararname hazırlanmış ve 14.3.1980 gün ve 16929 sayılı Resmî Gazete
de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. (Dosya : B, Dizi : 149) 

ıBu Kararnamenin (7/4) üncü maddesiyle Tünd Uzunluk Zammının ne tarzda hesabı gerekeceği hususunda 
yenli kuralar getirilmiş; 35 ve müteakip sayılı Hakediş Raporları 'ise bu Kararnameye göre hazırlanmış olduk
larından badema herhangi bir ihtilaf da bahse konu olmamıştır. 

4) 35 ve 36 No. lu Hakediş Raporları : 

35 No. lu Halkediş Raporu 1.4.1980 tarihine kadar yapılmış işleri kapsamakta olup, Kontrol Amiri sıfa
tıyla Ankara Bölge Müdürünün 9.4.1980 tarihinde vaki onayı üzerine Gend Müdürlüğe intikali etmiş ve Ge
nd Müdürlükçe de 10.4.1980 tarihinde onaylanarak ödenmek üzere işleme konmuştur. (Dosya : B, Dizi : 349-
352) 

36 No. lü Hakediş Raporu ise 1,5.1980 tarihine kadar yapılmış işlere ilişkin olup, Kontrol Amiri sıfatıyla 
Ankara 'Bölge Müdürünün 9.5.1980 tarihinde vaki onayı ile Genel Müdürlüğe iletilmiş ve Genel Müdürlük
çe de 13.5.1980 tarihinde onaylanarak ödenmek üzere işleme konmuştur. (Dosya : B, Dizi : 353-355) 

Bu halkedişlerin idlüzerdendikleri tarihlerde, Şükrü Nail MERDAN'ın sağlık nedeniyle ayrılmış olmasına 
'binaen Demiryolları İnşaatı Gend Müdürlüğüne Okay KURÇEREN atanmış olduğu 'gibi '8/505 sayılı Ka
rarname de hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
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Bu nedenle mezkûr Hakediş Raporları, 8/505 sayılh Kararnamenin çıkmasından sonra hazırlanmış ük 
mpoÛM olu|turmaktadır,? 

Bir taraftan 8/505 sayılı Kararnamenin çikmış olması ve 'diğer taraftan 17*10.1979 güm ve 1979/19 saydı 
Bayındırlık: Kurulu Kararının 11,4.1980 tarihinde Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünle Balkan Seflâfaat-
tün KILÇ imzası ile gönderilmiş olması Ikarşısında, anılan (Halkedişlerdekli Tüneli Uzunluk Zammı bakımından 
nasıl hareket edileceği konusunda Genel Müdürlükçe tereddütte düşülmüş ve 36 sayılı Halkedliş Raporunun, 
usulden olmadığı halde, Bakanlıfe ıMalkamından sırasıyla 15.5.1980 ve 3.6.1980 ıtariHerinde 4413 ve 4977 sa
yılı (olurların alınmasından sonra ödenmeik üzere işleme konulması yoluna 'gidliılmliştk's (Dosya : A,. Dizi : 131-
132) 

C — 8/505 SAYILI KARARNAMENİN HAZIRLANMASI : 

Bu Kararnamenin hangi görevliler tarafından nasıl hazırlandığı olgusunu açıklamadan önce, fiyat artış ka
rarnamelerinin hazırlanımiası ve yürürlüğe ıkocmlmasındaki Hükümet Politikasının ianaesasların'a kısaca değimime-
nün, konuya belirginlik kazandırm'alk bakımından yararlı olacağı düşünıüknüştür. 

Bilindiği üzere, 19721i yıllardan başlayarak sonraki yıllarda, Türkiye'de' fiyatlar gitgide 'ar*amı bir eğilim 
ıgösterımiiştir, Ekonomideki bu enflasyonist eğilim inşaat sektörünü de olumsuz yönde etkilemiş, yapım gir-
dilerinde meydanla gelen fiyat artışları yüzünden; Kamu Sektörüne dalhıil kuruluşların 'büyük bir bölümü 
tarafından 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Yasasına göre sabit fiyatlarla ihale edilmiş olup, dleriıki 
yıllarda bitirilmesi gereken yapım işleri, özelikle 1977'den itibaren füyalt farkı 'bekleyişi (için© güren yüklenicl-
flerim, lişlerinıi önemli ölçüde yavaşlatmaları sonucu iş programlarında hedeflenen sürede bitirilememiş ve do
layısıyla işlerin lalksayaıralk geleceklerinin tehlikeye girmesi vakıasıyla karşılaşılmıştır. Gerdk yatırımcı ku-
ruluşliar ve gerdk yükleniciler yönünden bir nevi ekonomik: riziko yaratmanın yanund'a, 'bir dlizi huikukî ih
tilafa da yol 'açan bu etkenlin, kamu sektörüne dahil kuruluşların İhale edilen işleri üzerimdeki olumsuzlu
ğunun (giderilmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Gerçi, fiyatları Devletçe saptanan demıir, çimento, patlayıcı madde ve akaryakıt gibi aniagirdilere fiyat 
faırkı ödenmesi; 5.12.1934 gün ve 2/1685 sayılı Kararname eki olan «eksilttme şartnamesi formülü» nün 
18 inci maddesine her sene Ikonulan hükümlerle olanaklı kimmiş ise de, bu 'düzenleme şekli fiyat 'artışlarınım 
olağanüstü olduğu devrelerde sorunları çözecek ve gereksinmeleri kaırşıi'ayaoaık yeterlilkten uzak kalmıştır* 
(Dosya : B, Dizi •• 100 -104) 

Bundan böyle, enflasyonun 'büyük boyutlara ulaştığı 1977 ve sonraki yıllarda, yıllara göre ıdeğişlken fiyat 
uygulaması esasını getiren «Yeni iBiırim Fiyatların Tespit Esaslarını Yürürlüğe Koyan Kiaramamelbr» ile «Fi
yat Farkı Kararnameleri» mim çıkarılması yoluna gidilerek, yüklenicilerin zarar etme endişesiyle lise devam et
mek yerine işi yarıda bırakma eğilimleri bıiır ölçüde 'giderilmek! istenmiş; bir başka deyişle, elverişsiz ebono-
miilk Ik'oşullaır nedeniyle taahhütlerini iş programlarına bağlı ıkaılaralk yürütememiş ya da yürütemez hale gel
miş yüklenioilere yeni 'birim fiyatları uygulamak; fiyat farkı ödemek suretiyle taahhütlerini gerçdkfleştiırmek 
ve 'bu uygulamayla haşlamış ikamu yatırımlarını planlanan ziaimanda 'biıirme 'olanağını sağlamak, diğer yandan 
bu koşullar 'altında dahi yükümünü yerine getiremeyecek olanlara ekonomik ve hukukî sorunlara ısebebiyet 
verilmeden sözleşmelerini tasfiye (cezasız fesih) etmek hakkının tanınması ıbu Kararnamelerin ortak ve IM! 
amacını oluşturmuştur. 

'Nitekim «... Yeni Birim Fiyatların Tespit Esaslarını Yürürlüğe Koyan Kararnameler i e «Fiyat Farta 
Kararnameleri!» »nin hazıırf'anmasına dayanak olan düşünce ve bu konuda izlenecek poliıtikıaı; Bayındırlık Ba-
fcanlığımn 22 Şubat 1977 gün ve A-04/2/104 Sayılı, Bayındırlık Bakanlığımın 19.4.1978 gün ve A-04/2-298 sa
yılı Devlet Planlama Teşjkıilatı 'Müsteşarlığının 12.6.1978 gün ve KD : 3.30.4-1-96 sayılı yazıDartnım gerekçele-
ırinlde açıManmuş Ve yukarıda izahına çalışılan görüşlerin temel alındığı 'anlaşılmıştır. Keza, 8/505 sayılı Ka
rarnamenin hazırlanışııma İlişkin olarak tanıklar Ahmet Rıza tRFANOĞLU, Celilettin GEIZMİŞOĞLU ve 
sanılM'ar Selâhattüm KILIÇ, Teoman GÜZEY, Ahmet ERÇtN, Feridun ÖNEN, Okay KUROEREN Komia-
yonumuza verdikleri: ifadelerinde; anılan Kararnamenin hazırl'anm'asınıda da aynı amaçla benzer görüşlerden 
yola çdaldığını dile getiirmişlerdir_r (Dosya : B, Dizi : 89/A, B; 100-104; 95-98, Dosya : D, Dizi : 393; 391; 
276; 334; 323; 19:119) 
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Kısacası, enflasyonum 'yükleniciler üzerindeki maddî olumsuzluğunu Ifcarşıllaimiak, başlamış yapımı işlerime de
vem etmeyi özendkımek şerefliyle işim yarıda, sürüncemede kalmaması! ve geleceğinim güvenceye ataması, 
tüm Kararnamelerin ortak esprisiınıi ve" çıkış noktasını oiuştuınmuştur,, 

Bu genel poMtiklanıın uygulanmasınla devam edıimesü yanında; Kamu İhalelerimde uygulanacak değişken 
Binim 'Fiyatların tespitti esaslarına ilişkim olarak 1978 yılımda çıkarılan ve fakat fiyat artışlarıyla dengel' bu
lunmayan sınırialmaltar getirdiği; farklı uygulamalar yarattığı farz ve Ikalbul ©dillen 7/15765 ve 7/1599-0 sayılı 
Karaıınıameleriın bu zafiyetlerimi gidermek, yatırımliarda gerekli hızilanımayı sağlamak, yapılacak ihalelerle de
vam eden sözleşmelerde tatbik edilmek gibi özel nedenler göz önümde tutularak yeni bir Kararmamemıkı 
hazıriiainiması içim, Bayındırlık eskiBakanı Selâhatfcin KILIÇ tarafımdan Müsteşar Teoman GÜZEY'e 1979 Ara-
lılk ayı İçimde direktif verillmiştir. (Dosya : D, Dizi : 276-310: 334-339) 

Yemi bir Kararmiamemıim önhazırhik çalışmalarıma; eski Müsteşar Teoman GÜZEY'im «7/159901 sayılı Ka
rarnamenin uygulSaimada yarattığı lalksaklıkilarım saptanması, zafiyetlerimin giderilmesi ve sorumlara çözüm ge-
tirillımesli» hususumda Bakanlık Müşaviri Aihmıet Rıza ÎRFANOGIJU'ma ımakam odasında verdiği sözlü tali
mat i e 1979 Alral'ık) ayı; soml'arıına doğru Müşavir Ahimet'Rıza ÎRıFANOĞLÖ ile İMüş'avir Oelâlettiim GEZMİŞOĞ-
LU ıtaraifıadan fiiıfflenı başlianıllmış, alınan direktif doğrultusunda bu görevlilerce bir hafta içerisinde hazırlamam 
Kararname taslağı görünümündeki'Metin Müsteşar Teoman GÜZEY'e ©İdem verilmiştir. (Dosya: D, Dizi: 391; 
393-395; 334-339) 

Sözkonusu metinde Özetle «.?. yüklenicilere, taahhütleri 'altındaki İşleri tasfiye etme hakikimi tanıyacak 
. hükümlere, çıkarılacak Kararnamede yer veriılmemesi; Kararnamelerde yer alam Biriım Fiyalt Artış Yüzdesi-
niinı hesabına ilişkin forımüllerddki •% mliıktarımım Ikaldınliması; (ihalenin; türüne, özelliğimle ve tarihlerime göre 
bdırbirimden farklı Birim Fiyat Artış Yüzdesi hesaplanarak uygulianması; önceden çıkarılmış Kararnameler ile 
çıkarıüacalk Kararnamelerin uygulamımiası sonucu meydana gelecek fiyat artışları nedenliyle yüklenicilerden ila
ve temiiınalt alımirnamaısı; sarf edilmeyen 1979. yılı ödenek dilımimlin aynen 1980 yılı ödenek dilimlerime akta-
rıllması, Kararname Ikapsaımına girecek yapım işlerimde Malî Yıllım Ocak ayından başlatılması...» önerilmiştir. 
(Dosya : E, Dizi : 90-110; Dosya : D, Dizi : 323-326; 393:395). 

Bu 'arada Müteahhitler Söndilkaısımca hazırlanarak Müsteşar Teoman GÜZEY'e elden verilen bir diğer 
taslak imetin ile Müşavirlerim hazırladığı metimr çıfcarıîacaJk Kararnamenin hazırlık çalışmalarında yararlanıl1-
malk üzere, bu konuda bizzat Müsteşar tarafından görevlendirilen Müsteşar Yardımcısı Ahmet ERÇÎN ve 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi Feridun ÖNEN'e intikal ettirilmiştir. (Dosya : E, Dizi : 111 -119, Dosya D, 
Dizi : 19 - 57; 323 - 326; 334 - 339). 

8/505 s'ayılı Kararnamenin ilk hazırlık çalışmalarını Müsteşar Yardımcısı Ahmet ERÇÎN ile Yüksek Fen 
Kurulu Üyesi Feridun ÖNEN birlikte yürütmüş, hazırladıkları taslak metnlimi daiha sonra Müsteşar Tdoman 
GÜZEY'e İletmişlerdir. Görüşmede taslak metni bazı 'düzeltme ve 'ilavelerle Balkana sumulacak düzeye getiril
miştir. (Dosya : E, Dizi : 131 -154). 

Bu metnim yazımı sırasında, o tarihte Demiryolları inşaatı Genel Müdür Yardımcısı bulunan Okay 
KURÇERBN'ıin getirip verdiği ve 8/50(5 sayılı Kararnamenin Tünel Uzunluk Zammıyla İlgili 7/4 üncü ımad-
deslinim esasımı oluşturan bir metin de taslağa ilave' edilmiştir.; Böylece oluşturulan Kararname taslağı Balkan 
Sefahattim KILIÇ, Müsteşar Teoman GÜZEY ve Müsteşar Yardımcısı Ahmet ERÇÎN'im (katıldıkları bir top
lantıda tartışılmış, Tümel Uzunluk Zammını hütaıe bağlayan 7 mel maddenin 3 üncü fıkrasının görüşüfaıesıi 
sırasında Teoman GÜZEY'im «Başka firmaların sözleşmelerinde uzunllulk zammı konusunda öze1! hükümler 
bulunduğunu» lifade etmesi üzerine, bahse konu 3 üncü fıkranın son kısmına parantez İçimde «söZleşmesimde 
aksime bir hüküm olmamak şartıyla» ibaresi bizzat Bakan Sel'âhattin KILIÇ tarafımdan yazılmıştır. (Dosya: 
E, Dizi : 155 -167; 236). 

ıBu İlave ve bazı düzeltmıelerim yansıtılması için taslak yine' Feridun ÖNEN'e teslıim edilımlş, bu düzenle
meden sonra da Devlet Bakanı Ekrem GBYHUN'un düşünce ve görüşlerimrimı alınması amacıyla fiaşbakamfı-
ğa gönderilmiştir. Ekrem CEYHUN'un not halindeki görüşlerime Bayındırlık Bakanlığımca yazılı cevaplar ve-
rilmiesinii takiben hazırlanan taslak, Başbakanlıkta Devlet Bakanı Ekrem CEYHUN, Selbattin KILIÇ ve Ah-
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met ERÇİN'imı katıldığı toplantıda tartışılmış ve iki Saikamın hdlkMiği istek ve görüşler ışığında Bayımdıriliik 
Bakanlığıiîida Feridun ÖNEN taraflından 'bir kez daha kaleme alınarak, taslağa en som şekli verilmiş ve 
Balkanlar Kurulu Kararı Mime dönüşmesini teminen 13 Şubat 1980 gün ve Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 
A! - 04/2/93 sayım yazı ekimde Başbakanlık makamına ietilımiş'tıiıri (Dosya : E, Dizi : 168 - 214; 248 - 254)t 

(Dosya : Dfl Dizi : 19-57; 323-326; 276-310; 451-453,, Dosya ; B, Dizi: 118 • 133) 

İşbu Kararname taslağı, getirilmek istenen yeni esaslar hakkımda gödişlieriniin haldıiırilmesiı (istemliyle Baş-
(balkariılk tarafından 27 Şubat. 1980 toriıhimıde 141 - 28/02023 sayılı yazıya bağlanarak Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıma yoiianımıştır. (Dosya : B, Dizi: 143). 

Tasarı, Balkanlar Kurulunun 11.3.1980 gün ve 8/505 sayılı Kararı lile Kararname niteliğine dönüştürülmüş 
ve Kamu thalelerlimde (inşaat, tesisat ve itmallat sanayii ile İlgili listede) «Kamu Kuruluşlıarınca İhalesi Yapıla 
mış veya Yapılacak tgüetr İçin Uygulanacak Değişken Biriım Fiyatların Tespiti Esasları». aidi (altımda Resmî 
Gazetemin 14 Mart 1980 gün ve 16929 sayılı müshasımda yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. (Dosya : B, 
(Dizi : 146 -149), 

Kararname Tasarısı hakkında görüş hldlMlmesiinü isteyen Başbakanlık yazılarına lise Maliye Bakanlığı ve 
D.; P. T. Müsteşarlığınca ancak Kararnamenin Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe konulmasından somra, 
14.3.19810 ve 17.3.1980 tarihlerimde, yanıt verilebilmiişıfc (Dosya : B, Dizi : 136 -138; 145). 

D — BAYINDIRLIK KURULUNUN 1980/13 SAYILI KARARI : 

7/15990 sayılı Kararnameyi yürürlükten kaldıran ve Bayındırlık Kurulunun 1979/19 sayılı Kararını 
1.3.1980 ıtaınihlimdem (itibaren uygulanmaz hale getiren 8/505 sayılı Kararnamenin! 7/4 üncü maddesıine, 
NUROL Flirmıasımıın isteği ve Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğümün bu istek doğrultusunda yaptığı uy
gulamayı formüle eden hüküm konulmuş olmasına rağmen 'bununla yetMlmemiş, bu kez 1979/19 sayılı Ba-
yımdıırlılk Kurulu Kadarımın kaldırılması çalişmalaona hız verilmiştir. 

Demiryolları İnşaatı Genel Müdür Yardımcısı Okay KURÇEREN taızalı, 22 Nıisan 1980 gün. ve 
D.08-147/3865 sayılı ve Bakanlık Makamıma hdtaiben yazıları yazıyla; «Gerek Yüksek Fen Kurulu Kararı
nım, gerek Bayındırlık Kurulu Kararının 7/15990 sayılı Kararnameye uymadığı» ileri sürülerek; 

ı«£., 7/15990 sayıh Kararnamemin 1 imci maddesinin 2 mci paragrafımda ... geçen deyimi, birimi fiyatlara 
dayalı veya götürü olarak yaptırılan imşaat ve tesisat işleri lile ıbumlarla lilgili taşımaları, ihzaratı, proje ve 
mühendislik Mznıetlerimi kapsar.» 

Denmektedir,: 
Arlifiye - Sincan Demiryolu (inşaatı 1 'inci Kısım işime 'ait sözleşme .eki Binim Fiyatı Tarifelerinim 13 üncü 

sayfasında Tünel Uzunluk Zammı 32.011 Birim Fiyat Numarası lile yer almıştır. Dolayısıyla tarifi ve numa
rası olan bir BİRİM FİYATTIR. Böylece 7/15990 sayılı Kararnamenin 1 imdi madde 2 mcli paragrafına göre 
bu (Birimi Fiyata dayalı Malî Yıl içimdeki artışlar işin artışı mahiyetindedir ve Malî Yılımın Fiyat Artış yüz
desine tabi olması 7/15990 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesine tamıamen uygundur,; 

Yine (ilgideki Bayındırlık Kurulu Kararı ve Yüksek Fen Kurulu Kararında!: 
Herhangi bir yılda yapılan ve bedel ödenmiş olan Uzunluk Zamanıma tabi imalat için .T., libaresi kulla

nılmıştır. Uzunluk Zammına tabi' imalatın bedeli ancak iş bittikten sonıra ödenmiş olacaktır. 32.011 ©Mim 
Fiyat Numaralı Tümel uzunluk zammının tarifinim bir neticesi olarak, bu itip imalâta ait, miktarı malî yıl
lar içlinde salbitleşen bölümlerin bedelinin ödenmiş kabul edilmesi Sözleşmeye uymamaktadır İş bitinceye 
kadar yapılacak hakedişlerde, bu bedellerin, tünelin uzunluğu ile orantılı kısımları ödenmiş olmaktadır. 
Malî yıllar veya tünel uzunluk zammının yüzdesinin değiştiği sınnrlar içimdeki, tünel uzunluk zammına tabi 
imalât miktarları sabit kalmakla beraber, bedelleri uzunluk zamanının yüzdesinin arttığı halkedişlerde art
makta, dolayııst ile artan, bu bedellerim malî yıl içime isabet eden artış tutarı birini fiyata dayalı da oldu
ğumdan 7/15990 sayılı Kararnamenin 1 imci maddesine göre malî yılı içimdeki iş artışı olmaktadır. 
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Genel Müdürlüğümüzce 7/15990 sayılı Kararnaime ve sözleşmesi esaslarına göre bugüne kaıdarka uygula-
mnai yukarıda açıkladığımız esaslara göre yapılmıştır. Şubat ayı içlinde ıtanıziım edilen bir hakedıiştıeki uzun
luk zammına tabi liırrialıat bedeHeni toplamından çıkarılmasından doğan faırtkın o ımıailî yılım liş'i olduğunu ve 
Malî yıla ait fiyat'artış yüzdesine ıtaibi olmasının 7/15990 sayılı Kararname esaslarına tamamken uygum1 'bulun
duğu şeklindeki görüşümüzü bir kere daha tekrarlaıken ...: yazınız ekimde yollaman Karara esas konunun 
yukarıdaki açıklamalarımız da göz önünde tutularak yenliden incelenmesi..,» 

Talep edilmiştir. (Dosya : A, Dizi : 142 • 144). 
Yüksek Fen Kuruluna 24 Nisan 1980 günü geldiği anlaşılan yazı, Yüksek Fen Kurulu Başkamı Yaşar 

ÇEHRELl tarafından Bakanlık 'Makamına 13 Haziran 1980 gün ve A-04/6-6/533 sayılı yazıyla sunulmuştur, 
«;•,. yeriiden lincelenmek üzere Bayındırlık Kuruluna havailesL;» önerisiınde bulunulmuştur. Yüksek Fen Kuru
lu Başkanlığının yazısı, Teoman GÜZEY tarafından «Bayındırlık Kurulunla 13.6.1980i, Bayındırlık Balkanı 
aıdma» tazalariarak Bayındırlık Kuruluna havale edilmiş ve konu 19.6.1980 günlü Bayındırlık Kurulu gün
demlime alınmıştır. (Dosya : A, Dizi : 141). 

19.6.1980 günü Müsteşar Teoman GÜZEY'dm başkanlığında üyeler 
Yüksek Fenı Kurulu Başkanı 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi 
Yüksek Fen Kurulu Üyesi! 
BaşrnüşaVkı 
Müşavir 
İL inci Hukuk Müşaviri 
Yapı İşleri Genel Müdürü 
Demıiryalları İnşaatı Genel Müd. 
Limanlar İnşaatı Genel Müd. 
Hv. Mey. ve Aky. Tes. İnş. Gen, Müd. 
Karayolları Genel Müdürü 

kurulu olarak toplanmıştır. 

Yaşar ÇEHRELl 
AM DEMİRTAŞ 
Ayhan GÖBEK 
Yılmaz GENYA 
İlhan MENNAN 
Mustâfa TEKİN 
Öztefcin BÜYÜKALP 
BurhaneMim ÖZGÜN 
Sevil ÜLKÜ 
Feridun ÖNEİN 
Oıkay KURÇEREN 
Fevzi BAYDAR 
Atılgan YÜOEL 
Erdoğan BİRHEKİMÖĞLU'ndan 

Esasen görüşülmesine geçilmeden önce II inci Hukuk Müşaviri Sevil ÜLKÜ'nün «... alınmış -.... Bayındır
lık Kurulu Kararının ...... kesin olduğunu, Bakanlığın tabi bulunduğu Yasa hükmü ve daha önce yapılmış tat
bikatlar bakımından aynı konunun 'iıkümcii kez Bayındırlık Kuruluna getirilemeyeceğini...» belirtımesiıyle usul 
yönünden başlayan tartışmada, bazı üyelerin, bilhassa Feridun ÖNEN'iin «alınmış bir Bayındırlık Kurulu 
Kararının geçrnliş yıllarda İkıinoi kez görüşüldüğüne dalir emsaller bulunduğunu söylemesi» üzerine, üyelerden 
ALİ OBMİRTAŞ, Ayhan CÖBEK, İlhan MENNAN, ÖzCekiın BÜYÜKALP, Burhanettin ÖZGÜN ve Se
vil ÜLKÜ'nün karşıt oylarıyla ve oyçokluğuyla, «kararı esastan etkileyen,, ikinci kez görüşülmesinli zorunlu 
kılan bilgi ve belgeler bulunmadığı halde görüşülmesine» karar alınmıştır. (Dosya : D, Dizi : 19-110; 388-390). 

Esasın görüşülmesini takiben lise «Yapılan (müzakerede, 7/15990 sayılı Kararname esaslarına göre haıke-
dişterüm düzenlenmelinde; 32.011 Poz No. lu Birim Fiyat olan, ıtünel uzunluk zammına da, fiyat artış kat
sayısının uygulanması gerekeceği sonucuna varılmıştır. 17.10.1979 gün ve 1979/19 sayılı Bayındırlılk Kurulu 
Kararında tarif edildiği şeklide hesap yapılması halinin; söz konusu Kararname hükümleriyle bağdaşmadığı 
ve dolayısıyla Kararnameyi sözleşme doğrultusunda uygulama imkânı vermediği, Genel Müdürlüğün ya-
zısmidaln ve kurulda verilen (izahattan (anlaşıldığından, anılan Bayındırlık Kurulu Kararını 'yürürlükten k'all-
dırıllaraJk, tisin sözleşmesine ve 7/15990 sayılı Kararname hükümlerline göre işlem yapılması gerekeceğine 
Kurulumuzun 19J6.1980 günkü oturumunda, (A. CÖBEK, Ö. BÜYÜKALP ve S, ÜLKÜ'nün karşıt oyla
rıyla) oyçokluğuyla 1609 sayıh Kanunun 5/c maddelsi uyarınca karar verilmiştir.» (Dosya : A, Dizi: 135-140) 
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III. — DELİLLER VE DEĞERLENDİRME : 

A — AYAŞ TÜNELİ İNŞAATI : 

Buraya değin, başlamasıyla birlikte, tabi tutulduğu işlemlerin sonucu gösterdiği gelişmeye, bir yaklaşım 
sağlanması amacı altında, olayın, münhasıran, kronolojik sıra içinde olarak soyul bir izahının yapılması ile 
yetinilmiştir. 

Oysa, suçlama açısından bir iddianın ileri sürülebilmesi, bahse konu işlemlerle, Kanunun cezalandırdığı 
bir neticeye sebebiyet verilip verilmediği; verilmiş olması takdirinde «Suçu» oluşturacak "bu fiillerin, fail
lerine isnadı imkânlarının bulunup bulunmadığının; araştırılmasını başka bir deyimle olayın, mevcut delil
ler bakımından yorumlanıp, değerlendirilmesi suretiyle, «hukuka aykırılık» teşkil eden durumun, arzu edile
rek ve iradî bir davranışla oluşturulduğunun saptanmasını gerektireceği kuşkusuzdur. 

Bu yönü ile bakılan ve Soruşturmaya da esas teşkil eden mevzu olayı : 
Arif iye - Sincan Demiryolu 1 inci Kısım Tünel İnşaatına (Ayaş Tüneli) ilişken olarak, zaman zaman dü

zenlenen hakedişler ile, işin müteahhidine yapılan ödemeler meyanında yer alan ve munzam bir ödeme nite
liğini gösteren «Tünel Uzunluk Zammının» 7/15990 sayılı Kararname hükümleri uyarınca ne tarzda hesap
lanması gerekeceği konusunda 'işin. kontrol amirliği olan Ankara Bölge Müdürlüğü ile Yüklenicisi NUROL 
İnşaat ve Ticaret Firması arasında başgösteren anlaşmazlığın, 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Kanununa göre yetkili Yüksek Fen Kurulu ve Bayındırlık Kurulu tarafından görüşülerek alınan 
kararlar ile çözüme bağlanmış olmasına rağmen; bu kararları işleme intikal ettirmeyerek firmaya fazla te
diyede bulunulmasını sağlamaları suretiyle, Bayındırlık eski Bakanı Selahattin KILIÇ ile, Bakana teb'an, 
bir kısım üst düzey yöneticisi ve de görevlilerden bir bölümünün, asgarî noktasında görevi kötüye kullan
ma suçunu oluşturmaya müsait nitelikte bazı çaba ve gayret göstermiş olmaları şeklinde özetlemek ve bu 
durumu ile olayın «Tünel Uzunluk Zammı» na ilişkin uygulamadan kaynaklandığını söylemek mümkün 
olabilmektedir. 

Tünel Uzunluk Zammının mahiyeti ve tarzı hesabı «BtRİM FİYAT TARİFLERİ» ve işe ait «KEŞİF 
ÖZETt»'mde açıklanmıştır. (Dosya : B, Dizi : 306, 307 ve 310) 

«BİRİM FİYAT TARİFLERİ» ve de «KEŞİF ÖZETİ» taraflar arasında vaki sözleşmenin (6) ncı mad
desi hükmü bakımından «sözleşme ekleri» meyanındadır. (Dosya : B, Dizi:. 322;323;324) 

Aynı maddenin (2) ve (3) üncü fıkralarında ise : 
«Bu sözleşmenin uygulanmasında, Bayındırlık Bakanlığınca yayınlanmış olan dairedeki GENEL FİYAT 

ANALİZLERİNE gerektiğinde başvurulacağı taraflarca kabul edilmiştir. 
Müteahhit, yüklenimine giren tüm konularda, bu sözleşme ile eklerini oluşturan ve yukarda kayıtlı ihale 

evrakına uygun olarak iş yapmayı ve hareketi kabul ve taahhüt eder.» 

Denilmiş ve bu suretle işin yürütülmesinde, sözleşme ile birlikte, sözleşme eklerine ve dolayısı ile «Bİ
RİM FİYAT TARİFLERİ», «KEŞİF ÖZETİ» ve «BİRİM FİYAT ANALİZLERİ» gibi eklere de uyul
ması keyfiyeti, âkitten doğan bir yükümlülük haline getirilmiştir. 

Taraflar arasındaki bu sözleşme gereği uyulması ve uygulanması zorunlu bulunan : 

a) Arifiye Sincan Demiryolu 1 inci Kısım (Ayaş Tüneli) inşaatı gerekli etüt ve proje yaptırılması işi
ne ait «BİRİM FİYAT TARİFLERİ»'nin, (13) üncü sayfasında, Tünel Uzunluk Zammının : 

«Tetler ve açık anolar hariç olmak üzere, uzunluğun (300 m.) den fazla olan Tünel Uzunluğunun, be-
heı (100 m.) si için, tet ve açık anolar hariç, tekmil uzunluğa şamil olmak üzere kazı ve her türlü inşaat ve 
imalât (çimento, demir ve diğer inşaat malzemelerinin tünel dışı taşınma bedelleri; tünelin dışı ve içinde ya
pılan bilumum yükleme ve boşaltma bedelleri, vantilasyon ve su zamları için tünel uzunluk zammı ödenmez) 
bedellerine (% 1) ilave edilmek suretiyle ödeneceği»; 

ifade edilmiş; 
b) Ayaş Tüneli inşaatı işinin birinci keşif özetinde ise, uzunluk zammına tabi inşaat ve ameliyatın bedel

leri toplamı ile, uzunluk yüzdesinin çarpımı suretiyle hesabı gerektiğine; 
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işaret olunmuştur. 
Vaki tespitler, tünel uzunluk zammının; biri bu uzunluk zammına tabi her türlü inşaat ve ameliyat be

delleri toplamı ve diğeri uzunluk zammı yüzdesi olmak üzere, iki faktörden oluştuğunu göstermektedir. 

Bedeller Faktörü : 

Tünel uzunluk zammına tabi kazı ve her türdeki inşaat ve ameliyatın bedelleri toplamından ibarettir. Bu 
bedel, meydana getirilen inşaat ve ameliyatın miktarlarının, birim fiyatlarla çarpımı esasına dayalı olup; 

(Bedel = îş miktarı X Birim fiyatı) 
Formülü ile ifade olunmaktadır. Formüldeki iş miktarı, tünel içinde yapılan inşaat ve ameliyat miktarla

rıdır. (m., m2, m3, ton, ton/km., M3/km.) gibi birimleri vardır. Bu birim miktarları için, sözleşme birim fi
yatı (veya bu işte olduğu gibi 7/13220, 7/15990 ve 8/505 sayılı kararnamelerdeki kurallara göre saptanacak 
yeni birim fiyatları) ile, işlin bedeli bulunmaktadır. 
^ Birim fiyat, Bayındırlık Bakanlığınca her yıl çıkarılan ve çıkarıldığı yıla ait her işin gösterilmesi mümkün 
biriminin karşılığını oluşturan bir fiyatın ifadesidir. (1 m3 toprak kazısının 100 lira olması; 1 kg. demir fi
yatının 50 lira olması gibi) 

1977 yılına değin, inşaat ve ameliyata karşılık olarak yapılacak ödeme miktarları, Bayındırlık Bakanlı
ğınca her yıl çıkarılan birim fiyatların, yapılan iş mMctarlarıyla çarpılması suretiyle bulunmakta ve iş hacmi 
itibariyle yapımı uzun sürüp daha ileriki yıllara sirayet eden ve bu nedenle husule gelen fiyat farklılığından 
etkilenen inşaatın anagird'ileri için ise, gene aynı Bakanlığın her yıl çıkardığı fiyat farkı kararnamelerinde ön
görülen miktarların ilavesiyle, husule gelen farkın giderilmesi yoluna gidilmekte iken; 1977 yılında çıkarı
lan 7/13220 sayılı Kararname ile, sözleşme Birim Fiyatları yenine, 1977 yılı birim fiyatlarının uygulanması 
kararlaştırılmış ve 1978 yılında çıkarılanı 7/15990 sayılı Kararnamede ise, bu tür uygulamadan vazgeçilerek, 
her yıl vaki olması muhtemel fiyat artışlarını karşılamaya yeterli olacak ve tüm birim fiyatlara uygulanacak 
biçimde bir fiyat artış yüzdesini (c katsayısı) saptama formülü oluşturulmuştur. 

7/15990 sayılı Kararnamenin 3.1.2 nci maddesince açıklanan bu uygulamaya göre; her yıla ait fiyat artış 
yüzdesinin, kısaca (c) katsayısının saptanması; 

1. Sözleşmesindeki ilk metrajın, 1977 yılına ait Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatlarına göre değerlen
dirilmiş olan bedelinin (A); 

2. ilk keşfe esas metrajın, bir sonraki ve müteakip yıllara ait Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatlarına 
göre değerlendirilmiş olan bedellerinin (B); olarak gösterilmesi takdirinde; 

Bu i'ki bedel arasındaki farkın (A) ya bölünmesi ile bulunacak sonuçtan, ilk yıl için Kararnamede öngö
rülen (0.10) miktarının çıkartılması esasına bağlanmış; 

Yani : 

B — A 
C — 0.10 <J 0,25 (1) 

A 

formülü içinde hesabı gerekeceğine işaret olunmuştur. 

Nitekim 19 sayılı Hakediş Raporuna ilişkin olarak Yüklenici ve Kontrol Amirliğince müştereken düzen
lenen tutanaklarla da (c) fiyat artış yüzdesi bu esasa göre aşağıdaki gibi saptanmıştır. (Dosya : B, Dizi: 370) 

A = 1.025. 182.845,25 TL. 
B = 1.499.574.763,23 TL. 
olduğuna nazaran : 
(c) katsayısı : (Birim Fiyat Artış Yüzdesi) 
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1.499.574.763,23 — 1.025.182.854,25 
C = 0.10 = . 0.362.738'dir. 

1.025.182.845,25 

hesaplanan bu yüzde değer, (1) formülündeki 0,25'den büyük olduğu için Formül gereğince C = 0,25 alına
cak ve 1978 yılında uygulanacak yeni Birim Fiyatların saptanmasında bu katsayı kullanılacaktır. 

Buna göre : 

(Yeni Birim Fiyat) — (1 + C) (1977 yılı Birim Fiyatı) = 1,25 (1977 yılı Birim Fiyatı) 

BEDEL = tş Miktarı X 1,25 (1977 yılı Birim Fiyatı) 

Formülleri ile bulunan bedeller toplamı; ve müteakip yıllarda kararnamelerde öngörülen diğer formüllere 
göre bulunacak benzerî katsayılarla yeni birim fiyatlar saptanmak suretiyle hesaplanacak bedel toplamları üze
rinden yükleniciye ödeme yapılması sağlanmış olacaktır. (Yıllık iş bedelleri tutarı da fiilen buna göre öden
miştir.) 

Kuşkusuz, bu işin birkaç yıl devam etmiş olması takdirinde, sözleşmesindeki ilk metrajın, 1977 yılına ait 
Birim Fiyatları ile çarpılmasından elde olunan değerin, yani (A) nın sabit kalmasına rağmen; daha ileriki yıl
lara ait bir değer olup; Bayındırlık Bakanlığınca her yıl çıkarılan (Birim Fiyatlardaki) değişmeye tabi olması 
bakımından; (B), değer değişimine uğrayacaktır. 

Örneğin 1977 yılı esas alınıp; 1978 yılı için bulunması gereken (C) katsayısı bakımından : 

B — A 
1 

C = 0.10 VI 0,25 olan formül, 
1 A 

1979 yılı için : 

B — A 
2 

C — 0.10 X 2; 
2 A 

1980 yılı için : 

B — A 
3 

C == 0.10 X 3; 
3 A 

Olacak ve işin bitimine kadar sürecek zaman içinde, 

B — A 
n 

C = 0.10 X n 
n A 

Haline dönüşecektir. (Dosya : B, Dizi J 114) 



— 24 — 

Tünel Uzunluk Zammı Yüzdesi : (P), 

Kalot daimî kaplaması inşaatı tamamlanmış (yani, tünelin kemer kısmının gerekli malzeme ile kaplanarak 
bitirilmiş olması halindeki) tünel uzunluğu (ki «L» harfi ile gösterilmek üzere) esas alınmak suretiyle 

L — 300 1 
p = . 

100 100 . 

Formülü ile bulunan bir yüzdeden ibaret bulunmaktadır. 
Formülün belirlenen bu durumu ve birinci keşif özetindeki hesap tarzı bakımından; uzunluk zammına 

tabi herhangi bir iş kaleminin (inşaat veya ameliyenin) Tünel Uzunluk Zammı hesabı ise; 

Tünel Uzunluk Zammı = BEDEL X P = (iş Miktarı X Birim Fiyatı). P 

Formülüne göre hesaplanacaktır. 
Sözleşme eki birim fiyat analizine göre; uzunluk zammına tabi (temel betonu, beton kalıbı ve tünel 

kazısı gibi) herhangi bir inşaat veya ameliyenin kendilerine uygulanacak tünel uzunluk zammı birim fiyatı 
olmasına rağmen; tüm inşaat ve ameliyatı kapsayan genel nitelikte «Tünel Uzunluk Zammı» diye bir bi
rim fiyat yoktur. Zira, her inşaat veya ameliyenin Birim fiyatlarının ve bilhassa (M; M2; M3 vb. gibi) Bi
rimlerinin, birbirinden farklı olması, tek birime bağlı Tünel Uzunluk Zammının oluşturulmasına imkân ver
memektedir. 

Nitekim, bahse konu Ayaş Tüneli inşaatı işine ait avan projede de, tünelin uzunluğu 7 830 m. tahmin 
edilmiş; yapımı için gerekli inşaat ve ameliyat miktarları : 

Bedel = iş Miktarı X Birim Fiyat. 

Formülü uyarınca, sözleşmenin yapıldığı 1976 yılı Birim Fiyatları ile hesaplanarak, tünel inşaat bedelinin, 
buna göre tahmini olarak «462.177.719,60 TL.» sı olacağı saptanmıştır. 

Bu bedel tutarından, uzunluk zammına tabi olmayan (vantilasyon zammı, su zammı, çimento, kum, ça
kıl, demir taşıması vb. gibi) işlerin karşılığı bedeller düşüldükten sonra, geriye kalan, uzunluk zammına tabi 
inşaat ve ameliyat bedelleri toplanıp, 

7830 — 300 1 
P — X = 0,753 

100 100 

Formülü ile bulunan 0,753 değerindeki uzunluk zammı yüzdesi ile çarpılmak suretiyle elde olunan 
(304.216.549,34 TL.) tutarındaki Tünel Uzunluk Zammı fiilen yapılacak işlerin toplam bedelini oluş
turan (462.177.719,66 TL.) tutarındaki meblağa eklenerek, bulunan (462.177.719,66 + 306.216.549,34 == 
766.394.269) Tt. nın tünelin tahminî bedeli olduğu 1 inci Keşif özetinde gösterilmiş ve iş de bu tahminî bedel 
üzerinden ihaleye çıkarılarak sözleşmeye bağlanmıştır. (Dosya : B, Dizi : 310, 306; 307; 299) 

Sözleşme ekini oluşturan «7830 m. lik TÜNELE AtT KEŞİF ÖZETt» ndeki bu hesaplama yöntemi ile 
açıklık kazanan Tünel Uzunluk Zammı; 1977 yılı içinde yapılmış işler bakımından vaki olan ödemelerde de 
aynı usulde uygulama ile tahakkuk ettirilmiş ve bu tarzda yapılan ödemelere karşı da müteahhit firmaca her
hangi bir itirazda bulunulmamıştır. 

Ancak, 7/15990 sayılı Kararnamenin yürürlüğe konmasından sonradır ki; yüklenici firma «bu Kararname 
ile, meydana getirilen işlerin bedellerinin, yapıldıkları yılın (Fiyat Artış Yüzdesi) ne göre saptanan yeni birim 
fiyatları üzerinden hesaplanarak ödenmesi gibi yeni bir esasın getirildiği; Tünel Uzunluk Zammının de müs
takil bir iş unsuru olması bakımından; ödendiği yılın fiyat artış yüzdesine tabi tutularak hesabının gerek
tiği» ni ileri sürmek suretiyle itiraz yoluna gidilmiştir. 

Oysa; tünel uzunluk zammının, yüklenici firmanın itiraz dilekçesinde belirtildiği gibi «Müstakil bir iş 
unsuru olarak» değerlendirilmesine, her şeyden önce, zammın niteliği müsait bulunmamaktadır. 
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Zira bu zam, tünel içinde yapım güçlüğü gösteren ve bu nedenle randıman düşüklüğüne ve munzam 
masraflara maruz kalan inşaat ve ameliyat nev'ileri için ihdas olunmuş ve bizatihi tabi bulunduğu inşaat 
ve ameliyata fiilen ödenen bedellerin esas alınması suretiyle; gerçekleştirilen uzunluğa ve özel formülüyle 
saptanan Uzunluk Yüzdesine göre hesaplanarak yapılan munzam bir ödemedir. 

Sözü edilen inşaat ve ameliyattan bağımsız olarak, fiilen yapılmış bir işin karşılığını oluşturmadığından 
' başlı başına bir inşaat veya ameliyat bedeli de değildir. Ve dolayısıyla «müstakil bir iş unsuru»! niteliğinde 

mütalaa ve kabulüne olanak bulunmamaktadır. 
Öte yandan; 1977 yılından bu yana çıkarılmış bulunan 7/13220, 7/15990 ve hatta 8/505 sayılı Kararname

lerle Tünel Uzunluk Zammının hesabı konusunda (8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesi hükmü ha
riç) yeni ilkeler getirilmemiş ve tümünde; çıkarıldıkları yılda ve «ileriki yıllarda da devam edecek işler için 
uygulanabilecek yeni Birim Fiyatların saptanma kuralları» nın gösterilmesi ile yetinilmiştir. 

Bu nedenledir ki; inceleme konusu AYAŞ TÜNELÎ înşaatı işinin «Birinci Keşif Özeti»ı 1976 yılı Birim 
Fiyatlarına göre düzenlenmiş olduğu halde, 1977 yılında çıkarılan ve 1.3.1977 tarihinden itibaren geçerli ola
cağı belirlenen 7/13220 sayılı Kararname ile, yeni Birim Fiyatlar tespiti ve uygulanması esasının getirilmesi 
üzerine; 1.3.1977 tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan inşaat ve ameliyat miktarlarına, Sözleşmedeki Bi
rim Fiyatların yerine; 1977 yılı birim fiyatları uygulanmış ve fakat tünel uzunluk zammı, birinci keşif özeti 
ile 32.011 Poz No. lu Birim Fiyat tarifi ve analizindeki sisteme sadık kalınarak aynı usul içinde hesap edilmiş
tir, 

Öte yandan : 
Sözleşme eki «Birim Fiyat Tarifleri») nde tarif edilen ve tünele ait Keşif Özetinde; uzunluk zammına ta

bi inşaat ve ameliyatın 1976 yılı sözleşme - birim fiyatları ile değerlendirilmiş bedelleri toplamının, tünel in
şaatının tamamlanmış haline göre. hesaplanmış olan 0,753 uzjmlük yüzdesi ile çarpımı olarak yer alan Tünel 
Uzunluk Zammının; 

Yukarıda açıklandığı üzere : 
Bilahara çıkarılmış olan 7/13220, 7/15990 ve 8/505 sayılı Kararnamelerle getirilen Kurallara göre; bu tür 

imalat miktarlarının, 7/13220 sayılı Kararname uyarınca 1977 yılı Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatlarıyla 
değerlendirilen bedelleri ile; yine bu tür işlerin, 1978 - 1980 yılları arasında her malî yılda yapılmış miktarla
rına, 7/15990 ve 8/505 sayılı Kararnamelerdeki esas ve formüller gereğince saptanan (c) Birim Fiyat Artış 
Yüzdeleri : 

1978 yılı için 0,25; 1979 yılı.için 0,9644; 1980 yılında 3,5895; 3,8222 ve 3,9609 olarak hesaplanmış olup; 

(1 + c). (1977 yılı Birim Fiyatı) 

Formülüne dayanılaralk bulunacak «Yeni Birim Fiyat», ların uygulanması sonucunda elde edilen bedelleri 
toplamının, sözleşme eklerinde de belirtilen şart ve tarifine göre hesaplanan (P) uzunluk zammı yüzdesi ile 
çarpımından doğmakta, 

Ve : 
Her malî yılda uygulanacak Yeni Birim Fiyatların saptanmasında uygulanan (c) Birim Fiyat Artış Yüz

deleri ise; 7/15990 ve 8/505 sayılı Kararnamelerde birbirine çok yakın ve aynı şekilde tarif edilen (A) ve (B) 
değerleri ile verilen formüllere binaen hesaplanmaktadır. 

(A) ve (B) değerleri; tünele ait keşif özetinin altında yer alan; sözleşme birim fiyatlarına göre hesaplan
mış Tünel Uzunluk Zammını da içermektedir. 

Birinci Keşifteki metrajın, 1977 yılı Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları ile değerlendirilmesi (A) yi; 1978, 
1979 ve 1980 yılları Birim Fiyatları ile değerlendirilmeleri de (B) leri vermektedir. Bu suretle muhtelif yılla
rın Birim Fiyatları açısından «Tünel Uzunluk Zammı»ı nın kolaylıkla hesaplanabileceği hatta bu hesaplama 
konusunda hiç bir ihtilafa yer verdirecek bir güçlüğün bulunmadığı da açıktır. 
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Nitekim : 

(c) Birim fiyat artış yüzdelerinin Kararnamelerdeki Kural ve formüllere göre (A) ve (B) değerleri ile he
saplanması işleminde: müteahhit firma ile kontrol teşkilatının uyum içinde oldukları anlaşılmış; bu konuda 
müştereken düzenledikleri ve derecattan geçerek «Bakan adına Genel Müdür» tarafından da onaylanan tu
tanaklar ise; (c) katsayıları hesabına ilişkin (A) ve (B) değerleri içerisinde bulunan tünel uzunluk zamlarının 
muhtelif yıllara ait birim fiyatlarla hesap tarzını, ihtilafsız ve itirazsız olarak kabul ettiklerinin delilini oluş
turmuştur. (Dosya: B, Dizi: 366; 367; 368; 369; 370) 

Bu suretle; her hangi bir yıla ait Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları ile tünel uzunluk zammının hesabı 
taraflarca ihtilafsız olarak birinci keşif özetindeki esasa göre gerçekleştirilmiş ve ispatlanmış iken; 

Kontrol Teşkilatı - Ankara Bölge Müdürlüğü - tarafından 19 No. lu Hakediş Raporunda tünel uzunluk 
zammının 7/15990 sayılı Kararname uyarınca (saptanacak yeni birim fiyatlara ve yukarıda değinilen Dosya : 
B, Dizi : 366 - 370 lerde yer alan Tutanaklardaki hesaplama esasına uygun olarak) hesaplanmasına Yükleni
ci Firmanın, sözkonusu Kararname uyarınca saptanacak yeni birim fiyatların tünel uzunluk zammının hesa
bında uygulanış tarzına-bu defa başka hesap yöntemleri ileri sürerek itiraz etmesi ve bu itirazın Demiryolları 
İnşaatı Genel Müdürlüğü üst düzey görevlilerince desteklenmek suretiyle konunun bir «Tünel Uzunluk Zam
mı sorunu» haline getirilmesi de çelişkili olmaktadır. 

Kaldı ki : 

Tünel Uzunluk Zammı ödemeleri, sözleşme eklerinde bulunan «not 7 nci uzunluk zammının uygulanma
sında geçici stüasyonlarda, tasfiye ve feshedilen işlerde esas alınacak tünel uzunluğu, tünelin.... kalot daimi 
kaplaması inşaatı ikmal edilmiş uzunluklarının toplamıdır >» şartı ile hesaplanan (P) uzunluk yüzdesine bağ
landığı halde; yüklenici firmanın, ara hakedişlerde (P) oranının işin tamamlandığı haldeki orana nazaran dü
şük olmasını ve bu yüzden yapılmış işlerin bedellerine göre hesaplanan zammın peyder pey ileriki yıllarda 
ödendiğini ileri sürerek; bu zamlara esas olan bedellerin, ödendikleri yılın (c) birim fiyat artış yüzdesine ta
bi tutularak ödenmesi yolundaki isteği de; sözleşmeyle ihdas edilmiş olan uzunluk zammı ödeme şartının ih
lali mahiyetini taşıması bakımından yersiz ve. haksız bulunmaktadır. 

Esasen, ifadelerine başvurulan bazı tanık ve sanıklarca da, çıkarılan Kararnameler arasında bu yönden bir 
ayrılacağın bulunmadığı belirlenmiştir. 

Ayrıca : 
Yüklenici Firmanın vaki itirazı doğrultusunda olarak Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yapılan 

uygulamaya esas teşkil eden; «geçmiş yıllarda gerçekleştirilmiş bulunan zamma tabi imalatın bedelleri tutarı
na tekabül eden uzunluk zammının ödeme şartı gereği ileriki yıllarda peyder pey ödenecek olan kısmının, 
ödendiği yılın fiyat artış yüzdesine tabi tutularak hesaplanması tarzı»1,, işin Sözleşmesine de uygun düşme
mekte ve yükleniciye hakettiğinden fazla miktarda tünel uzunluk zammı ödenmesi sonucunu doğurmakta-
dır̂  

Şöyle ki; 
Kesin projede tünelin ikmalinden sonra husule gelecek uzunluğun, ilk keşfe esas alman avan projedeki 

uzunluğu (L = 7830 metreye) eşit olduğu takdirde : Tünel işi tamamlandıktan sonra sözleşme eki Bayın
dırlık İşleri Genel Şartnamesinin 34 üncü maddesi gereğince; geçici hakediş raporlarındaki rakamlar arasında
ki farklara bakılmaksızın; kontrol ve yüklenici firmanın müştereken düzenleyecekleri kesinhesapta : Tünel 

L —300 
Uzunluk Yüzdesi olan (P), P = (0,01) formülüne göre (L = 7830 için yeniden hesaplanacak) bi-

100 

rinci keşif özetinde yer alan (0,753) yüzdesi aynen bulunacaktır. 
Bu işteki herhangi bir inşaat veya ameliyenin, sözleşme ve sonradan çıkarılan 7/13220, 7/15990 ve 8/505 

ve hatta 8/2574 sayılı Kararnamelerle getirilen kurallara göre saptanarak uygulanacaik değişik değerlerde 
birim fiyatları da mevcut bulunmaktadır. 
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Uzunluk zammına tabi inşaat ve ameliyatın, her malî yılda yapılan miktarları ile; o yıllarda tatbik edi
lecek yeni birim fiyatları ve bedelleri, değer bakımından ne olursa olsun; bunlar, (P) uzunluk yüzdesini hiç
bir zaman etkilemeyecektir. 

Zira, (P) değeri sadece tünelin kalot daimî kaplamasının tamamlanmış «L» uzunluğunun biı fonksiyonu 
olup; kaplama uzunluğu ilerledikçe (P) de büyüyerek kesin hesapta (kesin projeye göre L• == 7 830 m. ola
cağı için) 0.753 değerini alacaktır. 

Bu iş kalemlerinin gerçekleştirilen miktarlarına ve o yıl uygulanacak yeni birim fiyatlarına göre hesap
lanan ve hakediş raporları ile fiilen ödenen ve ödenecek olan bedelleri toplamının, P = 0,753 uzunluk yüz
desi (ödeme oranı) ile çarpımı; kesin olarak ödenmesi gereken tünel uzunluk zammı tutarını verecek ve bu 
ödeme oranından farklı bir sonuç veren hesap, hatalı bir işlem yapıldığını açıkça gösterecektir. 

Şu halde : 

Her geçici hakediş raporunda hesaplanması ve ödenmesi gereken tünel uzunluk zammı tutarı; işin başın
dan beri vücuda getirilen uzunluk zammına tabi inşaat ve ameliyatın yapıldıkları yılların birim fiyatlarına gö
re değerlendirilen (ve fiilen ödenecek olan) bedellerin toplamının, (P) uzunluk yüzdesi - ödeme oranı - ile 
çarpımı kadar olacaktır. 

(P) uzunluk yüzdesi ise yine sözleşme eki «Birim Fiyat Tarifleri» nin 14 üncü sayfasındaki «Not 7» de 
vazedilmiş «Uzunluk Zammının uygulanmasında, geçici stüasyonlarda, tasfiye ve feshedilen işlerde esas alı
nacak tünel uzunluğu, tünelin... kalot daimî kaplaması inşaatı ikmal edilmiş uzunluklarının toplamıdır...» 
şartına uyularak hesap edilecektir. 

Yani; (P), ara hakediş raporlarında : 
P = (ödenecek Tünel Uzunluk Zammı Tutarı)/(Uzunluk Zammına Tabi İmalatın ödenecek bedelleri 

toplamı) 
şeklinde olacaktır. 
Bu şekilde hesaplanan (P) oranı; ileride düzenlenecek Hakediş Raporlarında nazarı itibara alınacak olan 

iş miktarları, birim fiyatları ve buna göre bulunan bu tür işlerin bedelleri toplamı ne olursa olsun; tünelin 
kalot daimî kaplaması inşaatının tamamlanmış «L» uzunluğu değişmedikçe sabit kalacaktır. 

Oysa : 
1.12.1981 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve ödenmiş bulunan 45 sayılı Hakediş Raporunun tetkikinden de 

görüleceği üzere; bu raporda P — 0,26 olarak saptandığı halde; uzunluk zammına tabi inşaat ve ameliyatın 
fiilen ödenen bedelleri toplamının 0,34 nispetinde Tünel Uzunluk Zammı ödenmiştir. (Dosya : B, Dizi : 
371-387) 

Gerçekten : 

Uzunluk zammına tabi işlerin fiilen ödenen bedelleri toplamı, bu hakedişte yıllara göre; 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Yıllar 

1977 
1978 
1979 
1980/1 
1980/2 
1980/3 
1981 

Uygulanan 
Kararname 

7/13220 
7/15990 
7/15990 
8/505 
8/505 
8/505 
8/2574 

1977 yılı birim fiyatı Ödenen bedel 
ile hesaplanan bedel TL. 

149.366.882X1,25 = 
139.682.686X1,9644 = 
125.638.898X4,5895 = 
14.313.974X4,8222 = 
73.059.893X4,9609 = 

49.054.484 
186.708.603 
274.392.688 
576.620.136 
69.024.845 

362.442.815 
245.277.529 

TOPLAM 1.763.621.080 
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şeklinde hesaplanmış ve diğer işlerin bedelleri meyanında ödenmiştir. (Dosya : B, Dizi : 371 - 387) 
Bu toplam bedele göre; tünel uzunluk zammı tutarı, 

1.763.621.080X0,26 = 458.541.481 TL. olarak hesaplanmak gerekirdi. 

Ancak; 
Yine 45 sayılı Hakediş Raporunda yer alan hesap neticelerine göre Tünel Uzunluk Zammının, P = 0,26 

olarak saptandığı gerçeğini göz önüne alırsak; fiilen ödenmiş bulunan Tünel Uzunluk Zammının bu oranda 
olmadığı aşağıda gösterilen hesap yardımıyla da görülebilecektir. 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

45 Sayılı 
hakedişin 
sayfa No. 

10 
10 
11 
11 
12 
13 
13 

İşin gerçekleştirildiği 
yıllar 

1977 - 1979 
1980/1 
1980/2 
1980/3 
1978 - 1980/3 
1977 - 1980/3 
1981 (8/2574) 
245.277.529X0,26 = 

Ödenen tünel 
uzunluk 
zammı 
(TL.) 

54.096.649 — 
38:651.959,— 
.2.862.954,— 
36.656.953,— 

322.750.388 — 
30.364.945,— 

= 63.798.158,— 

T O P L A M 598.701,913,— 

liralık Tünel Uzunluk Zammının, zamma tabi iş bedelleri toplamına oranı; 

P = (598.701.913)/(l.763.621.080) = 0,34 

civarında bir değeri vermektedir ki, bu oran 0,26 oranından % 8 daha fazladır. 

Buna göre; 458.541.481,— lira tutarında Tünel Uzunluk Zammı hesaplanması gerekirken 598.701.913,— 
lira hesaplanarak ödenmiş ve bu suretle, 1.12.1981 tarihi itibariyle; 

598.701.913 — 458.541.481 = 140,160.432,— TL. tutarında fazla ödemeye sebebiyet verilmiştir. 

Bu fazla ödeme; Tünel Uzunluk Zammı, hesabında daha önceki yıllarda vücuda getirilmiş uzunluk zam
mına tabi işlerin sözleşme ve Kararnamelere göre gerçekleştirildikleri yıllara ait yeni birim fiyatlarla hesap
lanarak ödenmesi gereken bedelleri yerine; (7/13220 sayılı Kararnameye göre hesaplanan 1977 yılı bedeli ile 
8/2574 sayılı Kararname uyarınca bulunan 1981 yılı bedelleri dışında kalan) 1978, 1979 ve 1980 yıllarında 
gerçekleştirilen işlerin 1977 yılı Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatlarına göre değerlendirilmiş bedellerinin naza
rı itibare alınmasından, bir başka deyişle; iş bedellerinin ödenirken başka; uzunluk zammı hesabına dahil 
edilirken başka değerde alınması gibi matematik kurallarıyla bağdaşmayan bir görüşün uygulanması sonucu 
ortaya çıkmış olmaktadır. 

Kaldı ki : 
Sözleşmesinde (7/13220 sayılı Kararname hariç) 7/15990 ve 8/505 sayılı Kararnamelerde uzunluk zammı 

hesabına girecek bedellerin, 1977 yılı Birim Fiyatlarına göre bulunacak bedeller olacağına dair hiçbir açıkla
ma, şart ve hüküm bulunmadığı halde; bu yola gidilmesinin kabul edilecek bir yönü de bulunmamaktadır. 

Aslında : 
Tünel Uzunluk Zammı hesabına bu şekilde değerlendirilmiş bedeller yerine; Kararnameler uyarınca 

(7/13220 ve 8/2574 sayılı Kararnamelerin uygulanmasında olduğu gibi) her malî yıl için saptanan (c) Birim Fi
yat Artış yüzdelerine göre; 
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(1 + c) (1977 yılı Birim Fiyatı) 
formülü ile bulunan «Yeni Birim Fiyat»ların, o mali yılda gerçekleştirilen iş miktarlarına uygulanarak he
saplanmış ve de fiilen ödenmiş olan iş bedelleri toplamı alınmış olsaydı : Uzunluk Zammına tabi inşaat ve 
ameliyatın geçmiş yıllardaki bedellerine ait Tünel Uzunluk Zammı tutarının, ödeme şartı gereği, ara hakedişler-
le peyderpey ödendiği' ileri sürülmek suretiyle, daha önce ödenmiş olan bu kısmî zamlara tekabül eden be
dellere, ödendikleri yıla ait (c) katsayısının uygulanması yolunda yapılan talebin; sözkonuşu bedeller, yapıl
dıkları yılların (c) fiyat artış yüzdeleri uygulanarak hesaplandığı için, bir bedele iki kez (c) katsayısı uygu
lanması anlamına geleceği anlaşılacak ve bu suretle; haksız ve yersiz olarak yapılmış bu talep destekleneme-
yecek ve zammın hesabında y ürütülen sakat hesap tarzına meşruiyet kazandırmak amacıyla 8/505 sayılı 
Kararnamenin 7 nci maddesine, bu maddenin lafzı ve özü ile çelişen, 4 üncü fıkra hükmünün konulması
na imkân da bulunamayacaktı. 

Esasen : 
34 No. lu Hakediş Raporunu denetleyen SAYIŞTAY Uzmanınca da; 
«34 No. lu Hakediş Raporunun 15 nci sayfasındaki Tünel Uzunluk Zammının hesabında; 1977 yılında 

yapılmış bulunan işlerden, Tünel Uzunluk Zammına tabi olan (49.054.484) liraya, 7/15990 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına göre hem 1978 yılının Fiyat Artış Yüzdesinin (1.25), ve hem de 1979 yılı Fiyat Artış 
Yüzdesinin (1,9644) uygulandığı; 

Keza 1978 yılında yapılmış bulunan işlerden, Tünel Uzunluk Zammına tabi olan (149.366.862) liraya 
da, hem 1978 yılı Fiyat Artış Yüzdesinin (1.25); hem de 1979 yılı Fiyat Artış Yüzdesinin (1.9644) uygulan
dığı görülmüştür. 

Oysa; 7/15990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (3.1.2) ve (3.1.3) maddelerinde de açıklandığı üzere; 
her yılın Fiyat Artış Katsayısı, ayrı ayrı formüllerle saptanmış olup; her yıl yapılan işlere sadece yapıldığı 
yılın Fiyat Artış Katsayısının uygulanması amaçlanmıştır. 

Nitekim : 1980 yılına ait Fiyat Artışlarını saptayan 8/505 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 7 nci 
maddesinde de bu konuya daha kesin açıklık getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, 1977 yılında yapılmış olan işlere Fiyat Artış Katsayısı uygulanmaması; 1978 yılında yapılmış 
işlere ise sadece 1978 yılının Fiyat Artış Katsayısının uygulanması gerekirken, her iki yılda yapılan işlere 
hem 1978 ve hem de 1979 yıllarına ait fiyat artış katsayılarının uygulanması suretiyle, ayrıntıları aşağıda 
gösterildiği üzere toplam 12.163.576,21 lira fazla ödeme yapılması nedeninin açıklanması» 

Denilerek; Tünel Uzunluk Zammı hesabında; «ödemenin yapıldığı yü Birim Fiyat Artış Yüzdesinin» esas 
alınmayıp; bu zamma tabi «İnşaat ve ameliyatın yapıldığı yıldaki Birim Fiyat Artış Yüzdesinin - katsayısı
nın» esas alınması gerekeceği vurgulanmıştır. (Dosya : B, Dizi: 178; 354-348; 226) 

Belirlenen bu durum bakımından, firma itirazının geçerli nedenlere dayandığını söylemek mümkün ol
mamaktadır. 

Biran için, işin teknik bir konuya ilişkin olduğu; bu niteliği itibariyle çeşitli değerlendirmelere açık bu
lunduğu düşünülse dahi; bu takdirde yapılacak işlemin, anlaşmazlığın Yasaca yetkili kılınmış karar organları
na götürülerek çözüme bağlanmasını sağlamaktan ibaret olacağı kuşkusuzdur. 

1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununun (5) ve (6) nci maddelerine göre, bu tür 
anlaşmazlıkları çözümleme yetki ve görevi, Bayındırlık Bakanlığı bünyesindeki «Yüksek Fen Kurulu» ile 
«Bayındırlık Kurulu»na ait bulunmaktadır. 

Nitekim, bahse konu olayda da iptidaen oluşturulan Hasan BORA Başkanlığındaki teknik heyet tara
fından alınan : 

«7/15990 sayılı Kararnamenin getirdiği fiyat artış yüzdelerinin, (32.011) poz no. iu Tünel Uzunluk Zam
mı Birim Fiyatına tatbikinin ne yönde, olması gerekeceğinin, makamlarınca tensip olunacak Bakanlığımız 
yetkili kuruluşlarınca karara bağlanmasının uygun olacağı» na dair karar istikametinde olarak anlaşmazlık, 
Yüksek Fen Kuruluna götürülmüş; konu, bu Kurulun 3.7.1979 günkü oturumunda görüşülerek, ittihaz olu
nan (39) sayılı Kararla : 
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«Tünel Uzunluk Zammının hesabında, bu zammın ödendiği yılın fiyat artış yüzdelerinin değil; ve fakat 
zamma tabi her işin gerçekleştirildiği yıla ait fiyat artış yüzdelerinin esas alınması gerektiği» ne işaret olun
ması suretiyle, Ankara Bölge Müdürlüğünce vaki olan uygulamanın yerinde olduğu; başka bir deyimle yük
lenici firmaca ileri sürülen itirazın varit olmadığı hususu karar altına alınmıştır. 

Anılan Yüksek Fen Kurulu Kararı ittifakla alınmıştır. Ve ittifakla alınan Yüksek Fen Kurulu Karar
larının «Bayındırlık Kuruluna» behemahal intikali için yasal bir zaruret de bulunmamaktadır. 

Gerçekten, 1609 sayılı Yasanın (5/a) ve (6/a) maddelerinde : 

«Yüksek Fen Kurulu mevcudunun 2/3 çoğunluğu ile alınamayan kararlarının» behemahal Bayındırlık 
Kuruluna iletilerek bu Kurulca karara bağlanması öngörülmüş olduğu halde; 2/3 oranını aşan çoğunlukla 
veya ittifakla alınmış olan kararların, Bayındırlık Kuruluna götürülmesi keyfiyeti «Bakanlık Makamı tara
fından bir kere de bu Kurulda incelenmesine lüzum görülen» ibaresi kullanılarak, bu hususun tamamen 
Bakanın takdirine tabi olacağı belirlenmiştir. 

Değinilen bu yasal durum açısından, Ankara Bölge Müdürlüğünün vaki başvurusunu, Yüksek Fen Kuru
luna iletmiş olmakla görevini yapmış olan Genel Müdürlüğün, badema Yüksek Fen Kurulunca verilecek 
karara intizar eylemesi; işlem dairesi olarak, çıkan karar uyarınca ödeme yapılmasını sağlaması yasa icabı 
iken; o tarihteki Genel Müdür Suat TAFTALI tarafından bu objektif davranış gösterilmemiş; Yüksek Fen 
Kurulu Kararı altına, eski Bakan Şerafettin ELÇİ'nin imzası tahtında verdiği : 

«Genel Müdürlüğün şifahi isteği üzerine bir kere de Bayındırlık Kurulunda incelenmesine lüzum görül
müştür.» tarzındaki 25.7.1979 günlü meşruhattan anlaşılacağı üzere; 

Bakanın resen takdir hakkını kullanması suretiyle değil ve fakat Demiryolları İnşaatı eski Genel Mü
dürü Suat TAFTALI'nın vaki olan istemi üzerine; zamanın Bayındırlık Bakanı Şerafettin ELÇt tarafından 
verilen meşruhata binaen konu, Bayındırlık Kuruluna intikal eylemiş; bu Kurulca «isteklerin, Yüksek Fen 
Kurulu Kararıyla 7/15990 sayılı Kararname hükümlerinin incelenmesi» sonucu tesis olunduğu beyan olunan, 
17.10.1979 gün ve (19) sayılı Kararla daha : 

«Tünel Uzunluk Zammı için ödenecek fiyat farkının hesabında, son yılın Fiyat Artış Yüzdesi değil, Tü
nel Uzunluk Zammına tabi imalatın yapıldığı yıllara ait fiyat artış yüzdeleri uygulanacağı» 

Zamanın Genel Müdürü Suat TAFTALI; Hava Meydânları inşaatı eski Genel Müdürü Yaşar ÇEHRE-
Lİ; Müşavir ilhan MENNAN Ve o tarihteki Yapı işleri Genel Müdürü Ömer SAYAR'ın ayrışık oylarına 
karşın, 13 olumlu oyla ve çoğunlukla kararlaştırılmak suretiyle konuya açık bir çözüm getirilmiştir. 

İşbu kararın yazılması ve imza işlemlerinin ikmali için geçen süre içinde; Hükümet değişmesi olmuş; Şe
rafettin ELÇİ'nin yerine Bayındırlık Bakanlığına Selâhattin KILIÇ getirilmiş; eski Müsteşar Mehmet Çö-
TÜR'ün ayrılması üzerine de, Müsteşarlık görevine Teoman GÜZEY atanmıştır. 

Bahse konu Bayındırlık Kurulu Kararının, tekemmül ettirilerek, ilgili işlem dairesine havalesi için Ba
kanın imzasına arzı da, bu yönetim döneminde vaki olmuştur. 

Bayındırlık Kurulu kararlarının yasal hüviyetlerinin dikkate alınarak anılan Kararın, imza ile ilgili daire
sine havalesi gerekirken, uygulama bu yönde yapılmamış; Kararın makamda uzun süre bekletilerek, «Tünel 
Uzunluk Zammının» Yüklenici Firmanın isteği doğrultusunda hesaplanmasına vesile verilmiştir. 

Oysa : 
1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununun (5/a) maddesinde, Bayındırlık Kuru

lundan : 
«İnşaat işlerinden doğan ve Yüksek Fen Kurulunda Karara bağlanmış olup; Bakanlık Makamı tarafın

dan bir kere de bu Kurulda incelenmesine lüzum görülen veya Yüksek Fen Kurulunda 2/3 çoğunlukla Kara
ra bağlanamayan anlaşmazlıkların BAKANLIK SON MERCtt sıfatı ile» çözüme bağlamak görev ve yet
kisini haiz bir Karar organı olarak bahsedilmektedir. 

Yasa koyucunun madde metninde «BAKANLIK SON MERCİİ» gibi özel bir deyime yer vermesinin, 
kuşkusuz bir amacı olmak gereklidir. Ve bu amacı, Yasanın Genel ve Madde metinlerine ait gerekçelerinden 
istihraç eylemek de mümkündür. 
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öncelikle belirlenmesi gereken husus, Yüksek Fen Kurulu ve Bayındırlık Kurulunun, 1609 sayılı Yasa ile 

ilk defa oluşturulan kuruluşlar olmadığıdır. 
Filhakika, bu iki kuruluş da, 1609 sayılı Yasaya tekaddüm eden, halen mülga (3611) ve (2411) sayılı 

«Nafıa Vekâletinin Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun»larda da yer verilmiş bulunmakta idi. 

Ancak bu Yasalarda, Bayındırlık Kurulu hakkında «BAKANLIK SON MERClt» deyimi kullanılmamış 
ve ayrıca bu Kurul Kararlarının «Bakan Onayı» ile tekemmül edeceği hükme bağlanmış iken; 1609 sayılı Ya
sada, Bayındırlık Kurulunun, görevine giren konuların çözümünde «Bakanlık Son Mercii» olarak Karar ve
receği ifade edilmiş ve bu Kurul Kararlarının tekemmülü için, diğer yasalarda mevcut «Bakan Onayı» ge
rekeceğine dair hükme hiç yer verilmemesi suretiyle, Kurullara özel ve istisnai bir hüviyet kazandırılmıştır. 

Gerçekten, 1609 sayılı Yasanın (4) ve (5) inci madde metinlerine ait müşterek gerekçede, Yasa Koyucu : 
«Bayındırlık Kurulu ve Yüksek Fen Kurulundan, teknik alanda Yurdun en yüksek danışma ve karar 

organı» olarak bahsetmiş; 

Aynı Yasanın genel gerekçesinde ise : 

«Aradan geçen uzun süre içinde, Bakanlık görev ve hizmetlerinde; gelişen kamu ihtiyacına paralel ola
rak nicelik ve nitelik bakımlarından ortaya çıkan önemli artışların, günün, hiç olmazsa yakın geleceğin, koşul
larına uygun bir kuruluşu gerektirdiğinden...» 

Demek suretiyle; Yasanın yeniden düzenlenmesinin, günün koşullarının getirdiği ihtiyaçtan kaynaklan
dığını belirlemiştir. 

Günün koşullarının getirdiği ihtiyaca binaen yeniden düzenlendiği ifade olunan bu Yasada kalkınma ge
reği yapımına girişilen yurt düzeyindeki pek çok inşaat ve tesisat işlerinin beraberinde getireceği sorunları 
da, çözüme bağlamak istediği anlaşılan Yasa koyucunun, bir taraftan önceki Yasalarda Bakana tanın
mış olan «onama yetkisini» kaldırmış olması ve diğer taraftan, keza önceki yasalarda mevcut bulunan bir 
kurul (Bayındırlık Kurulu) hakkında, «Bakanlık Son Mercii» deyimini kullanmak gereğini duyması: ancak, 
teknik alanda «YURDUN» en yüksek Danışma ve Karar organı düzeyinde kabul eylediği «Bayındırlık 
Kurulu» nu, her tür müdahaleden masun kılarak kararlarını, nev'ama «özel bir teminata» bağlama yönün
deki arzu ve iradesi ile kabili izah olabilecektir. 

Kurulların belirlenen «Teknik alanda yurdun en yüksek Danışma ve Karar organı» olduklarına 
dair Yasal hüviyetleri, kuşkusuz inşaat ve tesisata ilişkin konularda aldıkları kararların, münhasıran, bünye
sinde bulundukları Bayındırlık Bakanlığı açısından bağlayıcı nitelik göstermeyip, İdarenin her sahasındaki in
şaat ve tesisat işlerinde de uygulanması gereğini de beraberinde getirecektir. 

Esasen bu özellik, bizzat Bayındırlık Bakanlığınca da dikkate alınmış; sözleşme eki şeklinde gösterilip, 
sözleşmelerine, bu eklere de uyulacağına dair hükümlerin konularak, tarafların, aralarında vaki akit icabı 
uymaları zorunlu hale getirilen «Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi»nin 29/5 inci maddesine: 

«Yukarıda yazılı fıkralar mucibince fiyat tespiti hususunda, müteahhitlerle uyuşulmazsa, bu fiyat - iş 
hangi idareye ait olursa olsun - Nafıa Meclisi tarafından tayin olunur ve bu fiyatın, iki tarafça kabulü mec
buri olur.» 

Hükmünün vazı suretiyle, Bayındırlık Kurulu Kararlarının, yönetimin her sahasında uygulanması da 
sağlanmıştır. (Dosya : B, Dizi : 293) 

Belirlenen bu özelliklerine binaen, uyulması ve uygulanması zorunluk arz edip, aleyhine ancak yargı yo
lunun açık bulunabileceği düşünülen mevzu olaya ilişkin 17.10.1979 gün ve (19) sayılı Bayındırlık Kurulu 
Kararı, bizzat Bayındırlık Bakanlığının, Bakanlık Makamından başlayarak bu işle ilgili Daireler Genel Mü
dür düzeyindeki yöneticileri tarafından, direnmeye varan bir davranış içinde olarak uygulama alanına konul
mamış ve binnetice, hukuka aykırı sonuçların oluşmasına sebebiyet verilmiştir. 

İttihaz olunan Bayındırlık Kurulu Kararlarının yazımı ve imza işlemlerinin ikmali ile tekemmül ettiril
mesinin, zamana bağlı bulunmuş olmasına rağmen, mevzu kararın, gene de 4 ay kadar bekletildikten sonra 
ilgili dairesine gönderildiği bir vakıadır. 
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Filhakika; 

Bayındırlık Kurulu Sekreteri Hasan ÖZER'in: 

«Üç yıldan beri Bayındırlık Kurulunda Sekreter olarak vazife görmekteyim. Bu nedenle 17.101979 gün 
ve 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararını hatırlamaktayım... Bu kararı tahminen verildiği tarihten, 
bir hafta veya on gün sonra yazıp hazırlamıştım. Bundan sonra üyelerin imzasına açıldı. Tahminen üç haf
ta veya bir ay kadarlık bir zaman içinde imza işleri de ikmal edilmiştir.» (Dosya : D, Dizi : 423) 

Yüksek Fen Kurulu Büro Şefi Ayten GÜNTEKİN'in : 

«1969 yılından beri Bakanlık Yüksek Fen Kurulu sekreteryasmda çalışmaktayım. Bayındırlık Kurulunun 
yazı işleri de bu sekreterlikçe yürütülür. Geçen süre içinde edindiğim tecrübeye dayanarak, bu kararların 
yazılması ve imzalanmasının, azami iki aylık bir zaman alacağını söyleyebilirim. Aradan zaman geçtiği 
için kesin hatırlayamamakla beraber, sanıyorum ki, kararın verildiği tarihten sonraki bir ay içinde imza 
işi tamamlanmıştır. Kararın ikmali nedeniyle, ilgili Dairesi olan Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü
ne gönderilmesi için bir kapak yazısına bağlanarak, zamanın Yüksek Fen Kurulu Başkanı Yaşar ÇEH 
RELt'ye götürdüm. Makamdan geçirilmek suretiyle gönderilmesini ifade ederek, kendisi imza etmedi. 
Dosyayı bırakarak çıktım. Aradan uzunca bir süre geçtiği halde, bendeki kayıtlara göre bu yazının çıkış 
kayıt numarası almadığını gördüm Keyfiyeti Yaşar ÇEHRELI'den sordum. Makamda bekliyor cevabını 
verdi. 

11.4.1980 tarihinde telefon ederek, Tünel Uzunluk Zammı ile ilgili Kararın Makamdan geçirilerek De
miryolları inşaatı Genel Müdürlüğüne gönderilmesi için bir yazı hazırlanmasını istedi. Yazıyı hazırladım. 
Götürdüm. Kendisi Ahmet ERÇİN'in odasında idi. Yazıyı bıraktım ve ayrıldım. Bilahare bu yazı imzadan 
çıktı ve 1979/19 sayılı Karar da bu tarihte, Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğüne intikal etmiş oldu» 
{Dosya : D, Dizi : 235) 

Yüksek Fen Kurulu Başkanı Yaşar ÇEHRELl'nin: 

Selâhattin KILIÇ'ın Bakanlığı döneminde, Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünden alınarak 
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına getirildim. Burada göreve başlayınca Yüksek Fen Kurulu Kâtibesi Ay
ten GÜNTEKİN'den Kurula ait işlemlerin mahiyetini sordum. Bu meyanda önemli iş olarak, Bayındırlık 
Kurulu tarafından alınan 17.10.1979 gün ve 1979/19 sayılı Kararın imza noksanlıklarından bahsedildi. Bu 
Kararı getirttim. Şimdi hatırladığım kadarıyla Fevzi BAYDAR'ın imzası yoktu. Bu arkadaş da Limanlar 
İnşaatı Genel Müdürlüğüne atandığından hem tebrik ve hem de imza için Kararı götürdüm. Bir müddet Fev
zi BAYDAR'da kaldı. Sonra imzalanmış olarak aldım. Kararı, diğer bazı arkadaşlarla birlikte zamanın Müs
teşarı Teoman GÜZEY'e götürdüm, tnceliyeceğim kalsın dedi. Uzunca bir süre bu evrak Müsteşarlıkta bek
ledi. Bu arada. Ayten GÜNTEKİN tarafından, Makama verilmiş olan bu Kararın mahiyeti soruldu. Ma
kamda bekliyor cevabını verdim. Bu konuşmadan sonra ve hatta daha önce de bir kaç kez Teoman GÜ
ZEY'e konuyu hatırlattım, (tnceliyeceğim, bekliyor) gibi cevaplar aldım. Sanıyorum Nisan ayı başlarında 
da, Karar bana iade edildi. Kapak yazısının yeniden yazılıp getirilmesi söylendi. Bunu söyliyenin Ahmet 
ERCİN mi, Teoman GÜZEY mi olduğunu hatırlıyamıyorum. Yazı tekrar yazıldı ve Karar 11.4.1980 tari
hinde ilgili Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğüne gönderildi.» (Dosya : D. Dizi : 243-246;365) 

Şükrü Nail MERDAN'ın; (Demiryolları İnşaatı eski Genel Müdürlerinden) 

«Suat TAFTALI'nın, Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünden ayrılmasından sonra, aynı Genel Mü
dürlüğüne atandım. 7.12.1979 tarihinde bu göreve başladım. Genel Müdürlük görevine başladığım tarihte ko
nuya muttali olmuştum. İnceleme durumundaydım. Ancak, Cumhuriyet Gazetesinden bir Muhabirin tele
fonla, olayla ilgili alınmış bir Bayındırlık Kurulu Kararı olduğu halde; ödemelerin Kararın aksi istikame
tinde yapıldığı sorusunu tevcih etmesi ve benim de gönderdiğim bir arkadaşa, imzasız bir Kararın göste
rilmesi karşısında, keyfiyeti zamanın Müsteşarı Teoman GÜZEY'e götürdüm. Bana böyle bir Kararın ol
duğunu; çekmecesinde beklediğini; Bakanın inceliyeceğini; henüz incelemeye fırsat bulamadığını; o nedenle 
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bekletildiğini ifade etti. Konunun hassasiyetini belirterek bir an evvel bu Kararın Genel Müdürlüğe gönde
rilmesini; aksi takdirde varacağım sonuca göre ödeme yoluna gideceğimi belirterek ayrıldım» (Dosya •: D, 
Dizi : 225-228; 360-363) 

Mealindeki ifadeleri ve özellikle Şükrü Nail MERDAN'ın, Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğüne ge
tirilmesinden sonra, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına hitaben yazdığı Yüksek Fen Kurulu görüşünün bildi-
rilmsei hakkındaki 2 Ocak 1980 gün ve D.08/495 sayılı yazıya hiç cevap verilmemesi keyfiyeti; alınmasını 
müteakip yazılan ve kurul üyelerine de imza ettirilerek tekemmül ettirilmiş olan Kararın, ilgili Demiryol
ları İnşaatı Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Makamın imzasına arzı sırasında o tarihteki Müsteşar Teo
man GÜZEY tarafından «Bakanın inceliyeceği» gerekçesi altında uzun süre tutularak bekletildiğini kabul 
için yeterli olabilmektedir. 

Esasen; 1978 yılında başgösteren ve çözümü için 28.11.1978 günlü yazı ile anlaşmazlığı Genel Müdür
lüğe iletmiş bulunan ve aradan bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen hiç bir cevap alamayan Ankara 
Bölge Müdürlüğünce; bir taraftan 1979 malî yıl sonunun yaklaşması ve diğer taraftan, konunun intikal et
tirildiği yetkili Karar organlarında görüşülerek, kendi uygulamaları doğrultusunda Karara bağlandığının 
öğrenilmiş olmasından dolayı, 1 Aralık 1979 tarihine kadar yapılmış işleri kapsayan (323) no. lu; 1 Ocak 
1980 tarihine kadar vücuda getirilmiş işleri kapsayan (33) no. lu ve 18.2.1980 tarihine kadar yapılmış işleri 
kapsayan (34) no. lu Hakediş Raporlarında Tünel Uzunluk Zammı, bu iki Karara uygun olarak, imalatın 
yapıldığı yılın fiyat artış yüzdesi esas alınmak suretiyle hesaplanmış iken; onanmak üzere gönderilen bu 
Hakediş Raporları üzerinde, zamanın Genel Müdürü Şükrü Nail MERDAN'ın : 

«Genel Müdürlük görevine yeni başladığı cihetle, yabancısı olduğu konuların ve bu meyanda, Hakediş 
Raporlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesini Genel Müdür Yardımcısına bıraktığı» 

Yolundaki ifadesiyle görevlendirildiği anlaşılan Genel Müdür Yardımcısı Okay KURÇEREN; Yapım 
Dairesi Başkanı Nurettin AKSU (32 ve 33 no. lu); Yapım Dairesi Başkan Yardımcısı M. Edip TURANLI 
(34) ve Uygulama Fen Heyeti Müdür Vekili Tuğrul OKAN tarafından, Hakediş Raporları bölümünde ifa
de olunduğu üzere «İCMAL» sayfalarının çıkarılıp, yeni sayfaların eklenmesi; Bölge Müdürlüğünün, 
görevinin bilinci içinde olarak, yapılan uygulamanın yerinde olduğuna dair inandırıcı ve yasal prosedürüne 
uygun yazılı cevaplarına rağmen, behemehal, Yüklenici Firmaca ileri sürülen itiraz istikametinde ödeme 
yapılmasını sağlamaya yönelik tutum ve davranış gösterilmesinden kaçınılmadığı bir vakıadır. (Dosya : B, 
Dizi : 391; 394; 348) 

Gerçi, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 33/A-3 maddesi uyarınca hazırlanmış olan Hakedişlerin, 
yetkili makamlarca tashihe tabi tutulmaları mümkündür. 

Ancak, gene aynı maddedeki serahat bakımından bu tashihlerin; 
«Yanlış rakamların çizilerek, doğrusu yanı başına, başka renk mürekkeple, hem rakam, hem yazı ile 

yazılmak ve tashihi yapan yetkili zat tarafından, yine aynı renk mürekkeple imzalanmak» 
Suretiyle vaki olması zorunludur. -* 
Bahse konu Hakediş Raporlarında ise, değinilen türde tashihat yapılmamış; Tünel Uzunluk Zammı he

sabının icmale ait sayfaları çıkarılmış; yerlerine kendilerince düzenlenen yeni sayfalar konmuş; (34 no. lu) 
Hakediş Raporuna ise, hiç bir esas gösterilmeksizin 10.344.676,57 TL.) sı tutarında Tünel Uzunluk Zammı 
ilavesi yapılmış ve bu suretle keyfi işlemler icra edilmiştir. 

Bu noktada da dikkati çeken husus; 
19 No. lu Hakediş Raporu Üzerinde, Yüklenici Firma itirazı ile başlayan anlaşmazlığın çözümü için ge

rekli işlemî&in yürütüldüğü süre içinde düzenlenen (20 - 31 no. lu) Hakedişlerde, Tünel -Uzunluk Zam
mını, hep Yüklenici Firmanın isteği istikametinde ödeyen Ankara Bölge Müdürlüğünün, (32; 33; 34 no. lu) 
Hakediş Raporlarında, bu ödeme tarzından sarfı nazar ederek, kendi Bölge Müdürlüğü görüşü ve dolayı
sıyla yelkili Kurul Kararları doğrultusunda vaki olan ödemesine karşı, Yüklenici Firmaca herhangi bir iti
razın ileri sürülmeyerek, binnetice, Hakediş Raporu muhtevası bu yönden aynen kabul edilmiş olduğu hal
de; Genel Müdürlüğün bu hesap tarzını hatalı bularak Hakediş Raporunu değiştirmeye resen teşebbüs etmiş 
olmasıdır. 
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Oysa Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinin 33/A-5 inci maddesi : 
«Müteahhidin muvakkat sitüasyonlara itirazı olduğu takdirde, itirazının neler olduğu ve dayandığı sebep

leri, sitüasyona bağlayacağı kâğıtta izah etmesi ve (bağlı kâğıtta yazılı ihtirazi kayıtlarla) diyerek imzalaması 
lazımdır. Aksi takdirde müteahhit sitüasyonu olduğu gibi kabul etmiş sayılır...» 

Hükmünü taşımakta ve Yargıtay 15 inci Hukuk Dairesince tesis edilmiş olan : 

«Hakedişlerin ihtirazi kayıt ileri sürülmeden imza edilmesi hakkı düşürür, 15 inci Hukuk D: 1.6.1978 
T. 1179 E, 1187 K» 

«Ara Hakedişlerle kesinhesaba, usulünce itiraz edilmemesi hakkın düşmesini gerektirir. 15 nci Hukuk D: 
2.12.1977 T. 2039 E. 2175 K» 

«Bayındırlık İşleri Genel »Şartnamesi, sözleşmenin eki olduğu için ara hakedişlerin, itiraz edilerek imza
lanmış olup olmadığı soruşturulmalıdır. 15 inci Hukuk: 24.11.1975 T. 3598 E, 498 K.» 

Ve saire . . tarzındaki içtihatlar jle, itirazsız imza edilmiş olan ara Hakediş Raporları muhtevasının yük
lenici tarafından aynen kabul edilmiş sayılacağı hususuna kesinlik kazandırılmış olmaktadır. 

Şu duruma göre; 
19 No. lu Hakediş Raporundaki, Tünel Uzunluk Zammı fiyatının tespiti usulüne itiraz eden Yüklenici 

Firmanın, 32 no. lu Hakediş Raporu ile tekrar başlatılan 33 ve 34 no. lu Hakediş Raporlarıyla da aynen 
devam ettirilen, «Tünel Uzunluk Zammının, imalatın yapıldığı yıl Fiyat Artış Yüzdelerinin esas alınması 
suretiyle» tespitine dair uygulamaya itiraz etmeyerek imzalaması ile bu Hakediş Raporları muhtevasını ay
nen kabul etmiş sayılacağı açıktır. 

Taraflar arasında akdedilmiş Sözleşmenin (6.13) üncü maddesi bakımından sözleşme ekini oluşturduğu 
aşikâr bulunan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin (29/5) inci maddesinde ise : 

«Yukarıda yazılı fıkralar mucibince fiyat tayini hususunda Müteahhitlerle uyuşulmazsa bu fiyat (iş hangi 
İdareye ait olursa olsun) Nafıa Meclisi tarafından tayin olunacağı ve bu fiyatın iki tarafça kabulünün 
mecburi olacağı» 

İfade edilmiştir. 
Bir taraftan, (32; 33; 34 No. lu) Hakediş Raporlarını bu konuda itirazı olmaksızın imza ile muhtevası

nın Yüklenici Firmaca aynen kabul edilmiş olması; diler taraftan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
287 nci maddesinden kaynağını alan, taraflar arasında vaki «DELİL SÖZLEŞMESİ» sonucu olarak, her 
iki taraf için de uyulması zorunluluk arz eden, Bayındırlık Kurulunca, aynı konuda verilmiş bir Karar 
bulunduğunun dikkate alınması suretiyle, değinilen Hakediş Raporlarının Genel Müdürlükçe onanması ge
rekirdi. 

Buna rağmen, (32; 33; 34) No. lu Hakedişlerin intikali tarihinde Genel Müdür olup, yeni atandığı cihet
le yabancısı olduğu konuların, yardımcısı veya ilgilileri tarafından yürütülmesini uygun gördüğünü beyan eden 
Şükrü Nail MERDAN'ın, vaki bu tutumuna binaen, işe vaziyet etmekte olan Yardımcısı Okay KURÇEREN 
ve aynı işte görevli Yapım Dairesi Başkanı Nurettin AKSU ve Yardımcısı M. Edip TURANLI ile Uygula
ma Fen Heyeti Müdür Vekili Tuğrul OKAN tarafından, bu Yasal ve mümkün yola gidilmemiş; Yüklenici 
Firmaca dahi, itirazsız imza ile muhtevası aynen kabul edilmiş, ödemenin hatalı olduğundan bahisle, Ra
porumuzun Hakedişlerle ilgili bölümünde açıklandığı tarzda usulsüz müdahale ve işlemlerin re'sen yapılma
sı yoluna gidilmiştir. 

Ankara Bölge Müdürlüğünce uygulanan (19) sayılı Hakediş Raporundaki «Tünel Uzunluk Zammının 
tespiti esasına» itiraz eden Yüklenici Firmaca, aynı esasa göre «Uzunluk Zammının hesap edildiği; (32; 
33; 34) No. lu Hakediş Raporlarına karşı itiraz gereğinin duyulmadığı; 

• * v . . 

Sadece, Bölge Müdürü Rıfat YILDIRIM'ın ifadesine nazaran (32) No. lu* Hakediş Raporunun düzen
lenmesi sırasında hazır bulunan Yüklenici Firma yetkilisi tarafından : 

«Uzunluk Zammının eski usulde hesap edildiği takdirde, Genel Müdürlük onayından geçirebileceklerini» 
Beyan ile yetinildiği; 
Yüklenici Firma Yetkilisinin vaki teklifine karşı, Rıfat YILDIRIM tarafından verilen; 
«Bu konuda yazılı emir verildiği takdirde yapılabileceği» 
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Tarzındaki yanıtına uygun olarak da; daha (32) No. lu Hakediş Raporunun Genel Müdürlüğe git
mediği ve dolayısı ile bilgileri de olmaması gereken bir konuda, zamanın Genel Müdürü Suat TAFTALI 
imzası ile yazılan 6.12.1979 günlü yazı ile, Tünel Uzunluk Zammı uygulanmasında değişiklik yapılmaması 
emrinin verildiği; 

Konuya ilişkin beyan ve yazılı belgeler bakımından kesin vakıalardır. 

Vakıalar arasında izlenen bu tür uyumlu gelişmeler; 

Ankara Bölge Müdürlüğünün (32) No. lu Hakediş Raporu ile yeniden başlattığı kendi görüşü doğrultu
sundaki «Tünel Uzunluk Zammı» uygulamasına karşı; itiraz etmeyerek suskun kalan Yüklenici Firmanın, 
Rıfat YILDIRIM ile vaki konuşmayı Bakanlık üst düzey yöneticilerine ilettiğini, Genel Müdürlüğün de 
bu başvuru üzerine 6.12.1979 günlü yazılı emri vererek, Tünel Uzunluk Zammı ödemesinde değişiklik yapıl
masını önleme gayretini gösterdiğini kabul için yeterli bir görünüm vermekte ve gerek bu ilişki, gerek (33 ve 
34) No. lu Hakedişler üzerinde tevali eden usulsüz, işlemler ile alınmış bir Bayındırlık Kurulu Kararının, 
ilgili işlem Dairesine gönderilmeyerek Makamda uzun süre bekletilmesi keyfiyetlerinin tümden takdiri ise; 
«Tünel Uzunluk Zammının» Yüklenici Firmanın isteği doğrultusunda ödenmesini sağlamak maksadı ile, 
Firma ilgililerinin ve de, Bakanlık üst düzey yöneticilerinin, planlı ve anlaşmalı bir davranış içinde oldukları 
yargısının oluşmasına imkân vermektedir. 

Ancak; bu tür müdahale ve usulsüz işlemlerin, soruna, kalıcı bir çözüm getirmeyeceği açıktır. 

Nitekim zaman zaman da olsa, Ankara Bölge Müdürlüğünün ısrarlı davranışları ile karşılaşılmakta ve 
olay Bakanlık camiası içerisinde güncel konuşmalann konusunu da oluşturmaktadır. (Dosya : D, Dizi •' 
5 - 7; 224; 233; 344 - 347; 389; 395) 

öte yandan, 7.12.1979 ve 23.3.1980 tarihleri arasında Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü görevini 
yürüten Şükrü Nail MERDAN'a ifadesine nazaran, göreve başlamasından bir süre sonra, «Cumhuriyet 
Gazetesbnden telefon edilerek : 

«Ayaş Tüneli Müteahhidine, Bayındırlık Kurulu Kararı hilâfına olarak, usulsüz ödeme yapıldığı» 

Sorulmuş; bu husus Şükrü Nail MERDAN tarafından, zamanın Müsteşarı Teoman GÜZEY'e iletilmiş ve 
ayrıca yazdığı 2 Ocak 1980 gün ve D. 08/495 sayılı yazı ile de, Fen Kurulundan konu hakkındaki görüşü
nün bildirilmesi isteminde bulunulmuştur. (Dosya : A, Dizi : 158 • Dosya : D, Dizi : 226) 

Bu suretle, Bakanlık ilgililerince, konuya Basının ilgi duyduğu öğrenilmiş ve esasen 1980 yılı Mart ayı 
içinde de Cumhuriyet Gazetesinin, 6.3.1980 gün ve 19975 sayılı; 8.3.1980 gün ve 19977 sayılı; 19.3.1980 
gün ve 19988 sayılı nüshaları ile; 

«Bayındırlık Bakanlığı, Ayaş Tünelini yapan Şirkete 20 milyon usulsüz ödeme yaptı» 

«Ayaş Tüneli İnşaatında Uzunluk Zammı ödemesi yanlış hesaplandı» 

«Müteahhitlere ödenecek fiyat farkları Hazineyi 10 milyar TL. zarara sokacak» 

7.7.1980 gün ve 20098 sayılı nüshasında : 

«Tünel...» 

Başlıkları altında ve daha sonra da «Günaydın» Gazetesi'nin 10.7.1980 günlü nüshasında olay yayınla
narak, kamuoyuna yansıtılmıştır. (Dosya : B, Dizi : 395 - 399; Dosya : A, Dizi : 9) 
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Beliren bu ağır ortamın izalesi ve geçmişte vaki usulsüz uygulamaların hâsıl edeceği sorumlulukların 
giderilmesi düşüncesi, soruna kalıcı ve köklü bir çözüm getirilmesi zorunluluğunu yaratmış ve bunun için de 
8/505 sayılı Kararnameye 7/4 üncü madde hükmünün konulması ve Kararnamenin çıkarıldığı 1980 yılına 
uygulanabilir olması bakımından da 1979 yılında yapılmış işleri engelleyen Bayındırlık Kurulunun 17.10.1979 
gün ve 1979/19 sayılı Kararının ikinci kez Bayındırlık Kuruluna götürülerek kaldırılması suretiyle gayenin 
gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. 

Bu konuda; başta eski Bakan Selâhattin KILIÇ olmak üzere, anılan Kararnamenin hazırlanışına katılan 
o tarihteki Müsteşar Teoman GÜZEY; Müsteşar Yardımcısı Ahmet ERCİN; Demiryolları tnşaatı Genel Mü
dür Yardımcısı Okay KURÇEREN ve Yüksek Fen Kurulu Üyesi Feridun ÖNEN tarafından; mezkûr Karar
namenin hazırlanıp çıkarılmasının maksatlı olmadığı; yatırım hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla düzen
lendiği yolunda iddiaların ileri sürülmüş olması; 

Anılan Kararnamenin ve özellikle NUROL Firmasına fazladan ödeme yapılmasına kaynaklık eden 7/4 
üncü maddesinin, hizmet gerekleri ve zorlanmasından dolayı bizatihi ihtiyacın karşılanması için Kararname
ye konulmuş bir madde olup olmadığı hususunu; tanık ve hatta sanık beyanları ve mevcut yazılı deliller ile, 
hazırlık çalışmalarında izlenen yöntem açısından tartışıp, değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Her şeyden önce Kararnamelerin; Hukukî hiyerarşide yasa, tüzük ve yönetmelikten sonra geldiği; sübjek
tif (ferdî) durumlar yaratabilmeleri yanında, daha ziyade genel, gayrî şahsı ve objektif yapısal özellik gösteren 
idarî tasarruflar olduğu bilinmektedir. Bu nitelikleri bakımından idarî tasarruf unsurlarını (yetki, usul, şekil, 
konu ve amaç) ihtiva etmeleri gerekeceği kuşkusuzdur. 

8/505 sayılı Kararname, «Yeni Birim Fiyatların tespit esaslarını Yürürlüğe Koyan Kararnameler» ile «Fi
yat Farkı Kararnameleri»nin ne ilki ne de sonuncusudur. 

8/505 sayılı Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan 7/15990 sayılı Kararname ile 
bundan önce çıkarılmış 7/13220, 7/13221, 7/15765 sayılı Kararnamelerin hazırlanmasında izlenen usule 8/505 
sayılı Kararnamenin hazırlanmasında uyulmaması; dışa açık olmayan bir çalışma şeklinin benimsenip, ilgili 
hiç bir kurum ve kuruluşun görüşü alınmadan Kararnamenin çıkartılması dikkat çekicidir. (Dosya : B, Di
zi : 3) 

7/13220, 7/13221, 7/15765 ve 7/15990 sayılı Kararnamelerin hazırlanışında ilgili Devlet Daire ve Kuru
luşlarının görüşleri alınmış; getireceği malî yük, Kalkınma Planı ve Yıllık Programlara yansıma biçimi ve 
uygunluğu açısından Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşlerine hassaten baş
vurulması alışkanlık haline getirilmiş; toplanan görüş ve önerilerden yararlanılarak Yüksek Fen Kurulunca 
.hazırlanmıştır. 

Bu çalışma tarzı 12 Eylül 1980 BAYRAK HAREKÂTFndan sonra çıkarılan 8/2574 sayılı Kararnamenin 
hazırlık çalışmalarında da aynen benimsenmiştir. Kararnamelerin tutulan çalışma dosyaları incelendiğinde 
durum açıklıkla görülebilecektir. (Dosya : B, Dizi : 88 -149) 

Kamu Sektörüne dahil kuruluşların sabit fiyatlarla ihale ettikleri işlere uygulanmak amacıyla çıkarılacak 
olan Kararnamelerin hazırlanmasında bu çalışma tipinin seçilmesi; 8/505 sayılı Kararname dışında kalan di
ğer Kararnamelerde bu yolun benimsenerek, fiiliyatta ilgili Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin alınmış ol
ması; kuşkusuz ihtisasları ve çalışma alanlarına göre bu Kurum ve Kuruluşların deneyimleri ile bilgi birikim
lerinden yararlanılarak, hata payı daha az ve pratiğin yarattığı sorunlara çözüm getirici, uygulanmaya elve
rişli düzenlemeyi yaratmak ihtiyacından ileri gelmektedir. 

Kamu yatırımları yönünden önemli ve teknik özelliği olan bir konuda, bir kaç kişinin hazırlayacağı dü
zenlemelere nazaran, tabanı geniş tutulan çalışmalarla; ilgili kurum ve kurulüşlann iştiraki sağlanarak değişik 
görüş ve seçeneklerin değerlendirilmesi suretiyle daha verimli, sağlıklı sonuçlara ulaşılacağı bir gerçektir. Bu 
nedenledir ki muhteif Kurum ve Kurulüşlann görev alanım iılgillenıdiren ve Balkanlarım ortak tasarruflarıyla 
telkemmül edecek düzenlemelerin ilgii Kurum ve Kuruluşların görüşleri alınıaıraik hazırlandığına bugünkü 
Devlet hayatımızda pek yaygın bir gelenek hainde rasttaınmalktaıdır. -
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8/505 sayılı Kararnameye gelinceye dde yürürlüğe konulan tüm Kararnameler Bayındırlık Bakanlığı Yük
sek Fen Kurulunda hazırlanmıştır. «Bakanlıkça havale olunan Kanun ve Tüzük taşanları ile yönetmelik pro
jelerini fennî yönden incelemek ve mütalaa vermek» görevini, Yükselk Fen Kuruluna bırakan 1609 sayılı Ba
yındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununun (6/b) maddesinin bu hükmü karşısında, içerdiği konu
nun tamamıyla fennî nitelikli olduğunda, tereddüt edilmeyen Kararnamelerin de bu kurulda hazırlanması hem 
Bakanlığın iç teşkilatlanması ve iş bölümün©, hem Yasa hükmünde güdülen amaca uygun düşen bir davra
nıştır denilebilir. 

Başbakanlıkça oluşturulan İnceleme Kurulu ve Komisyonumuzca alınan ifadelerinde, 

Tanıklardan Mehmet MERTAN : 

«... bu ve buna benzer tasarılar ki 'bundan önce çıkarılan Kararnameler... Yüksek Fen Kurulunda tartışıl
mış, Kararnameler hep Fen Kurulunda hazırlanmış... bu hususta Yükselk Fen Kurulu Üyelerinim görüşleri 
doğrultusunda taslaklar hazırlanarak Makama sunulmuştur. Bu Kararname (8/505) ile ilgili hiçbir çalışma 
Kurulumuza intikal etmemiştir... Kararnamenin neleri kapsadığı hususunda bilgi sahibi olmak için zamanın 
Yüksek Fen Kurulu Başkanı Yaşar ÇEHRELt'ye sorduğumuz olmuştur. Ancak kendileri çalışmalardan ha
berdar olmadıklarını, Makamın çalışmaları yaptığını» 

beyan etmiştir. (Dosya : D, Dizi : 231 - 233) 

Uğur ALKIM : 

«... teamüle göre Bakanlıkta Kararname hazırlık çalışmaları, Yüksek Fen Kurulunda yapılır. Görevden ay
rıldığım zamana kadar ise bu Kararnamenin hazırlanması Yüksek Fen Kuruluna verilmedi. Oysa 1609 sayılı 
Kuruluş Yasası uyarınca' bu tür teknik Kararnamelerin Fen Kurulunda hazırlanması zorunludur...» (Dosya : 
D, Dizi: 224-225), 

Burhanettin ÖZGÜN : 

«... Genel olarak Kararnamelerin hazırlıkları Yüksek Fen Kurulunda yapılır. 8/505 sayılı Kararnamenin 
nasıl ve kimler tarafından hazırlandığını bilmiyorum...» (Dosya : D, Dizi: 88 - 98), 

Ali DEMÎRTAŞ : 

«... Kararname üzerinde çalışmalar yapıldığını duymakta idim. Bilebildiğim kadarıyla Yüksek Fen Kuru
luna Kararname ile ilgili bir görev verilmedi...» (Dosya : D, Dizi : 58 - 83), 

Sevil ÜLKÜ : 

«... Kararnamelerin Yükselk Fen Kurulunda hazırlanması gerektiğini biliyorum..*» (Dosya : D, Dizi : 
222 - 223), 

Yaşar ÇEHRELÎ : 

«... 8/505 sayılı Kararnamenin çıkışı tarihinde Yüksek Fen Kurulu Başkanı idim. Çıkan Kararnameden 
haberimiz olmamıştır. Hazırlanmasında Yüksek Fen Kurulunun herhangi bir görevi ve görüşü yoktur. Daha 
önceki yıllarda vaki tatbikat bakımından bu tür Kararnameler düzenlenirken Yüksek Fen Kurulunun müta
laasının da alındığını söyleyebilifiım. Mezkûr Kararname taslağında, son anda Müsteşar Muavini Ahmet 
ERÇÎN'in hazırlanan taslağın Başbakanlığa şevki için yazılacak yazının Fen Kurulundan çıkmasının uygun 
olacağım bildirmesi üzerine haberdar oldum. Bir yazıya bağlayıp ... Bakan imzası ile Başbakanlığa ilettim.» 
(Dosya : D, Dizi: 243-246), 



— 38 — 

diyerek Kararnamenin mevcut teamül ve uygulamanın dışında bir yol izlenerek: hazırladığını vurgulamış-
lardır., 

Sanıklardan; 

Selâhattin KILIÇ : 

«... 8/505 sayılı Kararnamenin bütün safhaları ... herkesin gözü önünde, açıkta cereyan etmiştir. Kimse
den bir şey saklanması için ne sebep vardiır ve ne de mümkünlür ... Kararname hazırlanırken Bakanlık 
Müsteşarı Teoman GÜZEY'e 1974 ve 1978'de çıkarılan Fark-ı Fiyat Kararnamelerinin uygulanmasından (kaza
nılan tecrübeleri de gözönüne alarak, çok daha gerçekçi bir Fark-ı Fiyat Kararnamesi hazırlansın talimatını 
verdim... Teoman GÜZEY aynı zamanda Bayındırlık Kurulunun da Başkanıdır ve böylece görevlendirme 
hiyerarşik mahruta da uygundur ... bütün tecrübelerim en yüksek dereceden Kararnameye katılmasını sağla
dım ... sadece Bakanlık içi değil, Baıkanlık dışı uygulamacı Genel Müdürlüklerin mütalaaları safha safha alı
narak, temaslar yapılarak Teoman GÜZEY, Ahmet ERÇÎN ve Feridun ÖNEN tarafından hazırlanmıştır. 
Feridun ÖNEN o zamanlar Yüksek Fen Kurulu Üyesi idi. Daha önceden Genel Müdürlük yapmıştır. Bu iş
leri en iyi bilen arkadaşımızdır. Kararname Başbakaınlııkta, Mailiye Balkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığında aynı inceiemeliere tabi tutulmuş, Bakanlar Kurulunda iki kere konuşulmuştur. Birindi görüş
meden sonra zamanın 'Başbakanı, Ekrem CBYHUN'un başkanlığında bu Kararnameyi bir kere daha inceleye
ceksiniz emrini vermiştir... (Ekrem CEYHUN) her satırım, her maddesini bize kök söktürecek şekilde sordu, 
kani oldu ve tekrar ^Bakanlar Koruluna götürdü...» (Dosya : D, Dizi: 276 - 310), 

Teoman GÜZEY : 

«... Bir ara Müsteşar Yardımcısı Ahmet E'RÇtN Me Yüksek Fen Kurulunda görev yapan Feridun ÖNEN'i 
çağırarak 7/15990'nın yerine yeni bir Kararname hazırlamalarını söyledim. Daha önce hazırlanmış ve bende 
olan metinleri de yararlanmaları için kendilerine verdim ... bahsettiğim kişiler bana, hazırladıkları metni Dev
let Kuruluşlarıyla görüştükten sonra ve koordinel olarak hazırladıklarını belirttiler. Kararnamelerin Yük
sek Fen Kurulunca hazırlanması veya hazırlanmış metnin Yüksek Fen Kurulunun görüşünden geçirilmesi di
ye Bakanlıkta herhangi bir usul ve alışkanlık bulunmamaktadır...» (Dosya : D, Dizi ; 334 - 339) 

Ahmet ERCİN : 

«... Ahmet Rıza ÎRFANOĞLU ile Celâlettin GEZMÎŞOĞLU ve Müteahhitler Sendikası tarafından ha
zırlanan iki ayrı örnek metni Teoman GÜZEY'den alarak Feridun ÖNEN'e ilettim. Feridun ÖNEN'in yap
tığı çalışma sonunda hazırladığı Kararname taslağı; ... çeşitli kuruluşlardan bilgi alındıktan sonra o bilgilerin 
ışığı altında hazırlanmış oldu ... Kararnamelerin behemehal Yüksek Fen Kurulunca hazırlanması gibi bir 
usul yoktur. Geçmişte de bugün de Bakanın görev verdiği kişiler tarafından Kararnameler hazırlanmakta
dır...» (Dosya : D, Dizi : 323 - 326), 

diyerek; 

Kararnamelerin tıazırianıması bakımradan Bakanlıkta alışılmış bir usulün ve uygulamanın olmadığını, Ka
rarnamenin ilgili Kurumlarla Kuruluşların görüşleri alınarak, o görüşler ışığında hazırlandığını iddia etmiş 
iseler de; en son aşamasına dök Kararnamenin hazırlanmasına bizzat kaleme almak suretiyle iştirak eden, 

Feridun ÖNEN : 

«... Kararnamenin tamamen Müsteşar ve Müsteşar Muavininin insiyatifinde hazırlandığını, ... Devlet Su iş
leri ile diğer bütün Kuruluşlarla Müsteşar ve Müsteşar Muavini, bilhassa Müsteşar Muavini vasıtasıyla temas 
edildiğini, kendisinin hiçbir Kuruluşla, hiçbir şahısla temasının olmadığını ...» belirtmiş, (Dosya : D, Dizi : 
19 -57) 
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Diğer sanıklardan Taamlara GÜZEY ve Ahmet ERÇlN'in «temastan Feridun ÖNEN yaptı» iddiasını red
detmiştir. 

Sanıkların birbiriyle çelişen ifadeleri, arz edilen tamik beyanları ve yazılı delillerle «gerek Bakanlık içi ça
lışmalarda ve gerek sonraiki aşamalarda ilgili Kurum ve Kuru'luşlard'an alınan görüşler ışığında Kararname 
hazırlanmııştır» iddiasının (tutarsız kaldığı, içtenlik taşımadığı sâilbuıta ermiştir, 

Görüş alınması için ne Bakanlıkça yazılmış 'bir yazı, me de btiır kuruluşun karşılık yazısı bulunmadığı 
gibi, kuruluşlararasıı temasların şifahen yürütüldüğüne daıiır tamik da gösterMemerniştir. Dahası, 11.3.1980 gün 
ve 8/505 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe konulduğu ana kadar alın
mış bir görüşleri bulunmadığı halde ı«..g Maliye Bakanlığı 'ille 'Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uy
gun görüşlerine dayanan Bayındırlık Bakanlığının 13.2,1980 tarihli ve A-04/2/93 sayılı yazısı üzerine...» 
denilerek «Kamu Kuruluşlarındıa İhalesi Yapılmış veya Yapılacak İşler İçin Uygulanacak Değişken Birim 
Fiyatların Tespiti Esasları» yürürlüğe konulmuştur. (Dosya : B, Dizi : 138; 144; 145; 149). 

Kararnamenin 7/4 üncü maddesinin Devlete* getireceği imal yük hesaplanmamış, MaJliye Bakanlığı görüşü
nün zamanımda alınmadığı kesinlik kazanmıştır. 

«Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görüşünü, Kararname yayımlanmadan önce telefonla bu kuruluş
ta görevi Mahir BARUTÇU veya Vahit ERDEM'den aldığını, Devlet Bakanı Ekrem CEYHUN'a ilettiğini 
ve bundan sonra Kararnameyi Bakanlar Kuruluna sevk ettiklerini» ibeyan eden; 

Zamanın Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hasan Celâl GÜZELli Ekrem CEYHUN doğrulamakla bir-
İkte,, 

" Tanıklardan Mahir BARUTÇU; 

«... o tarihte Hasan Celâl GÜZEL lile bir telefon konuşm'ası yaptığını hatırlamadığını, bir telefon gö
rüşmesi yapmış olsalar bile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının değil, ancak başkanı olduğu İktisadî 
Planlama Dairesinin görüşlerini söyleyebileceğini...» 

Tamk Vahit ERDEM de ': 

!«.a.; Hasan Celâl GÜZEL'le bir görüşmemiz olduğunu hatırliyorum. Hasan Celâl GÜZEL o görüşmemiz 
sırasında bana Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşlerli önemili, ancak Kararname çıkmış oldu, 
yapılacak bir şey kalmadı... Devlet Planlama Teşkilatı görüşlerine kendisinin de iştirak ettiğini, ama w. ya
yımlanması nedeniyle Kararname metninde yer almasının imkânsızlığım belirtmek istedi.» 

Mealindeki ifadeleri ile gerçekte Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşleri henüz Başbakan
lığa biidiralmeden Kararnamenin yayımlandığını açıkça ve içtenlikle ortaya koymuşlardır. 

Keza tanık Yalçın ALAYBEYOĞLU'da : 

«Vahit ERDBM'in Hasan Celâl GÜZEL ile yaptığı konuşmayı, Vahit ERDEM'den lintükafen duydu
ğunu» 

Söylemiş ve Vahit ERDBM'in beyanlarıyla uyumlu anlatımda bulunmuştum (Dosya : D, Dizi : 437; 439; 
441; 444; 451) 

Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü kaynak ve takanlarını tam bir şekilde tespit ederek takip 
edilecek iktisadî ve sosyal politikayı ve hedefleri tayinde yardımcı olmak, muhtelif bakanlıkların iktisadî 
politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak için tavsiyelerde bulunmakla görevlendirilen 
(91 sayılı Devlet Planlıama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanun Madde 2/a ve 2/b Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı ile malî açıdan Maliye Bakanlığı göriislerine gönderilen tasarının, görüşler alınmaksı
zın ivedilikle yayımlanmasına etken olan ihtiyaç ve bunun şiddeti sanıklar tarafından açııklanmamıştır. 
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Eikrem CEYHUN tarafımdan «Kalkımmua Planı -ve Yılılk Program ile Hükümet Programıyla» ilintisi ol
duğu ifade olunan tasarının; görüşe gönderilmesi, 'bilahare Başbakanlıkça görüşlerim beğenilmesinden vaz 
geçilerek «Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığımın uygum görüşlerime dayamam Ba
yındırlık Bakanlığınım ... yazısı üzerine» denilip Balkanlar Kurulunca yayımımla karar alınması, Balkan1 Selâ-
hattüra KILIÇ'ın «Kararnamenin böklenilen zamanda çıkmaması üzerime telefonla takip etmesi ve bir ölçü
de, ıbiran önce yayımlanması içim girişimlerde bulunmasından kapaklanmaktadır. (Dosya : D, Dizi: 437; 451) 

Oysa, önceki kararnamelerim aksayan yönlerimi giderici, gerçekçi ve yatırımlara, hız kazandırıcı nitelikleri 
bünyesinde bağdaştıracak bir (kararname oluşturmak düşüncesiyle öncekilerden çak daha iıddıiıalı olarak mey-" 
dana getirildiği öne sürülen Kararnamenin; titiz, ciddî etüt ve çalışmalar gerdktirmesine karşılık, hiçbir (ku
rum ve kuruluşun görüşüne başvurulmadan, düşünülen ve Kararnameye Sinmesi kararlaştırılan ülke ve önce
liklerim metinde yeterli şekilde, yer alıp almadığı araştırılmadan, Kararnameniın Bakanlıkta salt Feridun 
ÖNEN'e hazırlatılması ve daha sonra da bu metim üzerimde tartışılıp, bazı eklenti ve düzeltmeler yapılması 
'ile yetimilmesi keyfiyeti, iddialı bir Kararname' hazırlandığı (düşüncesiyle bağdaştırıliamıamuştır, (Dosya : D, Di
zi : 276 -310; 334 - 339; 323 - 326) 

§u halde, çalışmaların (birkaç (kişi arasımda (kalması; Yasa ihtilafıma ilgili tekmilk kurulardan geçirilmeme
si; şüyuu bulmaması; Ikurum ve kuruluşlardan görüş alınmamasına saflıkları (iten çekinceler nelerdir? 

Mevcut deliller ve olayların gelişme seyri; bu çalışımla Ibiçiminim asıl amacıına, Kararnamemin 7/4 üncü 
maddesiyle ulaştığı kanaatimi vermektedir. 

Şöyle ki, 7/15990 ile 8/505 sayılı Kararnameler karşılıklı incelendiğimde; '8/505'in 7/4 ,üncü mıaddesi hariç, 
getirdikleri, ilke, kapsam ve sistemlerimin pek farlklı otaadıkları (müşahede edilecektir. Kararnamenin asıl 
hazırlayıcısı olan Feridun ÖNEN'de konulan prensipler ıbalkımıınıdan lilkü fcararmame arasında değişiklik bu
lunmadığımı kabullenmiştir.; (Dosya : D, Dizi : 8-57) 

Kararnameler arasımda tek önemli farkı oluşturan 8/505'im 7/4 üncü maddesinde; 
«Sözleşme ve ekleri gereğince, inşaatım muayyen safhalarımda bazı 'imalat bedellerinin bdii bir yüz- * 

desi nispetimde ödenecek zamların tespiti hesabına daha önceki yıllar yapılmış işlerim bedelleri baz olarak 
giriyorsa, '(sözleşmesinde aksime bir hüküm' olmamak şartıyla) sözleşmesime göre düzenlemem habedişlerde bu 
bedellere de zammın ödemdiği yıllım fiyat artış yüzdesi uygulamır.» 

Demilımektedkı, 
7 mci maddenin diğer fıkralarımda «Hakedişte belirlemen miktarlar» veya «imalatımı miktarları» ya da sa

dece «miktarlar» dan söz edilmiş, Tünel Uzunluk Zammına Fiyat Artış Yüzdesinin uygulanış şeklimi hükme 
Ibağlayan 4 üncü fıkrada ise «işlerim bedelleri» yahut «bedeller» kıstas lalınmıştır. 

Kararname fiyat artış yüzdelerinim; «yeni birim fiyatlarım tespitini ve elde edilen yeni birim fiyatlarım 
da iş miktarlarıma uygulanmasını» prensip olarak vaz ederken, bahse konu maddesimim 4 üncü fıkrasında 
•bu prensipten ayrılarak «Tümel Uzunluk Zammına tabi olan işlerim, geçmiş yılarda dahil tüm bedellerine, ima
latın yapıldığı yılın değil ödendiği yılın fiyat artış yüzdesinin uygulanacağı» ilkesi benimsenmiş ve (maddenin 
kemdi içinde çelişmesine vesile yaratan iş bu hüküm; 

Tünel Uzunluk Zammının hesabına Fiyat Artış Yüzdesinin masıl uygulanacağı hakkında Ankara Bölge 
Müdürlüğü ile Yüklenici NUROL Firması arasında çıkan fiyata ilişkim uyuşmazlık; Demiryolları inşaatı Ge
nel Müdürlüğünce çözüm (isteği ile Balkanlığa intikal ettirilmesi üzerime, sırasıyla önce Bakanlık Yüksek Fen 
Kurulu ve bilahare Bayındırlık Kurulunda meri mevzuat (116109 sayılı Kamunun 5 ve 6 ncı maddeleri, 7/15990 
sayılı Kararname hükümleri) uyarınca alınan Kararlarla çözüme bağlandığı, 'bumdan böyle, artık orta yerde 
hukuken tarafları bağlayıcı (Bayındırlık İşleri Genel Şartlaşm'asımım 29/5 imci maddesinin buyrultucu hük
mü), uyulması ve somut olayına uygulanması gereken bir Bayındırlık Kurulu Kararı mevcut iken; Demiryol
ları İnşaatı Genel Müdür Yardımcısı Okay KURÇERBN tarafından getirilerek, daktiloyla yazımı sırasında 
Teoman GÜZEY, Ahmet ERÇÎN ve Feridun ÖNEN' bilgisi tahtında Kararname taslağına ithal edilmiş, 
Bakan Selâhattin KILIÇ'a arz edildiği zamanda da bizzat Bakan tarafımdan «Sözleşmesinde aksine bir hü
küm olmamak şartıyla» ibaresi yazılarak; (Dosya : D, Dizi : 19-57; 119-169; 323-326; 461) 

P 
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Erdoğan Suat TAFTALI zamanında NUROL Firmasının isteği doğrultusunda başlatılan ve uygulanma
sında Genel Müdürlükçe ısrar edilen (Tünel Uzunluk Zammına imalatın yapıldığı yılın fiyat artış yüzdesi
nin uygulanacağını formüle eden Bayındırlık Kurulu Kararı aksine, zammın ödendiği yılın Fiyat Artış Yüz
desinin uygulanacağına dair) bu sistem; Hukukî kademelenmede uygulanış sırası itibariyle Bayındırlık Ku
rulunun Kararlarından daha önce gelen, üst değerdeki Bakanlar Kurulu Kararının bir maddesi olarak met
ne dercedilmiş ve Kararnamenin yürürlükte kaldığı, taahhüdündeki işin devamı süresince salt NUROL Firma
sı lehine işlemesi mümkün kılınmakla da Kararnamenin genel, objektif gayrişahsi yapısı subjektifleştirilmiştir. 

8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesiyle; 

«Tünel Uzunluk Zammına fiyat artış yüzdesinin uygulanışı bakımından 7/15990'dan ayrı, farklı bir sistem 
getirilmediği (Dosya : D, Dizi: 19-57), 

Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yapılan uygulamanın 7/15990'nın 1 inci maddesine, 3 üncü 
maddesinin 3.1.3 bölümünün 2 nci paragrafına, 9 uncu maddesine ve-sözleşmesine uygun olduğu; 8/2574 sa
yılı Kararnamede bile aynı usulün benimsendiği; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel 
Müdürlüğünün ihale ettiği Tünel inşaatlarında yaptıkları uygulama ve işlemin emsal alınabileceği (Dosya : 
D, Dizi : 119-169),. 

Bayındırlık Kurulunun almış olduğu Kararın, 7/15990 sayılı Kararnameye aykırı bulunduğu; Kararna
menin 9 uncu maddesinde ödeme için, işin yapıldığı yıl değil - ödemenin yapıldığı yılın katsayısının esas 
alındığı - Bayındırlık Kurulunun 17.10.1979 gün ve 1979/19 sayılı Kararının, bu tür hatalı değerlendirmeye 
dayalı olmasından dolayı ahiren alınan 19 Haziran 1980 gün ve 1980/13 sayılı Kararla kaldırıldığı (Dosya : D, 
Dizi : 334-339), 

Kararnamenin Devletin işlerini yürütmek için Hükümetlerin uyguladığı adalet, hakkaniyet ve nasafet kai
delerine uygun bulunduğu, demokratik ortamda ... Devletin zarara sokulamayacağı, hele kasıtlı olarak bir Ka
rarname ile başkasına menfaat sağlanamayacağı, Kararnamenin Bakanlar Kurulunda görüşüldüğü zaman Ma
liye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından (uygundur) mütalaalarının geldiği,» 

söylenerek (Dosya : D, Dizi : 276-310) 
«Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünün uygulaması ve uygulamayı tescil eden aynı doğrultudaki 

8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü Maddesi muvacehesinde NUROL Firmasına haksız bir ödeme yapılma
dığı» fikri üzerine savunma bina edilmek istenmiştir. 

Ancak; 
Savunmanın dayandırıldığı hususların; dosya muhtevasıyla bağdaştığını söylemek mümkün değildir. 
7/15990 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinde Kararnamenin amacı ve kapsamı açıklanmış, 3 üncü mad

desinin 3.1.3 bölümünün 2 nci paragrafında «Tünel Uzunluk Zammına işin yapıldığı yılın değil, ödemenin 
yapıldığı yılın katsayısının uygulanacağına» izin veren bir hüküm ise bulunmamaktadır. 

Keza, Kararnamenin 9/1 inci maddesinde «1 Mart 1978'den önce yapılmış son Hakedişteki miktarla, de
vam eden işlerde her yıl Şubat ayı içinde yapılacak iş durumunu belirten tespite göre hazırlanmış son Hak-
ediş miktarları o yıl için fiyat artış yüzdesinin uygulanması bakımından tam bir kesinlik taşır. Ancak, işin de
vamı sırasında herhangi bir iş kalemi için yapılan kesin metraj sonucu bir imalat miktarında artma veya eksil
me olduğu takdirde artan veya eksilen miktar, imalat hangi yılda yapılmış olursa olsun, artış veya eksilişin 
kesinleştiği yılda ve o yılın artış yüzdesi esas alınarak Hakedişlere eklenir veya ondan tenzil edilir.» denile
rek, 

her yıl yapılan imalat için Şubat ayı içinde yapılacak son hakedişteki iş miktarlarına göre o yılın Fiyat 
Artış Yüzdesi esas alınarak bulunacak «yeni birim fiyatlar»ın uygulanması; ancak, kesin metraj sonucu çı
kabilecek iş miktarlarındaki artış veya eksilişler bakımından, artış ya da eksilişin kesinleştiği yılın fiyat artış 
yüzdesine göre işlem yapılması lüzumuna işaret oluı muştur. 
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7/15990 sayılı Kararnamenin «Ancak» ile başlayan bu istisnaî hükmü, Demiryolları İnşaatı Genel Müdür
lüğünce «Tünel Uzunluk Zammına tabi iş kalemlerinde kesin metraj sonucu artan veya eksilen iş miktarla
rına» uygulanacağı yerde; «geçmiş yıllarda yapılmış olan zamma tabi imalat bedelleri tutarına tekabül eden 
Uzunluk Zammının Ödeme şartı gereği ileriki yıllarda peyderpey ödenecek olan kısmının, ödendiği yılın Fiyat 
Artış Yüzdesine tabi tutularak hesaplanması» şeklinde uygulanmış; Bayındırlık Kurulunun 1979/19 saylı Ka
rarıyla çelişen ve Sanıklarca da yanlışlığı bilinir hale gelen bu uygulamaya, Soruşturma Önergesinde ileri sü
rüldüğü gibi, 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesiyle meşruiyet kazandırılmak istenmiştir. 

Hüküm, Kararname taslağına konulurken, Hazineye getireceği malî yükün hesabı yapılmamış; Kararname
nin yürürlükte kaldığı süre içinde düzenlenen hakedişlerle 24.2.1981 tarihine kadar yükleniciye, Tünel Uzun
luk Zammına ödendiği yılın fiyat artış yüzdesinin uygulanmasından dolayı 100.639.313,— TL. haksız ve fazla
dan ödemede bulunulması sağlanmıştır. (Dosya : B, Dizi : 356-365) > 

İşin bitimine kadar aynı uygulamaya devam edilmesi halinde ise KİSKA Firmasına uygulanan - ki Bayın
dırlık Kurulunun 1979/19 sayılı Kararının öngördüğü - ödeme sistemine nazaran haksız ödemenin 3.467.1OO.00O 
TL.'ye baliğ olacağı Bayındırlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 22.12.1980 gün ve A-05/2408 sayılı 
yazısı ve eklerinde resmen ifade olunmuş; 8.7.1980 tarihli Soruşturma Önergesi Eki Hesap Tablosunda da faz
la ödemenin 10.312.000.000,— TL. olacağı belirlenmiştir. (Dosya : B, Dizi: 194-223; 239-243) 

Arif iye - Sincan Demiryolu İnşaatında, 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesinin getirdiği ödeme 
sisteminden yararlanan tek yüklenici NUROL Firmasıdır. 

Bu Demiryolu İnşaatının 25.7.1979 tarihinde ihale edilen 4 üncü Kısım (Tünel İnşaatı) yüklenicisi Mus
tafa ÖZCAN, 9.8.1979 tarihinde ihale edilen 5 inci Kısım (Tünel İnşaatı) yüklenicisi KİSKA Firmalarının 
Sözleşmelerine 1979/39 sayılı Yüksek Fen Kurulu Kararı doğrultusunda hükümler konulmuş; 8/505'in 7/4 
üncü maddesinde de «sözleşmesinde aksine hüküm bulunmamak şartıyla» denilerek adıgeçen firmaların bu 
ödeme sisteminden yararlandırılmaları olanaksız kılınmıştır. 

Sanıklarca, uyulması ve uygulanması ve de 8/505'in 7/4 üncü maddesinin sistemine uygun olduğu ifade 
edilen 7/15990 sayılı Kararnamenin yürürlüğü sırasında akdedilen bu firmaların sözleşmelerine 1979/39 sa
yılı Yüksek Fen Kurulu Kararı paralelinde hükümler konulurken; Kararnamenin uygulanması zorunlu ni
telenen hükümleri hiç nazara alınmamış; idaresince aynı yerde aynı işi yapan firmalar bakımından bidayette 
ayrıcalıklı davranılmıştır. 

Bu uygulamayı tescil eden 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesinin betahsis NUROL Firması için 
getirildiği hakkında gerek Bakanlık camiası, gerek iş çevrelerinde yaygın söylentiler çıkmış «Kararnamede 
sâdece bu firmanın adresi eksik» denilebilmiştir. (Dosya : D, Dizi: 5-7;224;233;344-347;389;395) 

Özetlemek gerekirse, 7/15990 sayılı Kararname ile bu Kararname esaslarına göre ittihaz edilen Bayın
dırlık Kurulunun 1979/19 sayılı Kararına aykırı olarak başlatılan ve uygulanmasına israren devam edilen öde
me sisteminin, Bakanlar Kurulu Kararına konulacak bir hükümle hukukî esasa bağlanması düşünülmüş; sa
nıkların bilgisi, müşterek çalışmaları ile konulan hükmün eleştiri konusu yapılmaması ve engellenmemesi 
için de Kararnamenin gözlerden uzak tutulmasına özen gösterilmiş, Kararnamenin Bakanlar Kurulunda gö
rüşülmesi esnasında işlemci Bakan sıfatıyla Selâhattin KILIÇ tarafından 7/4 üncü maddenin konuluş neden
leri hakkında, hiçbir bilgi verilmemiş; gülüşmelerde genelde Kalkınma Planları ile Yıllık Programlara uy
gunluğu gözden geçirilmiş ve takip edilen bu yöntemle, maddenin sanıkların amaçladıkları gibi yürürlüğe ko
nulması başarılmıştır. (Dosya : D, Dizi : 451-453) 

Mahiyeti açıklanmadan gündemden geçen maddenin, matufiyeti hakkında bilgileri olamayacağı, sonucu
na bilerek ve isteyerek iştirak etmeleri hukuken mümkün görülemediğinden kast unsurunun yokluğu nede
niyle Bakanlar Kurulunun üyesi diğer bakanların cezaî sorumluluklarını intaç etmeyeceği Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 
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7/15990 sayılı Kararname esaslarına uygun olarak alınan ve Bakanlık Makamı tarafından uzunca bir 
gecikmeyle (11 Nisan 1980 tarihinde) gönderilmiş olsa bile, idaresince, kesinliği ve tarafları bağlayıcı ni
teliği göz önüne alınarak, 8/505 sayılı Kararnamenin 1 Mart 1980 tarihinden geçerli olacak şekilde yürür
lüğe konulduğu zamana kadar Tünel Uzunluk Zammını ödendiği yılın Fiyat Artış Yüzdesiyle hesaplayan 
ve bu esastan ödeme yapılmasını sağlayan işlemler bu karara göre düzeltileceği yerde, Şükrü Nail MER-
DAN'ın Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünden ayrılmasıyla bu görevi vekâleten yürütmekte olan Okay 
KURÇERBN'in yazdığı yazıya dayanılarak, 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararının; görüşülmek üze
re Bayındırlık Kuruluna getirilmesi, elde yeniden görüşülmesini gerekli kılan ya da özünü etkileyen her
hangi bir bilgi ve belge olmamasına rağmen, görüşülerek yürürlükten kaldırılmasına karar alınması, sanık
ların soruşturma konusu olayı, firma lehine sonuçlandırma yönünden gösterdikleri gayretin son aşamasını 
oluşturmaktadır. 

Bu safhada öncelikle, uygulanan yöntem; Bayındırlık Kurulu toplantısında Kararın kaldırılmasını önle
yebilecek engelerin bertaraf edilmesine yönelik olmuştur. 

8/505 sayılı Kararnamenin yürürlüğe konulduğu 1 Mart 1980 tarihinden, 1979/19 -sayılı Kararın yürür
lükten kaldırıldığı 19.6.1980 tarihli Bayındırlık Kurulu toplantısına kadar geçen süre içinde, 1609 sayılı Ya
sanın 5 inci maddesi uyarınca bu toplantıya katılması gereken 1 inci Hukuk Müşaviri Abdüllâtif AYKUT, 
Müsteşar Teoman GÜZEY tarafından telefonla görüşü alındıktan ve Kararın 2 nci kez görüşülmesine mu
halif kalacağı öğrenildikten sonra görevinden alınmış; keza, Yüksek Fen Kurulunda yapılan bazı tartışma
larla muhalefet edeceği anlaşılan Mehmet MERTAN için de aynı işleme başvurulmuştur. 

Bu hususta tanıklar : 

Abdüllâtif AYKUT; 

«... bu arada iktidar değişmesi de olmuş ve eski Bakan Şerafettin ELÇİ ayrılarak, yerine Selâhattin KI
LIÇ Bakan olarak gelmişti. Bir gün o tarihte Fen Kurulu Başkanlığına getirilen Yaşar ÇEHRELt odama 
geldi. 19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararından bahsederek bunun tekrar Bayındırlık Kurulunda görüşül
mesi yoluna gidileceğini beyanla fikrimi sordu. Kendisine Bayındırlık Kurulu Kararının fiyat ihtilaflarına 
taalluk ettiğini, bu nedenle kesin olup tekrar görüşme konusu edilemeyeceğini bildirdim. Bu konuşmadan 
birkaç gün sonra da zamanın Müsteşarı Teoman GÜZEY bana telefon etti, aynı konuyu sordu, kendisine 
Yaşar ÇEHRELİ'ye verdiğim cevabı aynen verdim. Bu olaydan birkaç gün sonra da Yüksek Fen Kurulu 
Üyesi olarak, 39 sayılı Fen Kurulu Kararma ve aynı sıfatla Bayındırlık Kurulu Kararına katılmış olan 
Mehmet MERTAN bana telefon etti. Bu iki karardaki görüşü ve yeniden kararın görüşme konusu edilmesi 
takdirde görüşünden dönmeyeceği sebebiyle kendisinin görevden alındığını ve sıranın bana geldiğini telefon
la söyledi. Nitekim bu telefon görüşmesinden bir süre sonra da ben görevimden alındım... 

Bayındırlık Kurulu kararlarının fiyata taalluk etmesi takdirinde kesin nitelikli olduğunu ve bu haliyle ikin
ci kez görüşme konusu edilemeyeceği gibi Bakanlık onayına da gerek göstermeyen bir nitelik taşıdığını söy-
leyebelirim...» (Dosya : D, Dizi : 229-230). 

Mehmet MERTAN; 

«... 19 sayılı Kararla konu halledilmiş idi. Aradan bir hayli zaman geçtiği halde bu karar emsali olma
yacak biçimde geciktirilmiş ve uygulama safhasına getirilmiştir. 1980 yılı Nisan veya Mayıs ayları içerisin
de aynı konunun ikinci kez Bayındırlık Kurulunda görüşülmesi faaliyetleri başlamış, bu maksatla da De
miryolları inşaatı Genel Müdürlüğünden Yüksek Fen Kuruluna bir yazı yazılmıştır. Gelen yazı Yüksek 
Fen Kuruluna yeni atanan üyelerden Yılmaz GENYA'ya ... havale edilerek işin bu yeni üye tarafından ta
kip ve geliştirilmesi isteminde bulunulmuştur. Bu ... konu haliyle bürodaki arkadaşlar arasında konuşma ve 
eleştirilere tabi tutulduğundan ben çok açık biçimde konunun yeniden görüşülmesi halinde sadece muha
lefet şerhini belirtmekle kalmayacağımı; işin maliyet hesabını çıkartacağımı, kaba bir hesapla aksi uygu
lamamın tünel maliyetinin bir hayli artacağını belirteceğimi; Hazinenin buna yetmeyeceğini ... ileri sür
müştüm... bir kaç kere de zamanın Hukuk Müşaviri... Abdüllâtif AYKUT'la da görüşmüş, onun da konunun 
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yeniden görüşülmesine hukuken imkân olmayacağı yolundaki görüşlerini almıştım. 'Bakanlık içerisinde vaki 
olan b"u konuşmaların sonunda, bana Fen Kurulundan alınarak Müşavirliğe atandığım yolundaki emir teb
liğ olununca, bu atamanın yaptığım konuşmalardan ileri geldiği inancına kapıldım. Zira bu olayın dışında 
yönetimle aramda herhangi bir sürtüşme vaki olmamış ve . . . . bir olay da geçmemiştir. Atama emrinin bana 
tebliğinden sonra telefonla Hukuk Müşaviri Abdüllâtif AYKUT'u arıyarak sıranın kendisine geldiğini söyle
miş olmam mümkündür. Nitekim benim bu tayinimden bir süre sonra da Karara muhalefet edeceğini ka
naat olarak belirten Hukuk Müşaviri Abdüllâtif AYKUT'da . . . görevinden alınmış . . . Bakanlık Müşavir
liğine atanmıştır.» (Dosya : D, Dizi : 231 - 232) 

demişlerdir. 

Beri yandan, Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünün uygulamasını benimseyen ve 1979/19 sayılı Kararın 
kaldırılmasına olumlu oy verecek bazı kişiler ise Bayındırlık Kurulu toplantısına katılmayı gerektirecek görev
lere atanmışlardır. Bunlardan Okay KURÇEREN Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünün yaptığı uy
gulamanın başmimarı ve savunucusu olup, Kararın yeniden görüşülmesi için Bakanlık Makamına gönder
diği yazıdan sonra, 30 Nisan 1980'de Demiryolları tnşaatı Genel Müdürlüğüne; 8/505 sayılı Kararnamenin 
hazırlanışında görev alan Feridun ÖNEN 2.5.1980'de Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne; Yapı İşleri Genel Mü
dürlüğü Müşaviri Yılmaz GENYA 7.4.1980'de Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine; Atılgan YÜCEL 17.6.1980'de 
Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı Genel Müdürlüğüne; görüşü malum olan İlhan MENNAN 
23.5.1980'de Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine terfian atandırılmışlardır. (Dosya : A, Dizi: 200 - 201) 

Bu ortam içinde başlayan toplantıda, daha önce 19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararma olumlu oy veren 
Feridun ÖNEN'in görüşünden dönerek bu Kararla çelişen 13 sayılı Karara çoğunluk oyu doğrultusunda; 
Okay KURÇEREN, Yılmaz GENYA ile Atılgan YÜCEL'in de olumlu oy vermelerinin; makam görüşü
ne ters düşmeme eyilimlerinden ve Bakanlık içinde etkin görevlere getirilmelerinden ileri geldiği söylenebilir. 
(Dosya : D, Dizi: 344 - 347) 

Bu etkileme durumu Feridun ÖNEN'in; 

« . . . 2 nci Bayındırlık Kurulu toplantısında . . . Demiryolları İnşaatı Genel Müdürü tarafından 1 inci 
Bayındırlık Kurulu Kararının hatalı olduğu . . . Kararın değiştirilmesi ve kendi uygulamaları doğrultusunda 
bir Karar ittihazı istendi. 

Benim o toplantıda görüşlerim, bir ara komisyon kurulmasını . . . konunun daha detaylı . . . incelenme
sini teklif ettim, . . . teklifimiz itibar bulmadı ve ilk kararın kaldırılmasını . . . bundan sonraki uygulamanın 
. . . kararname ve sözleşme doğrultusunda hangisi doğruysa o şekilde yapılmasına . . . karar ittihaz ettik. 

Yani 1 inci Kararın yanlış olduğuna değil de, 1 inci Kararın uygulamadan kaldırılması ve yeni bir uygu
lamanın Kanun, Kararname ve Sözleşme doğrultusunda İdaresini serbest bıraktık . . . 

. . . . İdaresinin son yapılan, yani halen yapılan uygulamanın tescil edilmesi için çaba sarfettiğini bili
yoruz . . . 

.. . İdaresi bu uygulamada musirdi... 

. . . Şerafettin ELÇİ . . . zamanından sonra yeni idare zamanında Selâhattin KILIÇ . . . zamanında da 
aynı konu devam etti . . . yani idarenin uygulamasının tescili doğrultusundaki gayretler devam etti. 

2 nci Bayındırlık Kurulu Kararında da aynı fikir hâkimdi . . . 1 inci Kararın ısrarla hatalı olduğu, takdiri 
olduğu ve Kararnamenin ruhuna, muhtevasına uymadığı ısrarla . . . Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü 
tarafından beyan edilmesi üzerine Kurul . . . Kararın uygulamadan kaldırılmasına karar verdi . . 

. . . 2 nci Kurula . . . konu ani olarak geldi. Yani bizi . . . hazırlanmaya imkân verecek bir müddet de 
gelmedi . . . belki bir veya iki gün evvel bildirildi, fakat Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü, . . . 1 inci 
Bayındırlık Kurulu Kararının Kararnameye tamamen aykırı olduğunu, . . . mutlaka kaldırılması lazım geldi-
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ğini, aksi halde müteahhit firmanın işi bırakacağını veyahut işin adlî mercilere intikal edeceğini . . . izah 
etti . . .» (Dosya .: D, Dizi : 19 -34) 

« . . . Suat TAFTALI'nın Fen Kurulu Üyeliğine getirilmesinde NUROL Firmasının etkili olduğu yö
nünde yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

. . . Selâhattin KILIÇ Bakan olduktan sonra üst düzey yöneticiler arasında bazı atamalar yönüne git
miş; bu arada Tünel Uzunluk Zammı konusunda Bayındırlık Kurulunda firma lehine oy kullanan Yaşar ÇEH-
RELl'yi de Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına getirmiştir.» (Dosya : D, Dizi : 146 - 147), 

Beyanı ile kanıtlanmıştır. 

1980/13 sayılı Kararın alındığı Bayındırlık Kurulu toplantısında : 

« . . . 7-/15990 sayılı Kararname hükümleriyle bağdaşmadığı ve dosyasıyla Kararnameyi Sözleşme doğ
rultusunda uygulama imkânı vermediği gerekçe gösterilerek . . . 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararının 
yürürlükten kaldırılması, işin sözleşmesine ve 7/15990 sayılı Kararname hükümlerine göre işlem yapılması 
gerekeceğine...» 

Karar verilmiş olmakla soruna bir çözüm bulunmamış; Tünel Uzunluk Zammına işin gerçekleştirildiği 
yılın fiyat artış yüzdesinin mi, yoksa ödemenin yapıldığı yılın fiyat artış yüzdesinin mi uygulanacağı husu
sunda çıkan ihtilafı, 7/15990 sayılı Kararname hükümleri muvacehesinde inceleyerek çözüme bağlayan 1979/19 
sayılı Bayındırlık Kurulu Kararının kaldırılması suretiyle yeniden ihtilafın başlangıç noktasına dönülmüş ve 
ihtilaf yaşar halde bırakılmıştır. 

Şu hale göre, 1979/19 sayılı Kararın 2 nci kez görüşme konusu edilerek kaldırılmış olmasının, ihtilafa 
bir çözüm getirmediğini söylemek mümkün bulunmaktadır. 

Değinildiği üzere; mevzu ihtilaf açısından bir yarar getirmediği halde, 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu 
Kararının, 2 nci kez görüşme konusu edilerek kaldırılması için ısrarlı bir davranış gösterilmesinin; 1979/19 
sayılı Kararın varlığını devam ettirdiği sürece, 1 Mart 1980 tarihine kadar Tünel Uzunluk Zammına öden
diği yılın Fiyat Artış Yüzdesini uygulayan Demiryolları inşaatı Genel Müdürlüğü işlemlerinin, bu Kararla 
çelişerek beraberinde getireceği sorun ve sorumlulukları ortadan kaldırmak; yapılmış olan ödemelere de meş
ruiyet kazandırmak düşüncesinden kaynaklandığı kanaatini vermektedir. 

Kaldı ki; bu tür uygulama ile, Bayındırlık Kurulu Kararlarının Yasasında belirlenen özelliklerine ters dü
şecek biçimde ikinci kez görüşülmesi yolunun açılmasına vesile verilmiştir. 

Filhakika Bayındırlık Kurulu Kararlarının ikinci defa görüşülebileceği, emsal de gösterilerek sanıklarca 
ileri sürülmüştür. 

Buna karşın, Bakanlık eski Hukuk Müşaviri Abdüllâtif AYKUT, 2 nci Hukuk Müşaviri Sevil ÜLKÜ, 
Kayhan YÜCEYALÇIN, Ayhan CÖBEK, ilhan MENNAN, Öztekin BÜYÜKALP, Burhanettin ÖZGÜN ve 
Mehmet MERTAN tarafından; Kurul Kararlarının bu tür görüşmeye açık olmadığı,, Kararı etkileyen ye
ni bilgi ve belgelerin zuhuru halinde yeniden görüşülebileceği ifade edilmiştir. (Dosya : D, Dizi : 229; 222, 
12; 388, 98; 84; 88 - Dosya A, Dizi : 98 - 100) 

Tanık ifadelerinden de anlaşılacağı üzere; mevzuatı uyarınca yetkili mercii tarafından usulü dairesinde 
alınan saik, yetki, şekil, konu ve amacı bakımından ortadan kaldırılmasını haklı kılacak bir sakatlıkla malul 
bulunmayan kararın; yeni bilgi ve belgelere dayanmadan, hizmet gerekleriyle bağdaşıp bağdaşmayacağı dik
kate alınmadan, ikinci kez görüşülerek 1980/13 sayılı Kararla kaldırılışındaki yegâne illetin; «1979/19 sayılı 
Kararla çelişen ve Karar karşısında Yüklenici Firmaya haksız ödeme yapılmasını sağlayan sanıkların usulsüz 
işlemlerini askıdan kurtarmak» olduğu kuşkusuzdur. 
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§u hale göre, haklı bir nedene dayanmayan ve usulsöz işlemlere yasal hüviyet kazandırma amacına yöne
lik bulunan 1980/13 sayılı Kararın konusu ve maksadı bakımından Hukuka aykırı olacağı,-1609 sayılı Yasa
nın (5/c) maddesine dayanılarak alınan istişarî ve mütalaa nitelikli bir kararın, aynı maddenin (a) bendine 
göre alınan ve icraî fonksiyonu bulunan bir kararı ortadan kaldırmayacağı aşikârdır. 

B — PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIMININ ÖZEL PETROL ŞİRKETLERİNE DEVRt OLAYI : 

Bu olay, Soruşturma Komisyonunun teşkiline dair Millî Güvenlik Konseyinin 18.8.1981 gün ve 81/17 
sayılı Kararında mevcut olmayıp, Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın 31 .3 .1975 ila 1 .6.1977 ta
rihleri arasında devam eden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı dönemine ait bulunmaktadır. 

Olaya; 
Eski Bakan Selâhattin KILIÇ'ın, Bayındırlık Bakanlığı yaptığı sırada, Arifiye - Sincan Demiryolu 1 inci 

Kısım Tünel inşaatı Yüklenicisi NUROL Firmasını siyaneti suretiyle görevini kötüye kullandığı iddiasının, 
Komisyonumuzca Soruşturulması sırasında, olay hakkında ifade vereceklerini beyanla başvuruda bulunan ta
nık Em. Hv. Alb. Hüseyin Avni GÜLER ile; bu tanığın ifadesinde isimleri geçen Em. Hv. Generali Ömer 
ÇOKGÖR ve Elektrik işleri Etüt idaresinde görevli Şaban DEMlR'in beyanları karşısında muttali olun
muş ve iddianın Millî Güvenlik Konseyine arzı ile, Konseyce ittihaz olunan 14.10.1981 gün ve 81/49 sa
yılı Kararda, değinilen iddianın dahi soruşturulmasının kararlaştırılmış olmasına binaen, Komisyonumuzca 
soruşturma konusu edilmiştir. 

Tanık beyanları bakımından mevzu olay; 

12 Mart Muhtırası sonunda kurulmuş olan hükümetler döneminde, Devlet rafinerilerinden, özel petrol 
şirketlerine ürün verilmesi yönteminin kaldırılarak, petrol ürünlerini dağıtım yetkisinin münhasıran Petrol Ofi
si aracılığıyla yapılmasının kararlaştırıldığı; 

1973 yılı seçimlerini takiben ve özellikle Adalet Partisinin iktidar olduğu 1975 veya 1976 yılları içinde özel 
petrol şirketleri tarafından, bu yöntemin kaldırılması; eskiden olduğu gibi Devlet Rafinerilerinden, özel pet
rol şirketlerinin de ürün almalarını sağlamak amacı ile girişimler yapıldığı; 

Bunu vesile ittihaz eden zamanın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın, o tarihteki 
Müsteşar Necdet SEÇKÎNÖZ aracılığı ile menfaat sağladığı; 

iddiasına dayalı bulunmaktadır. 

Nitekim dinlenen tanık Hüseyin Avni GÜLER; 

«12 Eylül 1980 Harekâtını müteakip kurulmasına çalışılan Hükümette, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına, bu Bakanlığın eski Müsteşarlarından Necdet SEÇKÎNÖZ'ün getirileceği söyleniyordu. Bu ko
nuda vaki konuşmalar sırasında, halen Türk Petrol Şirketinde görevli Em. Hv. Tuğg. Ömer ÇOKGÖR, 
Necdet SEÇKÎNÖZ'ün eski müsteşarlığı döneminde, kendisini Bursa A. P. il Başkanı olarak tanıtan bir 
şahsın gelerek veya telefonla; (Bakan Selâhattin KILIÇ ve Müsteşarı Necdet SEÇKİNÖZ ile birlikte 
MOBÎL'den 4 milyon lira aldık, sizden de 2 ve 3 -milyon istiyoruz) dediğini ifade etmiştir.» (Dosya : F, 
Dizi : 38 - 39) 

Tanık Em. Hv. Tuğg. Ömer ÇOKGÖR; 

«12 Mart Muhtırası sonunda kurulmuş hükümetler döneminde, Devlet rafinerilerinden özel şirketlere ürün 
verilmemesi yoluna gidilmişti. 1973 yılında yapılan seçimler sonunda kurulan yeni iktidarlar döneminde, 
Türkiye'de faaliyet gösteren SHELL,. MOBlL, BP ve Türkiye Petrolleri gibi özel şirketler, Devlet Rafineri
lerinden tekrar ürün almayı sağlamak üzere, bazı girişimlerde bulundular. 

işlerin bu düzeyde seyretmekte olduğu sırada ve tahminime göre 1975 veya 1976 yıllarında, Selâhat
tin KILIÇ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına getirilince bu girişimler hızlandırılmaya başlandı. 

I 
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Böyle bir tarihte tanımadığım bir kişi bana,telefon etti. Kendisini Adalet Partisi Bursa il Başkanı olarak 
tanıttı. 

«Akşam zamanın Bakanı Selâhattin KILIÇ ve Müsteşarı Necdet SEÇKtNÖZ ile beraber olduğunu; günün 
konusu olan özel şirketlere ürün verilmesi üzerinde durulduğunu; işin olması için, bu kişilerin görülmesi 
gerektiğini; nitekim Mobil'in, bunu kabul ile bir (kısım ödeme yaptığını; vazife gördüğü Türk Petrolün de 
böyle bir ödeme yapması gerektiğini teklif etti. 

Konunun çirkin olduğunu ifade ile telefonu kapattım. 
Aracı olan kişiyi görmedim. (Konuşma telefonla vakî olmuştu. Sadece kendisini Bursa Adalet Partisi 

il Başkanı olarak tanıtmıştı.» (Dosya : F, Dizi : 41 - 42) 

Tanık Şaban DEMİR; 

«Selâhattin KILIÇ'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı yaptığı sırada, o zamanki müsteşarı Necdet 
SEÇKtNÖZ kanalıyla çeşitli menfaatler sağladığını duyardım. Nitekim Türk Petrolde görevli Emeikli Hava 
Generali Ömer ÇOKGÖR de, kendisinden böyle bir talepte bulunulduğunu; ancak reddettiğini söylemişti.» 
(Dosya : F, Dizi : 40) 

tarzındaki anlatımlarıyla, «kendisini Adalet Partisi Bursa ti Başkanı olarak tanıtan» bir kişinin, Türk 
Petrolde görevli Emekli Hava Tuğgenerali Ömer ÇOKGÖR'e telefon ederek, özel petrol şirketlerine, Devlet 
Rafinerilerinden ürün verilmesi işinin sonuçlandırılman için para talebinde bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

Konunun soruşturulmasıyla ilgili olarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından celbedilmiş olan bu 
işe ait evraklar münderecatı ve özellikle resmî bîr kuruluş olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
3 Şubat 1976 gün ve G-10/1-727 sayılı yazısında mevcut :" 

«Geçmiş yıllarda ortaklığımız, Petrol Ofisi dışındaki dağıtım şirketleriyle anlaşmalar yaparak, beyaz ürün
lerin pazarlanamamasından dolayı rafinerilerin kapasite düşülmelerini veya durmalarını önlemeye ça
lışmıştır. Ancak Petrol Ofisi ve Adaş dışındaki dağıtım şirketlerine rafinerilerimizden mal verilmesi, sa
yın bakanlıklarınca yasaklandıktan ve rafinerilerimiz ürünlerinim öncelikle Petrol Ofisine tahsisi talimatı 
verildikten sonra, 15.1.1976 tarihli, Petrol Ofisine müracaat edilerek yeni mal çekiş programlarını bildirme
leri talep edilmiştir. Talebimiz 20 . 1 . 1976 tarihinde tekit edilmiş olmakla beraber, halen bir cevap alına
mamıştır. »(Dosya : F, Dizi : 2-4) 

diyen paragrafı bakımından, tanıklarca ifade edildiği veçhile 12 Mart Muhtırasından sonra kurulmuş 
Hükümetler döneminde, Devlet Rafinerilerinden vakî olacak ürün dağıtımının münhasıran Petrol Ofisi ara
cılığı ile yapılması tarzında bir uygulamaya gidildiği bir vakıa olarak tezahür eylemektedir. 

Ancak, gerek Kamu iktisadî Teşebbüsü niteliğini taşıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bahse 
konu yazısından ve gerek konuya ilişkin tanık beyanlarından; 

12 Mart Muhtırası sonrasında kurulmuş Hükümetler döneminde vakî olan petrol ürünleri dağıtım ve 
pazarlama işlemlerinin, Petrol Ofisi aracılığıyla yürütülmesine yönelik uygulamadan, münhasıran, Türkiye' 
de faaliyet gösteren Shell, Mobil, BP ve Türk Petrolleri gibi özel şirketlerin başvuruları üzerine vaz geçilmiş 
olmadığı; dağıtım ve pazarlama işlerini yürütmekle görevli kılınan Petrol Ofisinin, gerek örgütlenme; gerek 
hizmet kapasitesi yönünden bu işi yeterince yerine getireniediği; iş bu durumun bazan ülke çapında bazan 
bölgesel olarak ürün darlığına; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığmca üretilen Petrol Ürünlerinin yığıl
masına neden olup, rafinerilerin tam kapasiteyle çalışmalarını engelleme gibi sakıncalar doğurduğu cihetle, 
esasen üzerinde düşünülüp, çözüm aranan bir sorun halinde kendisini duyurduğu ve bu nedenlere binaen, 
petrol ürünlerinin, Petrol Ofisi aracılığıyla dağıtım ve pazarlanması usulünden vazgeçildiği anlaşılmış bu
lunulmaktadır. (Dosya : F, Dizi : 43-44; 45-46) 
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Kuşkusuz zorlayıcı nedenlere dayalı olsia dahi,' özel petrol şirketlerinin ticarî faaliyetlerine ilişkin bir ko
nunun vesile ittihaz olunarak çıkar sağlanması her zaman için mümkün bir keyfiyeti oluşturmaktadır. 

Bu yönü ile bakılan mevzu olayda da, yapılan işlem, yukarda açıklanan ekonomik koşullardan kaynak
lanmış olsa dahi, vesile ittihazı suretiyle, çıkar sağlamaya çalışılabileceği üzerinde Komisyonumuzca du
rulmuş ve iddialarda ismi geçen eski Bakan Selâhattin KILIÇ; eski Müsteşar Necdet SEÇKİNÖZ; o tarih-
tefki Adalet Partisi Bursa il Başkanı Recep KIRIM'm eş ve çocukları da dahil olmak üzere malî durumları; 
banka hesapları araştırılmış; keza Mobil'in 1975 ila 1980 yılları arasındaki banka hareketleri, ekstrelerin 
celbi suretiyle incelenmiş olmasına rağmen, iddiada belirlenen şekilde, bir para ödendiğine dair kayda ve
ya intikale tesadüf edilememiştir. 

Emekli Hava Generali Ömer ÇOKGÖR'den vakî para verilmesi yolundaki istem ise, telefonla yapılmış 
olduğundan, teşhis olanağı da bulunamamıştır. 

Belirlenen nedenler bakımından, vukuu ileri sürülen olayın sanıklara isnadına ve dolayısıyla haklarında 
ceza davası açılmasına yeterli delilim bulunmadığı sonucunda varılmış ve sanık eski Bakan Selâhattin KILIÇ 
ile, Bakana teb'an zamanın Müsteşarı Necdet SEÇKÎNÖZ ve Adalet Partisi Bursa ti Başkanı Recep KI-
RIM'ın Yüce Divana (Anayasa Mahkemesine) şevklerine gerek olmadığı kanaatine varılmıştır. 

IV — VASIFLANDIRMA : 

Arz olunan olaya ilişkin sözlü ve yazılı delillere nazaran; 
Arifiye - Sincan Demiryolu AYAŞ TÜNELİ İnşaatı vesilesi ile yüklenici NUROL İnşaat ve Ticaret 

Kollektif Şirketine yapılan ödemeler meyanında yer alan «Tünel Uzunluk Zammı»'nm hesabı usulü konu
sunda, Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü ile, anılan Yüklenici Firma ara
sında husule gelen ve firmanın itirazı üzerine Bayındırlık Bakanlığı yönetim kademelerine intikal etmiş olan 
anlaşmazlığın, firma lehine sonuçlandırılması yönünden; başta Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin KILIÇ ol
mak üzere; fiillerin icra edildiği tarihlerdeki sıfatları itibariyle, Müsteşar Teoman GÜZEY; Müsteşar Yar
dımcısı Ahmet ERCİN; Yüksek Fen Kurulu Üyesi iken sonradan Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne atanan 
Feridun ÖNEN; Dem'iryolları Inışaatı Genel Müdürü Erdoğan Suat TAFTALI; Demiryolları İnşaatı Genel 
Müdür Yardımcısı iken sonradan Genel Müdürlüğe getirilmiş olan Okay KURÇEREN; bu Genel Müdürlü
ğün Yapım Dairesi Başkanı Nurettin AKSU; ve Başkanvekili Edip TURANLI ile Uygulama Fen Heyeti 
Müdür Vekili Tuğrul OKAN'ın; olayın geçirdiği çeşitli safha ve kademelerine ilişkin olarak, birtakım usulsüz 
işlemleri icra ile görev gereklerine ters düşen tutum ve davranış içine girdikleri sabit bir vakıa düzeyine ulaş
mış bulunmaktadır. 

Her ne kadar sanıklar tarafından, genel nitelikte olarak; yapılan işlemlerin hizmet gereklerinden kaynak
landığı; özel bir maksada dayalı olmadığı; bu nedenle herhangi bir suça vücut vermeyeceği iddia ve beya
nında bulunulmuş ise de; sübutu kabul edileni fulleri açısından bu iddiaların geçerli sayılmasına olanak gö
rülmemiştir. , 

Şöyle ki : 

1. Selâhattin KILIÇ (Bayındırlık eski Baklanı); 

12 . 11 . 1979 tarihinde Bakanlık görevine başlamış ve «BAYRAK HAREKÂTI»'nın gerçekleştirildiği 
12.9.1980 gününe kadar bu görevi yürütmüştür. 

Bakan olarak. Anayasanın (105/2) nci maddesi uyarınca «kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altında
kilerin eylem ve işlemlerinden» sorumlu bulunmaktadır. 

İşbu hükme binaen başında bulunduğu Bakanlığın kuruluş ve görevleri hakkındaki Yasa ile, sair yasalar 
tarafından uhdesine tevdi edilmiş olan görevleri, Yasa hükümleri çerçevesinde yerine getirmek mevkii ve 
mecburiyetindedir. 
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Buna rağmen, mevzuu olay açısından bu tür Yasal bir davranış içinde kaldığını söylemek mümkün ola
mamaktadır. 

Demiryolları tnşatı Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü ile Yüklenici NUROL Firması ara
sında 7/15990 sayılı Kararnamenin Tünel Uzunluk Zammına uygulanması konusunda çıkan anlaşmazlığın 
başlaması ve bu anlaşmazlığın Yüksek Fen Kurulu ve Bayındırlık Kuruluna götürülerek Karara bağlanma
sı işlemlerinin, Bakanlığı döneminden önce cereyan eylemiş olduğu ne derece bir vakıa ise; 

8/505 sayılı Kararnameye Ayaş Tüneli İnşaatı Yüklenicisine haksız ödeme yapılmasını sağlayan 7/4 üncü 
madde hükmünün konulması; Tünel Uzunluk Zammının Yüklenici lehine hesaplanarak ödenmesi sonucunu 
yaratan Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü uygulamasını sürdürebilmek ve 7/15990 sayılı Kararname 
esasları ile Bayındırlık Bakanlığı Yetkili Kurullarının Kararlarına aykırı bulunan bu uygulamaya meşruiyet 
kazandırabilmek için, 1979/19 sayıh Bayındırlık Kurulu Kararının, yazım ve imza işlerinin ikmali sonunda 
ilgili. Dairesine gönderilmesinin geciktirilmesi ve 1980/13 sayılı Kararın oluşturulması, bu şekilde, Yükleni
ciye 140 160 432 TL. tutarında haksız ödemede bulunulması ve konuya ilişkin diğer işlemlerin kendi Ba
kanlığı dönemi içinde vaki olup devam eyleyişi de o derece kesin bir olgudur. 

Filhakika evvelce değinildiği veçhiyle, 17 . 10 . 1979 gün ve 19 sayıh Bayındırlık Kurulu Kararının, 15-20 
Aralık 1979 tarihleri civarında, tüm imza işlemleri ikmal edilerek, Yüksek Fen Kurulu Başkanı Yaşar ÇEH-
RELİ tarafından, İşlem Dairesine iletilmek üzere, zamanın Müsteşarı Teoman GÜZEY'e bırakıldığı; in
celeneceği gerekçesiyle alıkonulduğu; Yaşar ÇEHRELt'nin müteaddit başvurularına karşı «Bekliyor; ince-
liyeceğim» gibi cevaplar verdiği ve bu tür davranışlar ile, 11 . 4 . 1980 tarihine kadar bu Makamca tutul
duğu konuya değinen tanık ifadeleri ile saptanmıştır. 

Teoman GÜZEY; daha önce, imar ve iskân Bakanlığında çalıştığı sırada müteahhitlere çıkar sağladığı 
iddiasıyla hakkında Soruşturma açılmış; görevini savsakladığı ve kötüye kullandığı kanaatıyla Damştayca 
lüzumu muhakeme Kararı da verilmiş bulunmasına rağmen; Selâhattin KILIÇ'ın Bakanlığı döneminde 
Müsteşarlığa getirilmiş ve bu suretle itimat da izhar edilmiştir. 

Yükümlü bulunduğu görevlerin yerine getirilmesi yönünden, Bakana en yakın ve hatta aldığı direktifler 
dahilinde Bakan adına hareket yetkisini haiz, mutemet bir Müsteşarın, Bakanın bilgisi dışında, sorumluluk 
getireceği muhakkak olan bu tür bir ameliyeyi icrası düşünülemez. 

Esasen, bundan sonra devam ede gelen işlemler karşısında, gösterdiği tutum ve davranışları ile, olayların 
bilgisi altında yürütüldüğü hususu, bizzat Sanık Bakanca ortaya konmuş olmaktadır. 

Öncelikle, 17 . 10 . 1979 gün ve 1979/19 sayıh Bayındırlık Kurulu Kararının, İlgili İşlem Dairesine gön
derilmesi için, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca hazırlanmış olan kapak yazısında : 

«17 . 10 . 1979* gün ve 1979/19 sayıh Bayındırlık Kurulu Kararının örneği ektedir.» 

Deyimi kullanılmış ve bu yazı Bakanca da imza edilerek muhtevası hakkında bilgi edinilmiş olduğuna 
nazaran, işlemdeki vaki gecikmeyi dikkate alması; en azından nedenini soruşturup araştırması gerekirken, 
bu konuda hiç bir işleme tevessül edilmemiştir. 

Saniyen; bir süre Bakanlık bünyesindeki eleştiri ve konuşmaların konusunu oluşturan olay, 1980 yılı 
Mart. ayı içinde münteşir «Cumhuriyet» gazetesinin üç ayrı nüshasında yayınlanmış ve bu suretle konu ka
muoyuna da yansımış ve dahası, 8 . 7 . 1980 tarihinde aynı konuya ilişkin olarak TBMM Başkaıüığına 
hakkında önerge verilip, (10) milyara varacak bir yolsuzluk iddiası ileri sürülmüş olduğu halde Bakanlık Mü
fettişlerine olayı inceletmemiş, Bakan sıfatıyla haiz olduğu denetim görevini yerine getirmeyerek suskun 
kalmayı tercih etmiştir. 
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Bu davranışları ile, damadının aynı Yüklenici Firma nezdinde çalışması ve Feridun ÖNEN'in : 

«Selâhattin KILIÇ ile NUROL Firması arasındaki yakınlık konusunda bir bilgim yoktur. Ancak da
madı bu yerde çalışmaktadır. Nurol Firmasının Bakanlığın bazı icraatlarında etkili olduğunu söylemek 
mümkündür. Nitekim 1977-1978 yılları içinde yaptığı kısa süreli Bayındırlık Bakanlığından ayrılmasından 
sonra bir gün bana telefon etmiş ve yeni fiyat tutanakları konusunun, bu firma taleplerinin de dikkate alı
narak mutabakata varılması ve bir an evvel sonuçlandırılması isteminde bulunmuştu.» (Dosya : D, Dizi:346) 
tarzındaki ifadesi ile açıklanan, Nurol Firmasına karşı gösterdiği yakın ilginin bir arada takdirinden; an
laşmazlık konusunu Firma itirazı istikametinde sonuçlandırmaya yönelik tüm işlerin sanık Bakanın bilgi ve 
desteği içinde yürütüldüğü kanaatini vermiş; 

Ancak, görevi kötüye kullanma suçu pahasına yapılan bu işler karşılığında, sanık Bakanın herhangi bir 
menfaat sağladığını iddiaya yeterli bir delile tesadüf edilmemiş ve binnetice fiillerinin Bakanlık görevini kö
tüye kullanma suçu düzeyinde kaldığı sonucuna varılmıştır. 

2. — Teoman GÜZEY (Bayındırlık Bakanlığı eski Müsteşarı - Halen Emekli); 

Bakan olmasını müteakip Sanık eski Bakan Selâhattin KILIÇ tarafından Müsteşarlık görevine getiril
miş; 14 . 11 . 1979 tarihinde vekâleten başladığı bu göreve 5 . 12 . 1979 tarihinde asaleten atanmıştır. 

Müsteşarlık görevine başladığı andan itibaren, Yüklenici Firmaca ileri sürülen itirazı Firma isteği doğ
rultusunda gerçekleştirme ve kesin sonuca bağlama gayreti içinde bulunmuş; olaylar karşısındaki tutumu, 
davranışı ve konulara yaklaşımı ile de bunu göstermiştir. 

17 . 10 . 1979 gün ve 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararını, ilgili dairesine havalesi için kendisine 
verildiği (15-20) Aralık 1979 tarihinden; gönderme işleminin gerçekleştiği 11 . 4 . 1980 tarihine kadar, 
«Bakanın inceliyeceği» gerekçesi ile Makamında tutmuş ve bu suretle Tünel Uzunluk Zammı ödemesinin 
bu Karar uyarınca yapılmasını engellemiştir. 

Daha, Müsteşarlık görevine başladığının ilk haftası içerisinde bu konu ile ilgil olarak Demiryolları İnşaatı 
Genel Müdürü Erdoğan Suat TAFTALI'yı iki kez çağırıp görüştüğü; 

Keza, (19) sayılı Hakediş Raporuna karşı Yüklenici Firmaca vaki itirazdan sonra, Olaylar Bölümünde 
değinilen nedenlere binaen, (20-31) No. lu Hakediş raporlarında; Firmanın ileri sürdüğü itiraz istikametin
de Tünel Uzunluk Zammını ödemeye devam eden Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Mü
dürlüğünün, (32) No. lu Hakediş Raporu ile bu ödeme tarzından sarfınazar edip, kendi değerlendirdikleri 
usulde bu zammı hesap ve ödeme yoluna gitmeye başlaması karşısında, o tarihteki Demiryolları İnşaatı Ge
nel Müdürü Erdoğan Suat TAFTALI'yı çağırarak; 

«ödemeleri değiştiriyormuşsunuz; eski usule dönüyormuşsunuz... Makam size emir veriyor. Konuyu 
Bölgeye bildirin. Yazıh emir verin. Yapsınlar» 

diye emir ve direktifte bulunduğu Ve 6.12.1979 günlü yazılı emrin de bu nedenle yazıldığı, Erdoğan Suat 
TAFTALI tarafından ifade edilmiştir. 

Gerçi bu beyan, sanık Teoman GÜZEY tarafından kabul edilmemiş ve yapılan yüzleştirmede dahi; taraf
ların iddialarında ısrar etmeleri karşısında konuya açık lık da getirilememiştir. (Dosya : D, Dizi : 360 - 365) 

Ancak, ünitesine ait tüm yazıları, «Demiryolları İnşaatı Genel Müdürü» unvanı altında imza ettiği, dos
yadaki sair yazışmalardan anlaşılan Erdoğan Suat TAFTALI'nın, bahse konu 6.12.1979 günlü yazıdaki 
imza yerine «Bayındırlık Bakanı adına» diye açtırıp imza ettiği görülmüş; bu durumun anılan yazının ma
kamdan alınan bir direktife binaen yazıldığım göstermekte olması bakımından, Teoman GÜZEY'in inkâra 
kaçan beyanına itibar edilmemiş ve iş bu durumun ise, Bölge Müdürü Rıfat YILDIRIM'ın (32 No. lu Hake-
dişin düzenlenmesinde hazır bulunan Firma Yetkilisi, Tünel Uzunluk Zammının eski usulde hazırlanması 
takdirinde Genel Müdürlük onayından geçirebileceklerini söyledi. Yazılı emir verilirse yapabileceğimi bil
dirdim» mealindeki ifadesi de dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulması sonucu; Bölge Müdürü ile 
Nurol Firması ilgilileri arasında geçen konuşmanın Firmaca Teoman GÜZEY'e iletildiği; Teoman GÜ
ZEY'in de, Erdoğan Suat TAFTALI'yı çağırarak direktif vermesi üzerine 6.12.1979 günlü yazıh emrin 
Erdoğan Suat TAFTALI tarafından yazıldığa inancına varılmıştır. 
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7.12.1979 ve 23.3.1980 tarihleri arasında Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü görevini yapan Şükrü 
Nail MERDAN tarafından; «Cumhuriyet» Gazetesinden bir muhabirin telefon ederek «verilmiş Bayındırlık 
Kurulu Kararı hilâfına Ayaş Tüneli Yüklenicisine usulsüz ödemeler yapıldığını» sorması üzerine, işbu 
durum Teoman GÜZEY'e .iletilmiş ve konunun hassasiyeti belirtilerek kararın biran evvel gönderilmesi 
isteminde bulunulmuş olduğu hailde; gene de bu kararı göndermeyerek konu üzerindeki ısrarlı tutumunu 
devam ettirmiştir. 

1.3.1980 tarihinden geçerli olarak çıkarılan 8/5C5 sayılı Kararnamenin yürürlüğe konmasından sonra, 
Demiryolları inşaatı Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğünce düzenlenen 1.4.1980 gün ve (35) 
sayılı; 1.5.1980 gün ve (36) sayılı Hafcediş raporlarında Tünel Uzunluk Zammı, bu Kararname esaslarına 
göre hesaplanarak Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve bu arada «BAKANLIK MA
KAMI» tarafından 11.4.1980 tarihli yazı İte, 17.10.1979 gün ve 19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararı gön
derilerek uygulanması istenmiş olduğu cihetle; Genel Müdürlüğün bu karara aykırı olarak 1979 yılında 
yapılmış fazla ödemeleri mahsup ile, anılan Haikedişleri onaylaması gerekirken; böyle yapılmamış; o tarih
te Genel Müdür olan Okay KURÇEREN imzası ile yazılan 15.5.1980 gün, D-01/4413 sayılı (Dosya : A, 
Dizi : 132) ve 4.6.1980 gün, D-01/4977 sayılı (Dosya :A, Dizi : 131) yazılarla, 17.10.1979 gün ve 1979/19 
sayılı Kararın varlığına rağmen, Tünel Uzunluk Zammını Yüklenici Firmanın isteği doğrultusunda öde
meye devam olunması için Bakanlık Makamımdan «olur» istenmiş ve sanılk Teoman GÜZEY tarafından 
da «Bakan adına» «olur» verilmesi suretiyle, bu usulsüz işlemiin icrası sağlanmıştır. 

8/505 sayılı Kararnamenin hazırlanışı vesile ittihaz edilerek, Tünel Uzunluk Zammının Yüklenici NUROL 
Firması'nın itirazında belirlenen «ödemenin yapıldığı yıla ait 'Fiyat Artış Yüzdesinin esas alınarak hesap
lanması» ,nı öngören bir hükmün Kararnamenin 7/4 üncü maddesline ithali ile, keza, 1979 yılı ödemeleri 
açısından, her zaman için sakınca yaratacağı aşikâr olan 17.10.1979 gün ve 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu 
Kararının, yeniden Bayındırlık Kuruluna getirilip görüşülerek kaldırılması işlemlerinde; güdülen özel mak
sadın gerçekleştirilmesine yönelik tutum ve davranışların sahibi olmuş ve Müsteşarlık Göreviine başlaması 
akabinde oğlu Ömer GÜZEY'i, kısa süreli de olsa, NUROL Firması nezdünde çalıştırmak suretiyle, bu 
Firma ile yakın bir ilişki içinde bulunmuştur. (Dosya : B, Dizi : 86) 

Değinilen ve Yüklenici Firmamın korunmasına yönelik olup, görev gereklerimden kaynaklanmayan mez
kûr davranışları karşılığında Sanığın maddî çıkar sağladığı saptanamamış ve İş bu fiilleri 'ile görevi kötüye 
kullanma suçunu işlediği kabul edilmiştir. 

3 — a) Erdoğan Suat TAFTALI (Demiryolları İnşaatı eski Genel Müdürü, Halen Bayındırlık Bakanlığı 
Bakanlık Müşaviri, 19.10,1981 Tarihinden beri gözetim altında); 

b) Nurettin ÇARMIKLI (Ayaş Tüneli İnşaatı Yüklenicisi NUROL tnşaat ve Ticaret Kollektif Şir
keti Ortağı); 

Erdoğan Suat TAFTALI, Tünel Uzunluk Zammının hesabı ve ödenmesi konusunda, Demiryolları İn
şaatı Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü ile Yüklenici NUROL Firması arasındaki anlaşmazlığın 
başgösterdiği tarihte Demiryolları İnşaatı Gensl Müdürü olarak görev ifa etmektedir. 

Ankara Bölge Müdürlüğünce konu, 23.11.1978 gün ve 056/1653 sayılı yazı ile Genel Müdürlüğe Metimiş 
ve durumun incelenerek sonucun acilen bildirilmesi istenmiş bulunduğu halde, çözümü içlin, Genel Müdür
lükçe iki aylık bir gecikme sonunda 22 Ocak 1979 gün ve D. 01/6-545 sayılı yazı ile Bakanlığa intikal ettiril
miştir. 

Bu ve de Bakanlığa iletilen anlaşmazlığın tabi tutulduğu işlemler nedeniyle çözüm süresi uzamış; geçen bu 
süre içinde ise Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüpnün Yüklenici Firma itirazını benimsediği hususu, An
kara Bölge Müdürlüğüne ihsas ettirilerek, Yüklenici görüşü istikametinde ödemeye devam olunması sağ
lanmıştır. 
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Konu, ilk defa, Yüksek Fen 'Kurutunun ittifakla aldığı 3.7.1979 gün ve 39 sayılı Karan 'ile çözüme bağ
lanmış ve bu Kararda Yüklenicinin itirazı varit görülmemiştir. 

Görevinin gereği alarak E. Suat TAFTALI'nın bu Kararın Genel Müdürlüğe intikalini beklemesi ve ge
decek Karar uyarınca ödeme yapılmasını sağlaması gerektiği halde; böyle davranmamış; Yüklenici Firma iti
razı aksine çıkan Kararın, Bakan nezdinde yaptığı girişim sonucu, Bayındırlık Kuruluna götürülmesini sağ
lamış ve bu davranışı, kendisine mevdu görev ve hizmet gereklerinden kaynaklanmadığı cihetle, Ancak ko
nuya karşı gösterdiği özel ilgi 'ille kabili izah bulunmuştur, 

Esasen, Feridun ÖNEN'in; 

«... idaresinin yaptığı uygulamanın tescili için çaba sarfettiğini biliyoruz.» (Dosya : D, Dizi : 21), 
«... birinci Karardan sonra, Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü konunun peşini bırakmadı. Uzun 

boylu bu konuyu kendi bakımından işledi.» (Dosya :D, Dizi : 25), 

«... Selâhattin KILIÇ Balkan olduktan sonra, Suat TAFTALI'yı muarızı CH.P.'ye taraftar olmasından 
dolayı görevinden almış; ancak pasif bir göreve geıtirmiyerek Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine atamıştır ... 
bu atamada NUROL Firmasının etkili olduğu yönünde yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır.» (Dosya : D, 
Dizi : 346) 

mealindeki ifadeleri île de bu ilgi vurgulanmış olmaktadır^ 

Konunun götürüldüğü Bayın'dırlık Kurulunda yapılan görüşme sonunda tesis olunan 17.10.1979 gün ve 
1979/19 sayılı Kararla dahi, Firma itirazı geçerli görülmemiş ve Ankara Bölge Müdürlüğünce yapılan uy
gulamanın yerindeliği teyit olunmuştur. 

Görev bilinci içinde vaki olacak hareketin, bu Kararlar doğrultusunda -işleme hemen geçilerek, Yasalar
la oluşturulan sistemlere işlerlik ve de saygınlık kazandırılmasından ibaret bulunacağı ve aksime davranışın 
ise keyfilik yaratacağı kuşkusuzdur. Bunun için alınmış ve geçerliliği de alınma tarihinden itibaren başlamış 
olan Kararın illa da Genel Müdürlüğe gelmesini beklemek gibi bir zaruret de bulunmamaktadır. 

'Bu durum bakımından, E. Suat TAFTALI'nın, Ankara Bölge Müdürlüğüne yazacağı bir tezkere ile, Ku
rul Kararlarından bahsederek, ödemenin Kararlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak imkânı içinde oldu
ğunu söylemek mümkündür. 

Oysa Sanık tarafından bu imkân kullanılmamış olduğu gibi; Kararlardan sonra düzenlenen ve 1.11.1979 
tarihine kadar yapılmış işleri kapsamakta olup, Tünel Uzunluk Zammının Kararlara aykırı biçimde hesap 
edildiği (31 no. lu) Hakediş Raporunu, 12.11.1979 tarihinde bizzat onaylamış ve daha önce açıklandığı üzere, 
Teoman GÜZEY'in verdiği direktife binaen 'de, gerçekle hiç bağdaşmayan 6.12.1979 günlü yazı ile, ödeme
lerin Yüklenici Firma İtirazına uygun biçimde yürütülmesi emrini vermekten kaçınmamıştır. 

Yazılış tarzı bakımından, kendi iradesi ürünü olmasa dahi, konusu suçluluğa vesile verebilecek bir em
ri, Sanığın icra zorunda olmadığın! gösteren Anayasanın 125 nci maddesi hükmü yönünden, anılan yazılma 
'nedenlerinin Sanığın sorumluluğunu gidermeye yeterli olamayacağı açıktır. 

Kaldı k'i, kendi Genel Müdürlüğü döneminde, ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanan ve aynı türde işi yap
makta olan Mustafa Özcan Firması ile 25.7.1979 tarihinde ve Kiska Firması ile 9.8.1979 tarihinde akdedi
len sözleşmelere, Tünel Uzunluk Zammı yönünden, o tarihte çıkmış bulunan Yüksek Fen Kurulunun 
3.7.1979 gün ve 39 sayılı Kararı doğrultusunda hükümkoyarak, bu Kararı dikkate alan DemiryoEarı İnşaatı 
Genel Müdürlüğünün, NUROL Firmasına vaki olan Tünel Uzunluk Zammının ödenmesi konusunda, bu 
Karan tanımayan bir uygulamaya ısrarlı biçimde gitmiş olmasının dahi, bu vadideki tutum ve davranışların 
maksatlı ve yanlı olduğunu kabul için yeterli bulunacağı kanısına varılmıştır. 

6.12.1979 günlü yazılı emri takiben, 7.12.1979 günü bu görevden alınan E. Suat TAFTALI'nın NUROL Fir
masına ait iişİn sonuçlandırılması yönünden gösterdiği ilgi ve takip karşılığı çıkar sağlayıp sağlamadığı üze
rinde durulmuş ve Sanığın, NUROL Firmasına ait, Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesinin 22.5.1980 tarih ve 
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821383 «o. lu, hamiline düzenlenmiş çeki, evli kız kardeşi Semra GÖZÜBÜYÜK'e tahsil ettirmek suretiyle 
500.000,— TL. almış olduğu saptanmıştır. (Dosya : B, Dizi : 432), 

Konu ile 'ilgili olarak alınan ilk ifadelerinde, Nurettin ÇARMIKLI tarafından : 

«söz 'konusu çeki 'kendisinin imzaladığı; ancak çeki tahsil eden Semra GÖZÜBÜYÜK'ü tanımadığı; E. 
Suat TAFTALI'yı 'ise Demiryolları inşaatı Genel Müdürlüğü yapmış olmasından dolayı tanıdığı; ancak, 
(kendisine herhangi bir çek vermediği;» (Dosya : D, Dizi : 264), 

Erdoğan Suat TAFTALI tarafından ise; 

«Hürriyet Gazetesinden çıkan Renault marka bir arabayı alacak kadar parası olmadığı için, satmak 
amacıyla Tunç IŞIKDEMÎR isimli bir Mühendisle anlaştığı; önce 100.000,— TL. sı, daha sonra da elden 
mi, yoksa çekle mi verildiğini hatırlamadığı 500.000,— TL. sı aldığı; ancaık, bahse konu çeki Tunç IŞIKDE-
MİR'den almış olabileceği; çeke bakmadığı için hangi firmaya ait olduğunu görmediği; işlerin çokluğu ne
deniyle tahsili için çeki eşine verdiği; eşinin de kız kardeşi vasıtasıyla tahsili ettirmiş olabileceği1» (Dosya : D, 
Dizi : 265), 

ifade ve beyan edilmiş iken, ahiren bu anlatımdan vaz geçilmiş; gerek kendileri tarafından KomiiisyoMi-
muza verilen dilekçe ve gerdk vekilleri marifetiyle vakiyazılı başvurularıla, mezkûr paranın borç verildiği ve 
ahiren ödendiği iddiasında bulunulmuştur. (Dosya : E, Dizi : 294-317';320-338). 

Her şeyden önce; alındığı ve Tunç IŞIKDEMlR'esatıldığı trafik kayıtlarından anlaşılan otomobilin, 
satış işlemlerinin fiilen E. Suat TAFTALI tarafından yapılmayıp, vekâlet verdiği önder DURMAZ tarafın
dan gerçekleştirildiği tespit edilmiş; 'dinlenen Ş. Tunç IŞIKDEMÎR ve Önder DURMAZ'ın : 

«Otomobillin, bir defasında 100.000,— TL. ve teslimi sırasında da 500.000,— TL.'sının nakden verilerek 
alındığına, allımda çek kullanılmadığına» 

Yönelik ifadeleri ile de, bahse konu çekin, böyle bir alıma dayalı olarak Suat TAFTALFya intikal1 et
mediği 'kesinlik kazanmıştır. (Dosya : D, Dizi : 267; 268). 

Saniyen, otomobilin alımı tarihinde E. Suat TAFTALI'nın Türkiye îş 'Bankası Necatibey Şubesinde 
380.000,— TL. nakdî mevcut olup (Dosya : C, Dizi : 137; 138), arabanın alımında öncelikle bu paranın kul
lanılması tabii bulunmuş olduğu halde, mezkûr paranın kullanıknayaralk; bunun yerine 500.000,— TL.'niın 
NUROL Firmasından toptan alınmasının tercih edilmesi üzerinde durulmuş ve iş bu halin; mantık kuralla
rına gösterdiği terslik açısından, 500,000,— TL. alınması işleminin; borç olaralk alındığı yolundalki iddiayı 
kabule engel teşkil edeceği düşünülmüştür. 

Esasen Yüklenici NUROL Firmasının, bir Ticari ilişkiye dayalı olmaksızın, çeşitli ve müteaddit kişilere 
çekle yaptığı ödemelerin, hemen tamamının; 

«Borç alındığı ve elden ödendiği» tarzında izah edilmiş olması da dikkati çekici bulunmaktadır. 

örneğin : 

— NUROL Şirketi tarafından ANO inşaat ve Ticaret Limited Şirketine Türkiye Emlak Kredi Bankası Ye
nişehir Şubesinin 25 .7 . 1979 tarih ve 63948 No. lu çeki ile 1.000.000,— TL.; Töbanik Merkez Şubesinin 
3 . 8 . 1979 tarih ve 782604 No. lu çeki ile 1.000.000,— TL.; Anadolu Bankası Anafartalar Şubesinin 
28 . 2 . 1980 tarih ve 160162 No. lu çeki ile 500.000,— TL.; T. îş Bankası Yenişehir Şubesinin 23 . 5. . 1980 
tarih ve 821387 No. lu çeki ile 240.000,— TL. verilmek ve ayrıca Yozgat Çimento Fabrikasından tahsili ge
reken 1.000.000,— TL.'lık alacak devredilmek suretiyle toplam 3.740.000,— TL.'lık bir ödemede bulunul
muştur. (Dosya : B, Dizi : 428). 

ANO Şirketi yetkilileri söz konusu parayı NUROL Şirketinden borç olarak aldıklarını, kendilerinden is
tenmediği için de şimdiye kadar ödemede bulunmadıklarını ifade etmişlerdir. (Dosya : D, Dizi : 329-330; 
424-425; 331-332; 426) 
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NUROL Şirketine ait Muhasebe kayıtları incelendiğinde böyle bir alacağa rastlanmamış, Şirketin Malî 
Koordinatörü öcal KURDOGLU'da bu paranın ortaJkların şahsî hesabından karşılandığını, bu nedenle 
Şirket kayıtlarında gösterilmediğini söylemiştir. (Dosya : D, Dizi : 4Ö8). 

Bunun üzerine NUROL Firması ortaklarının şahsî hesapları itle Gelir Vergisi Kanununun 'değişik 114-
116 ncı maddeleri uyarınca düzenlenerek ilgili Vergi Dairesine ibraz edilen ve Yasa hükmü uyarınca ala
cakların miktarı, senetli veya senetsiz oldukları hususu ile alacaklıların adı, soyadı ve adresinin açıkça gös
terilmesi gereken Servet Bildiriırnleri incelendiğinde; borç verildiği ifade edilen 3.740.000,— TL.'nın ortak
lar şahsî hesabına kaydedilmediği gibi Servet Bildirimlerinde de alacak şeklinde gösterilmediği tespit edil
miştir. (Dosya : B, Dizi : 400 - 402). 

Kaldı ki, ANO Şirketi yetkililerinin borç aldıklarını belirttikleri paranın i k 1.500.000,— TL.'lık kısmı 
muhasebe kayıtlarında Şirketin alacağı şeklinde gösterilmiş, yıl sonunda tashih işlemi yapılarak söz ko
nusu paralar «cari borçlar hesabı» na aktarılmıştır. (Dosya : B, Dizi : 403 - 405). 

Uluslararası alanda faaliyette bulunan ve yıllık bilanço tutarı 1979 yılında 1 milyarı, 1980 yılında 2,5 
milyarı, 1981 yılında da 5,5 milyarı aşan ve ımaddî durumu iyi olan ANO Şirketinin NUROL Şirketiinden 
borç para alması ve bunu iki yılı aşkın bir .süredir ödememesi, NUROL Şirketinin de 3.740.000,— TL. gibi 
oldukça büyük bir meblağa ulaşan alacağını gerek şirket ve gerekse ortaklar şahsi hesaplarında göstermemiş. 
ve unutkanlık gerekçesiyle istememiş olması anılan şirketlerin yapıları, çalışma anlayışları, muhasebe tek
nikleri ve muhasebe personelinin nitelikleri açısındaninandırıcı bulunmamıştır. 

— Tekfen Holding A.Ş. Müdürü Turgut ARIKAN, çalıştığı şirketin birikmiş borçlarını ödeyebilmek için 
NUROL Firmasına ait T. İş Bankası Yen'işehir Şubesinin 20.5.1980 gün ve 821866 No. lu çeki ile 450.000,— 
TL. tutarında borç para aldığını, daha sonra Erol ÇARMIKLI'ya elden ve defaten ödediğini belirtmiştir. 
(Dosya : B, Dizi : 440; Dosya : D, Dizi : 404). 

Ancak, TEKFEN Holding A. Ş. rtin gelir ve giderleri ile nakit mevcudunun gösterildiği Günlük Kasa 
Bordroları incelendiğinde, Şirketin 1980 yılı Mayıs ayında maddi durumunun çok iyi olduğu, devamlı nakit 
fazlası verdiği, paraya ihtiyacı olmadığı gibi Şirket ihtiyacı için borç alındığı belirtilen paranın kayıtlarda 
gösterilmediği görülmüş; Turgut ARIKAN'ın Yapı ve Kredi Bankası Güvenevler Şubesinde, başkalarından borç 
para istemesini önleyecek düzeyde mevduat hesabı bulunduğu tespit edilmiştir. (Dosya : B, Dizi : 409 - 421) 

— İmar ve fclkân Bakanlığı eski Müfettişlerinden Erfcuğrul ÖZLEN'e T. İş Bankası Yenişehir Şubesinin 
20.12.1979 tarih ve 856529 No. lu çeki ile 100.000,— TL., T. Vakıflar Bankası Merkez Şubesinin 7.2.1980 
tarih ve 388543 No. lu çeki ile de 150.000,— TL. olmak üzere de toplam 250.000,— TL. ödenmiş, anılan kişi 
bu paraları Nurol Firması Ortağı Oğuz ÇARMlKLI'dan borç olarak aldığını ve her ay 10.000,— TL. vermek 
suretiyle elden ödediğini ifade etmiştir. (Dosya : B, Dizi: 429; Dosya : D, Dizi: 377 - 378). 

— MEBAN Menkul Kıymetler ve Değerler A. Ş. tarafından tahsil edildiği anlaşılan, T. İş Bankası Ye
nişehir Şubesine ait, Nurol Firmasınca hamiline düzenlenmiş 17.6.1980 tarih ve 821417 No. lu 250.000,— 
TL. tutarındaki çekiin kime, hangi iş karşılığı verildiği saptanamamış keza yine aynı Banka Şubesine ait 
21.5.1980 tarih ve 820367 No. lu, 1.100.000,— Tl., tutarındaki çeki arkasına «Kemal HANSU - Gülseren Ma
hallesi Küçükağrı Sokak No. 1001 Ankara» isim ve adresirii yazarak tahsil eden kişi belirtilen adreste bu
lunamamış ve Nurol Şirketi Yetkilileri de adı geçen kişiyi tanımadıklarını ve söz konusu çeki niçin verdik
lerini hatırlayamadıklarını ifade etmişlerdir. (Dosya : B, Dizi : 430; 429; 422 - 427;). 

— Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü Arifiye - Sincan Demiryolu 5 indi Kısım 
Kontrol Amiri Erdinç BALABAN'a Nurol Şirketinin Yapı ve Kredi Bankası Kızılay Şubesindeki hesabından 
17.8.1979 tarih ve 11197 No. lu çekle 20.000,— TL. ödenmiş, adı geçen kişi ise; bu parayı Genel Müdür Feri
dun ÖNEN zamanında Sekreterler Odasını döşemek üzere getirilen eşya bedelini karşılamak için tahsil ettiğini 
ve eşyaları getiren kişiye ödediğini1 flfade etmiştir. (Dosya : B, Dizi : 430/A; Dosya : D, Dizi ; 382 - 383). 

— Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğünün Ayaş Tüneli 
İnşaatı 1 inci Kısım Şube Başmühendisliğinde görevi Turan UYAR'a da Nurol Şirketinin Yapı ve Kredi Ban-

I 
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kası Kızılay Şubesindeki Hesabından 30.11.1979 tarih ve 15153 No. lu çekle 19.345,— TL. ödenmiş olup, anı
lan kişi; bu parayı Şantiye ihtiyacı için bazı malzeme alımında kullandığını açıklamıştır. (Dosya: B, Dizi : 
430; Dosya : D, Dizi: 384 - 385). 

Öte yandan, 5440 sayılı Yasa uyarınca 10.1.1977 tarihinde verdiği Mal Bildirimi Beyannamesinde kendisi
ne, eşi ve velayeti altındaki çocuklarına ait hiç bir malî varlığı olmadığını beyan eden Erdoğan Suat TAF-
TALI'nın, malî varlığı yönünden yapılan araştırma sonunda: 

— 28.2.1979 tarihinde alınmış olup, 1.3.1979 tarihinde eşi Hatice Nursen TAFTALI adına kaydı yapılmış 
bulunan 1978 model Ford Taunus Marka özel otoyu 300.000,— TL. sı peşin ve 100.000,— TL. sı Filiz KI-
LIÇER adlı kadın tarafından verilmiş çekle olmak üzere 400.000,— TL. peşin bedelle Fethi CANGIR'dan 
satınaldığı, (Dosya: C, Dizi: 74 -"77; 177-178) 

— 21.12.1979 tarihinde, Ankara - Kızılay îzmir Caddesi üzerinde Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Ano
nim Şirketince İnşa edilen MODA ÇARŞISI ve ÎŞ HANINDA bulunan 37 No. lu bağımsız bölümü, 150.000 — 
TL. lik kısmı peşin ve kalanın 150.000,— TL. sı 15.12.1979 tarihli bono ve bakiyesinin 15.1.1980 - 15.7.1980 
tarihleri arasındaki aylara hasren düzenlenmiş bonoloria ödenmek suretiyle 1.000.000 TL. sına satın aldığı, 
(Dosya : C, Dizi: 71 - 73). 

— KORAY Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Ankara - Çankaya'da inşa edilen PEM
BE KÖŞK Sitesinden, Eşi Hatice Nursen TAFTALI adına satınalman Daire bedeli karşılığında, 12.10.1979 
tarihinde 1.800.000,— TL.; 10.12.1979 tarihinde 1.000.000,— TL. ve 15.4.1980 tarihinde 1.100.000,— TL. ol
mak üzere 3.900.000,— TL. tutarında para ödediği, (Dosya: C, Dizi: 64-68; Dosya: D, Dizi: 316-320) 
saptanmıştı^ 

Filhakika Sanık tarafından, mezkûr paraların Samsun'da müteahhitlik yapan kardeşi Atillâ TAFTALI 
ile İzmir'de Malî Müşavirlik yapan eniştesi Mehmet ÖĞSÜZ'den alınan borç ve annesi tarafından verilen 
para ve altınlarla karşılandığı beyan edilmiş; buna dair çek ve banka havaleleri ibraz edilmiş ve adı geçenler 
tarafından da bu iddia doğrulanmış. (Dosya: C, Dizi- 85-164; Dosya: D, Dizi: 340-342; 410-411) ise 
de; Maliye kayıtlarına göre, Atillâ TAFTALI'nın son üç yıllık kazancı toplamının 500.000,— TL. civarında 
olduğu ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Servet Bildiriminde 
de, verdiğini belirttiği 3.000.000,— TL. civarındaki borcu göstermemesi sonucu, beyanı ile resmî kayıtlar ara
sında beliren uyumsuzluk; 

Annesi Zehra TAFTALI'nın ise oğlu E. Suat TAFTALI'ya hep elden para verdiğini; banka veya posta 
ile para göndermediğini 'beyan eylemesi; 

Suretiyle husule gelen çelişki, kuşku yaratır bir nitelik göstermiş olmakla beraber, bahsekonu değerlerin, 
Soruşturulan olaya ilişkinliği saptanamamış ve bu nedenle 5440 sayılı Yasa uyarınca gereği yapılmak üze
re durumun, mensubu Bayındırlık Bakanlığına iletilmesiyle yetinilmiş ve fakat, gerek NUROL Şirketinin 
yukarıda değinilen parasal ilişkileri, gerek E. Suat TAFTALI'nın bu konularda belirlenen tutum ve davra
nışları dikkate alınarak, NUROL Firmasından aldığı sabit bulunan 500.000,— TL. sının daha önce açıklan
mış Tünel Uzunluk Zammı ödemesinin Yüklenici Firma lehinde sonuca 'bağlanması yönünden vaki olan ça
balan karşılığında alındığının kabulü ile, rüşvet suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır. 

Türk Ceza Kanunu hükümleri açısından rüşvet : 

— Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmak veya yapmamaya mecbur ol
duğu şeyi yapmamak (basit rüşvet); 

Veyahut : 

— Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmaya mecbur olduğu şeyi yapmamak veya yapmamaya mecbur 
olduğu şeyi yapmak (vasıflı rüşvet); 
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Karşılığında memurun, her ne suretle olursa olsun bir menfaat temin eylemiş olması halinde oluşacağı 
kabul edilen bir suç türüdür. 

Menfaatin alınıp alınmaması veya alınma zamanı ile işin yapılıp yapılmamasının önem arz etmediği bu 
suçun oluşmasında en önemli etken, Kanunun rüşvet mukavelesi diye adlandırdığı ve rüşveti veren ile alan 
memur arasındaki anlaşmayı kapsayan bir irade birleşiminin vukubulmuş olmasıdır. 

Alanın, verenin ve var ise aracının dahi cezalandırılmasını gerektiren bir suç konusunda, taraflar arasında 
bir anlaşmanın vukua gelip gelmediğini saptamanın güçlüğü meydandadır ve her halde bu anlaşmanın, taraf
lar arasındaki ilişki; işin çözümü konusunda memurun gösterdiği tutum ve davranış ve konulara yaklaşım 
tarzının dikkate alınması suretiyle, icra edilen fiillerin bütünlüğü içerisinden istihracı zorunludur. 

Bu yönü ile bakılan mevzu olayda; aynı işi görmekte olan Mustafa ÖZCAN ve KlSKA Firmaları ile ya
pılan sözleşmelere, sözleşme tarihinde verilmiş bulunan Yüksek Fen Kurulunun 3.7.1979 gün ve 39 sayılı Ka
rarını dikkate alarak Tünel Uzunluk Zammının hesaplanması ve ödenmesi usulü hakkında hükümler koyan 
Demiryolları tnşaatı Genel Müdürlüğünün, Firmalar arasında ayırım pahasına da olsa, NUROL Firmasına 
bu Kararları uygulamayııp, ödemenin Firmaca ileri sürülen istikamette yapılması gerektiğini savunur gözüke
rek, bunu gerçekleştirme yönünde gayretlere girmesinin «nedensiz»; olabileceği Komisyonumuzca kabul edile
memiş; 

Bu «nedensellik bağı» istikametinde yapılan bir değerlendirme ile de; 7.12.1979 tarihinde görevinden ay
rılan Sanığın, bu görevinden ayrılışından sonraya rastlayan 22.5.1980 tarihinde NUROL Firması ortağı Nu
rettin ÇARMIKLI'dan 500.000,— TL. sini almış olmasının masum ve tesadüfi olmadığı; evvelce verilmiş 
hizmetlerin karşılığım oluşturduğu; çekin kendisi tarafından tahsil edilmeyerek; Millî Güvenlik Konseyi 9/14 
numaralı Soruşturma Komisyonunun 26 Ocak 1982 tarihli yazısında, (Dosya: C, Dizi: 170-173) belirlendiği 
gibi, eşi Hatice Nursen TAFTALI'nın kızlık soyadını kullanmak ve değişik adres göstermesi şeklinde tecelli 
eden gizleme gayretine benzer nitelikte olarak, evli kızkardeşi Semra GÖZÜBÜYÜK'e vererek tahsil ettiril
mesinin dahi bu değerlendirmeyi teyit ve takviye edeceği düşünülmüş ve maruz nedenler açısından Sanık 
E. Suat TAFTALI'nın bu fiilî ile rüşvet almak; Nurettin ÇARMIKLI'nın ise rüşvet vermek suçlarım işle
dikleri kabul ve mütalaa olunmuştur. 

Esasen, İtalyan Ceza Hukukçusu CARRARA dahi; 

«Memurluktan çekilmiş ve ayrılmış olan bir memurun görevi sırasında yaptığı işten dolayı sonradan para 
ve hediye almış olmasının rüşvet sayılması gerekeceği; aksi ta'kdirde, görevli olduğu zamanda, zengin bir 
kimsenin işini teshil ederek, bir hediyeye göz dikmek suretiyle vukua gelen bir cürmün cezasız kalacağı ci
hetle, bu hileli yola taviz verilmemesi gerektiği», 

Rey ve görüşünde bulunmuştur. (A. Pulat GÖZÜBÜYÜK: T.C.K. Açılaması Sh. : 212, MAJNO Şerhi 
Sh.: 174). 

Sanık Erdoğan Suat TAFTALI, anlaşmazlığın başladığı andan itibaren, Yüklenici Firma itirazı lehinde 
bir tutum ve davranış göstermiş ve 7.12.1979 tarihindede, bir başka göreve atanmış ise de; gerek olayın ta
şıdığı organik bütünlük ve gerek 6.12.1979 tarihinde, zamanın Bayındırlık Bakanı adına verdiği yazılı emir
le, fiillerinin, Bakanca yürütüldüğü kabul ©dilen usulsüz işlemlerle bağlantılı düzeye varması keyfiyeti dikka
te alınmış ve bu yönü ile Sanığın, açılacak davaya Bakan'a teb'an dahil edilmesinin gerekeceği teemmül edil
miştir. 

500.000,— TL. lık çeki tahsil eden Semra GOZÜBÜYÜK'ün ise, tüm olayları ve çeki alınış nedenlerini 
bilerek tahsil eylediği konusunda yeterli delil bulunamamış; bizatihi verilen bir çeki tahsil etmekten ibaret 
kalan davranışının, rüşvete aracılık olarak kabul edilemeyeceğinin teemmülü ile dahili dava ©dilmesine gerek 
görülmemiştir., 
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4. Okay Fehmi KURÇEREN (Demiryolları inşaatı eski Genel Müdürü): 

Erdoğan Suat TAFTALI ile Şükrü Nail MERDAN'ın Genel Müdürlükleri döneminde Demiryolları İnşaatı 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmış, 30.4.1980 tarihinde ise Gened Müdürlüğe getirilmiştir. 

Erdoğan Suat »TAFTALI zamanımda Yüklenici NUROL Firması lehine başlatılan uygulamayı benimsedi
ğini fiil ve davranışlarıyla dışa vurduğu gibi, bundan sonra devam eden icrai görevleri sırasında da aynı uy
gulamanın sürdürülmesini sağlayarak adı geçen firmaya haksız ödemeler yapılmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu cümleden olarak, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 ve 34 numaralı, Hakediş Raporlarını Genel Müdür yeri
ne Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla onaylamış bulunmaktadır. (Dosya : B, Dizi 383-394; 345-348) 

Tünel Uzunluk Zammının hesaplanış usulünde 19 numaralı Hakedişten beri, Ankara Bölge Müdürlüğü 
ile Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü arasında süregelen ve zaman zaman yazışmalara dökülen anlaş
mazlık; sanığın bizzat, onayladığı 33 ve 34 No. lu Hakedişlerde bir başka boyutla tekrardan yaşanmıştır. 

Sanığın tutum ve davranışlarında kararlılığını, bir başka deyişle, suç işleme kastırıl göz önüne serme bakı
mından bu olaylara değinmeden geçilememiştir. 

Yüklenici NUROL Firması ile düşülen anlaşmazlığın Yüksek Fen Kurulu ve Bayındırlık Kurulunda gö
rüşülerek kendi anlayış ve kabul edişleri doğrultusunda çözüme bağlandığını öğrenen Ankara Bölge Müdür
lüğü, malî yıl sonunun yaklaşmış olmasını da göz önünde tutarak tanzim ettiiği 33 No. lu Hakediş Raporunu 
Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğüne göndermiş, yapılan inceleme ile Hakediş Raporunun Tünel Uzun
luk Zammının hesaplandığı sayfasının, uygulamalarına aykırı olarak düzenlendiğinin anlaşılması üzerine Ge
nel Müdürlükçe Hakediş Raporu 11.1.1980 gün ve D.08/527-230 sayılı yazıya bağlanarak; 

«... ilgi <a) ... esaslarına ve 32 No. lu Haikedişte tashihlerimize aykırı bir şekilde ye hiçbir gerekçe göste
rilmeden düzenlendiği...» 

Görüşü ile Ankara Bölge Müdürlüğüne iade edilmiştir. 

19 No. lu Hakediş Raporu ile 32 No. lu Hakediş Raporunda yapılan tashihler çerçevesinde yeniden düzen
lenmesi emredilerek iade edilmesi istemli mezkûr yazıyı Genel Müdür Yardımcısı olan sanık - Makama 
bilgi vermiş ve olur almış olmalı iki Bayındırlık Bakanı adına - imzalamıştır. (Dosya : A, Dizi : 135; Dos
ya : B, Dizi : 390; 340; Dosya : D, Dizi : 1 - 4) 

Ankara Bölge Müdürlüğünün edindiği bilgilerle, haklı olarak direnmesi ve Hakediş Raporunu önceki ha
liyle iade etmesi üzerine; Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünce, 32 No. lu Hakediişte olduğu gibi, 
33 No. lu Hakediş Raporunun Tünel Uzunluk Zammı ile ilgili olarak Ankara Bölge Müdürlüğünce düzen
lenmiş bulunan 11 inci sayfası çıkartılarak, yerine usulsüz şekilde tanzim olunan sayfa konulduktan sonra Sa
nık tarafından onaylanmıştır. (Dosya : B, Dizi: 392; 342) 

Bu tutum ve davranışıyla Ankara Bölge Müdürlüğünden gelen uyarılara duyarsız kaldığını kanıtlayan 
sanığın, 36 numaralı Hakeddşte; gelmiş olan 1979/19 saydı Karar uyarınca işlem yapmayıp, sorunu Bakanlık 
katına arz ederek halletmeyi tercih ettiği anlaşılmıştır. 

Gened Müdür olarak imzaladığı 15.5.1980 gün ve D-01/4413 sayılı yazıyla; 
«... Genel Müdürlüğümüz görüşünü Makamınıza bildirmiş ve mütalaamız muvacehesinde konunun ye

niden teCkikini müsaadelerinize arz etmiştik... cevap gelinceye kadar 7/15990 sayılı Kararname esaslarına gö
re yaptığımız uygulamaya 1.5.1980 günlü ve 36 numaralı Hakediişte ide devam etmemizin 7/15990 sayılı Ka
rarnameye aykırı olmadığı hususundaki kesin görüşümüzü muhafaza etmekteyiz...» 

Diyerek; işbu yazıda açıkladıkları şekilde uygulama yapmalarının mahzurlu olmayacağı hususundaki gö
rüşe ve uygulamaya olur verilmesi suretiyle Hakedişin ödenmesini talep etmiş, Müsteşar Teoman GÜZEY* 
den alman olurla ödenmesini sağlamıştır. (Dosya : A, Dizi: 132) 

36 No. lu Hakedişten sonra da bu tarz uygulamalarına devam edebilmeleri için, aynı şekilde, Bakanlık 
Makamından olur alma yoluna gitmiştir. (Dosya : A, Dizi: 131) 
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7/15990 sayılı Kararname sisteminin, Tünel Uzunluk Zammına ödendiği yılın Fiyat Artış Yüzdesinin 
tatbik edilmesini zorunlu kıldığını, Yüklenici NUROL Firması lehinde yapılan uygulamanın bu Kararname 
hükümlerine uygun bulunduğunu iddia eden sanığın; Kararnamenin yürürlükte olduğu sırada aktediien Ari-
fiye - Sincan Demiryolu 4 üncü ve 5 inci Kısım Tünel inşaatı Sözleşmelerine; doğruluğuna ve dolayısıyla uy
gulama zorunluluğuna inanıldıkları Kararname sisteminden ayrılarak; 19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararına 
koşut özel hükümler konulmasını, serbest rekabetin bir gereği olarak iizaha çalışması 'samimiyetsizliğine ölçü 
alınabilir. (Dosya : A, Dizi : 128-129) 

Sanığın olaya ilişkin eylemleri bu kadarla kalmamaktadır. Bakanlıkta yeni bir Kararname hazırlandığını 
öğrenmesi üzerine; 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesinin esasını oluşturan bir metin hazırlayarak, 
Müsteşar Teoman GÜZEY, Müsteşar Yardımcısı Ahmet ERCİN ve o tarihte Yüksek F_en Kurulu Üyesi 
olan Feridun ÖNEN'in taslağı tapaj ettirdikleri sırada getirip yazılmasını sağlamış ve bu şekilde Kararname
nin bir maddesi halinde yürürlüğe girmesine önayaklık ederek, Ankara Bölge Müdürlüğü ile Yüklenici 
NUROL Firması ve Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü arasında uzayıp giden anlaşmazlığın İdaresini 
bağlayıcı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yüklenici Firmalehinde kesin çözüme kavuşturulmasını irade etmiştir. 

Ayrıca, Bakanlık Makamınca Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğüne 11.4.1980 tarihinde gönderilen 
1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararının bağlayıcı ve 1 Mart 1980 tarihine kadar gereği yapılması zo
runlu bulunan hükümlerinden kurtulmak, bu meyanda o tarihten önce ödenmiş bulunan Hakedişlerin Kararla 
çelişkili durumda kalmalarını önlemek için; 22.4.1980 gün ve D-08-147/3865 sayılı yazıyla Kararın kaldırıl
ması gerektiği görüşlerini yinelemiş ve 19.6.1980 tarihinde yapılan Bayındırlık Kurulu toplantısında alınan 
1980/13 sayılı Kararla da 1979/19 sayılı Karar kaldırılmıştır. (Dosya : A, Dizi : 142-144; 135-140). 

Soruşturma sırasında bu Sanığın da NUROL Firmasının kendisine sağladığı özel menfaat karşılığında yu
karıda bir bir gösterilen eylemleri icra ederek Firmaya haksız ödeme yapılmasına sebebiyet verdiği hakkında 
kanıt ve bulgular elde edilememekle beraber; 1980 Temmuz ayı içinde Güngör ıBİNGÖL, Zafer ÖZERKAN 
ve Ertuğrul BABA ile birlikte çıktıkları yurt dışı görev gezisinin 200 000.— TL. tutarındaki harcırah ve 
yevmiyelerini telefonla görüşüp mutabık kaldıktan sonra mutemet Necati ÇAĞLAYAN aracılığı ile NUROL 
Firmasından aldırmıştır. NUROL Firması ortaklarından Erol ÇARMIKLI'nın imzaladığı, Türkiye Öğretmen
ler Bankası Merkez Şubesine keşide olunan 17.7.1980 gün ve 336315 No. lu çekle ödenen bu para sonra
dan Firmaya iade edilmiş olsa bile, Devlet Memuru olan Sanığın borç isteyebilecek derecede kendisini Fir
maya yakın hissetiğini vurgulayabilmektedir. (Dosya : A, Dizi : 352-353; 354-355; 358; 356; 358-359; 350-351; 
348-349; Dosya :B, Dizi: 342), 

Sanık Okay KURÇEREN'in; fikren Yüklenici NUROL Firması lehine haksız ödemeler yapılmasına se
bebiyet veren sistemi benimsediği, aksiyoner olarak, memuriyetine taalluk eden yetkilerini yerinde, işin ge
reklerine ve amacına uygun kullanmadığı bu suretle haksız ödemeler yapılmasına sebebiyet vererek «me
muriyet görevini kötüye kullanmak» suçunu işlediği anlaşılmıştır. 

5. Ahmet ERCİN (Eski Müsteşar Yardımcısı) : 

Olayın seyri içinde, 8/505 sayılı Kararnamenin hazırlık çalışmalarında görev almış, Müsteşar Teoman 
GÜZEY'in emri uyarınca 8/505 sayılı Kararnameyi Yüksek Fen Kurulu Üyesi Feridun ÖNEN'le birlikte 
hazırlamış ve bu çalışmalarda koordinatör görevi ya paralk, Kararname taslağının Müsteşar Teoman GÜZEY, 
Bakan Selâhattin KILIÇ ve Devlet Bakanı Ekrem CEYHUN'a arzı sırasında hazır bulunmuştur. 

Görevi icabı, Yüklenici NUROL Firması lehine yapılan uygulama ve buna ilişkin bir kısım işlemlerin 
Bakanın bilgisi ve himayesinde yürütüldüğünü bildiği, bu meyanda 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kara
rının icracı ve işlemci Dairesine gönderilmeyerek Makamda tutulduğuna dair haberlerin Bakanlık içinde şu-
yü bulmasını duyduğu halde, Ökay KURÇEREN tarafından mevcut ihtilâfa çözüm bulmak amacıyla hazır
lanan ve NUROL Eirması yararına haksız ödemelere konu olacak 7/4 üncü maddenin Hazineye neye mallola-
cağı üzerinde durmaksızın, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü almaksızın Kararname taslağına ilave edil-
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mesi fiiline iştirak etmiş, böylece, «NUROL Firması için çıkarıldı» kanaat ve söylentilerine neden olan 
mezkûr maddenin 8/505 sayılı Kararnameye girişini sağlamıştır. (Dosya : A, Dizi : 119-169; 19-57; 323-326). 

Sanığın bahsedilen fiil ve davranışları ika eylemesinin nedeni; NUROL Firması sahipleri ve bunların 
yakınlarıyla olan ilişkilerinde aranabilir. 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğüne müracaatla eşi Emel ERÇlN üzerine alınan 68 08 63 numaralı Tele
fon; Emel ERÇİN'in Ankara 11 İnci Noterinden verdiği 5 Şubat 1980 gün ve 2395 numaralı Vekâletname 
ile, Vekili Songür KOCAMAN tarafından 19.2.1980 tarihinde karısı Aynur Türkân KOCAMAN'a devredil
miş, Telefon satış 'bedeli olan 65 '300,— TL. ise; Aynur Türkân KOCAMAN'ın kardeşi Nurettin ÇARMIK
LI tarafından Ahmet ERÇİN'e elden ödenmiştir. (Dosya : B, Dizi: 433-449). 

Ayrıca, Sanığın Mithatpaşa Caddesi No. 58/5'de Terzilikle iştigal eden Necati KARACABEY ve Halit 
SEVEN'e İngiliz Kumaşından diktirdiği iki takım elbisenin kumaş ve dikiş bedelini de yine NUROL Firma
sı ortağı Nurettin ÇARMIKLI ödemiş bulunmaktadır. 

Sorgusunda Sanık; 
«Terzi Halit SEVEN'in Ortağı Necati KARACABEY'e 1980 Ekim ayı sonunda kumaşını vermek sure

tiyle iki ıtakım elbise 'diktirdiğini, Kasım ayı başında da 30 000,— TL. ödeyerek elbiseleri teslim aldığını» 
belirterek iddiayı reddetmiş, 

Daha sonra, Terzi Necati KARACABEY'in imzasını taşıyan, Ahmet ERÇİN'den iki takım elbise dikiş 
bedeli olarak 30 000,— TL. tahsil edildiğini gösterir bir belge. (Dosya : A, Dizi : 405; 455-456) ibraz etmiş 
ise de; 

İfadesine başvurulan Necati KARACABEYin; 

«Terzihanede kendisinin genellikle kesim ve teknik işlerle uğraştığını, para işlerine ise ortağı Halit SE
VEN'in baktığını hafızası zayıf olduğu için Ahmet ERÇİN'e dikilen elbiselerin parasını (kimin ödediğini ha
tırlamadığını, Halit SEVEN'in her şeyi daha iyi bileceğini ve söylediklerinin doğru olduğunu, Ahmet ER
ÇİN'e verilmiş bulunan 6.11.1980 tarihli belgedeki imzanın kenıdisine ait olduğunu, ancak Ahmet ERÇİN'in 
dikilen elbise bedellerıinin bizzat kendisi tarafından ödendiğine ilişkin bir belge verilmesini istemiş ve 'kendi
sinin de elbise bedellerinin tamamen tahsil edilmiş bulunması nedeniyle böyle bir belgeyi vermiş olabileceği
ni, elbise bedelinin bir başkası tarafından ödenmesi halinde de istek üzerine elbise dikilen kişiden para 
alındığına dair belge verebnlanmkemuruDRMH 
alındığına dair belge verebildiklerini» 

açıklaması. (Dosya : A, Dizi : 420-421). 

Halit SEVEN'in dahi; 

«Eslkiden beri müşterileri olan Nurettin ÇARMIKLI'nın, Ahmet ERÇİN'i beraberinde getirerek Ahmet 
ERÇİN'e iki takım elbise ıdikin, parasını ben ödeyeceğim dediğini; bu sipariş üzerine Ahmet ERÇİN'e iki 
takım elbise diktiklerini; Nurettin ÇARMIKLI hesabına dikilen diğer elbise bedellerine bu elbiselerin 
60 003,— TL. tutan kumaş ve dikiş ücretini de dahil ederek Nurettin ÇARMIKLI'dan tahsil ettiğini, Ah
met ERÇİN'in kendilerine bir ödeme yapmadığını» 

beyan etmiş olması. (Dosya : D, Dizi : 366; 418-419) ve 

Tanığın bu beyanının aynı terzihanede çalışan Kalfa Abdullah ÇOLAK'ın ifadesi ve Necati KARACA
BEY - Halit SEVEN İşletmesine ait 1980 yılı ölçü defteri ile Ankara 12 nci Noterliğince 28.12.1979 gün ve 
56609 yevmiye numarasıyla tasdikli Amerikan Usulü tutulan Defteri Kebirli Yevmiye Defterinin ilgili sa-
hifesiyle teyit edilmiş bulunması; ölçü defterinin 4.11.1980 tarih ve 128 No. lu saifesinde «Nurettin ÇAR
MIKLI beraberinde Ahmet ERCİN» ibaresinin ve Defteri Kebirli Yevmiye Defterinin 5 inci Sahifesinin 128 
sıra No. sunda ise 4.11.1980 tarihinde «Nurettin ÇARMIKLI, Ahmet ERÇİN'e dikiş» notayla Kasaya 
60 000,— (TL. gelir kaydedildiğinim gösterilmesi karşısında, savunmaya itibar edilmemiştir. (Dosya : D, Di
zi : 422; Dosya : E, Dizi: 255-261),, 
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Nurol İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi ve sahipleriyle iş ilişkisinden başka bir ilişki bulunmadığı an
laşılan Sanığa, 'dikilen iiki kat elbise bedelinin Erdoğan Suat TAFTALI - Nurettin ÇARMIKLI bölümünde 
izah edildiği veçhile Şirket sahiplerinden birisi tarafından ödenmiş olmasının izaha yeterli ıtek nedeni; «8/505 
sayılı Kararnamenin hazırlanması çalışmalarında görev alan Sanığın, Tünel Uzunluk Zammının Firma lehine 
ödenmesini sağlayacak maddeyi Kararname kapsamına almaktan» ibaret olduğu kanaatini vermiş ve bu ne
denlerde; Ahmet ERÇlN'in «rüşvet almak», Nurettin ÇARMIKLI'nın ise «rüşvet vermek» suçlarını işledik
leri kabul edilmiştir . 

6. Feridun ÖNEN (Yüksek Fen Kurulu Eski Üyesi, Halen Yapı tşleri Genel Müdürü) : 

2.5.1980 tarihine kadar Yüksek Fen Kurulu Üyeliğinde bulunmuş, bu tarihte Yapı İşleri Genel Müdür
lüğüne atanmıştır. 

Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü ile Ayaş Tüneli İnşaatı Yüklenicisi NU
ROL Firması arasında çıkan uyuşmazlık, yetkili makamların havalesi üzerine Sanığın da üyesi bulunduğu 
Yüksek Fen Kurulu ve Bayındırlık Kurulunda, 7/15990 sayılı Kararname ve İşin Sözleşmesine göre incele
nip, «Tünel Uzunluk Zammına imalatın yapıldığı yılın Fiyat Artış Yüzdesinin uygulanacağı» na dair alınan 
Kararlarla çözüme bağlanmış; Sanık her iki Karara da olumlu oy kullanmıştır. Hatta 1979/19 sayılı Bayın
dırlık Kurulu Kararının Raportörüdür. (Dosya : A, Dizi: 19-57; 162-167). 

Yüksek Fen Kurulu Üyeliği devam ederken «Kamu Kuruluşlarınca İhalesi Yapılmış veya Yapılacak 
İşler İçin Uygulanacak Değişken Birim Fiyatların Tespiti Esasları» hakkında hazırlanacak Kararnameyi, 
Müsteşar Yardımcısı Ahmet ERCİN ile birlikte hazırlamalarını Müsteşar Teoman GÜZEY kendisinden is
temiş ve 8/505 sayılı Kararnamenin tüm hazırlık çalışmalarına fiilen katılmış; Kararname taslağının daktilo
da yazımı esnasında Okay KURÇEREN'in getirip verdiği ve 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesini 
oluşturan kısmın taslak metine yazılmasına rıza göstermiş; Ayaş Tüneli İnşaatı Yüklenicisine haksız ödeme
lere komu olan mezkûr Kararnamenin; taslağını hiçbir kurum ve kuruluşun görüşüne sunmadan, herhangi 
bir makam ve mercii ile temas etmeden Hazineye getireceği Malî yükün ne olacağını araştırmadan görev 
icaplarıyla bağdaşmayacak şekilde hazırlanmasını sağlamıştır. 

Ayrıca, 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararının ikinci kez görüşüldüğü 19 . 6 . 1980 tarihli Bayın
dırlık Kurulu toplantısına Yapı İşleri Genel Müdürü olarak katılmış; 

«Kararın kesin nitelikli bir Karar olduğu, özünü etkileyen yeni bilgi ve belgeler bulunmadan görüşüle
meyeceği» ni 

İleri süren Üyelere karşılık. 

«Geçmişte ikinci kez görüşülen Bayındırlık Kurulu Kararları bulumduğu»nu 

İfade edip, benzer nitelikli olmayan Halkapınar Spor Tesislerinin yapımına ilişkin bir Kararı emsal gös
tererek, 1979/19 sayılı Kararın ikinci defa görüşülüp kaldırılmasına fikren zemin hazırlamış ve esasın göı'i-
şülmesinde de mevcut Kurul Kararlarındaki (1979/39 sayılı Yüksek Fen Kurulu Kararı ve 1979/19 sayılı 
Bayındırlık Kurulu Kararı) görüşlerinden gerekçe göstermeksizin dönmüştür. (Dosya : A, Dizi : 135-140; 
Dosya : B, Dizi : 146 -149; Dosya : D, Dizi : 231 - 233; 229-230; 88-98; 222-223; Dosya : E, Dizi : 143-154). 

Sorgusunda Sanık, Yüksek Fen Kurulunun 1979,39 ve Bayındırlık Kurulunun 1979/19 saydı Kararlarının 
fazla rijit olduğunu, bir arayol bulunması görüşünü taşıdığını, 8/505 sayılı Kararname taslağını Okay KUR
ÇEREN'in getirip verdiği metnin yazımıma muhalefet ettiğini; bu metnin Kararnamede yer almasına 
gerek olmadığını belirtmesi üzerine Müsteşar Teoman GÜZEY'in «Böylece bu ihtilaf da çözülmüş oldu» 
dediğini; 1979/19 sayılı Kararın Bayındırlık Kurulunda, yeniden görüşülmesinin mümkün olduğunu; ancak 
Kararın kaldırılmasına gitmeden önce konunun bir Komisyonda inceletilerek, Demiryolları İnşaatı Genel Mü
dürlüğünün uygulanmasını istediği sistemin ne getireceğinin saptanmasını önerdiğini; önerisini Müsteşar 
Teoman GÜZEY'in uygun görmediğini beyan; etmiş ise de; muhalefet etmeksizin sonuçlara iştiraki, iradî 
bir şekilde diğer sanüklarla birleştiğini ve NUROL Firmasına haksız ödemeler yapılmasında dahil bulundu
ğunu sübuta erdirmiştir. (Dosya : D, Dizi : 19-57). 
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Sanığın bu fiilleri karşılığında çıkar sağlayıp sağlamadığı soruşturulmuş, 1980 yılından bu yana Banka
lardaki nakit hareketlerinin bir Genel Müdür maaşıyla kıyaslanamayacak düzeyde arttığı görülmüştür. 

örneğin : 

— 20 . 7 . 1980 tarihinde Pamukbank Kavaklıdere Şubesinde 1.000.000,— TL. 
— 31 . 7 . 1980 tarihinde Pamukbank Kavaklıdere Şubesinde 1.000.000,— TL. 
— 8 . 8 . 1980 tarihinde T. iş Bankası Başkent Şubesinde 1.000.000,— TL. 
Tutarında mevduat hesapları açtırdığı, 

— 20 . 4 . 1981 tarihinde izmir Urla İlçesinde eşi Gülsen ÖNEN adına 5 . 8 . 1981 tarihinden itiba
ren her ay 500.000'er liralık taksitlerle ödenme koşuluyla 2.500.000,— TL. bedelle yazlık daire aldığı, 

Saptanmış, fakat bu meblağların,. lehine icrai hareketlerde bulunduğu NUROL Firmasından sağladığı 
çıkarlar olduğuna dair herhangi bir delile rastlanmamış, keyfiyetin 5440 sayılı Memur ve Hizmetlilerden 
Mal Beyannamesi Alınması Hakkında Kanun hükümlerine göre değerlendirilmesi için, Bayındırlık Bakanlı
ğına duyurulmasıyla yetinilmiş ve bu nedenle de fiillerinin «Görevi kötüye kullanma suçu» düzeyinde kaldığı 
sonuç ve kanaatine varılmıştır. (Dosya : C, Dizi : 195 - 226). 

7. Nurettin AKSU (Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanı) : 

Tünel Uzunluk Zammının hesaplanması ve ödenmesi konusunda, Ankara Bölge Müdürlüğü ile NUROL 
Firması arasında başgösteren anlaşmazlığın, Firma lehinde bir çözüme bağlanması yönünde vaki girişim ve 
yürütülen işlemlere; konunun götürüldüğü Yüksek Fen Kurulu ve Bayındırlık Kurulu Kararlarına muttali 
olmasına rağmen Kurul Kararları hilafına ve usulüne uygun olmayarak düzenlenen Hakediş Raporlarını 
onaylamaktan sarfınazar etmemek ve ayrıca 17.10.1979 gün ve 1979/19 sayılı Bayındırlık Kurulu Kararının 
tekrar görüşülmesi konusunda, zamanın Demiryolları tnşaatı Genel Müdürü Okay KURÇEREN tarafından 
hazırlanan 22 . 4 . 1980 gün ve D-08-147/3865 sayılı yazıyı imzalamak suretiyle, Tünel Uzunluk Zammı 
ödemesine yönelik işlemlerin yürütülmesine iştirak yolu ile katılmış (Dosya : A, Dizi : 142-144; Dosya : B. 
Dizi : 388-340); ' 

Yapılan incelemede Yüklenici NUROL Firması ile arasında maddî çıkar ilişkisinin varlığını gösterecek 
delile tesadüf edilememiş ve bu nedenle fiillerinin «Görevi kötüye kullanma» suçunu oluşturduğu kabul 
ve mütalaa edilmiştir. 

8. Edip TURANLI (Demiryolları tnşaatı Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkan Yardımcısı) : 

Ankara Bölge Müdürlüğünün, Tünel Uzunluk Zammına imalatın yapıldığı yıla ait Fiyat Artış Yüzdesini 
uygulayarak düzenlediği 1979 Malî Yılının son istihkakına ilişkin 34 No. lu Hakediş Raporunu Yapım 
Dairesi Başkanı yerine imzalamış, bu Rapora Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünün ilgili ünitesince 
dökümü yapılmaksızın ve de gerekçe gösterilmeksizin ilave edilen 10.344.676,57 TL. tutarında Tünel Uzun
luk Zammının Yüklenici NUROL Firmasına ödenmesini sağlamıştır. (Dosya : B, Dizi : 345-348). 

Tünel Uzunluk Zammının hesaplanış usulüne karşı Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğünün takındığı 
tutum ve davranışların baştan beri yerinde olmadığı Ankara Bölge Müdürlüğünce birçok kere belirtilmiş bu
lunmasına, bilhassa 32 ve 33 No. lu Hakedişlerden itibaren Genel Müdürlüğün siyanet nitelikli girişimlerde 
bulunmasına ve bu durumu bilmiş olmasına karşın, belirtilen haksız ödemenin yapılmasını 34 No. lu Hake
diş Raporunu imzalayarak sağladığı gibi, Demiryolları İnşaatı Genel Müdürü Okay KURÇEREN'in 1979/19 
sayılı Bayındırlık Kurulu Kararının yeniden görüşülmesi istemiyle Bakanlık Makamına yazdığı 22.4.1980 gün 
ve D.08/147 - 3865 sayılı yazıyı imza etmek suretiyle fiili işleyişindeki kasdmı zahire çıkarmış ve bu haliyle 
sanığın memuriyet görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği anlaşılmıştır. (Dosya : A, Dizi : 154; 142 -144; 
Dosya: D> Dizi: 1-4). 



— 62 — 

9. Tuğrul OKAN (Demiryolları İnşaatı Genel Müdürlüğü Uygulama Fen Heyeti Müdür Vekili) : 

Olayın başlangıcından itibaren Uygulama Fen Heyeti Müdür Vekili olarak, Ankara Bölge Müdürlüğün
ce gönderilen Hakediş Raporlarının inceleme ve onaylanması işlemlerinde bulunmuş; 32, 33 ve 34 No. lu Hak-
ediş Raporları üzerindeki usulsüz işlemler, bizzat kendisi tarafından icra ve fiiliyata intikal ettirilerek, Tünel 
Uzunluk Zammı ödemesinin, Yüklenici NUROL Firmasının isteği istikametinde vaki olması açısından yü
rütülen işlemlerin iştirakçisi durumunda gözükmüştür. (Dosya : B, Dizi : 388 - 394; 345 - 348). 

Memuriyet görevleri ile bağdaşmayan bu tür davranışları bakımından, Ayaş Tüneli İnşaatı Yüklenicisi 
NUROL Firmasından çıkar sağlayıp sağlamadığı üzerinde durulmuş; Babası H. Hüsnü OKAN adına 6 Ma
yıs 1980 tarihinde alınan 1979 model Renault Marka, SW tip, 06 TV 271 plaka sayılı otonun 4.6.1980 tarihin
de NUROL Firmasına satıldığı ve 925.000,— TL. sı bedelin bu Firmanın Anadolu Bankası Anafartalar Şu
besindeki hesabından 2.6.1980 gün ve 550166 No. lu çek karşılığında Annesi Lerzan OKAN'a ödendiği tes
pit edilmiş; ancak, aradaki parasal ilişkinin bu düzeyde kalmış olup daha ileri safhaya intikalini gösteren bir 
delile tesadüf olunamadığından, Raporda açıklanan fiilleri ile «görevi kötüye kullanma» suçunu işlediği kanı
sına varılmıştır. (Dosya : C, Dizi : 1 -7). 

Soruşturma konusu olayda; Sanıkların her birinin ayrı ayrı tarihlerde ihdas olunan birden ziyade usulsüz 
işleme iştirak eyledikleri ve bu eylemleri ile Kanunun aynı hükmünün ayrı zamanlarda bir kaç defa ihlali 
kastıyla hareket ettikleri sabit olmuş; taaddüt eden bu fiil ve hareketleri birbirinden müstakil nitelik göster
se dahi, suç kastındaki birlik bozulmadan, organik bir bütünlük içinde Tünel Uzunluk Zammının Yüklenici 
Firmanın isteği doğrultusunda ödenmesine yönelik aslî suçun icrai hareketlerini oluşturduğu düşünülerek, 
haklarında Türk Ceza Kanununun 80 inci maddesinin tatbiki istemine gerek görülmüştür. 

V — S O N U Ç : 

1. Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın, 

«Kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu» 
olacağına dair T. C. Anayasasının 105/2 nci maddesine aykırı olarak, verilmiş bulunan Yetkili Kurul Ka

rarlarını uygulatmaması; 1980 yılında çıkarılmış olan 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesine özel 
nitelikte bir madde koydurması sonucu; 

Arifiye - Sincan Demiryolu 1 inci Kısım Tünel İnşaatı (AYAŞ TÜNELİ) Yüklenici NUROL İnşaat ve 
Ticaret Kollektif Şirketi tarafından «Tünel Uzunluk Zammının hesabı usulü» konusunda ileri sürülmüş olup, 
1.12.1981 tarihine kadar yapılmış işleri kapsayan 45 No. lu Hakediş Raporundan 140.160l.432,— TL. sına var
dığı anlaşılan ve 8/505 sayılı Kararnamenin tadili gerektiğine dair Bayındırlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığının resmî raporuna nazaran da, aynı türde ödemeye devam olunması takdirinde işin bitiminde 
3.467.10O.0O0,— TL. sına varacağı belirlenen, büyük oranda fazla ödemeyi beraberinde getirecek mahiyet arz-
eden itirazı gerçekleştirme yönünden, diğer Sanıklarla birlikte çaba göstermek suretiyle, memuriyet görevini 
kötüye kullandığı yazılı ve sözlü delillerle sübuta etmiş bulunduğundan, eylemine uyan T.C.K.'nun 240;80; 

2. Keza Yüklenici Firma tarafından ileri sürülen itirazı gerçekleştirmek amacıyla yapılmış çeşitli usul
süz işlemleri, Bakan desteğinde icra eylemeleri suretiyle, görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılan eski Müs
teşar Teoman GÜZEY; Demiryolları İnşaatı eski Genel Müdürü Okay Fehmi KURÇEREN; Yüksek Fen 
Kurulu eski Üyesi ve halen Yapı İşleri Genel Müdürü Feridun ÖNEN; Demiryolları İnşaatı Genel Müdür
lüğü Yapım Dairesi Başkanı Nurettin AKSU ve Başkan Yardımcısı Edip TURANLI ile, Uygulama Fen 
Heyeti Müdür Vekili Tuğrul OKAN'ın eylemlerine Uyan T.C.K.'nun 240; 80; 

3. Demiryolları İnşaatı eski Genel Müdürü ve Halen Bayındırlık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olup gö
zetim altında bulunan Erdoğan Suat TAFTALI'nın memuriyet göreviyle bağdaşmayan gayri yasal işlemleri 
icra ve karşılığında Ayaş Tüneli İnşaatı Yüklenici NUROL Firması Ortağı Nurettin ÇARMIKLFdan 
500.000,— TL. almak suretiyle «rüşvet almak», suçunu işlediğinin saptanmış olması itibariyle, eylemine uyan 
T.C.K.'nun 213/2; 225; 

ı 

http://140.160l.432
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4. Bayındırlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Ahmet ERÇiN'in, keza Yüklenici Firma lehine teza
hür eden ve 8/505 sayılı Kararnamenin 7/4 üncü maddesine, Firmaca ileri sürülen itiraz doğrultusunda bir 
hükmün konulmasına yönelik bulunmuş olup, memuriyet görevi hilâfına vaki olan fiilleri karşılığında, dik
tirdiği iki takım elbise bedeli 60.000,— TL.'sını, NUROL Firması Ortağı Nurettin ÇARMIKLI'ya ödetmek 
suretiyle, «ırüşvet alma»' suçunu işlediği anlaşılmış olmakla eylemine uyan T.C.K.'nun 213/2; 225; 

5. NUROL Firması ortaklarından olup halen gözetim altında bulunan Nurettin ÇARMIKLI'nın, vaki 
oıan itirazlarının gerçekleştirilmesi yönünden, icra eyledikleri Kanun ve Nizam hükümlerine aykırı davranış
larına karşılık olmak üzere Erdoğan Suat TAFTALI'ya 500.000,— TL.'sı vermek ve ayrıca Ahmet ER-
ÇİN'i, beraberinde terziye götürerek, ısmarladığı iki takım elbise bedeli 60.000,— TL.'sını ödemek suretiy
le, ayrı iki rüşvet vermek suçunu işlediği sabit olduğundan, ayrı ayrı tatbik edilmek üzere eylemlerine uyan 
T.C.K.'nun 220 nci; 

Maddelerine göre tecziyeleri; vukua gelen; 140.160.432,— TL. Hazine zararının sanıklardan tahsili; 
Bakımlarından, eski Bakan Selâhattin KILIÇ ile, Bakana teb'an yüklenen suçları işleyen diğer sanıklar 

hakkında, Anayasanın 90 ve T. C. Millî Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğünün 20 nci maddeleri 
uyarınca, son tahkikatın açılarak Yüce Divana (Anayasa Mahkemesine) şevklerinin gerektiği; 

Bayındırlık eski Bakanı Selâhattin KILIÇ'ın, 31.3.1975 ve 1.6.1977 tarihleri arasındaki Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı döneminde vukubulduğu ileri sürülen, Petrol Ürünlerinin Petrol Ofisi aracılığıyla da
ğıtımı uygulamasından vaz geçilmesi için, özel petrol şirketlerince vaki olan girişimleri vesile ittihazı sure
tiyle menfaat sağladığına yönelik iddianın sübutuna yeterli delillerin saptanamamış olması itibariyle, bu id
diadan dolayı Yüce Divana (Anayasa Mahkemesine) şevkine gerek olmadığı; 

Kanaatiyle ve oy birliğiyle hazırlanan işbu Rapor, Millî Güvenlik Konseyinin takdir ve tensiplerine say
gıyla arz olunur. 

/ 
Soruşturma Komisyonu Başkanı Soruşturma Komisyonu Üyesi Soruşturma Komisyonu Üyesi 

Naci TURANAY İrfan ERDİNÇ Tahir KAPLAN 
Hâk. Kd. Alb. Hâk. Bnb. Bayındırlık Bakanlığı 

Em. Müşavir Müfettişi 

Soruşturma Komisyonu Üyesi Soruşturma Komisyonu Üyesi 
M. Ümit ERTONG Mehmet AY DOĞDU 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Maliye Bakanlığı 
Başmüfettişi Müşavir Müfettişi 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 370 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Cezaların İnfazı 
Hakkında 647 Sayılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine ve Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/14; 

1/59; M.G. Konseyi : 1/299) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 44) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Md : 06-64 7 Ocak 1982 

İH 14, 1/59) 01-240 

KONU : Kanun tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi (Genel Kumlunun 6 , 1 . 1982 tarihli 28 itti Birleşmende görüşülerek işaret oyu tle Hdah 
bul efditen, «47 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin DeğiştûriuııesSne, Ek Birinci (MMt-
desihte BÜr FıkHa 'Eklenmesine ve Bu MaddenSn Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasalısı ekte su-
nuimuştur. 

Getreğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma MecİfeS Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 7 Eylül 1981 

Sayı : 101 - 950/05880 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1 . 9 . 1981 tarihinde karar
laştırılan «647 Sayıh Cezalann İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 



GENEL GEREKÇE 

Hürriyeti bağlayıcı cezaların, 3038 sayılı kanunla tedrici serbesti sistemine yer verilmek suretiyle 1953 
yılına kadar infazını müteakip 6123 ve 6988 sayılı kanunlarla yapılan 'değişikliklerde olduğu gibi 1712 ve 
2148 sayılı kanunlarla yapılan değişiklikler beklenen 'faydayı sağlayamamış ve tatbikatta bir talkım ciddi 
mahsurlar doğurmuş olduğundan, uzun ve bilimsel araştırmalar. yapılmak suretiyle yeniden günün koşul
larına uygun olarak bazı değişikliklerin yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu cümleden olmak üzere; 

1. 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 14 ncü maddesinde kabul edilen mazeret, özel ve iş 
arama izinlerinin hükümlülerin moralleri üzerinde büyük etkisi olduğu kabul edilmekle beraber bu güne 
kadar yapılan uygulamalarda her üç iznin de gayesi dışında kullanıldığı ve bazı aksaklıklara sebebiyet veril
diği, bütün gayretlere rağmen istenilen neticenin alınamadığı anlaşıldığından yeknesaklık ve eşitliğin sağlan
ması için bu izinlerin Adalet Bakanlığının tasdikinden geçtikten sonra verilmesi öngörülmüştür. 

2A Öte yandan, hükümlülerin çalıştırılması esasını benimsemiş olan kanunda ziraat, deniz avcılığı, yol, 
inşaat, maden ve orman gibi iş sahalarında çalışma ekipleri teşkil edilebileceği hükme bağlandığı halde 

diğer Kamu Kuruluşlarının sahalarına giren bu yerlerde iş temin edilebilmesine dair hüküm bulunmadığın
dan hükümlülerin bu gibi yerlerde istenildiği şekilde çalıştırılmaları mümkün olamamiaktadir.: îşte bu ne
denle de yukarda sayılan konularla 'ilgili Kamu Kuruluşlarının hükümlü çalıştırma mecburiyeti getirilmiştir. 

3- Şartla salıverilme ile ilgili 19 ncu maddenin ikinci fıkrasında mevcut olan, ceza infaz kurumların
dan firar etaiş hükümlülere ait ağırlaştırıcı hükme iyi hallilik kararı verilmesinde tutuklu dosyasının da 
gözönünde bulundurulması gerektiğinden tutuklu iken if irar edenlerde ilave edimiştir. 

4. 19 ncu maddeye eklenen fıkra ile de, cezaevlerinde istenen nizam ve asayişin sağlanması, İslaha yö
nelik caydırıcılık esasının getirilmesi için tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar etmiş veya Türk Ceza 
Kanununun 304 ncü maddesine göre iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş 
ulanlar veya açık veya yarı açık cezaevlerinden disiplin cezası verilmek suretiyle iki defa kapalı infaz ku
rumlarına iade edilmiş olanlar ile kapalı cezaevinde olup da hükümlülük süresi içinde hücre hapsi veya 
katıksiz hapis nevinden dört defa disiplin cezası almış olanların şartla salıverilmeden yararlanamayacakları 
esası getirilmiştir. 

S A Bu gün bütün batı ülkeleri tarafından benimsenmiş olan, suç işleyenleri kişiliğine uygun terbiye, 
eğitim ve çalışma yollarıyla ıslah edip, kendilerini topluma yararlı birer unsur haline getirme ilkelerine da
yanan inıfaz sisteminde en etkilisinin çalışma yolları olduğu bilimsel araştırmalar sonunda anlaşılmıştır. 

'işte bu ülkeden hareketle kapalı cezaevindeki hükümlülerden çalışanlara öncelik tanınmak kaydıyla tabi 
tutulacakları müşahade sonucu yarı açık veya açık mü esseselere naklolundukları tarihten itibaren bu mües
seselerde kaldıkları her ay için altı gün, şartla salıverilme tarihlerinden indirilmek .suretiyle şartla salıveril
me işleminin yapılması hükmü getirilmiş ve böylece hem bu müesseselerde çalışanlara emeklerinin karşılı
ğı olarak ek bir indirim tanınmış hem de kapalı cezaevlerinde bulunanlara bu imkânla kaıvuşalbitoek için 
kendilerini ısllalh yolunda özendirici nitelikleri ihraz etmeleri imkânı sağlanmıştır. 

Mili Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 370) 
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MADDE GBREKÇBIJBR't 

1< Birinci madde ile 647 sayılı kanunun 14 rocü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmekte ve hükümlü
lere verilecek mazeret, özel ve iş arama izinlerinin genel gerekçede de zikredildiği üzere bundan böyle, 
o yer Cumhuriyet Savcısının teklifi üzerine Adalet 'Bakanlığının tasdiki ile tekemmül edeceği hükme 
bağlanmaktaidır. 

2, İkinci madde anılan kanunun 17 nci maddesine iki fıkra ilave etmekte ve böylece ilgili Kamu Kuru
luşlarının hükümlü çalıştırmaya mecbur oldukları hükme bağlanmakta, ayrıca çalışacak hükümlülere 
nezaret edecek personel belirlenmektedir. 

3< Üçüncü madde ile 647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmekte ve maddeye 
yeni bir fıkra eklenmdktedir. 

İkinci fıkrada yapılan değişiklikle, tutuklu iken firar edenler de madde kapsamına atarniaklta ve mev
cut eksiklik böylece giderilmiş olmaktadır. Aşağıdaki ek fıkra ile paralellik sağlanması için Türk Ceza Ka
nununun 304 ncü maddesine göre iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş 
olanların da hu hususta açık hüküm bulunduğundan ve uygulamada tereddütlere yol açmamak için tek
rardan kaçınılarak bu hususa bu fıkrada ayrıca yer verilmemiştir. 

'Eklenen yeni fıkra ile de, tutuklu ve hükümlü iken iki defa firar etmiş veya Türk Ceza Kanununun 304 
ncü maddesine göre iki defa cezaevi idaresine karşı ayalklanma suçundan mahkûm' ediknliş olanlar veya 
açık veya yarıaçık cezaevlerinden disiplin cezası verilmek suretiyle iki defa kapalı infaz kurumlarına 
iade edilmiş olanlar ile kapalı cezaevlerinde olup da hükümlülük ısüresi içinde hücre hapsi veya katıksız 
hapis nevinden dört defa disiplin cezası alanların şartla salıverilmeden hiçbir suretle yararlanamayacakları 
hükme bağlanmıştır. 

Halen meri olan infaz mevzuatına göre alınan hücre hapsi veya katıksız hapis nevinden disiplin ceza
sının şartların mevcudiyeti halinde bir yıl içinde kaldırılacağı ancak bu süre zarfında şartla salıverilmenin 
yapılamayacağı, iyihaliiliğini kazandığı takdirde yararlanabileceği, bu cezaların ikinci veya üçüncü defa ve
rilmesinde aynı 'şekilde cezanın kaldırılmasını müteakip ışartla sahverilirnenin mümkün olacağı, dördüncü 
defa aynı nevinden yatıü hücre hapsi veya katıksız hapis nevinden disiplin cezası verildiği takdirde artık 
hiç ıbir şekilde şartla salıverilmeden yararlanamayacağı öngörülmüştür. 

4.ı Dördüncü madde ile 647 sayılı Kanuna 2148 sayılı kanunla eklenen Ek 2 nci madde değiştirilmiş 
ve açık ve yarıaçık müesseselere naklolunan hükümlü lerin bu müesseselerde kaldıkları her ay için 6 gün 
özel indirimden yararlanmaları, bir aydan az sürelerin indirimde dikkate alınmayacağı şartla salıverilmenSn 
geri alınmasına karar verilmesi halinde, bu kararla birlikte birinci fıkra gereğince yapılan indirimin de 
geri alınmış olacağı, tutuklu veya hükümlü iken firar etmiş olanlarla Türk Ceza Kanununun 304 ncü mad
desine göre cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş bulunanlar veya disiplin cezası 
verilmek suretiyle kapalı infaz kurumuna iade edilenlerin her ay için 6 günlük bu indirimden yararlana
mayacakları hükmü getirilmiştir. 

5. (Beşinci madde yürürlük ile ilgilidir. Halen tutuklu ve hükümlü olanlarla bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra tutuklanan veya işledikleri bir suçtan dolayı mahkûm olanlar bakımımdan farklılık geti
rilmiş, böylece lehe mevcut olan hükümlerin kanunun yürürlüğünden önce tutuklu ve hükümlü olanlar hak
kında uygulanması imkanı tanınmış ve maddede bu kanunla getirilen hükümlerin hangi hallerde ve kim
lere uygulanacağı açıkça belirlenmiştir. 

6, Altıncı madde kanunun yürürlüğü ile, yedinci madde ise yürütme ile ilgilidir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 370) 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5 Nisan 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-878/04388 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4 . 6 . 1981 tarihinde kanarfeş-' 
tınlan «Cezaların İnfazı Hakkında 647 sayılı Kıanunun Ek Birinci Maddesine (Bin İFıkıra Eldfenmesflne ve Son 
Fıkrasının Değiştirilmeline Dalir Kıanun Tasarısı» İle gerekçesi ekli atamak gönderiflmfiştiir. 

Gereğini entirlerine iarz ederini. 
Bülmd ULUSU 

GERıBKÇE 

3 ncü Ondu Sıkıyönetim Komutanlığının Genelkurmay Sııkıyönıetkn Aslkerü Hizmetler Koordliınıaısıyon 
Başjkanllığına yazmış olduğu 24 M ant 1981 tarih 4435 sayılı yazlısında, «3 ncü Ondu Sıkıyönetim Komutan
lığı Askeri Mahkemesince tutuklanan sanıklarım, daha önceden işlemiş oldukları düğer suçlardan dolayı hak
larında umumi aıdlli makamlarca verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı için ilamların komutanlığa gön-
deriildiğii, ancak Aslkeni Ceza Kanununun 39 ve 353 sayılı Kanunun 244/sıon fıkrası gereğiınce ceza infazı 
yönünden sivil kişji durumunda olan bu sanıkların cezalarının Sıkıyönetim Aslkeni Ceza ve Tutukevlerinde 
infazımın mümkün olmadığı, ayrıca çoğu örgüt sanığı olan Sıkıyönetim tuıtuMularının bölgede bulunan 
umumi cezaevlerine konularak: sıivil makamlarca hakllarıınıda verilıen ilamın infazı suıaısınıdla sanığın duruşma 
selbebiiıyle her celse için mahJkemeye getirilip götürülmesi mecburiyeti veyıa 3 ncü Ordu Sıkıyönetim Komutan
lığınım sıorumlüluk böllgeslinıdle mevcut bazı sivil cezaevlerinin yapı inşaat özeliği ve emniyet durumu yö
nünden isıtenifen seviyede olmaması sebebiyle ileride istenmeyen durumların meydana gelmemesi için bu 
konunun yasal düzenleme ille giderilmesi» istenmiştir» 

Konunun Bakanlığımıza intikal üzerine gerekli inceleme yapılmış ve Cezalarım İnfazı Hakkında 647 
«ayılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve Aynı Madidenim Son Fıkrasının Değişıtfiriımıesdl 
suretiyle meselenin çözümleneceği anlaşılmıştır. 

Hazırlanan tasarı ille; herhangi bir suçtan askerli ceza ve tutukevinde hükümlü veya tutuklu bulunan kişi
ler hakkında adliye mahkemelerince verilen hürdiyetlil bağlayıcı cezaların infazı, bu kişilerin askeri ceza ve 
tuıtukevlerindeki hükümlülük veya tutukluluk hallerinin sıona ermesinle fcaıdar geri bırakılacağı ve süreler 
içinde zaman aşımının işlemeyeceği hükme bağlanmaktadır. 

Mili Güvenlik! Konseyi (S. Sayısı : 370) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Cezaların İnfazı Hakkında 647 Sayıb Kanunum Ek Birind Maddesinle BSr Fıkra Eklenmesine ve Son 
Fdaıasınm Değiştiıilnıesine Dair Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezalaınn İnfazı Hakkında Kanunun Ek Birinci Maddesinin birinci fıkrasından 
sonra, ikinci fıkra olarak bir fıkra eklenmiş ve bu maddenin son fıkrası aşağıdaki şekillide değiştMlmıiştir. 

«Herhangi bir suçtan askeri ceza ve tutukevinde hükümlü veya tutuklu bulunan kişiler hakkında Adli
ye mahkemelerince verilen hürriyetti bağîaıyıcı cezalar ile para cezasından çevrilmiş buüıuoan hürriyeti bağ
layıcı cezaların infazı, bu kişilerin askeri ceza ve tutukevleriındeki hükümlülük veya tutukluluk haillerinin 
sona ermesine kadar geri bırakılır.» 

«Bu maddede belirtilen süreler içerisinde zamanaşımı işlemez.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ^ 

MADDE 3. — Bu Kamun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

4 . 6 . 1981 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. t. Öztrak 

«Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji 
Ş. Kocatopçu 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

ve Tabii Kay. Bakaı 
S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve İskân Bakam 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 

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

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 370) 
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^Adalet Komisyonu Raporu' 

4 Mart'198İ 

MİOLUt GÜVENLttt KONSEYİ (BAŞKANLIĞINA 

M W Güvenlik' konseyi' Genel Sekreterliğince Komisyonumuza havale edilen «647 Sayılı Cezaların.İnfa
zı Hakkında Kanunun Bazı Mafddelerinın Değiştirilmesine, Bk Birinci Maddesine BirFıkra Eklenmesine ve 
Bu Maddenin Stan Fıkrasının Değiştirilımesine Dair Kanun Tasarısı» 

îllgl'Ü Adalet Bakanlığı temsilciferinin de IgfCkaiİê b '̂ Baril̂ Üm'üjSİSr̂  
Tasarının tümü Danışma Meclisinden geçen şekliyle 'benimsendikten sonra maddelerin görüşülmesine ge

çilmiş ve hükümlülere verilecek izinlerin Adalet Bakanlığının tasdiki ile tekemmül edeceğine ilişkin 1 nıci mad
de, kamu kurMuşîa/ndda da hükümlü çalıştırıflmasıı ve çalışacak hükümlülere nezaret edecek personele ilişkin 
2 nci maldde, 647 Sayılı Kanunun 19 ncu malddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve bu malddöye bir fıkra 
eklenmesine ilişkin 3 ncü madde aynen benimsenmiştir. 

Her hangi ,bir suçtan askeri ceza ve tutukevin'de hükümlü veya tutuklu bulunan kişiler hakkında adiliye mah-
kemelerince^ verileri hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının, bu kişilerim tutukluluk veya hükümlülük' hallerinin 
sona ermeMe: kadar geri bırakıMâsıma' ilişkah 4 ncü ma'ddede, asker ceza ve tutukevlerinde infazı gerişken 
hükümlülük halleri, kişiler ve süreler yönünden Aslkeri Ceza Kahununida'belirtildiğinden uygulamada her
hangi bir tereddüt yaratmaması için maddddekıi «Askeri ceza ve tutukevlerindeki hükümlülük» ibaresi 
«Askeri ceza ve tutukevlerinde inîazi gereken hükümlülük» şeklinde deg%'tlril!mek suretiyle'fcafBul edilmiştir. 

Tasarıda yer alan 5 nci madde evvelki maddelerin uygulanmasına iMşkin olup, mahiyeti itibariyle geçici 
niteliktedir. Bu nedenle çerçeve madde olarak ifadesi kanun yapma tekniği yönünlden yerinde giö̂ üitmıe'diğin-
den geçici ma'dde haine getirilmesi ve aynı madde ile ifade ddilımek İstenen uygulamaya ilişkin hükmün sa
dece redaksiyona tabi tutularak ve muhtevası itibariyle değiştirilmeden yeniden düzenlenmesi uygun görül
müştür. 

Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri 5 ve 6 nci madde olarak aynen beriimsenmliştir. 
'Kanun Tasarısı, Gerekçesi ve Raporumuz Milli Güvenl'ik Konseyinin onayına arz olunur. 

Bâ$kaâ 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
Tevftk ODMAN 

Dz. Hâk, önyüzbaşı 

Üye 
İsmet ONUR 

Hâkim iKd. Albay 

Üye 
Engin DOĞU 

Adi. Bak. Kan. Gn, Md. 
Başmüşaviri 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim Yarbay 

Üye 
Yüksel TALAYMAN 

Adi. Bak. Kan. Gn. Md. 
Başyardımcısı 

MiJlli Güveı 
t. « i 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

647 Sayılı Cezaların İnfazı (Hakkında Kanunun Baza Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE li — 647 Sayılı Cezalarımı İnfazı Halklkında Kanunun 14 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilm'işfcir. 

«Cumhuriyet Sa'vcısının teklifi ve Adalet Bakanlığının tasdiki ille malhfuzen veya serbest olarak tüzükte 
gösterilen esaslar dalhil'inde izin verilebilir.» 

MİADDE 2. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 17 ncl maddesine üçüncü ve dördüncü 
fıkralar olarak aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

«Ziraat, deniz avcılığı, yol, inşaat, maden ve orman gibi iş sahalarında ilgili kamu kuruluşları hükümlü 
çahştırm'aya mecburdur. Birinci ve ikinci fıkralardaki çalışmalar cezaevi personelimin gözetim ve muhafaza
sı altında yapılır. 

İBürinci ve iilfcinci fıkralar dışındaki hükümlüler de cezaevi dışındaki iş sahalarında çalıştırılabilirler. Bu 
takdirde çalışmalar güVenllik önlemleri altında ve jandarma muhafazasında yapılır. » 

MADDE 3. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmıiştir. 

2., Fıkra : 
«Tutuklu veya hükümlü iken firar etmiş olanların yukardaki fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, 

muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin 4/5'ini, müebbet ağır biapisde otuz yılını çek
miş olmaları şarttır.» 

Ek Fıkra : 
«Tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar etmiş veya Türk Ceza Kanununun 304 ncü madddsine göre 

iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanlar veya açık veya yarı açık ce
zaevlerinden iki defa disiplin cezası verilerek kapalı infaz kurumlarına iade edilmiş olanlar ile kapalı in
faz kurumlarında olup da hükümlülük, süresi içinde hücre hapsi veya katıksız hapis nevinden dört defa 
disiplin cezası almış olanlar, bu disiplin cezalan kaldırılmış olsa bile, şartla salıverilmeden yararlanamaz
lar.» 

Mili Güvenlik! Konseyi (S. Sayısı : 370) 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

647 Sayılı Cezalanıl infaza Hakkında Kanunim Ban 
m Maddelerinin DeğişMmesine, Ek Birinci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Maddenin Son 

Fıkrasının DeğiştMInıesiiine Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunen 14 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

-«Cumhuriyet Savcısının teklifi ve Adalet Bakan
lığının tasdikli ile mahfuzen veya serbest alarak tü
zükte gösterilen esaslar dahilinde izin verilebilir.» 

'MADDE 2. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 17 nüi maıddesine üçüncü ve dördün
cü fıkralar olarak aşağıdaki M fıkra eklenmiştir. 

,«Z)iraaıt, deniz avcılığı, yal, inşaat, maden ve or-
mıaın gibi iş sahalarında ilgili kamu kuruluşları hü
kümlü çalıştırmaya mecburdur. Birinci ve ikinci fık
ralardaki •çalışmaillar cezaevi personellinin gözetim ve 
muhafazası altında yapılır. 

,'Birinci ve ikinci fıkralar dışındaki hükümlüler de 
cezaevi dışındaki iş sahalarında çalıştırılabilirler. Bu 
takdirde çalışmalar güvenlik önlemleri altında ve 
jandarma muhafazasında yapılır.» 

IMADDE 3. — 647 sayılı Cezaların İinfazı Hakkın
da Kanunun 19 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve aym maddeye aşağıdaki' 
fıkra eklenmiştir. 

ı«Tutuklıu veya hükümlü ikıen firar veya firara te
şebbüs etmiş olanların yukarıdaki fıkra hükmünden 
yararlanabilmeleri için, muvakkat hürriyeti bağlayı
cı cezalarda hükümlülük süresinin beşte dördünü, 
müebbet ağır hapiste otuz yılını çekmiş olmaları şart
tır.» 

Ek Fıkra : 
«Tuitulklu veya (hıükjüimâi 'İken ilki defa firar veya 

firara teşebbüs etmiş veya Türk Ceza Kanununun 
304 ncü maddesine göre iki defa cezaevi idaresine 
(karşı ayaklanima suçundan mahkûm edilmiş olanlar 
veya açık veya yarı açık cezaevlerinden disiplin ce
zası Verilerek iki defa kapalı infaz kurumlarına iade 
edilmiş olanlar ile kapalı infaz kurumlarında olup da 
hükümlülük süresi içinde hücre hapsi veya katıksız 
hapis nevinden dört defa disiplin cezası almış olanlar, 
'bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile, şartla salı
verilmeden yararlanamazlar.»! 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

647 Sayın Cezalanıl İnfazı Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinin De#ştiı#mesine, Ek Birinci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Maddenin Son 

Fıkrasının Degiştiıflmestine Da* Kanun Tasarısı 

IMADDE 1, — Danışma Meclisi metninin 1 ncii 
maddesi aynen kabul ediknıiştür. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilımiştir. 

Milli Güvenlik! Konseyi (S. Sayısı : 370) 
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(Hükümetin TdkHifi) 

MAIDDE 4. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanuna 2148 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci mavi
de aşağıdaki şekilde değiştirjlmişitlir, 

«Ek Madde 2. — Hükümlülerin açık veya yarı açılk cezaevlerine seçilfmderine karar verme işlemi, Ada
let Bakanlığınca her yılın Ocak ayı içerisinde tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına bi'idirilen şartla sa
lıverilme tarihine göre yapılır. Bakanlıkça bildirilen bu tarih aşıknam'ak ve kapalı kurumlarda çalışanlara 
öncelik tanınmak kaydıyla; 9, 10 ve 11 nci maddeler gereğince tabi tutulacakları müşahadeleri sonucu açık 
veya yarı açık müesseselere nakil olunan hükümlülerin; açık ve yarı açık müesseselerde kaldıkları her ay için 
altı gün, 19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarına göre tespit ddallecek şartla salıverilme tarihi/erinden indi-
rilmdk suretiyle şartla salıverilme işlemi yapılır. 

Yapılacak indirimlerde bir aydan az süreler hesaba katılmaz. 
(Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar verilmesi IhaMnde bu kararla birilikte birinci fıkra gereğince 

yapian indirim de geri alınmış olur. 
Tutuklu veya hükümlü iken firar etmiş obanlar ile Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesine göre ce

zaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm ddütoiş bulunanlar veya disiplin cezası verilerek ka
palı infaz kurumuna iade edilenler bu indirimden hiç bir .surette yararlanamazlar,» 

IMAIDOE 5. — Bu kanunun 3 ncü maddesi ile 647 Sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin - değiştirilen ikin
ci fıkrasındaki hüküm, kanunun yürürlüğe girmesinden donra firar eden tutulklular bjakkında; aynı madde ile 
19 ncu maddeye eklenen fıkradaki hüküm, kanunun yürürlüğe girmesinden sionra iki defa firar elden tu
tuklu ve hükümlülerle, Türk Ceza Kanununun 304 maddesindeki ayaklanma suçunu yine kanunun yü
rürlük tarihinden Sonra işleyip rnaihkûlm edilenler, açık ve yarı açılk infaz kurumlarından bu kanunun yürür
lüğe girmesinden sionra disiplin cezası verilmek suretiyle iki defa kapalı infaz kurumlarına iade edilenlerle, 
kapalı infaz kurumlarında bulunanlardan kanunun yürürlük tarihinden sionra dört defa disiplin suçu iş
leyip hücre hapsi veya kaltıksız hapis cezası alanlar hakkında; bu kanunun 4 ncü maddesi ile 647 sayılı Kanu
nun değişitirilen Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
işledikleri bir suçtan mıahkûlm edilmiş olanlaır hakkında; dördüncü fıkrasındaki hüküm ise kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra firar eden tutuklular, Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddes'ine göre ayaklanma 
suçunu işleyenler ve disiplin cezası verilerek kapalı infaz kurumuna iade edüenlıer hakkında uygulanır. 

MİMİ Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 370) 
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(Danışıma Meclisimin Kabul Efcüiği Metin) 

jMADOE 4. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkım
da Kanunun Bk Birinci Maddesinin bininci fıkrasın
dan sonra, ikinci fıkra olarak bir fıkra ekienımıiş ve 
•bu maddenin son fıkrası aşağıdaki sekilide değiştiril
miştir. 

«Herhangi bir suçltan asıkeni ceza ve tutukevinlde 
hükümlü veya tutuklu bulunan kişiler hakkında Ad
liye mahkemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı ceza
lar ile para cezasından çevrilmiş bulunan hürriyeti 
ıbağlayıcı cezaların infazı, bu kişilerin askeri ceza ve 
tutufcevlerindeki hükümlülük veya tutukluluk halle
rinin soma ermesine kadar geri bırakılır.» 

«Bu maddede belirtilen süreler içerisinde zaman 
aşımı istemez.» 

MADDE 5. — Bu Kamunun 3 neü maddesi ile 
647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilen 
ikinci fıkrasındaki hüküm, kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra firar veya firara teşebbüs eden tu
tuklular hakkında; aynı madde ile 19 ncu maddeye 
eklemen fıkradaki hüküm, kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra iki defa firar veya firara teşebbüs eden 
tutuklu ve hükümlülerle, Türk Ceza Kanununun 
304 noü maddesindeki ayaklanma suçunu yine kanu
nun yürürlük tarihinden sonra işleyip mahkûm edi
lenler, açık ve yarı açık infaz kurumlarından bu ka
nunun yürürlüğe girmöslinden sonra disiplin cezası 
verilmek suretiyle iki defa kapalı infaz kurumdarına 
liade edilenlerle, kapalı oeza infaz kurumlarımda bulu
nanlardan kanunun yürürlük tarihimden sonra dörit 
defa disiplin suçu isleyip hücre hapsi veya katıksız 
hapis cezaisi alanlar hakkında uygulanır. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun Bk Birinci Maddesinin birinci fıkra
sından sonra, ikinci fıkra olarak bir fıkra eklenmiş 
ve bu maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

.«Herhangi bir suçitan askeri oeza ve tutukevinde 
hükümlü veya tutuklu bulunan kişiler hakkında Ad
liye mahkemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı ceza
lar ile para cezasından çevrilmiş bulunan hürriyeti 
'bağlayıcı cezaların infazı, bu kişilerin askeri oeza ve 
'tutukevleriinde infazı gereken hükümlülük veya tu
tukluluk halerimin sona ermesiine kadar geri bırakı
lır.» 

«Bu maddede belirtilen süreler içerisinde zaman 
aşımı işlemez.» 

GEÇtCt MADDE. — Bu Kanunla değiştirilen 
19 ncu maddenin 2 mci fıkrası ve aynı maddeye ek
lenmiş bulunan fıkra hükümlerimin uygulanmasında, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Önce; 

ta) Firar veya firara teşebbüs eden tutukluların 
ve firara teşebbüs eden hükümlülerin, 

)b) Ek fıkrada gösterilen eylemıleri işleyen tutuk
lu veya hükümlülerin, 

Bu fiilleri dikkate alınmaz. 

Mili Güvenlik Konseyi <S. Sayısı : 370) 
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(Hükümıetih; Telküfi) 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarilhinide yürürlüğe girer. 

IMAıDDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür., 

Başbakan 
B. Ulusu 

1 . 9 . 1981 

Devlet Bak. - Başbakan Devlet 'Bak. - Başbakan 
Vrd. 

Z. Baykara 

Devlet ıBalkanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Vrd, 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet ©akanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Boyutken 

Mffi Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayıfldırkk Bakanı 
Dr, T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sosyal Yrid. Bakanı V. 
K. Öantürk Dr. Ş. Tüten 

Tarım ve Orman 'Bakanı Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esmer 

Turizm ve Tanıtma Balkanı îmar ve iskân Bakanı 
/, Evliyaoğlu Dr, S, Tüten 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R„ Baturcdp 

San. ve Teknoloji Bakanı 
Ş, Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bak. 
M. R. Güney 

Ulaştırma Bakanı 
N, Özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bak. V. 
Ş, Kocatopçu 

GençiMk ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik ıBalkanı 
S. Side 

Kültür Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 370) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Danışma Meclisi metnimin 6 ncı 
maddesi 5 nci madde olaralk aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Danışma Meclisi metninin 7 nci 
maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edillımlişjtir. 

• • mmm • « •— 

4 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 370) 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihimde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 
Kurulu yürütür, 



I 

* 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı: 380 

21 . 6 . 1927 Gün ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince 
Kabul Olunan 'Metni ve Milli Güvenlik Konseyi Milli Savunma 
Komisyonu Raporu. (Danışma Meclisi : 2/20; Milli Güvenlik 

Konseyi : 2/85) 
(Danışma Meciidi S. Sayısn : 83) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 06-62o 4 Mart 1982 
(2/20) 01-307 

Konu : Kanuni Teklifi. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danasına Meclisi Genel Kumlumun 3 Mart 1982 tarâhöi 62 nci BMeşianünde görüşülerek işaret oyu jüe ka
bul ed'i'len, Koıta Kuvvetleri Kornıutanı ve MKMi Güvenlik Konseyi Üyesi Orgenerali Nunetllim ER&İNlin 
21.6.1927 Gün -ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklemlmıeıai Hakkında Kamun Teklifi ek
te sunulnHiştur. 

Gereğini arz ederim^ 
Vefik KtTAPÇIGÎL 

Danışma Meclisi Başkanı V. 

2 Şubat 1982 

Danışana Meclisi Başkanlığma 

«21.6.1927 Gün ve 1*111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» 
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K. K. K. ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyesi 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, 20 Mart 11980. tarih ve 2299 sayılı Kanun ile; Yabancı Ülkelerde bir iş yerinde çalışan 
ve oturma iznine sahip olarak, en az bir yıl çalışmakta olan 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile Tıp Doktorları 
dışındaki 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler için tespit edilen 
belli miktardaki yabancı ülke parasını, tespit edilen süre içerisinde ödemeleri ve iki ayhk temel askerlik 
eğitimine tabi tutulmaları suretiyle vatan ödevini yerine getirecekleri esası benimsenmiştir. Ayrıca, 
1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen geçici 11 nci madde ile de; kanunun yayımı tarihinde 29 yaşım 
doldurduğu halde çeşitli nedenlerle henüz asker edilmemiş bulunan ve yurt dışında oturma ve çalışma 
iznine sahip olan, işçi sıııfafciyla çalışmakta olan ve bunu belgeleyen yükümlüler için 6 ayhk süre içinde kon
solosluklar aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları halinde anılan 2299 sayılı Kanun hükmünden yarar
lanmaları kabul edilmiştir. 

Ancak, aradan geçen süre zarfında yapılan müracaatlardan 29 yaşını dolduran işçi vatandaşlarımızdan 
bir kısmının zamanında haberdar olmadıkları veya zamanında müracaatta bulunmadıkları gibi çeşitli ne
denlerle anılan geçici madde hükmünden yararlanmadıkları anlaşıldığından bu kanun teklifi hazırlanmıştır. ( 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Birinci madde ile; 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen geçici 14 ncü maddede, 29 yaşım 
dolduranlar için yeni bir hak tanınmakta ve çeşitli nedenlerle henüz asker edilmemiş bulunan ve 2299 
sayılı Kanunda yazılı şartları taşıyanların bir yıl içinde başvurmaları halinde anılan hükümlerden yararlan
maları sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 3. — Yürütmeyi düzenlemektedir. , 

MıHM Savunma Komisyonu Raporu 

16 Mart 1982 

MİLLÎ GÜVENLtK KONSEY* BAŞKANLIĞINA 

Kara Kuvvetleri 'Komutanı Ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERS5ÎN tarafımdan 
hazırlanan «211 . '6 . 19127 ,gun ve İH 111 sayılı Askerlik Kanununa 'bir geçici ma'dlde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi» ve gerekçesi ilgili Bakanlık Temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuz'da müzakere edilmiştir. 

Teklifin ıtümü, Danışma Meclisinden geçen şekliyle görüşülerek benimsendikten sonra maddelerin görii-
şüJmesine geçilmiş ve maddeler de bu şekliyle aynen benimsenmiştir., 

Teklif ve gerekçesi ile raporumuz Milli Güvenlik /Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâkim Tuğgeneral Hâk. Kd. Aîbay Hâk, Yarbay 

Üye 
M, Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. Önyüzbaşı 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. >: 2/85 
Karar No.t : 46 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 380) 
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21.6.1927 Gün ve 1111 Sayılı As
kerlik Kanununa Bir Geçfd Madde 
Eklenmesi Hakkında Kamın Tek-

MADDE 1. — 21.6./1927 gün ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununa aşa
ğıdaki geçici 14 ncü madde eklen-
naiştfir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Ek bi
rinci maddedeki diğer şartları ta
şıyan ve bu Kanunun yayımı tari
hinde 29 yaşını doldurduğu halde 
çeşîtlli nedenlerle henüz asker edil
memiş bulunan, yurt dışında oturma 
ve çalışma iznine sahip olarak işçi 
sıfatıyla çalışmakta olan ve bunu 
belgeleyen yükümlüler, Kanunun 
yayımı tarihimden itibaren bir yıl 
ficinde .konsolosluklar aracılığı ille as
kerlik şubelerine başvurmaları ha^ 
inde, anılan ek birindi madde hük
münden yararlanırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
ttür, 

DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

21.6.1927 Gün ve 1111 Sayın As-
kerlik Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmek Hakkında Kanma Tek-

MADDE 1. — 21.6.11927 gün ve 
lltll sayılı Askerlik Kanununa aşa
ğıdaki geçici 14 ncü madde eklen-
miiştâr. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Ek Bi
rinci Maddedeki diğer şartları taşı
yan ve bu Kanunun yayımı tarihin
de 29 yaşını doldurduğu halde çeşit
li nedenlerle henüz aslfcer edilmemiş 
bulunan, yurt dışında oturma ve ça
lışma iznine sahip olarak işçi sıfa
tıyla çalışmakta olan ve bunu bel
geleyen yükümlüler, Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren bir yıl için
de Konsolosluklar aracılığı ile as
kerlik şubelerine başvurmaları ha
linde, anılan ek birinci madde hük
münden yararlanırlar. 

Bu Kanunla tespit edilen belli 
miktardaki yabancı ülke parasını yü
kümlüler, ilk ıtaksüdi müracaat tari
hinde olmak üfcere, üç eşit taksitte 
ödeyebilirler, şu kadar ki taksitleri 
ödeme ısürösi İki yılı geçemez. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür, 

MİLLÎ SAVUNMA 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

21.6.1927 Gün ve 1111 Sayılı As
kerlik Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkmda Kanun Tek

lifi 

MADDE 1. — Danışma Mec
lisi metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edümiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclî
si metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmişttir., 

MADDE 3. — Danışıma Mecİsli 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

....y.. »e-« .^„ 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 380) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 378 

1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/110; M. G. Konseyi : 1/354) 
(Danışma Meclisi S. Sayısı : 72) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 Şubat 1982 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-407 (1/110} 01-972 
Konu : Kamını Tasansu1. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kuruhı'nun 24 Şubat 1982 tarihli 59 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğkn arzederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 29 Aralık 1981 
Başkanlığı 

Sayı : KKTD/101-1148/07258 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.12.1981 tari
hinde Jcararlastuılan «1497 Saydı Çay Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir; 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

6 Aralık 1971 tarihinde 'kaibut edilen 1497 sayılı Kanun ile çaiy tarımı (teknolojisi ve ticareti ile meşgul olmaik 
üzere 440 sayılı Kanuna tabi ibir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Çay Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Kurumun faaliyete (göçmesinden sonra uygulamada glöriülen Ibazı aksaklıiklaraı giderilmesi amacıyla ve day 
ha sonra çıkarılan kanun ve kararnamelerle yeni düzenlemeler yapılması karşısında il 497 sayılı Çay Kurumu 
'kanununda değişiklik yapılması gerekli görülmüştür. 

1,; '1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun 5 nlcü maddesinde, Kurumun sermayesi 1 milyar lira olarak belir
lenmiş ancak daha sonra çılkarian Bakanlar Kurulu Kararı ille 'bu sermaye 10 milyar liraya yükseltilmiştir. 

Diğer taraftan, 215 Haziran 1981 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe Ikonulıaın 2477 sayılı Ka
nun a'tamıallara ilişkin olarak yeni düzenterneler getirmiştir. 

Sonradan yapılan değişikliklere paralel olarak 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun ilgili maddelerinde ge
rekli düzeltmeler yapılmıştır^ 

2, 1497 sayılı Kanunun ıbazı maddelerinin 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri 'ile Müesseseleri ve İş
tirakleri Hakkıındalki Kanunun bazı »maddeleriyle çelişkili olduğu saptanmış ve durum 'Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun yıiıjk denetim raporlarında da belirtilmiştir. 

Örneğin 1497 sayılı Kanunun Yönetim Kurulunun teşkiline dair 10 ncu maddesinin 440 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesiyle Ibu kanuna dayalı olarak çıkarılan Tüzüğün 11 nci maddesine ters düştüğü anlaşılmaktadır. 

'Bu çelişkilerin giderilmesi ve anakanun olan 440 sayılı Kanun ile 1497 sayılı Kanun arasında tam 'bir uyum 
sağlanılması zorunlu görülrnüştöir,ı 

3. 'Bilindiği üzere, 1497 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde Çay Kurumumdan ruhsat almadan yeni çay 
bahçeleri kurulamayacağı hükme 'bağlanmıştır. 

1974 senesinden itibaren de çıkarılan muhtelif Bakanlar Kurulu Karan ile yeni çaylıklar tesisi durdurul
muştur. 

Ancaik, Kanun ve Kararname hükümlerine rağmen Çay Kurumundan izin almadan yeni çaylıklar tesis 
edilmiştir. Kesin ölçümleri yapılmamakla beraber bugüne 'kadar izin almadan kurulan çaylıkların toplam 
alanının 100 'bin dekara ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Diğer 'taraftan, 1497 sayıılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi uyarınca ruhsata bağlaman çay bahçeleri için 
üreticinin beyanı esas alınmış ve bu 'beyanların tamamı 'kontrol edilmemiştir.; 

Yurt 'dışında olup da zamanında beyanname vermeyen üreticilere ait çaylıklar ile 1974 yılından sonra teslis 
edilen çay 'bahçelerinin ölçümleri yapılmamış ve bu durum yıllık plan ve programların aksamasına neden ol
muştur. 

Nitekim, 1980 yaş çay alım kampanyasından 476 bin ton yaş çay yaprağı satın alınmış ve 1981 yaş çay 
alım kampanyasında da evsafa uygun olmak koşulu ii& 350 'bin ton yaş çay yaprağı alınması programa bağ
lanmış ancaik 'bu yılıki allım rekoltesinin 192 bin ıtıon da ıkailacağı kesinlik kazanmıştır. 

'Bumun sebeplerinden biri getirilen kısıtlamalardan dolayı ruhsatsız çaylık mahsullerinin büyük ölçüde tes
limat dişında kalmasıdır^ Halbuki kısıtlamalarla hedeflenen kalite yükselmesi sağlanmış 'bulunmaktadır. 100 
bin dekar civarında olduğu tahmin edilen kayıtsız çaylıklara 'bir defaya mahsus olmak kaydıyla ruhsat verilı-
mesi ve 'böylece çök 'büyük miktarlara varan ekonomik varlıklarımızın değerlendirilmesini sağlamak üzere, 1497 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bir ek madde eklenmesi yoluna gidilmiştir* 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayı'&ı : 378) 



— 3 — 

1497 SAYILI ÇAY KURUMU KANUNUNUN IBAZI MADDELERİNDE DEĞÎS^KLİK YAPILMASI VE 
BU KANUNA GEÇÎCt BÎR MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISININ MADDE 

GEREKÇELERİ 

'Madde 1. — 1497 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde teşekkülün sermayesi bir milyar üra olarak belir
lenmiştir. Oysa 'kuruluşun 'bir milyar lira olan sermayesi 12.10.1979 tarih ve 7/82183 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla on milyar TL. yükseltilmiş olduğundan madde bu değişıiklıiği içermektedir., 

'Madde 2. —• Kurumun 9 kişiden müteşekkil olan Yöndüm Kurulu 7 'kişi olarak değiştirilerek Teşkilatın 
440 sayılı Kanuna ve Tüzüğe uygunluğu sağlanmış; ayrıca 'Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Çay 
Kurumuma ilişkin raporlarında yer alan haklı önerilerin yerine getirilmesi yoluna gidilmiş olmaktadır. 

Çay üreticileri Yardımlaşma Kooperatiflerinin seçtikleri 2 üye ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin seç
tiği 1 üye Yönetim Kurulundan çılkanılmış buna mukabil 440 sayılı Kanunun öngördüğü üzere, 1 işçi temsilcisi 
Yönetim Kuruluna alınmıştır. 

10 ncu maddenin (değiştirilmesiyle ayrıca 2477 sayılı Kanuna göre gerekli olan atahıa usulleri de Kanun 
metnine dalhil edilmiştir. 

Madde 3. — Genel Müdürün atanması da 2477 sayılı Kanuna göre yapılacağından 1497 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinde hu yollda değişiklik yapılmıştır. 

'Madde 4. — Genel Müdür Yarıdımcılarıının atanmaları 2477 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenmiş ve 
ayrıca fakülte ibelirtilmezsizin yerine Genel Müdür Yardımcılarından 'birinin idari diğerinin de teknik olacağı 
madde metnine dahil edilmiştir. 

Madde 5. — 1497 sayılı Kanunun 25 nci maddesi Çay Kurumundan ruhsatname almadan çay bahçesi ku
rulamayacağı bunların mahsullerinin saltınaünamayacağt ve ruhsatsız çay bahçelerinin söktürüleceği hususlarını 
hükme 'bağlamıştır. 

Kanunun geçici 4 ntcü maddesi yürürlük tarihi olan 1971'den önce kayit dışı olan çay Ibahçeleıine beli 
şaftlarla ruhsat verilmesini kalbul etmişti. Ancak o tarihte resmi kayıtlara göre 283 'bin dekar olan çaylık 
alanları daha da genişleterek 1980 yılında tahminen 5318 'bin dekara ulaşmış bulunmaktadır. 

1974 yılından sonra çıkarılan kararnamelerle yeni çay bahçelerine ruhsat verilmesi örılenmiş olmasına rağ
men izinsiz olarak yeni çaylıkların tesis edildiği biliinınektödir. Ölçümleri yapılmadığı için ruhsatsız çaylıkla
rın ne kadar bir alanda kurulduğu hususunda kesin bir rakam verilmezse de llOO bin dekar dolayında olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Yetişmiş çaylıkların ülke ekonomisi için taşıdığı değerim (büyüklüğü gözönüne ahnıarak (tekinlik esaslara uy
gun olmayanlar hariç) izinsiz çay bahçelerine bir defaya mahsus olmak kaydıyla beli santiar dahilinde ruh-
sıat verilmesi öngörülmüştür, 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 5 Mart 1982 
Esas No. : 1/354 
Karar No. : 87 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1< İ1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 5 MART 1982 günü MXJ.K. Gn. Sek. îhtisas Kom. D. Güm
rük ve Tekel Komisyonunda ilgili bakanlık temsilcilerinin katıldığı toplantıda görüşülmüştür„ 

Kanun Tasarısı, Çay Kurumu Kanunu ile 440 ve 2477 sayılı Kanunlar arasındaki çelişkileri ortadan 
kaldırmak ve bu kanunlar arasında terim birliği sağlamak, ruhsatsız veya ruhsatlı fakat yanlış beyana da
yalı olarak kurulan ve 100.000 dekara ulaştığı tahmin edilen çay bahçelerine bir defaya mahsus olmak şar
tıyla gerekli teknik ölçümler yapılarak ruhsat verilmesini öngörmektedir 

Milli Güvenlik Konseyi l(S. Sayısı : 378) 
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Danışma Meclisi Genel Kurulunca bazı maddeleri değiştirilerek benimsenen bu Kanun Tasarısı genel 
olarak komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak 440 ve 2477 sayılı Kanunların ışığı altında bazı maddele
rin yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmiştir. Komisyonumuzca yeniden düzenlenen maddeler neden
leri ile (birlikte aşağıdaki şekilde tensiplerine arz edilmiştir^ 

2« İÎ2.10.1979 tarih ve 7/8283 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile artırılan kurum sermayesinin yasal ha
le getirilmesini içeren birinci madde Hükümet Tasarısındaki şekliyle uygun mütalaa edilerek tensiplerine 
arz edilmiştir, 

3< Çay Kurumu Yönetim Kurulunun teşekkül tarzını 440 ve 2477 sayılı Kanunlara göre yenîden düzen
leyen 2 nci madde Hükümet Tasarısındaki şekliyle uygun mütalaa edilerek tensiplerine arz edilmiştir. 

4< Çay Kurumu Genel Müdürünün atanmasındaki usulü 440 ve~ 2477 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yeniden düzenleyen 3 ncü madde de 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca «Bakanlığa* kelimesinin 
«'Bakanın» olarak düzenlenmesi uygun mütalaa edilereüc tensiplerine arz edilnriştir, 

5. Genel Müldür Yardımcılarınım atanmalarınd'aki usulü 440 Ve 2477 sayılı Kıanun 'hükümlerine, göre 
yeniden düzenleyen 4 ncü madde esas itibariyle Hükümet Taısarısınldaki şekliyle 'benimsenmiş, ancak 440 sa* 
yılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince tasarı metnimde yer alan «Gümrük ive Tekel Bakanlığının» deyimi 
yerine «Gümrük ve Tekel Bakanının» deyimimin kullaınıfimasınıın 'bizzat 'balkanın kendi, tasarrufu olan bir 
uygulamayı açıkça belirtmek bakımımdan uygun olduğu mütalaa edilerek tensiplerine arz edilmiştir, 

fo fYüz 'bin dekar civarında olduğu tahmin edilen rulhWsız çaylıklar ille Çay IKurumu ÎKanunıunun 4 
ncü maddeci uyarınca rulhsata bağlanmış, ıfakat ektaik veya yanlış beyanname' verilmiş çay balhçeierine bir 
defaya mahsus 'olmak kaydıyla ruhsat verilmesini öngören 5 nci Geçici IMadde Komisyonumuzca esas itiba-
riyle benimsenmiştir. 'Ancak, metnin son ıparagnaıfının Çay Kurumunca yapılacak ölçümleme ve diğer gider
ler karşılığı olarak üreticiden 'dekar başına alınacak ücretin esas miktarlının yapılan hesaplamalarda 200 li
raya yakın olacağı, bunun tüm miktarının ise 20 milyon lirayı bulacağı, bu miktarın ise üreticide teşvik 
yönünden lolumsuz yönde etki bırakacağı, 'bu yasa ile üreticiden eMe edilecek gefirin büyük boyutlara va
racağı gözönünde tuitularak alman 'öngörülen ücretin tamam'en kal'dirılmaisı benimsenmiş Ve uygulamaya za
manlama yönünden açıklık getirilmek esası ile madde metni komisyon metnindeki şekliyle yeniden düzen
lenerek tensiplerine arz ediknişfe 

7< Tasarının 6 nci ve 7 nci, maddeleri yürürlük ve yürütme maddesi olarak düzenlenmiştir, 
Tensiplerine arz olunun 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Cumhur EVCİL Karmak YILMAZ Kadri ÖZER 

Kur, Alb. Kur, Alb. Kur, Yrb. 

Proje Sb. Üye Üye 
Behzat BİLGÎÇ Yavuz SAYILIR Yılmaz TELATAR 

Kur Bnb. Gümrük Ve Tekel Bakanlığı Çay Kurumu Gn. M'd. 
Tdk. Hiz. D. Bask. 

Millî Güvenİk Konseyi $ : Sayışa : 378) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1497 Saydı Çay Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1497 Sayiı Çay Kurumu Kanununun 5 nci malddesli aşağıdaki şeMde değişjtirilmiştir. 

«Madde 5. — Teşekküllün sermayesi 10 000 00(0ı 00O TL. ıdıtr. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı üe biir ımlis-
finıe kadar arttırılabilir. 

Bu sermayenin tamamı Devlete aittir. 

Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan sağlanır. 

ıa) ıBu Kanunun Geçici 1 noi maddeci gereğince teşekküle devrolunan varlıklar, 

b) Genel Bütçeden sermayeye mahsuben yapılacak ödemeler, 
c) YiMc kârlardan bu Kanunun 6 nıcı maddesi ve ıdiğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldıktan Sonra 

kalacak bakiyeler.» 

MADDE 2. — 1497 ısayıllı Çay Kurumu Kanununun 10 ncu maddesi aışağıldakli sekide değiştirillntişjtir. 

«Maidde 10(. — Çay Kurumunun Yönetim Kurulu : 
a) Genel Müdürle ikli Genel Müdür Yardımcısı, 
b) Maliye Bakanlığının (teklifii ve müşterek kararname lie atanan blir üye, 

c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifii ve müşterek (kararname l e atanan bir üye, 

d) Tarım ve Ormanı Bakanlığının teklifi ve müşterek kararname iıe atanan bir Üye, 

©) İşçi temsilcisi bir üye, 
olmak üzere 7 kişiden müteşekkildir. Yönetim Kurulunun Başkanı Gtend Müdürdür. 

Kurum başkanı ve üyelerin nüıtelükleri hakkında 440, sayılı Kanun ve tüzük hükümleri uygulanır. 

Genel Müdür dahil, teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacaklarla, ilgili Bakanlıklarca inha edi
lecek üyelerin, teşekkülün faaliyet konularıyla iiilgîli çeşitli ihtisas kollarının gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sa
hip kimselerin bir kurulda toplanması esas ve ilkesine göre; 

Maliye Bakanlığınca inha edilecek üyenin lilsıe, teşekküle tahsis olunan sermayenin en verimli şekilde işle
tilmesini sağlayacak imali, iktisadi bilgi ve tecrübelere sahip bulunması şarttır. 

Miffi Güvenlik Konseyi ı(S. Sayısı : 378) 



DANİŞMA MECLtSCNİN KABUL ETTİĞİ METİN j 

1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Bir Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanu
nunun 5 nci maddesi aşağıdaJkli sekilide değjiışliiırıilllrnfiş-
tk\ 

Maldde 5. — Kurumun sermayesi 10 000 000 000 
(On miyar) İra olup bu ımıiktar, 440 sayılı Kanunun 
3 ncü maiddesinıe göre Bakanlar Kurulu Kararı ile 
lüzumu ikadar artırılabilir., 

Tamamı devlete alit olan sermaye aşağıdaki kay
naklardan teşekkül eder. 

a) Bu Kanunun gecikti 1 nci maddesi gereğince 
kurumıa devrolunan varlıklar, 

fo) Genel Bütçeden sermayeye mahsuben yapı
lacak ödemeler, 

c) YıMik kârlardan bu Kanunun 6 nci maddesi 
vo diğer Ikanunliaır uyarınca gereki ayrımlar yapıüdık-
tan sonra kalacak miktar, 

MADDE 2. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kamu
nunum 10 nou maddesi aşağıdaki sekide değiştirilimiş-
itiif, 

Maldde 10. — Çay Kurumunun Yöneltim Kurulu : 
la) Genel MüdürJle iki Genel Müdür Yardımcısı, 
ıb) ,Maffiye Bakanlığının teklifi ve müşterek ka

rarname ile atanan bir üye, 
c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi ve miüş-

ıtierek kararname ile atanan bir üye, 
d) Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi ve mfüş̂  

terek kararname ile atanan bir üiye, 
e) îşçi (temsilcisi Ibür üye", 

den teşekkül eder.) • 
Yönetim Kurulunun Başkanı Genel Müdürdür. 
Başkam ve üyelerin nliltel'Meıli hakkında 440 sayılı 

Kanunun ilgili hükümleri uyıgulanar. 
Malliiıye Bakanlığınca (inha edilecek üıyenin mali 

ve (iktisadi Ikonuîarda düğer Bakanlıklarca inha edi
lecek ü/yelerin de çay üırdtimi veya endüstrisi konu
larımda bliflgli Ve 'tecrübe sahibi 'olması gereklidir. 

7 — 

I İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde 

EklleırnıetsEnle Dair Kamun Tasarısı 

MADDE 1. — 1497 saydı Çay Kurumu Kanunu
nun 5 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«MaJdde 5. — Teşekkülün sermayesi 10 000 000 000 
'(on milyar) liradır. Bu miktar Bakanlar Kurulu Ka
ran ile bir misline kadar artıirılabilir. Bu sermayenin 
tamamı Devlete aMr. 

Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan sağ
lanır. 

a) IBu Kanunun Geçici 1 nci maddesi gereğince 
teşekkülle devrolunan varlıklar, 

b) Genel Bütçeden 'sermayeye mahsuben yapıla
cak ödemeler, 

c) Yıllık kârlardan bu Kanunun 6 nci maddesi 
ve diğer kanunlar uyarınca yapıldıktan sonra kalacak 
bakiyeler.» 

MADDE 2. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu
nun 10 ncu maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir.; 

«Madde 10. — Çay Kurumunun Yöne!t!im Kuru
lu : 

a) Genel Müdürle iki Genel Müdür Yardımcısı, 
b) Maliye Bakanlığının ıteklifii ve müşterek karar

name ile atanan bir üye, 
c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi ve müş

terek kararname ile atanan bir üye, 
>d) Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi ve müş

terek kararname ile atanan bir üye, 
e) İşçi temsilcisi bir üye, 

olmak üzere 7 kişiden müteşekkildir. Yönelim Kuru
lunun Başkanı Genel Müdürdür. 

Kurum başkanı ve üyelerin nitelikleri hakkında 440 
sayılı Kanun ve tüzük hükümleri uygul'anur. 

Genel Müdür dahil, teşekkül bünyesinden Yöne
tim Kuruluna katılacaklarla, ilgili Bakanlıklarca tek
lif edilecek üyelerin, teşekkülün faaliyet konularıyla 
lılgilj çeşitli ihtisas kollarının gerektirdiği bilgi ve tec
rübeye sahip kimselerin bir kurulda toplanması esas 
ve ilkesine göre; Maliye Bakanlığınca teklif edilecek 
üyenin ise, teşekküle tahsis olunan sermayenin en ve
rimli şekilde işletilmesini sağlayacak mali, iktisadi bil
gi ve tecrübelere sahip bulunması şarttır. 

Miii GKüveflliki Konseyi (S. Sayısı : 378) 
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Genel Müdürle, teşekkül bünyesinden Yönetim Kurukma katılacak üyeler altanmaiariûdaki usule göre de-
ğüştinüıebillrler. Bunların dışında kalan üyelerin hizmet «üreteni üç yıl olup, aü«krioi doMuranlar tekrar aıfca-
nabiiirler. NiteliMerini yitirenler atamalanndaJd usule göre süreleri dolmadan 4a değiştkilebilirkT. Buolaımn 
yerlerine getirilenler değiştirilen üyelerin süresinii tamamlar.» 

MADDE 3. — 1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun 13 ncüm*ddesd aşağıdaki şekilde deği?fcirümiştir. 

«Madde 13. — Genel Müdür, 440 sayılı Kanunıuın 10 nou ma'ddesi uyarınca Gümrük ve Tekel Bakatnlkğı-
om teklifi ve müşterek kaıraırname ile aıtamr.» 

MADDE 4. — 1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun İ6 mcı maddesi aşağıdaki f e k l ^ dağiştirilm^tir. 

«Madde 16. — Teşekkülde, Genel Müdüre (işlerinde yandım etmek ve biri idari ve diğeri de teknik olmak 
üzere (2) Genel Müdür Yardımcısı bulunur. 

Bunlar 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Gümrük ve Tekel (BâkMiığıırıın teklifi ve müşterek 
kararname ile atanabilirler.» 

MADDE 5. — 1497 Sayılı Çay Kurumu Kamumıraa aşağıdaki Geçici Maldde dktomiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kamunun yüıMüğe girmesinden önce ruhsat almadan tesis edilmiş çay bah
çeleri ile, Geçici 4 ncü madde uyarınca ruhsata bağlanmış iatoat eksik veya yanlış Ibeyıaıııtıanııe verilmiş çay bah
çelerine bu kamun yürürlüğe gürdüği (tarihten itibaren iki ay içinde bağlı bulunulan çay fabrikalarına, başvu
rulmak ve bir defaya mahsus «toak kaydıyla ölçümler yapılarak ruhsat verilir. 

Ancak, Çay Kurumunca «tespit edilecek teknik ve fenni esaslara uymayan kayıt duşu çay bahçelerine ruh
sat verilmez. 

Yenli verilecek çay bahçeleri ruhsatları için Çay Kurumunca yapılacak ölçumleme ve düğer -güderler karşılı
ğı olarak üreticiden dekar başına makttuen 1 500 lira ücret aikıır.» 

MÜH Güvfnlik Konseyi ®.&ım : m) 



{Danışıra Meclisimin Kabul Ettiği Metin) 

Teşekkül bünyesi (dışımda yönetim kuruluna katı
lanlarım üyölk süreleri 3 yıldır. Niıtdiklerimi kaybe
denler, sürelerini (tattnaımılaımıadanı da üyeliğe getiril-
meleriındeM usulle göne değiştirilebilirler. Değiştirilen 
•veya sbaşka sebeplerle süresi tamamlanmadan üyellifc-
teın aynlamlanm yerlerime ıgöüMtenİer, ayrılanı üyele
rin süreslini tamamlarlar.1 Süreyi tamamlayan üyele
rin tekrar atantaallaırı ve seçilmeleri mümıküındür.; 

MADDE 3. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanu
nunum 13 ncü ımıalddesi aşağıdaki şelklilde değiştiril-
rniştıirs 

«"Madde 13. — Genel Müdür, 440i sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesi uyanınca Gümrülk ve Tekel Ba
kanlığının teklifi ve müşterek (kararniame file atanır. 

MADDE 4. — 1497 say* Çay Kurumu Kanu
nunun 16 mcı maddesi aşağıdaki şekilde değiştıirilmıiş-
tir. 

«Madde 16. — Teşekkülde, Genel Müdüre işle-
rdnde yardım etmek ve !biri idari ve diğeri de teknik 
olmak üzere '(ilki) Genel Müdür Yardımcısı bulu
nur.!» 

'Bunlar 440 sayılı Kamunun 10 ncu maddesi uya
rınca Gümrük ve Tekel Bakanlığımın (teklifi ve müş
terek kararname ille atanırlar.; 

MADDE 5, — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanu
numa aşağııdalkî geçici madde eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5S — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce rulhisat almadan tesis edilmiş çay 
bahçeleri ile Geçici 4 ncü madde uyannca ruhsata 
(bağlanmış fakat eksik veya yanlış 'beyanname velrii1-
mıiş çay bahçelerime ıbu Kanunum1 yüirürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki ay içimde Ibağlı bulunulan Çay 
Fabrikalarına başvurulmak ve bir defaya mahsus 
olmak kaydıyla ölçümler yapılarak ruhsalt verilir. 

Çay Kurumunica tespit edilecek teknik ve fennî 
esaslara uymayan İkayı* dışı çay bahçeleri de Çay 
Kurumunun mütehassıs elemandan tarafımdan) tekmlik 
ve fenni esaslara uydlurulimalk ve gereken (teknik bilgi 
verilmek suretiyle tescil ettirilir. 

Yeni verilecek çay bahçeleri ruhsatlan içim Çay 
Kurumunca yapılacak ölçümleme ve diğer giderler 
karşılığı olarak üreticiden dekar başıma maktuen 500 
lira ücret alınır. 

9 — 

{ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metlin) 

Genel Müdürle, teşekkül bünyesinden' Yönetim Ku
ruluna katılacak üyeler atanimalarımdaki usule göre 
değiştirilebilirler. Bunların dışında kalan üyelerin hiz
met süreleri üç yıl olup, sürelerini dolduranlar tekrar 
atanabilirler. Niteliklerini yitirenler atamalarındaki 
usule göre süreleri dolmadan da değiştirilebilirler. 
Bunların yerlerine getirilenler değiştirilen üyelerin sü
resini tamamlar.»1 

MADDE 3. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu
nun 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişıtSr. 

«Madde 13. — Genel Müdür, 440 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi uyarınca Gümrük ve Tekel Bakanının 
'teklifi ve müşterek kararname ile atanır.» 

(MADDE 4. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanu
nunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

,«Madde 16. — Teşekkülde, Genel Müdüre işle
rimde yarfdüm etmek ve biri idari ve diğeri de teknik 
olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı bulunur.» 

Bunlar, 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uya
rınca Gümrük ve Tekel Bakanımın teklifi ve müşterek 
kararniame ile altanırlar. 

MADDE 5. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu
na aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 

«GEÇtCÎ MADDE 5. — Bu Kanunum yürürlüğe 
girdiği tarihten önce ruhsatname almadan çay bah
çesi kuranlar ile Geçici 4 ncü madde uyarınca Ruh
satname almış fakat eksik veya yanlış beyanda bulu
nanlarım; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten irtiı-
fbaren Gümrülk ve Tekel Bakanlığının on beş gün için
de tespit ve ilan edeceği esaslara göre ve ilan tarihi
nin bitiminden itibaren en geç iki ay içinde başvur
maları halinde, başvuru süresinlin bitimimden itibaren 
en geç altı ay içinde Gümrülk ve Tekel Bakanlığınca 
belirlenen teknik ve fenni esaslara uyanlara bir defa
ya mahsus olmak kaydıyla ruhsatname verilir. 

MSİİ Güvenlk Konseyi (S. Sayısı : 378) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — iBu Kamun yaıyıımı ıtarliMnde yürürlüğe giner. 

MAlDDE 7. — Bu Kamumu Bakamlar Kurulu yürütür. 

Başbakanı 
5, Ulusu 

21 . 12 . 1981 

Devlet Bak. • Başbakan Devlet Bak. • Başbakan 
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet 'Balkanı 
Prof. Dr. M. N. özdas 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakıvnı 
S. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Kültür Bakamı V. 
/. Evliyaoğlu 

Müi GüJvenik Konseyi (S. Sayısı : 378) 
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(Danışma Medistinlin Kaboıi Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımm tarihlimde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 7, — Bu Kanunu Bakamlar Kurulu yü
rütür^ 

(Ih'tisas Köm'isyonunun Toküf İEttiği Metlin) 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü
rütür. 

• • m * * 

Miüt Gırvmük Konseyi (S. Sayısı : 373) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 377 

Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Tür
kiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/147; M. G. Konseyi : 1/359) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 99) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 Mart 1982 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-827 
(1/147) 00580 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Mart 1982 tarihli 65 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Afganistan'dan Pakisltan'a Sığınan TUrk Soyhı Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına 
Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştun 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 24 Şubat 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-1179/01719 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 2 , 1982 tarihinde karar
laştırılan «Afganistan'dan Pakistan'a Sığman TUrk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye KabuHi ve İskânına Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

1979 yılı Aralık ayında Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi sonucunda, Afganistan'ı 
terk edip Pakistan'a sığınan mülteci sayısı iki milyona ulaşmış durumdadır. 

Pakistan'a sığınan mülteciler arasında Afganistan'ın Kuzey bölgelerinden gelmiş Türk soylular da bulun
maktadır. 

Pakistan'daki kamplarda zor şartlar altında yaşayan Türk soylu mültecilerin Türkiye'ye getirilmeleri, yurt 
dışındaki Türkler üzerindeki moral etkisi ve Türkiye'nin uluslararası itibarı ve 'tanıtılması yönünden, büyük fay
dalar sağlayacaktır. 

Bu göçü gerçekleştirmek için yürürlükteki mevzuatımız yetersizdir. 
Getirilecek mültecilerle taşınmaz mal verilmek suretiyle iskânlı olarak yerleşmelerinin sağlanması en kısa 

zamanda üretici duruma gedilmelerini temin edecek koordinasyona imkân verilmesi, mali kaynak yaratılma
sı, göçün bir defaya mahsus olarak yapıldığının belirtilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, yasal bir düzenlemenin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Birinci madde ile; Türkiye'ye getirilecek Türk soylu Afgan ailelerinden İktisaden zayıf olanlarının, ta
şınmaz mal verilmek suretiyle iskânlı göçmen olarak kabul edilmelerine imkân sağlanmaktadır. Mali ve ikti
sadi durumları iyi olanlar ise serbest göçmen olarak kabul edileceklerdir. 

İlerideki benzer uygulamalar için müktesep hak sorunu yaratmamak maksadıyla bu göçmenlerin kabulleri
nin bir defaya mahsus olarak yapılacağı beErtlmiştir. 

Göçmenlerin kabul ve iskânlarında, bu »karar ile 2510 sayılı ı«lskân Kanununun» ve 1'306 sayılı «2510 
sayılı İskân Kanununa Ek Kanun» hükümleri uygulanacak ve bunların iskânları borçlandırılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

İkinci madde; Göçmenlerin, kabul, nakil, iskân, çevre ile kaynaşma ve eğitim ve sağlık sorunlarının çözüm
lenmesi bir çok Bakanlık ve kuruluşun çalışmalarını gerektirmektedir. 

Göçmenlerin kısa süre içinde Türkiye'ye intibaklarının sağlanması, üretici duruma getirilmeleri ve ortaya 
çıkabilecek problemlerin halli ve ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar arasında gerekli koordineyi temin için bir Üst 
Komisyon kurulması yoluna gidilmektedir. 

Ayrıca Üst Komisyona bağlı olarak 'illerde de alt komisyonlar kurulacaktır. 
Üçüncü matide; Üst ve Alt Komisyonların görevleri sayılmaktadır. 
Dördüncü madde; Üst Komisyonun aldığı kararlar İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşecektir. 
Bu kararlarla görev verilen Bakanlık ve kuruluşların, kendilerine düşen görevleri aksatmadan ve öncelik

le yerine getirilmeleri tabii görüldüğünden bu konuda, ayrıca bir hüküm getirilmesine gerek duyulmamıştır. 
Beşinci madde; 2510 sayılı İskân Kanununun 31 nci maddesi göçmenlerin beraberlerinde getirecekleri eşya

lardan belirli bir kısmını gümrük vergisinden muaf tutmuştur. 

Tasarıda ise; Pakistan'dan gelecek göçmenlerin ekonomik durumlarının bir an önce düzeltilmesi amacıyla, 
getirecekleri tüm eşyanın gümrük vergisinden muaf tutulması yoluna gidilmektedir. 

Getirilecek eşyanın belgelenme şeklî Üst Komisyonca belirlenecektir. 
Üst Komisyon bu halde, beyan esasını dahî belgeleme şekli olarak kabul edebilecektik. 
Altıncı madde; Gerekli masrafları karşılamak için konulacak ödenek konusunu ve bununla ilgili işlemleri 

düzenlemektedir. 
Yedinci madde; Yürürlükle ilgilidir. 
Sekizinci madde; Yürütme ile ilgilidir. 

|Müli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 377) 
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İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Mitli Güvenlik Konseyi 15 Mart 1982 
İhtisas Komisyonu 
Esas No, : 1/359 
Karar No. : 88 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Metisimin v10 Mart 1982 tarihli 65 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile bazı değişiklik
ler yapılarak: kabul edilen «Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü 
ve İskânına Dair Kanun Tasarısı» ilgili balkanlık ve kurum temsilcilerinin iştirakiyle Kömlisyonumuzlda ince< 
lenırnişitir. 

Kanun Tasarısının ıgereklçeslinlde belirtilen nedenlerle taşanının tümünü olumlu mültalaa öden Komisyonu-: 
ımuz, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin Kanon Tasarısınmn 1. nıdi maddesinin genişletilerek, 
Türkiye'ye sığınmış Tüırlk soylu Afigam laMeri ile, Türkiye'de yükseköğrenim gören Tüırlk soylu; öğrenciliedin 
de (kanun ıkapsalmınia ajlııninıasına ilişkin teUdliflerini kanun tasarısının lamıacı dışında mütalaa ederek maddeler 
riiın ıgörüşmesine geçmiş -ve aşağıda ibeli'Men hususların tensiplerine sunulmasını uygun mütalaa etmiştirg 

1. Danışma Meclisince aynen kabul edilen tasarının ili nci maddesinde «ve 'borçlandırılmak suretiyle» ifan 
desin'in, atıfta bulunulan 25)10 sayılı İskân Kanununda yer aldığı, aıyrıca ıbu maddede zikredilmesi halinde bu 
kanunda özel olanaik düzenlenen göçmenlerin bulundukları yerden sınırlarımıza kadar naklini de kapsayan 
cağı endişesini yaratmamak için madde metninden çıkarılması. 

2. Danışma Meclisince kabul edilen 2 nci maddenin aynen muhafazası. 
3* Danışma, Meclisince ıdeğişıtirilıerek kabul edilen 3 ncü maddenin: 
a) <a) fıkrasına; ıgöçmenlerin kati iskânından önce geçici iskânlarına da gerek olacağı ve bu hususun üst 

komisyona verilen görevler arasında bulunmasının uygun olacağı değerlenldirilerelk «'sayılarım ve» ibarelerinden 
sonra «geçici» kelimesinin, 

b) (d) fıkrasına; mevcut mevzuatta göçmenlerin nalkil masrafları hudutlarımızdan İskân bölgelerine ka
dar olan nakli kapsadığından yanlış anlaşılmaları önlemek maksadıyla, bu kanunda öngörülen şekilde, göç^ 
menlerin bulundukları yerden itibaren iskân bölgelerine kadar nakillerine ıMşjkin masrafların karşılanmasını sağ-< 
layacak şekilde «nakil» kelimesinden önce «bulundukları yerlerden» ibaresinin, 

İlave edilmesi. 
4. Danışma Meclisinin kalbul ettiği 4 ncü maddenin muhafazası, 
5< Kainunun uygulanmaisında arzıu edilen süratin sağlanabilmesi için onay yetkisinin ve yönetmelik faa-i 

zırlama görevinin Hükümetçe İçişleri Bakanlığına verilmiş olduğu değerlendirilerek, Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesinin tasarının 5 ineli, 5 nci maddesinin taşanının 6 nci maddesi olarak aynen muhafazası, 

6< Danışıma Mecisince kalbul edilen metnin 7, 8 ve 9 ncu maddelerinin aynen muhafazası. 
Tensiplerine arz olunur. 

Komisyon Başkamı 
Cumhur EVCİL 
Kurmay Albay 

Üye 
Kemal YILMAZ 
Kurmay Albay 

Üye 
Günay CİNSEL 

Hv. Kurmay Albay 

Proje Yetkilisi 
Dinçer İNCE 

Kurmay Yarbay 

Üye 
Taner UZUN AY 

Dz. Kurmay Yarbay 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Bnb. M. G. K. Bütçe - Plan D. 

Üye 
Özmen KENDİR 

İhtisas Komisyonları Müşaviri 

Üye 
Abdülkadir GENELİOĞLU 
Adalet Bak. Kanunlar On. 

Müdürlüğü Müşaviri 

Üye 
Kemal YALÇIN 

İçişleri Bakanlığı Merkez Valisi 
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Üye 
Gündüz TUNÇBİLEK 

T.C. Dışişleri Bak. Konsolosluk 
Hukuk ve Sosyal İşler Gn. Md. 

Üye 
Şafak KAYNAK 

Milli Emlak Gn. Md. Yrd. 

Üye 
Halil OKLU 

MillS Eğitim Bak., Dış İlişkiler 
ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Md* 

Yardımcısı 

Üye 
Emine TUNALI 

Sağ. ve Sos. Yar. Bak. 
I. Hukuk Müşaviri V. 

Üye 
Erkan BENLİ 

Tanm ve Orman Bak. 
Müsteşar Yrd. 

Üye 
Ali ÇAKI 

Devlet Plan. Teş. Uzman Yrd. 

Üye 
Çetin ÇORUH 

Gümrük ve Tekel Bak. 
Gümrükler Genel Md. Yrd. 

Üye 
Makide ERKAN 

İmar ve İskân Bak. Pl. ve 
İmar Gn. Md. B.P.D. Bşk. Yrd. 

Üye 
İsmail Orhan TÜRKÖZ 

Başbakanlık DPT 
Müsteşarlık Müşaviri 

Üye 
İlyas YILMAZ 

Türkiye Kızılay Derneği Avukat 

Üye 
Recep YILMAZ 

Ulş. Bak. Lim. ve Dz. İşi 
Gn. Mdlüğü Uzmanı 

Üye 
Hamdi ARIKAN 

Köy İşleri ve Kop. Bak. 
Toprak, Mân Gn. Md. Yrd, 

Üye 
Halim ÇORBALI 

Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
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HÜKÜMETTİN THKIİFİ 

Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Afganistan'daki olaylar nedeniyle Pakistan İslam Cumhuriyetine sığınmış Türk Soylu Afgan 
ailelerinden, Türkiye'ye yerleşmek isteyenler, bir defaya mahsus olmak üzere, serbest veya iskânlı göçmen ola
rak kabul olunabilirler. Bunların kabulleri ve iskânları, bu Kanun ile 2510 sayılı «iskân Kanunu» ve 1306 sa
yılı «2510 Sayılı İskân Kanununa Ek Kanun» hükümlerine göre ve borçlandırılmak suretiyle yapılır. 

Gayrimenkul verilerek yapılacak iskânda vali veya kaıymakaımlar temlike yetkilidir. Temlik cetvelinde aile 
nin ıbültün fertleri eşit hisselerle belirtilir ve tapuya da temlikteki gibi tescil edilir. 

MADDE 2. — 3 ncü maddede belirtilen görevleri yapmak üzere; İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğün^ 
de, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel, 
Ulaştırma, Tarım ve Orman, İmar ve İskan, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ve Türküye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı yetki
lilerinden oluşan bir Üst Komisyon kurulur. 

Üst Komisyona bağlı olarak, İçişleri Bakanlığınca belirlenen illerde valinin veya görevlendireceği kişinin 
başkanlığında, konunun özelliği dikkate alınarak birinci fıkrada yazılı Bakanlıkların ve Kuruluşların o ildeki 
şube ve kurum başkanlarının iştirak edeceği alt komisyonlar kurulur. 

MADDE 3 — î^ Üslt Komisyonum görevleri şunlardır : 
a) Türkiye'ye göçmen olarak gelecek Türk Soylu Afganlıların kabul şartlarını, sayılarını ye kati iskân 

yerlerini belirlemek, 
b) Yerleştirme ve Mtiân programlarını hazırlamak, 
c) Göçmenleri üretici duruma getirmek için gereken tedbirleri almak, 
d) ön heyetin Pakistan'da yapacağı her türlü giderler ile göçmenlerin nakil, barındırma ve iskân mas-* 

rafları için sağlanan ödeneğin ilgili Bakanlıklar ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığına aktarılacak 
miktarını 'belirlemek, 

e) (Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca verilecek diğer, görevleri yapmak* 
2, İllerdeki alt Komisyonlar, Üslt Komisyonun vereceği görevleri yapar, 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu Göç
menlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun 

Tasarısı 

'MADDE 1. — Afganistan'daki olaylar nedeniyle 
Pakistan İslam Cumhuriyetine sığınmış jTürk Soylu 
Afgan ailelerinden, Türkiye'ye yerleşmek 'isteyenler, 
bir defaya mahsus olmak üzere, serbest veya iskânlı 
göçmen olarak kabul olunabilirler. Bunların kabulleri 
ve iskânları, bu Kanun ile 2510 sayılı «İskân Kanu
nu» ve 1306 sayılı «2510 sayılı İskân Kanununa Ek 
Kanun» hükümlerine göre ve borçlandırılmak sure
tiyle yapılır. 

Gayrimenkul verilerek yapılacak iskânda vali ve
ya kaymakamlar, temlike yetkilidir. Temlik cetveline 
ailenin bütün fertleri eşit hisselerle belirtilir ve tapu
ya da temlikteki gibi tescil edilir. 

MADDE 2. — 3 ncü maddede belirtilen görev
leri yapmak üzere; İçişleri Bakanlığının koordinatör
lüğünde, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Maliye, 
Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve 
Tekel, Ulaştırma, Tarım Ve Orman, İmar ve İskân, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlıkları, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Ge
nel Başkanlığı yetkililerinden oluşan bir Üst Komis
yon kurulur. 

Üst Komisyona bağlı olarak, İçişleri Bakanlığın
ca belirlenen illerde valinin veya görevlendireceği 
kişinin başkanlığında, konunun özelliği dikkate alına
rak birinci fıkrada yazılı 'Bakanlıkların ve Kuruluş
ların o ildeki şube ve kurum başkanlarının iştirak ede
ceği alt komisyonlar kurulur. 

MADDE 3. — Üst Komisyonun görevleri şunlar
dır : 

a) Türkiye'ye göçmen olarak gelecek Türk Soylu 
Afganlıların kabul şartlarını, sayılarını ve kati iskân 
yerlerini belirlemek, 

b) Yerleştirme ve iskân programlarını hazırla
mak, 

c) Göçmenleri üretici duruma getirmek için ge
reken tedbirleri almak, 

d) Ön heyetin Pakistan'da yapacağı her türlü gi
derler ile göçmenlerin nakil, barındırma ve iskân mas
rafları için sağlanan ödeneğin ilgili bakanlıklar ve 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığına aktarı
lacak miktarını belirlemek, 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

Afganistan'dan Pakistan'a Sığman Türk Soylu 
Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair 

Kanun Tasarısı 

'MADDE 1, — Afganistan'daki olaylar nedeniyle 
Pakistan İslam Cumhuriyetine sığınmış Türk Soylu 
Afgan ailelerinden, Türkiye'ye yerleşmek isteyenler, 
bir defaya mahsus olmak üzere, serbest veya iskânlı 
göçmen olarak kabul olunabilirler. Bunların kabul
leri ve Mânları, bu Kanun ile 2510 sayılı «İskân1 

Kanunu» ve 1306 sayılı «2510 Sayılı İskân 'Kanunu
na Ek Kanun» hükümlerine göre yapılır.. 

Gayrimenkul verilerek yapılacak iskânda vali ve
ya kaymakamlar temlike yetkilidir. Temlik cetvelin
de ailenin bütün fertleri eşit hisselerle belirtilir ve 
tapuya da temlikteki gibi tescil edilirH 

MADDE 2. — Danışma Meclisinin kabul ettiği 
2 nci maddemin aynen muhafazası 

MADDE 3. — Üst Komisyonun görevleri sun
ulardır : 

a) Türkiye'ye göçmen olarak gelecek Türk Soy
lu Afganlıların kabul şartlarını, sayılarım, geçici ve 
ikalti iskân yerlerini Ibdlirlemek, 

b) Yerleştirme ve iskân programlarını hazırlamak, 
c) Göçmenıleri üretici duruma getirmek içlin ge

reken tedbirleri almak, 
d) Ön heyetin Pakistan'da yapacağı her türlü gi

derler 'ile göçmenlerin bulundukları yerlerden nalkiî, 
barındırma ve iskân masrafları için sağlanan ödeneğin 
ilgii bakanlıklar ve Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Başkanlığıma aktarılacak miktarım belirlemek, 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4 —• Üst Komisyonun aldığı kararlar içişleri Bakanının onayı ile kesinleşiir, 
Üst ve alt komisyonların çalışma şekil ve şartları İle bu kanunun uygulanmasına ilişkin konular ikinci 

maddede yer alan Genelkurmay Başkanlığı, (bakanlıklar ve kuruluşların görüşleri alınarak, içişleri Ba
kanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 5 — Bu göçmenlerin Türkiye'ye getirecekleri kendilerine ait zati ve ev eşyalarının tamamı île 
mfüMyetiriin kendilerine ait olduğu, Üst Komisyonca belirlenecek şekilde belgelenen, her türlü eşya ve da
mızlık hayvan, biir defada getirilmek koşuluyla gümrük vergi ve resimlerinden (damga vergisi dahil) mu
aftır. 

Yukarda sözü edilen hükmün uygulanmasında, kamlbiyo ve Dış Ticaret Rejimi taibJdJt ve takyitleri aran
maz* 

MADDE 6. — Bu göçmenlerin naMl ve iskân masrafları ile diğer (giderleri için gerekti ödenıekler önce
likle sağlanır,, Bu ihtiyaçları karşılamak için; ilgili Bakanlık ve kuruluş bütçeleri içinde mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesAnio ilgili teyplerinden aktarma veya Kızılay'a ödeme yapmaya 
ve 'bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maiye Bakam yetikfiJMir.< 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

e) Başbakanlık: ve Bakanlar 
cek diğer görevleri yapmak. 

Kurulunca verile-

MADDE 4. — illerdeki alt komisyonlar, üst ko
misyonun vereceği görevleri yapar. 

MADDE 5. — Üst Komisyonun aldığı kararlar 
Başbakanlığın onayı ile kesinleşir. 

Üst ve Alt Komisyonların çalışma şekil ve şart
ları ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin konular, 
ikinci maddede yer alan Genelkurmay Başkanlığı, ba
kanlıklar ve kuruluşların görüşleri alınarak, Başba
kanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
Koordinatör içişleri Bakanlığına verilebilecek yetkiler 
bu Yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 6. — Bu göçmenlerin Türkiye'ye ge
tirilmesinde sakınca görülmeyen, kendilerine ait zati 
ve ev eşyalarının tamamı ile mülkiyetinin kendilerine 
ait olduğu, Üst Komisyonca belirlenecek şekilde bel
gelenen her türlü eşya ve damızlık hayvan, bir defada 
getirilmek koşulu ile gümrük vergi ve resimlerinden 
«damga vergisi dahil» muaftır. 

Yukarıda sözü edilen hükmün uygulanmasında, 
Kambiyo ve Dış Ticaret Rejimi tahdit ve takyitleri 
aranmaz. 

MADDE 7. —Bu göçmenlerin nakil ve iskân mas
rafları ile diğer giderleri için gerekli ödenekler önce
likle sağlanır. Bu ihtiyaçları karşılamak için; ilgili Ba
kanlık ve kuruluş bütçeleri içinde mevcut veya yeni
den açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesinin il
gili tertiplerinden aktarma veya Kızılay'a ödeme yap
maya ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmaya Mali
ye Bakanlığı yetkilidir. 

(ihtisas Komisyonunun Kabul Betiği Metih) 

e) Baişbakanlıik ve Bakanlar Kurulunca verilecek 
diğer gönevleri yapmalk. 

MADDE 4. — Danışma 'Meclisinin ka'bul ettiği 4 
ncü maıdldenin aynen muhafazası 

'MADDE 5. — Tasarının 4 ncü Maddesinin 5 nci 
madde olarak aynen muhafazası 

'MADDE 6, — Tasarının 5 nci 'Maddesinin 6 ncı 
Madde olarak aynen muhafazası 

MADDE 7. — Danışma Meclisinin kabul ettiği 
7 nci Maddenin aynen muhafazası 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı: 377) 
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hükümetin Teklifi) 

MADDE 7, — Bu Kanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer., 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Balkante Kuruttu yürütür. 

20 . 2 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Dev. Bak - Başbakan Yrd. 
T.Özal 

Adafet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

îmar ve tskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

> 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı V. 
F. İlkel 

Köy. îş. ve Koop, Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetmer 

Bayındırlık Bakam 
Dr, T., öndp 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-MADDE 8 
rürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(İhtisas Komisyonunun Kalbul' Betiği Metin) 

MADDE 8. — Danışma Meclisinin kalbul ettiği 
8 nci Maddenin aynen muhafazası 

MADDE 9, — Danışma Meclisinin kabul ettiği 
9 mcu Maddenin aiynen muhafazası 

»-e-« 
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